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TIJDELIJKE REGELING AANNEMELIJKHEID SLACHTOFFERSCHAP MENSENHANDEL 

 
Bij een groot aantal slachtoffers van mensenhandel kan het slachtofferschap niet door strafrechtelijke 
vervolging van de dader worden bewezen. Maar ook zonder vervolging en veroordeling van de 
verdachte/dader kan iemand slachtoffer zijn en moet hij of zij dus toegang kunnen krijgen tot bepaalde 
voorzieningen. 
Om dit mogelijk te maken wordt een alternatieve, onafhankelijke identificatieprocedure ingericht. Bij het 
Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt in 2018 een Subcommissie slachtofferschap mensenhandel 
ingesteld, die tot taak heeft om op aanvraag een multidisciplinair deskundigenbericht uit te brengen 
over de vraag of het aannemelijk is dat de aanvrager slachtoffer van mensenhandel is. Dat 
deskundigenbericht kan o.a. helpen bij de aanvraag van een verblijfsvergunning op humanitaire gronden. 
Na een jaar wordt de praktijk geëvalueerd door het WODC. 
Zie hier. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-74288.html
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1. BASISRECHTEN 

 
SvJ&V: voor medenaturalisatie Chinees kind is alleen paspoort ouders nodig 
Sinds eind 2015 hoeft bij medenaturalisatie van een in Nederland geboren kind geen geldig buitenlands 
reisdocument (of ander buitenlands document) meer te worden overgelegd,  als de ouder zelf tenminste 
een geldig buitenlands paspoort en een buitenlandse gelegaliseerde/geapostilleerde geboorteakte heeft. 
Dat betekent dat een legaal in Nederland verblijvend Chinees kind, dat is geboren in Nederland en dat 
met een ouder meenaturaliseert, waarbij de ouder zelf een uit China afkomstig bewijsstuk van zijn 
identiteit en een geldig Chinees paspoort overlegt, de Chinese nationaliteit niet hoeft te bewijzen met 
een document. Dit geldt ook voor kinderen uit : Zuid-Soedan, Sierra Leone, Liberia, Rwanda, Uganda, 
Tanzania, Myanmar en Azerbeidzjan. 
Zie hier 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: legesbedragen moeten onderbouwd worden 
In deze procedure moest € 384,- legeskosten betaald worden. De IND heeft niet uitgelegd waarop de 
hoogte van de legeskosten is gebaseerd, terwijl dat wel was gevraagd. Daarom besluit de rechter dat de 
aanvraag zonder leges in behandeling genomen moet worden. (Rb Rotterdam, 17/12314, 12.12.17) 
 
EHRM vragen aan NL: risico vrouwenbesnijdenis Guinee 
Deze vier zaken betreffen Guinese vrouwen die vrezen bij terugkeer dat hun minderjarige dochters (en 
zijzelf) blootgesteld worden aan besnijdenis. De zaak is voorgelegd bij het Europees Hof. 
Het Europese Hof vraagt NL om uit te leggen waarom zij heeft besloten dat de dochters en de vrouwen 
zelf geen risico op besnijdenis lopen. Zie hier 
 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
Rb: wel zicht op uitzetting naar Congo 
In 2016 zijn 34 aanvragen voor een vervangend reisdocument bij de Congolese autoriteiten ingediend, er 
zijn 17 lp’s afgegeven en 12 mensen zijn uitgezet. In 2017 zijn 43 vervangende reisdocumenten 
aangevraagd, hebben de autoriteiten 2 documenten verstrekt en zijn geen vreemdelingen uitgezet. 
Toch vindt de rechter dat er nog wel ‘zicht op uitzetting’ is, omdat in 2017 meer dan de helft van de 
personen niet feitelijk bij de Congolese autoriteiten werd gepresenteerd. Volgens de rechter is uitzetting 
nog steeds mogelijk als de betrokkene actief en volledig meewerkt. (Rb Rotterdam NL17.14681, 5.1.18) 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2363.html
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179963
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4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Masterclass: Migratie, huwelijk en zelfbeschikking, 25jan 10-17u VU Amsterdam 
Op het gebied van migratie, huwelijk en zelfbeschikking is veel wetenschappelijk onderzoek verricht. 
Dank zij de medewerking van onderzoekers van universiteiten en kennisinstituten biedt deze masterclass 
een overzicht van de resultaten. De publicaties zijn ter inzage, of te koop en via internet beschikbaar.  
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1081HV Amsterdam, zaal 12A00  
Aanmelden via e-mail: mudawwanah@upcmail.nl, meer info: hier 
 
Bijeenkomst over VN-Vrouwenverdrag en gender gerelateerd geweld, 15feb 14-17u Utrecht 
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseert in samenwerking met de Vereniging Vrouw en Recht een 
bijeenkomst over algemene aanbeveling nr. 35 van het CEDAW-comité over gendergerelateerd geweld. 
Plaats: Movisie Catharijnesingel 47 3511 GC Utrecht. 
Meer informatie op de Agenda van vrouwenrecht.nl. 
 
UNHCR: Ensuring birth registration for the prevention of statelessness 
Een geboorteakte is belangrijk en is vaak een voorwaarde voor het opvragen van een identiteitsbewijs. 
Migranten zonder verblijfsvergunning kunnen soms moeilijk een geboorteakte voor hun kinderen 
krijgen. Vluchtelingen vinden het vaak moeilijk om een geboorteakte uit hun herkomstland te halen. 
Soms zijn archieven in de oorlog verloren gegaan. Deze notitie van de UNHCR geeft advies aan staten 
hoe omgegaan moet worden met deze risico’s. Zie hier. 
 
 

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. 
 

mailto:mudawwanah@upcmail.nl
https://www.spe-amsterdam.nl/event/mudawwanahmasterclass-migratie-huwelijk-en-zelfbeschikking/
https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/wp-content/uploads/General-Recommendation-35-update-van-19.pdf
https://www.vrouwenrecht.nl/event/?event=60
http://www.refworld.org/docid/5a0ac8f94.html

