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SCHADEFONDS: EINDE PILOT VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL ZONDER DADER
Bij een grote groep slachtoffers van mensenhandel kan of wordt het slachtofferschap niet door middel
van een strafrechtelijke vervolging van de dader bewezen of vastgesteld. Maar ook zonder vervolging en
veroordeling van de verdachte/dader kan iemand wel degelijk slachtoffer zijn en moet hij of zij dus
toegang kunnen krijgen tot bepaalde voorzieningen. Hiertoe dient een procedure te worden ingericht.
Om vorm te geven aan zo’n procedure, werd in 2018 door het Schadefonds een operationele pilot
uitgevoerd. Per 1 januari 2019 is deze pilot geëindigd. Lopende zaken worden nog wel afgehandeld. In
het eerste half jaar van 2019 wordt een beslissing genomen of de werkwijze wordt doorgezet. In dat
geval wordt ook een overgangsregeling vastgesteld voor de periode waarin geen aanvraag kon worden
ingediend.
Zie meer informatie over de pilot hier.
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1. TOELATINGSBELEID
SvJ&V: nieuwe legestarieven per 1 januari 2019
https://ind.nl/Paginas/Kosten.aspx
RvS: boete voor au pair bureau vanwege schenden zorgplicht
Dit is (zover mij bekend) de eerste keer dat een au-pair bureau is beboet omdat het onvoldoende zorg
had voor het welzijn van de au pair. Het gastgezin bestond feitelijk alleen uit een man, de partner en
kinderen woonden niet bij hem. Volgens de Raad van State heeft au-pair bureau het gastgezin niet goed
gescreend en onvoldoende contact gehad met de au pair om haar welzijn te kunnen waarborgen. Het
bureau krijgt een boete. Zie hier.
Rb: zakken voor inburgeringsexamen bewijst niet dat vrouw onvoldoende heeft gestudeerd
Deze zaak gaat over een Dominicaanse vrouw die al 11 jaar een relatie heeft met een Nederlander,
waarvan 5 jaar getrouwd. Ze heeft geprobeerd het inburgeringsexamen te halen, maar is gezakt (met
heel lage cijfers). De IND vond dat ze niet voldoende haar best gedaan had, maar de rechter vindt dat ze
wel bewezen heeft dat ze geprobeerd heeft om Nederlands te leren. Met haar lage opleiding en zonder
internet-toegang komt ze echter niet verder. De IND moet hier van de rechter meer rekening mee
houden. (Rb Haarlem, AWB 18/5521, 19.12.18)

2. CONTROLE EN DETENTIE
Rb: binnentreden woning onrechtmatig door niet melden doel komst
In deze zaak was de wijkagent getipt over verblijf van migranten in een woning. De Vreemdelingenpolitie
is daarop het huis binnengegaan en heeft de aanwezigen naar documenten gevraagd. Volgens de rechter
was de informatie over de bewoning van vreemdelingen terecht reden voor de huiszoeking, maar had de
Vreemdelingenpolitie zich bij de voordeur bekend moeten maken en de reden van het bezoek moeten
vertellen. Omdat dat niet is gebeurd, is het onderzoek onrechtmatig en moeten de vreemdelingen die
zijn vastgezet vrijgelaten worden. (Rb Zwolle, NL18.22561, 7.12.18)

3. WAT IS ER TE DOEN?
CU Amsterdam: Notitie over basisvoorzieningen voor ongedocumenteerde jongeren
De ChristenUnie in Amsterdam vraagt aandacht voor de kinderen van ongedocumenteerde economische
migranten, bijvoorbeeld in toegang tot zorg, onderwijs en sport. Zie de notitie hier
PICUM: Resources on safe reporting
PICUM developed several resources on the “firewall”, including infographics (here), as well as explainers
for police and service providers, and an updated fact sheet on the Istanbul Convention (link).
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Timmerman, Christiane, Maria Lucinda Fonseca, Lore Van Praag and Sonia Pereira (2018), Gender and
Migration. A sensitive approach to Migration Dynamics, Leuven: Leuven University Press.
Thecontributions in this book approach migration dynamics from a gender-sensitive perspective.
Detailed analysis by regions, countries, and types of migration reveals a strong variation regarding levels
and features of female and male migration. This approach enables us to grasp the distinct ways in which
gender roles, perceptions, and relations, each embedded in a particular cultural, geographical, and
socioeconomic context, affect migration dynamics.
https://lup.be/products/108252?lang=nl
UNODC: Global Report on Trafficking in Persons 2018
There has been an overall increase in the detection of victims of trafficking in persons across the world in
recent years. This growth can be a sign of enhanced efforts by authorities to identify victims and/or a
larger trafficking problem. Despite the progress, impunity still prevails in large parts of the globe, as
shown, for instance, by the low levels of victim detections and trafficker convictions recorded in subSaharan Africa and parts of Asia. The work in these regions of origin, as well as in their main countries of
destination now needs to focus on implementation of the Protocol provisions.
In a departure from prior Global Report editions, the data show that victims who have been detected
within their own national borders now represent the largest part of the victims detected worldwide. This
finding clearly illustrates that the crime of trafficking in persons should be treated as a criminal justice
priority in all national jurisdictions. It also shows that trafficking is rooted in the exploitation of victims,
and not necessarily their movement, although victims detected in their own countries may have been
destined for exploitation elsewhere.
https://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_embargoed.pdf, 6.1.19

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en
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