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HVJ EU: INREISVERBOD KRIJGT PAS BETEKENIS NA UITREIS 

 
Op 26 juli 2017 besloot het Hof van Justitie van de EU dat een inreisverbod pas ingaat na vertrek uit de 
EU. Als iemand nog in de EU blijft, dan geldt alleen het terugkeerbesluit. 
 
In Nederland krijgen vreemdelingen zonder verblijfsrecht ook een inreisverbod terwijl ze niet zijn 
vertrokken, bijvoorbeeld als ze hier blijven ondanks dat ze een terugkeerbesluit hadden gekregen. 
Vreemdelingen met een strafblad kunnen zelfs een zwaar inreisverbod krijgen. Volgens de 
vreemdelingenwet is verblijf in Nederland met een inreisverbod strafbaar. 
 
Uit deze beslissing van het Hof van Justitie blijkt dat Nederland verblijf met een inreisverbod niet meer 
mag bestraffen. Dit is bevestigd door de rechtbank (Rb Middelburg MK, NL17.8473, 9.11.17) 
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1. BASISRECHTEN 

 
SvJ&V: recht op opvang tijdens onderzoek over toegankelijkheid medische zorg in herkomstland 
In december 2016 maakte het Hof van Justitie van de EU in het arrest-Paposhvili duidelijk dat de 
toegankelijkheid van medische zorg in het herkomstland beoordeeld moet worden, voordat zieke 
mensen teruggestuurd worden. Sindsdien moet de DT&V de medische zorg regelen vóór het vertrek. In 
afwachting daarvan bestaat recht op opvang, niet alleen voor ex-asielzoekers maar ook voor anderen. De 
COA-regeling is daarom aangepast. Zie hier 
 
CRvB: geen eenpersoonsbijstand voor gehuwden, gevolgen voor vergunning ter beoordeling IND 
Deze bijstandsgerechtigde is getrouwd met een Canadees. Voor zijn partner geldt dat gebruik van sociale 
voorzieningen gevolgen kan hebben voor het verblijfsrecht. Daarom vraagt de hoofdpersoon 
éénpersoons-bijstand. 
De Centrale Raad van Beroep besluit dat gezinsleden volgens de wet geen éénpersoonsbijstand kunnen 
krijgen. De consequenties van bijstandsverlening voor het verblijfsrecht kan de gemeente niet 
meewegen, dat is een taak voor de Staatssecretaris. Zie hier 
 
Rb: rechtsgeldig vaderschap en NLerschap door latere erkenning en zorgplicht kinderen in Kenia  
De moeder van de kinderen is in Kenia overleden. De biologische vader heeft de kinderen pas na haar 
dood erkend. De vader heeft sindsdien ook aantoonbaar voor de kinderen gezorgd, onder andere 
financieel. De erkenning is rechtsgeldig voor de Keniaanse wet. 
Voor Nederland geldt dat erkenningen door een man die nog met een ander gehuwd is, tot 1 april 2014 
niet leidden tot verkrijging van het Nederlanderschap van de kinderen. Deze erkenning vond pas in 
september 2015 plaats. Daarom is de erkenning ook in NL geldig en hebben de kinderen de Nederlandse 
nationaliteit gekregen. Zie hier 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: medische vergunning voor Ethiopische vrouw met HIV, geen behandeling mogelijk in herkomstland 
De rechter besluit dat HIV geen reden is voor asiel maar wel voor een medische vergunning. Zie hier 
 
Rb: recht op privéleven in NL voor Ghanese die 21jr in NL is, met bekend adres en BSN-nr  
Deze Ghanese vrouw is al 21 jaar in Nederland en is steeds bij de overheid in beeld geweest vanwege 
haar inschrijving in de BRP. Desondanks heeft de overheid nooit een poging gedaan om haar uit te 
zetten. Bovendien heeft zij in 2009 een Burgerservicenummer (BSN) gekregen. 
Haar partner heeft in 2015 een herseninfarct gehad en heeft daardoor lichamelijke en cognitieve 
beperkingen. Hij ondergaat geen behandeling meer, hij gebruikt wel medicatie. Vanwege zijn 
belemmeringen valt hij af en toe terug op de hulp van zijn vrouw, maar dat is ook in Ghana mogelijk. 
De rechter besluit toch dat de IND onvoldoende de consequenties heeft onderzocht van terugkeer naar 
Ghana. Daarbij moet rekening gehouden worden met de leeftijd van beiden, en de lichamelijke 
beperkingen van de partner. Zie hier 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-65549.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:3436
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:9510
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:12209
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:13496
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3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
SvJ&V: landenbeleid terugkeer 
Gedwongen terugkeer naar Algerije, Guinee (Conakry) en Sierra Leone is makkelijker geworden. 
Maar Egypte, Ethiopië, Irak inclusief de KAR, Iran en Somalië inclusief Somaliland werken nog nauwelijks 
mee aan gedwongen terugkeer. Zie hier (vraag 73) 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Fanga Musica & Danza, 1dec vanaf 19u Utrecht 
De vrouwen van vrouwenopvanghuis Fanga Musow in Utrecht hebben aangegeven zelf iets voor het huis  te 
willen doen. Zij nodigen u uit voor een Muziek en Dans-avond. Zo kunt u van dichtbij de sfeer van Fanga 
proeven en ervaren. Entree: minimaal 10,-. Locatie: Huis van Vrede, Trumanlaan 70-72 Utrecht 

 
Migrant Children's Rights in the context of Repatriation, 14 December 9:30 - 12:00, Groningen 
Daniëlle Zevulun verdedigt haar proefschrift over terugkeer en het belang van het kind. Voorafgaand 
organiseert het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht het symposium 
Migrant Children’s Rights in the context of Repatriation. 
Toegang gratis, maar registratie gewenst bij l.van.der.weerd@rug.nl 

 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel - Tiende Rapportage Mensenhandel 
Uit het rapport blijkt o.m. dat de bescherming van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel 
ontoereikend is. In de praktijk wordt niet bij de ‘geringste aanwijzing’ bedenktijd gegund. Bovendien 
gaan de verschillende diensten verschillend met de criteria om. Rechtsongelijkheid ligt op de loer.  
https://www.nationaalrapporteur.nl/Publicaties/Tiende-Rapportage-Mensenhandel/tiende-rapportage-
mensenhandel.aspx (9.11.17) 
 
IRR: Humanitarianism: the unacceptable face of solidarity 
Drawing on the work of advocacy organisations across Europe, the report provides a sample of twenty-
six case studies involving prosecutions of 45 individual humanitarian actors since September 2015. 
The report charts the ways in which member states have used criminal law to punish and deter those 
seeking to uphold standards of decency, in conflict with international human rights obligations such as 
the duty to rescue those in distress at sea, and the preservation of human dignity and physical integrity, 
and calls on the EC to provide a mandatory exemption from criminalisation for humanitarian aid, to bring 
the legal framework into line with international instruments. 
 

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties 
die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet zich in voor de 
basisrechten van deze migranten en hun kinderen. 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-17.html
mailto:l.van.der.weerd@rug.nl
https://www.nationaalrapporteur.nl/Publicaties/Tiende-Rapportage-Mensenhandel/tiende-rapportage-mensenhandel.aspx
https://www.nationaalrapporteur.nl/Publicaties/Tiende-Rapportage-Mensenhandel/tiende-rapportage-mensenhandel.aspx
http://s3-eu-west-2.amazonaws.com/wpmedia.outlandish.com/irr/2017/11/10092853/Humanitarianism_the_unacceptable_face_of_solidarity.pdf

