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MINISTER: OPVANG ONGEDOCUMENTEERDE SLACHTOFFERS HUISELIJK GEWELD
De Europese Slachtofferrichtlijn verplicht Europese landen om hulp te bieden aan álle slachtoffers van
huiselijk geweld, onafhankelijk van hun verblijfsstatus.
In de Nederlandse WMO, die de toegang tot vrouwenopvang regelt, staat dat vrouwen zonder
verblijfsrecht niet toegelaten kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten soms, buitenwettelijk,
toch toegang bieden. De minister vindt nu dat álle gemeenten deze toegang buitenwettelijk moeten
bieden. Hij gaat daarover onderhandelen met de gemeenten. Zie hier
Stichting LOS is van mening dat deze toegang landelijk geregeld moet worden om verschil in behandeling
te voorkomen.
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1. BASISRECHTEN
Politie: factsheet omgang met ongedocumenteerden
In dit factsheet schrijft de politie onder andere:
Eén van de mogelijkheiden voor ongedocumenteerde slachtoffers om aangifte te doen, is via bijzondere
volmacht. Daarbij laat de aangever zich vertegenwoordigen door een gevolmachtigde.
Daarnaast werkt Politie Nederland volgens de principes van het ‘veilige loket’ waarbij illegale
vreemdelingen de garantie krijgen dat er geen vreemdelingenrechtelijke handelingen worden verricht bij
het doen van aangifte. Uitgangspunt is dat illegaal verblijvende slachtoffers ongehinderd aan het
politiebureau aangifte moeten kunnen doen zonder met toezichtmaatregelen geconfronteerd te
worden.

2. TOELATINGSBELEID
VN-Commissie voor de rechten van het kind: risico vrouwenbesnijdenis bij terugkeer naar Somalie
Deze zaak betreft een Somalische vrouw met dochter in Denemarken, die bang is dat haar dochter bij
terugkeer wordt blootgesteld aan vrouwenbesnijdenis. Volgens de Deense autoriteiten is
vrouwenbesnijdenis in heel Somalie verboden, en is de moeder sterk genoeg om zich tegen besnijdenis
te verzetten.
De Commissie vindt dat Denemarken te weinig rekening houdt met de mate waarin vrouwenbesnijdenis
in de praktijk nog steeds voorkomt in Somalie en te makkelijk denkt dat de moeder dit kan tegenhouden.
Volgens het kinderrechtenverdrag moet het belang van het kind eerste overweging zijn, uit het besluit
van Denemarken blijkt deze afweging niet.
Denemarken schendt het kinderrechtenverdrag door de moeder en dochter uit te zetten. Zie hier
RvS: nieuwe aanvraag verblijf bij partner moet beoordeeld worden, ook na eerdere onjuiste informatie
Volgens de Nederlandse Vreemdelingenwet is het mogelijk om een aanvraag voor verblijf bij partner af
te wijzen, als in een eerdere procedure onjuiste informatie is gegeven. De Raad van State erkent in deze
uitspraak dat de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn dit verbiedt. De nieuwe aanvraag moet wel
inhoudelijk beoordeeld worden. Zie hier

3. CONTROLE EN DETENTIE
SvJ&V: inbewaringstelling uitgeprocedeerde asielzoekers blijft bij DT&V
Sinds enkele jaren is de Dienst Terugkeer en Vertrek bevoegd om uitgeprocedeerde asielzoekers in
vreemdelingenbewaring te nemen. Dit was opgezet als een pilot, deze is nu geevalueerd. Op basis van de
evaluatie besluit de Staatssecretaris om inbewaringstelling definitief bij de DT&V te beleggen.
Voor controles op straat en vreemdelingendetentie van ongedocumenteerde migranten die zo ontdekt
worden, blijft de politie verantwoordelijk.
Zie hier
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4. WAT IS ER TE DOEN?
Symposium: Vreemdelingendetentie 22 februari, 14:00 - 17:00 uur Amnesty Amsterdam
Amnesty publiceert haar laatste onderzoek naar het ultimum remedium en het regime in detentie en het
Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit publiceert haar onderzoek naar detentie van
asielzoekers (in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland). Op donderdag 22 februari worden beide
rapporten aan het publiek gepresenteerd. Aanmelden
OCSE en TRACKS: meer steun nodig voor asielzoekers als slachtoffers van mensenhandel (jan18)
Trafficking victims have specific reception needs and cannot be subjected to the same procedures as
regular asylum seekers. These two reports found that identifying and addressing vulnerabilities was
difficult because of several cross-cutting factors; such as ability to articulate vulnerabilities, lack of
credibility and lack of legal information.
The TRACKS report further found that human trafficking victims are rarely granted any form of
international protection, while the OSCE report found that the traffickers usually exploit the overall
chaotic conditions found in many reception systems across Europe.
Pilot Aannemelijk slachtofferschap mensenhandel
Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft de Tijdelijke regeling aannemelijkheid
slachtofferschap mensenhandel ingesteld. De subcommissie slachtofferschap mensenhandel heeft de
taak om op aanvraag een multidisciplinair deskundigenbericht uit te brengen over de aannemelijkheid
van slachtofferschap in individuele zaken. De commissie slachtofferschap mensenhandel kan een
aanvraag in behandeling nemen als:
 er sprake is van uitbuiting of een (voorbereidings)handeling in Nederland. Een aanvraag wegens
mensenhandel die zich geheel in het buitenland afspeelde kunnen wij in principe niet in
behandeling nemen;
 het slachtoffer aangifte heeft gedaan bij de politie. Een slachtoffer is niet altijd in staat om
aangifte te doen. Wij kunnen in dat geval alleen een uitzondering maken wanneer hij of zij geen
aangifte kon of wilde doen wegens ernstige bedreiging of een medische/psychische beperking.
Welke informatie hij of zij dan moet meesturen, staat in de toelichting op het aanvraagformulier;
 de zaak op of na 1 januari 2018 is geseponeerd (hieronder valt ook de vroegtijdige beëindiging)
of de verdachte op of na 1 januari 2018 (al dan niet onherroepelijk) is vrijgesproken;
 de aanvraag binnen 4 weken na de datum vermeld op de sepotbeslissing, brief vroegtijdige
beëindiging of vonnis is ingediend.
De commissie slachtofferschap mensenhandel zal bij iedere aanvraag die niet aan de bovengenoemde
vereisten voldoet, beoordelen of er sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat de aanvraag
alsnog in behandeling moet worden genomen.
Zie meer informatie, aanvraagformulieren en machtigingsformulieren op www.schadefonds.nl.
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