
Op verzoek van het College voor de Rechten van de Mens (CRM) naar aanleiding van de gegeven 

input, heeft het Netwerk VN Vrouwenverdrag aanvullende informatie aan het CRM gegeven.   

De uiteindelijke oplossing voor het probleem van de juridische verblijfsafhankelijkheid van 

huwelijksmigranten ziet het Netwerk in een eigen, zelfstandige verblijfsvergunning. Dat is het meest 

wenselijke, maar helaas ook het minst haalbare. Het zou overigens wel kunnen: er wordt immers bij 

toelating al voldoende gekeken of aan de voorwaarden van een “reële” relatie wordt voldaan.  

Door organisaties van (zwarte, migranten- en vluchtelingen) vrouwen en vrouwenopvang wordt al 

jarenlang gepleit om de termijn van juridische afhankelijkheid te verlagen naar maximaal 1 jaar, zoals 

deze ook geldt voor kinderen die via gezinsmigratie naar Nederland zijn gekomen. 

In geval van huiselijk geweld, zijn er verschillende obstakels voor vrouwen vóórdat ze een 

zelfstandige verblijfsvergunning (kunnen) aanvragen.  

 Voor iedere vrouw die in een geweldsrelatie zit, is het bijzonder moeilijk om hulp te vragen. 

Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 33x een geweldsincident moet plaatsvinden voordat een 

vrouw die stap zet.  Ook bekend zijn de redenen daarvoor: psychisch, sociaal, economisch, 

enz. Voor vrouwen met een afhankelijke verblijfsvergunning geldt dit nog in versterkte mate. 

Zij lopen als eerste tegen het probleem op van hun juridische verblijfsafhankelijkheid en het 

risico om uitgezet te worden. De aanvraag voor een zelfstandige verblijfsvergunning wordt 

individueel afgewogen, wat onzekerheid en willekeur meebrengt. Het is niet altijd even 

makkelijk om aan de benodigde bewijslast te kunnen voldoen: veel vrouwen leefden 

geïsoleerd totdat de situatie geëscaleerd was en dan ontbreekt de benodigde bewijslast van 

(huis)artsen en hulpverleners. Bovendien is de procedure traag en moeilijk, wat maakt dat 

zelfs advocaten regelmatig vrouwen adviseren om de periode van juridische afhankelijkheid 

uit te zingen. Dat is de enige manier om zeker te zijn van een krijgen van verblijfsvergunning. 

 Voor veel vrouwen is teruggaan geen optie. Het is een te grote stap achterwaarts. Bovendien 

geldt voor sommige vrouwen dat zij na scheiding niet meer welkom zijn bij de familie in het 

land van herkomst, het zelf maar moeten uitzoeken en in de meest extreme gevallen zelfs te 

maken kunnen krijgen met eergerelateerd geweld en/of verstoting. Die angst daarvoor is er, 

zonder dat dit direct 'hard' gemaakt kan worden. 

 Voor vluchtelingenvrouwen speelt ook nog mee dat wanneer ze nagereisd zijn, ze vaak geen 

zelfstandige vluchtelingenstatus krijgen. Wanneer geweld in het AZC's plaatsvindt, willen ze 

liever geen aangifte doen omdat a) het in het centrum bekend wordt en b) ze bang zijn dat 

het in hun dossier terechtkomt. 

 Leges: door de hoogte van de leges wachten vrouwen met het aanvragen van een 

zelfstandige verblijfsvergunning, ook al hebben ze er al recht op. 

 Genderaspect: Niet alleen hebben vrouwen met meer negatieve gevolgen te maken van de 

juridische afhankelijkheid, ook hebben meer vrouwen dan mannen een afhankelijke 

verblijfsvergunning. Meer vrouwen dan mannen komen voor gezinsmigratie naar Nederland. 

en dus hebben meer vrouwen dan mannen met (negatieve gevolgen van de) 

verblijfsafhankelijkheid te maken. 

Het Netwerk VN Vrouwenverdrag pleit daarom voor onderzoek en monitoring van de effecten van 

het afhankelijk verblijfsrecht, zeker sinds deze verhoogd is naar een periode van 5 jaar en de 

invoering van de voorwaarde voor verblijfsvergunning niet-tijdelijk het behalen van het 

inburgeringsexamen is.  


