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COMENSHA: ERVARINGEN MENSENHANDELSLACHTOFFERS MET DUBLINCLAIM 

 
 
Sinds vorig jaar worden Dublinclaimanten die slachtoffer zijn van mensenhandel door een speciaal 
politieteam gehoord, met als doel om te onderzoeken of er opsporingsindicaties in NL zijn. Als die er niet 
zijn, krijgt het slachtoffer geen B8-status en kan uitgezet worden naar het Dublinland. Veel slachtoffers 
wachten dit niet af en duiken onder. Het is niet duidelijk wat hun rechten dan zijn. 
 
Comensha, de organisatie die mensenhandel-slachtoffers bijstaat wil graag ervaringen horen. 
Heb je met mensenhandelslachtoffers te maken gehad die zijn uitgezet naar Italië? Hoe is dat gegaan? 
Heb je gehoord of zij goed zijn aangekomen? 
Of heb je alleen maar slachtoffers die MOB zijn gegaan? Hebben slachtoffers die nog op de wachtlijst 
stonden voor intake/aangifte in Nederland alsnog aangifte kunnen doen? 
 
Graag melden bij Comensha, Sandra van den Berg via s.vandenberg@comensha.nl 

mailto:s.vandenberg@comensha.nl
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BASISRECHTEN 

 
Rb: geen studiefinanciering bij medische status 
Deze studente heeft een medische verblijfsvergunning bij haar vader, die een hartziekte heeft die in 
eigen land niet behandeld kan worden. Zij wil studeren maar de universiteit vraagt haar om het 
instellingscollegegeld te betalen. Ook krijgt ze geen studiefinanciering. Zij vindt dit discriminatie. De 
rechter is het daar niet mee eens. Zie hier. 
 
 

TOELATINGSBELEID 

 
Rb: Tunesische overheid kan beschermen bij huiselijk geweld. 
Ondanks rapporten van Amnesty International waarin staat dat vrouwen in Tunesië vaak slachtoffer zijn 
van huiselijk geweld, vindt de rechter in deze zaak dat de Tunesische overheid bescherming kan bieden. 
Ook zou de overheid deze vrouw kunnen beschermen tegen uithuwelijking (voor de derde keer). Zie hier. 
 
 

CONTROLE EN TERUGKEER 

 
Rb: politie moet eerst kloppen als ze een woning binnengaan 
De rechtbank maakt duidelijk dat de politie niet zomaar een woning mag binnengaan zonder kloppen, als 
daar geen goede reden voor is. De vreemdeling die in de woning was en is opgepakt, moet vrijgelaten 
worden (Rb Zwolle, NL19.31276, NL19.31279, NL19.31280 en NL19.31281, 8.1.20). 
 
 

WAT IS ER TE DOEN? 

 
GREVIO: Baseline Evaluation Report Netherlands implementation of the Istanbul Convention 
The Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) is an 
independent human rights monitoring body mandated to monitor the implementation of the Council of 
Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence ( “the 
Istanbul Convention”). GREVIO published its Report on the Netherlands on January 20th. 
GREVIO is concerned about women victims of violence who do not possess a residence permit, for 
example because of overstaying the validity of their residence permit or visa, and asylumseeking women 
who experience violence. GREVIO notes that steps are being taken to make support available to those 
who are currently excluded through the terms of the Social Support Act. Measures seem to exist that 
would allow irregular migrant women to report incidents of violence to law-enforcement agencies 
without risking deportation (so-called firewall) but GREVIO is unsure as to its implementation in practice. 
https://rm.coe.int/grevio-report-on-netherlands/1680997253, 20.1.20 
 

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://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2019:7321
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:14146
https://rm.coe.int/grevio-report-on-netherlands/1680997253

