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SVJ&V: AANPASSING BELEID SLACHTOFFERS MENSENHANDEL
1) Slachtoffers krijgen in de toekomst al een permanente status als de Hoofdofficier van Justitie besluit
om tot vervolging van de dader over te gaan. Tot nu toe was de regel dat een permanente status alleen
gegeven wordt als iemand al 3 jaar een tijdelijke status heeft, of dat de dader veroordeeld is. In de
toekomst wordt dus al eerder een permanente status gegeven.
2) Minderjarigen hoeven geen aangifte te doen voor het verkrijgen van een status. De uitzondering om
geen aangifte te hoeven doen, was tot nu toe alleen mogelijk voor getraumatiseerde slachtoffers of bij
slachtoffers die bedreigd worden. In de toekomst is dat dus ook voor minderjarigen mogelijk.
(zie brief Staatssecretaris hier)
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1. BASISRECHTEN
Rb: bijstand moeder en kinderen bij afwezige echtgenoot
Deze vrouw met kinderen kreeg in 2016 bovenop de bijstand als alleenstaande geen ALO-kop, omdat ze
een huwelijkspartner had in het buitenland, die formeel medeverantwoordelijk is voor het inkomen. Het
gevolg is dat ze in 2016 onvoldoende geld had om te kunnen voorzien in de kosten van verzorging en
opvoeding van haar minderjarige kinderen, waardoor het bestaansminimum niet werd gewaarborgd.
De rechter besluit dat de sociale dienst voor het jaar 2016 de partner buiten beschouwing had moeten
laten, en zal moeten beoordelen of eiseres (ook) in die situatie de ALO-kop misloopt en daarvoor moet
worden gecompenseerd. Eventueel inkomen van de partner mag daarbij meegewogen worden. Zie hier

2. TOELATINGSBELEID
Rb: risico vrouwenbesnijdenis Guinee reden voor asiel
Deze vrouw komt uit het platteland van Guinee en stelt dat ze haar dochter niet tegen besnijdenis kan
beschermen. De rechter vindt dat haar contacten in de hoofdstad, en haar zelfstandigheid, geen reden
mogen zijn om te veronderstellen dat ze dat wel zou kunnen (Rb Haarlem, NL17.4468, 5.9.18)
Rb: eerst hulp vragen bij autoriteiten bij huiselijk geweld in Jordanie
Volgens de IND bestaat in Jordanie wetgeving die huiselijk geweld verbiedt en kan huiselijk geweld
strafrechtelijke gevolgen hebben voor de daders. Ook wordt gewerkt aan nieuwe wetten, waardoor
slachtoffers een minder kwetsbare positie hebben. Zo bestaan er in Jordanië opvanghuizen voor
vrouwen die te maken krijgen met huiselijk geweld en is er een Family Protection Department, die onder
meer actief zaken onderzoekt en publieke informatie en trainingen aanbiedt voor ambtenaren,
waaronder de politie. Daarnaast is bekend dat echtscheidingen regelmatig voorkomen.
Dat de vrouw geen aangifte tegen haar man heeft gedaan, omdat ze bang was door hem doodgeslagen
te worden, vindt de rechter een ongefundeerd vermoeden. De rechter vindt dat zij eerst hulp had
moeten vragen bij de Jordaanse autoriteiten. Zie hier
Rb: geen algemeen risico alleenstaande vrouwen in Noord-Irak
Hoewel alleenstaande vrouwen een risicogroep zijn in Noord-Irak, hoeft niet iedere alleenstaande vrouw
een status te krijgen. De vrouw moet onderbouwen dat zij risico loopt, bijvoorbeeld door de persoonlijke
geschiedenis of omdat familieleden problemen hebben gehad. Deze vrouwen hebben geen bewijs
gegeven van zulke risico’s. Zie hier.
Rb: terecht intrekking na verbroken relatie binnen 5jr, werk en inburgering onvoldoende
De vergunning voor verblijf bij partner van deze vrouw is terecht ingetrokken, zegt de rechter. Na 2 jaar
woonden beide partners niet meer samen. De vrouw had gehoopt dat de relatie hersteld zou worden,
dus zij beschouwde zichzelf nog wel als gehuwd, maar dat is voor de rechter niet relevant .
De vrouw verblijft al een aantal jaren in Nederland, heeft vrienden, is ingeburgerd en heeft een woning
en inkomen. Dat is voor de rechter onvoldoende voor een vergunning op grond van priveleven. Zie hier.
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Rb: kinderpardon alleen voor ex-asielzoekers
Deze zaak gaat over een gezin met minderjarige kinderen die al negen jaar in Nederland wonen. De
moeder kreeg een status als slachtoffer mensenhandel, de kinderen kregen een afgeleide vergunning. De
vergunning van het hele gezin is ingetrokken. Omdat de kinderen geen asiel hebben gevraagd, en ook
niet hebben meegelift met de asielaanvraag van de moeder, komen zij niet in aanmerking voor het
kinderpardon, besluit de rechter. Zie hier.

3. CONTROLE EN DETENTIE
SvJ&V: nieuwe werkwijze opleggen inreisverbod bij uitreis
Als iemand zonder verblijfsvergunning uit Nederland vertrekt, moet hij een terugkeerbesluit en een
inreisverbod krijgen. Daar is meestal onvoldoende tijd voor, zodat vaak geen inreisverbod wordt
opgelegd. De staatssecretaris heeft de werkwijze nu veranderd, zodat de procedure afgerond kan
worden nadat de betrokkene is vertrokken. Daardoor kan vaker een inreisverbod worden gegeven.
Mensen met een inreisverbod mogen Nederland een aantal jaren niet inreizen. Zie hier

4. WAT IS ER TE DOEN?
Conferentie Gevangen in een huwelijk - Recht, religie en praktijk 13 sept 9-18u Utrecht
De Universiteit van Maastricht deed samen met andere organisaties de afgelopen vier jaar uitvoerig
onderzoek naar huwelijkse gevangenschap in Nederland en wat hiertegen – met name juridisch gezien –
gedaan kan worden. Tijdens deze conferentie worden de resultaten toegelicht en plannen gemaakt voor
gezamenlijke acties tegen huwelijkse gevangenschap.
info: http://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/recht-religie-praktijk.
Feest 10jr Wereldhuis, 22sept Amsterdam
Op 12 september 2008 opende het Wereldhuis haar deuren. Op zaterdag 22 september vieren wij dit
jubileum. Om 16.00 uur gaan de deuren open (bij mooi weer in de tuin) en om 16.30 uur begint het
programma. Om 18.00 uur eten we met elkaar en daarna is de dansvloer geopend.
Ben je erbij? Geef je op vóór 18 september (i.v.m. boodschappen) via info@wereldhuis.org
Seminar ‘Hulpverlening aan slachtoffers mensenhandel’, 26 sept 10-17.30u, Nieuwspoort Den Haag
CoMensha heeft, onder andere samen met INTERVICT Tilburg University, het afgelopen jaar een drietal
belangrijke onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de hulpverlening aan slachtoffers van
mensenhandel. Graag willen we de resultaten delen. Van harte welkom!
1. ‘Slachtoffers van mensenhandel met multi-problematiek. Discrepantie tussen vraag en aanbod’
2. EU Fundamental Rights Agency onderzoek ‘Severe forms of labour exploitation – foreign workers’
3. Facing Forward: Nine stories about being a survivor of human trafficking in a post-trafficking shelter.
https://www.comensha.nl/Seminar-uitdagingen-bij-hulpverlening-aan-slachtoffers-van-mensenhandel
Tweede Kamer: debat over slachtoffers mensenhandel, 27sept 10-13u
Zie de agenda hier
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