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WEBINARS: MAROKKAANS EN TURKS (FAMILIE)RECHT, 2NOV 

 
 
Nog steeds zijn er vrouwen en kinderen in Nederland en België die door hun echtgenoot of ouders 
worden meegenomen naar het buitenland en daar tegen hun wil verblijven. Ook komt het voor dat 
jongeren in het land van herkomst worden gedwongen tot het aangaan van een huwelijk. 
 
Als je deze vrouwen en jongeren wil helpen is het van belang om kennis te hebben van de ter plaatse 
geldende wet- en regelgeving. Dat leer je in deze twee (betaalde) webinars: 

 13:00 tot 14:30 uur: Marokkaans (familie)recht bij achterlating en huwelijksdwang  

 15:00 tot 16:30 uur: Turks (familie)recht bij achterlating en huwelijksdwang  
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/course/Marokkaans-en-Turks-%28familie%29recht-
bij-achterlating-en-huwelijksdwang 
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BASISRECHTEN 

 
Rb: ook recht op asielopvang na inreis als student 
Deze man kwam naar Nederland als student, maar anuleerde zijn inschrijving bij de universiteit direct na 
aankomst en vroeg asiel. COA wil hem opvang weigeren, omdat hij al een status zou hebben. De rechter 
ziet hiervoor geen gronden in het beleid. Zie hier 
 
CRvB: geen bijstand bij procedure voortgezet verblijf na intrekken vergunning met terugwerkende kracht 
De vergunning van deze vrouw was met terugwerkende kracht ingetrokken. Ze vroeg daarna voortgezet 
verblijf, en bijstand. De aanvraag voortgezet verblijf werd afgewezen maar de rechter gaf haar gelijk 
waardoor de IND opnieuw moet beslissen. 
Deze uitspraak gaat over het recht op bijstand. Volgens de Centrale Raad van Beroep heeft een 
vreemdeling recht op bijstand tijdens een procedure voor voortgezet verblijf, maar alleen als er geen 
'verblijfsgat' is. Dat is er in deze zaak wel, vanwege de intrekking met terugwerkende kracht. Daarom 
heeft de vrouw geen recht op bijstand. Zie hier. 
 

TOELATINGSBELEID 

 
Rb: IND moet uitgaan van echtheid paspoort bij naturalisatie-aanvraag 
Deze man uit Sierra Leone had eerst een asielvergunning, maar die werd niet verlengd. Daarna kreeg hij 
een RANOV (Pardon)-vergunning in 2007. Hij vroeg  al in 2016 om naturalisatie, dit werd geweigerd 
omdat de IND twijfelde aan zijn nationaliteit. Bij deze nieuwe naturalisatieaanvraag heeft hij een echt 
paspoort overlegd. 
De rechter vindt dat de IND niet zonder grondige reden mag twijfelen aan de nationaliteit, als de 
vreemdeling een echt paspoort heeft. Zie hier.   
 
Rb: risico bij terugkeer voor ongehuwde Marokkaanse moeder 
Deze Marokkaanse vrouw stelt dat zij door haar oom is verkracht en als ongehuwde vrouw een kind 
heeft gekregen. In het Marokkaanse strafrecht betekent dit dat ze risico loopt op vervolging bij terugkeer 
naar Marokko. De rechter vindt daarom dat terugkeer niet verantwoord is. Zie hier. 
 
Rb: ook aanranding dochter geldt als huiselijk geweld 
Als een relatie is verbroken vanwege huiselijk geweld kan het slachtoffer de partner-afhankelijke 
verblijfsvergunning omzetten naar ‘voortgezet verblijf’. Daarbij moet het huiselijk geweld wel bewezen 
worden, bijvoorbeeld door aangifte. In dit geval heeft de dochter aangifte gedaan van aanranding door 
de ex van haar moeder. De politie heeft deze ex-partner als verdachte gehoord op het politiebureau. 
Hieruit blijkt dat de politie de aangifte serieus heeft genomen. Daarom moeten moeder en dochter een 
verblijfsvergunning krijgen. Zie hier. 
 
 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:11125
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:2282
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:4431
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:11040
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:11309
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CONTROLE EN DETENTIE 

 
SvJ&V: garantstelling bij visumverlening wordt nooit gebruikt door IND 
'Het kan van aanvragers van een visum worden verlangd dat zij een bewijs van garantstelling overleggen 
om te verifiëren of aan de voorwaarden van een visumaanvraag wordt voldaan. De effectuering van de 
garantstelling verloopt via een civielrechtelijke procedure. Dit maakt het een arbeidsintensieve en dure 
procedure. Reden voor de IND om tot op heden nog niet hiertoe over te gaan. Momenteel wordt 
uitgezocht of andere betrokkenen zoals de DT&V, COA, ziekenhuizen of gemeenten wel ooit via deze 
weg kosten hebben verhaald op de garantsteller.' Zie hier. 
 
 

WAT IS ER TE DOEN 

 
UN women: guide on gender-responsive migration policies 
UN Women, the UN agency working for the empowerment of women, published a guide on gender-
responsive implementation of the Global Compact for Migration (GCM).  
Objectives concerning undocumented women include: access to services irrespective of one's irregular 
status, free or affordable legal assistance to all migrant women; access to permanent residence permits 
for migrant women who are at risk of being trafficked or are victims of trafficking; employment policies 
centred around equality of opportunity and treatment, including equal pay; access to effective reporting, 
complaint, and redress mechanisms for migrant women in the informal economy. Zie hier. 
 
WI 2021/18: beoordeling aannemelijkheid mensenhandelrelaas 
Deze Werkinstructie van de IND is een handleiding voor de beoordeling van aanvragen voor een 
verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk op grond van bijzondere individuele omstandigheden na 
verblijf als slachtoffer of slachtoffer-aangever van mensenhandel. De instructie ziet specifiek op de 
beoordeling van de aannemelijkheid van het mensenhandelrelaas. Zie hier. 
 
Vacatures bij Fairwork: 

 Vacature Coördinator ondersteuning Spaanstalige arbeidsmigranten (16 u p/w) 

 Vacature Coördinator ondersteuning Portugeessprekende arbeidsmigranten (16 u p/w) 

 Vacature Coördinator ondersteuning Poolse arbeidsmigranten (24 u p/w) 
 
Fonds: Stichting Ella Vogelaar, voor ongedocumenteerde vrouwen en kinderen 
Individuele vrouwen uit heel Nederland en organisaties die zich voor de doelgroep inzetten, kunnen 
aankloppen. Er is steun beschikbaar voor voeding, kleding, medische zorg, onderwijs en juridische 
bijstand. 
https://stichting-ellavogelaar.nl/ 
 
Fonds Kerk en Wereld  
Dit fonds stelt 150.000 euro beschikbaar voor vernieuwende initiatieven die groepen mensen met elkaar 
samenbrengen. Bijvoorbeeld door wederzijds begrip te versterken en mensen te stimuleren om blijvend 
samen op te trekken. Stuur voor 1 december een voorstel in. Lees meer. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/10/12/antwoorden-kamervragen-over-visa-voor-kort-verblijf/antwoorden-kamervragen-over-visa-voor-kort-verblijf.pdf
https://ppguide.unwomen.org/sites/default/files/2021-07/PP%20Guide_A4_Web_designed_FINAL.pdf
https://ind.nl/Documents/WI_2021_18.pdf
https://fairwork.us5.list-manage.com/track/click?u=72f11c3720643f74ce5c1ccdf&id=d276122eda&e=2e281d3e53
https://fairwork.us5.list-manage.com/track/click?u=72f11c3720643f74ce5c1ccdf&id=7b97645076&e=2e281d3e53
https://fairwork.us5.list-manage.com/track/click?u=72f11c3720643f74ce5c1ccdf&id=473d99959e&e=2e281d3e53
https://stichting-ellavogelaar.nl/
https://idlab.email-provider.nl/link/gnrdbc975f/rkyiewrtvx/swutyo1ior/qpu2mrxwio/xyesaaa8qp
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Digitaal werk voor vluchtelingen, als taaldocent 
NaTakallam is a social enterprise that connects refugees and displaced persons with remote work 
opportunities in the language sector. We began in 2015, connecting primarily Syrian and Iraqi displaced 
persons with students online that wanted to practice Arabic conversation. Now, our language tutors 
from displaced backgrounds also offer Spanish, Persian, Kurdish, Armenian, French, and English lessons. 
Language tutors will set their own schedule and the time they are available, based on that, students sign 
up to have online sessions. Tutors may have 1 student per week (each session is one hour), or more. It is 
up to their availability as well as how many students sign up for sessions.  
https://natakallam.com/ 
https://airtable.com/shrQqFrFe2sAe4IAf 
 
 
 


