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MENSENHANDELWEB ONLINE

Mensenhandelweb is een database met informatie over mensenhandel en kinderhandel. Je vindt er
nieuwe documenten en nieuwe uitspraken van rechters die belangrijk zijn voor dit onderwerp.
Mensenhandelweb is een initiatief van het Centrum Kinderhandel Mensenhandel in samenwerking
met Terre des Hommes.
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1. BASISRECHTEN
CVZ: eigen bijdrage 5,- voor apotheekkosten niet gebaseerd op feiten
Het CVZ betaalt medici als zij zorg verlenen aan onverzekerbare vreemdelingen die zelf de medische
kosten niet kunnen betalen. Sinds 1 januari vraagt het CVZ aan patienten om 5,- per receptregel te
betalen. Vooral zieke ongedocumenteerden hebben dit geld niet. Maar volgens CVZ willen ze niet
betalen. Ziekenhuiskosten zouden ze wel betalen. Uit informatie van INLIA blijkt nu dat CVZ hiervoor
onvoldoende informatie heeft. Lees de brief: hier.
De VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, vroeg de maatregel ongedaan te maken, zie hier.
Op 2 april vindt een debat in de Tweede Kamer plaats over deze regeling.

2. TOELATINGSBELEID
SvV&J: Programma Stroomlijning Toelatingsprocedures op 1 april in werking
Met dit programma wil de staatssecretaris aanvragen voor verblijfsvergunning asiel en humanitaire
gronden tegelijk behandelen. Als een aanvraag voor één verblijfsdoel wordt ingediend, worden ook de
andere gronden tegelijk meegetoetst. Het doel daarvan is om te voorkomen dat steeds nieuwe
aanvragen worden ingediend, voor steeds nieuwe (ongeveer dezelfde) gronden.
Het programma was al gedeeltelijk ingevoerd, maar zal op 1 april helemaal in werking zijn. Dan wordt
bij elk asielverzoek en bij elke humanitaire aanvraag, ook getoetst op bijvoorbeeld medische gronden.
Het is dan ook belangrijk om alle medische informatie direkt al mee te geven.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-135.html
RvS: geen status als trauma door herbeleving van verkrachting wordt veroorzaakt.
Nederland kent een speciaal toelatingsbeleid voor getraumatiseerde mensen. Daarbij telt de oorzaak
van het trauma, niet de medische gevolgen daarvan. Verkrachting kan (onder voorwaarden) reden zijn
om zo’n vergunning te geven. In deze zaak was de vrouw niet gevlucht direkt na de verkrachting, maar
pas na een nieuwe confrontatie met de dader. De Raad van State stelt dat dit niet onder het traumabeleid valt en wijst de aanvraag voor een verblijfsvergunning af.
(ABRvS, 201304140/1, 4.3.14)
RvS: NAPTIP helpt bij herstellen sociaal netwerk, bescherming tegen besnijdenisrisico
Deze aanvraagster (ex-mensenhandelslachtoffer) stelde dat NAPTIP haar in Nigeria niet kan helpen om
aan besnijdenis te ontkomen. De Raad van State besluit dat NAPTIP haar wel kan helpen om een nieuw
netwerk op te bouwen, wat haar deze bescherming wel kan bieden. Daarom kan ze wel teruggestuurd
worden. Lees de beslissing hier
RvS: illegale Somalische partner van Somalische vluchteling moet in Kenia aanvraag indienen
Deze aanvraag is van een Somalische vluchtelinge die in Nederland illegaal verbleef en hier een gezin
startte. Haar Somalische man heeft een vluchtelingstatus en ze hebben samen een kind. De vrouw
vroeg om gezinshereniging. De Raad van State stelt dat zij, net als andere aanvragers voor
gezinshereniging, de aanvraag in het herkomstland (of in Kenia) moet indienen. In deze beperkte tijd
kan haar gezin (man en kind) ervoor kiezen om bij haar te verblijven in Kenia, of in Nederland te
wachten. Lees de beslissing hier
RvS: geen verblijfsrecht bij NLs kind, zieke NLse partner kan zorg organiseren
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Deze aanvraag gaat over een ongedocumenteerde vrouw met Nederlandse partner en Nederlands
kind. De vrouw vroeg verblijf bij Nederlands kind, omdat haar partner ziek is en niet voor het kind kan
zorgen. De Raad van State vindt dat de man wel zorg voor zijn kind kan organiseren, en wijst de
aanvraag van de vrouw af.
Lees de beslissing hier
Staatssecretaris: nieuwe vergunning voor innovatieve ondernemers
De staatssecretaris wil innovatieve ondernemers een kans geven op een verblijfsvergunning in
Nederland. Zij krijgen een vergunning voor een jaar, en kunnen in die tijd het bedrijfsplan verder
uitwerken en de financiering regelen. De ondernemer moet een ervaren ‘facilitator’ hebben en het
ministerie van Economische Zaken bekijkt de haalbaarheid van het plan. Lees het voorstel hier

3. CONTROLE EN TERUGKEER
Staatssecretaris: geen visitatie meer in detentiecentrum Rotterdam
De staatssecretaris heeft in Rotterdam een bodyscan in gebruik genomen. Daardoor hoeven
vreemdelingen niet meer elke keer als zij naar buiten zijn geweest gevisiteerd te worden. Er is veel
kritiek geweest op visitatie, ook door het Meldpunt van Stichting LOS, omdat het erg vernederend is.

4. WAT IS ER TE DOEN?
Help Fairwork mee arbeidsuitbuiting te bestrijden!
FairWork is op zoek naar migranten veldwerkers. Mensen met een andere achtergrond die
zich op vrijwillige basis willen inzetten voor de signalering van arbeidsuitbuiting binnen hun
gemeenschap.
Link: http://www.fairwork.nu/wie_zijn_wij/vacature/cultural-mediator.html
Debat Mensenhandel, 3 april 15.30u Humanity House den Haag
Sprekers zijn Corinne Dettmeijer-Vermeulen (Nationaal Rapporteur Mensenhandel), Maria Grazia
Giammarinaro (Momenteel werkzaam als Judge in the Criminal Court of Rome, oud vertegenwoordiger van de OVSE voor de strijd tegen mensenhandel), Aurélie Hauchere Vuong (van de
internationale arbeidsorganisatie ILO) en vertegenwoordigers van overheden en het maatschappelijk
middenveld.
Info: http://www.humanityhouse.org/agenda/europas-slaven-anno-nu/
Twee rapportages over asielaanvragen in westerse landen in 2013
Uit beide rapportages blijkt dat er veel meer vluchtelingen naar westerse landen kwamen in 2013, en
dat asielaanvragen vaker erkend werden. Vooral Syriers en Russen vragen vaker asiel in westerse
landen. In heel Europa werd 35% van de aanvragen erkend, in Nederland 60%.
UNHCR : Download the Asylum Trends 2013 report
Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-24032014-AP/EN/3-24032014-APEN.PDF
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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.

