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PRESENTATIE OVER BESTRIJDEN SEXUEEL GEWELD, 10DEC 13-17:30U DEN HAAG 

 
IOM Rutgers, Pharos, en Arq sluiten met deze bijeenkomst het project PROTECT af. Doel van dit project is 
om vluchtelingen, migranten en asielzoekers die in aanraking zijn gekomen met seksueel en gender-
gerelateerd geweld (SGBV) beter te kunnen ondersteunen. 
 
Sleutelpersonen met een migratieachtergrond bieden betrouwbare informatiesessies om bij te dragen 
aan de bewustwording en emancipatie binnen migranten-gemeenschappen over SGBV en waar hulp 
gezocht kan worden. De sleutelpersonen spelen een fundamentele rol bij de uitwisseling van informatie 
tussen migrantengemeenschappen en hulpverleners. Meer informatie over het project vindt u hier. 
 
De slotbijeenkomst vindt plaats in den Haag, aanmelden via deze link, code tn5H2. 

https://iom-nederland.nl/integratie/protect/protect
https://iom-nederland.nl/en/?option=com_rsform&view=rsform&formId=15
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BASISRECHTEN 

 
Rb: aanpassing bijstand voor alleenstaande moeder met partner in AZC 
Deze zaak gaat over een alleenstaande legale moeder wiens partner in het AZC woont. De belasting-
dienst heeft de Alleenstaande-Ouder Kop teruggevorderd, omdat zij niet meer als alleenstaande moeder 
telt. Volgens de rechter is dit een bijzondere omstandigheid die niet zo bedoeld is door de wetgever. 
Daarom moet de hoogte van de bijstand aangepast worden, zodat het verlies van de Alleenstaande 
Ouder Kop gecompenseerd wordt. Zie hier. 
 
HvJ EU: tijdelijk AZC-verbod als straf is in strijd met menselijke waardigheid, zeker voor alleenstaande 
minderjarige 
Deze Afghaanse alleenstaande minderjarige had in België een asielaanvraag ingediend en was in de 
opvang geplaatst. In het opvangcentrum is hij betrokken geraakt bij een gevecht. Als straf is hij voor 15 
dagen uitgesloten van de materiële opvangvoorzieningen en heeft hij naar eigen zeggen geslapen in 
parken in Brussel en bij vrienden. Hierover zijn prejudiciële vragen gesteld aan het EU-Hof. 
Het Hof maakt duidelijk dat sancties altijd objectief, neutraal, gemotiveerd en proportioneel moeten zijn 
in relatie tot de specifieke situatie van de vreemdeling en onder alle omstandigheden een waardige 
levensstandaard moeten verzekeren. Het intrekken van alle materiële opvangvoorzieningen zoals 
huisvesting, eten of kleding, al is het maar tijdelijk, is niet verenigbaar met het vereiste om te zorgen 
voor een waardige levenstandaard. Als het gaat om een alleenstaande minderjarige vreemdeling, die als 
kwetsbaar wordt aangemerkt, moet bij het opleggen van sancties altijd het belang van het kind voorop 
staan. Zie hier. 
 
 

TOELATINGSBELEID 

 
Rb: jongensbesnijdenis kan wel foltering zijn, maar is in dit geval te ontlopen 
Volgens de Raad van Europa is jongensbesnijdenis alleen maar toelaatbaar als het medisch verantwoord 
gebeurt. Het is niet duidelijk of dat in Nigeria gegarandeerd is. Daarom vindt de rechter jongens-
besnijdenis potentieel een schending van artikel 3EVRM (verbod op folteren).  
In deze zaak denkt de rechter dat de moeder ervoor kan zorgen dat haar zoon niet wordt besneden, en 
daarom wordt het asielverzoek toch afgewezen. Zie hier. 
 
RvS: terecht intrekken NLerschap want kind bij andere partner verzwegen 
Deze zaak gaat over een man die een verblijfsvergunning bij partner heeft. Hij vraagt het 
Nederlanderschap aan. Dat is afgewezen, want hij heeft intussen bij een andere vrouw een kind 
gekregen en heeft dit niet gemeld aan de IND. De Raad van State is het hiermee eens. Zie hier. 
 
Rb: jaren verblijf bij NLs kind tellen niet mee voor naturalisatie 
Uit deze zaak blijkt dat een verblijfsvergunning bij NLs kind niet vergelijkbaar is met een reguliere 
verblijfsvergunning. Zolang de niet-NLse ouder niet werkt, is het verblijfsrecht tijdelijk. Daarom tellen 
deze jaren niet mee als naturalisatie gevraagd wordt. Zie hier. 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:5111
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220532&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3824485
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:12141
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:3854
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:4777
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CONTROLE EN TERUGKEER 

 
Rb: na Belgieroute is bezoek in herkomstland geen ‘terugkeer’, inreisverbod niet van kracht geworden 
Deze zaak gaat over een man wiens asielverzoek in NL was afgewezen en die daarna met een NLse vrouw 
in Belgie is gaan wonen, en zo een vergunning kreeg als partner van EU-burger. Met de afwijzing van het 
asielverzoek kreeg hij van NL een 'inreisverbod' voor twee jaar. Dat betekent dat hij, na terugkeer, twee 
jaar de EU niet meer in zou mogen reizen. Het inreisverbod is in de EU-database opgenomen. 
De man is op familiebezoek geweest in zijn herkomstland, dus hij heeft de EU-verlaten. Hij wil nu weer 
terugkomen en zich in Nederland vestigen met zijn partner. De vraag is of het inreisverbod nog van 
kracht is. 
De rechter besluit dat het familiebezoek niet beschouwd kan worden als 'terugkeer', omdat hij een 
status in Belgie had. Daarom is het inreisverbod niet van kracht geworden. (Vzr VK Rb Amsterdam, AWB 
19/6509, 1.11.19) 
 
 

WAT IS ER TE DOEN? 

 
Beauty Benefiet Fanga Musow, 30 november 12-18u Utrecht 
Fanga Musow is een opvanghuis voor vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning. Enkele van de 
oude bewoners hebben een status en organiseren een Benefiet. Zij zullen daarom gratis bezoekers 
kappen en mooi maken. De opbrengst is voor het opvanghuis. Locatie: Buurthuis de Speler, Utrecht. 
Informatie over Fanga Musow vindt u hier. 
 
Informatiebijeenkomst met IOM Nigeria, 10-12dec div steden 
Twee medewerkers van IOM-Nigeria zullen in Nederland informatie te geven over herintegratie-
mogelijkheden na vrijwillige terugkeer. Er zijn netwerk bijeenkomsten in Amsterdam en Den Helder ( 10 
dec) , Drachten en Harderwijk (11 dec), en Utrecht ( 12 dec). Steeds 1,5u na de netwerkbijeenkomsten 
zijn er bijeenkomsten voor Nigerianen zelf. 
Voor meer informatie: Lisa van de Pol 06-20110939; lpol@iom.int 
Aanmelden: https://iom-nederland.nl/INFO-NIGERIA 

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. 
 

http://www.fangamusow.nl/
mailto:lpol@iom.int
https://iom-nederland.nl/INFO-NIGERIA

