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MENSENHANDELSLACHTOFFERS MET DUBLINCLAIM
De Staatssecretaris van Justitie geeft antwoord op twee kamervragen over Mensenhandelaangiften:
'Cijfers van de IND laten de laatste drie jaar een substantiële stijging zien van het aantal
Dublinclaimanten dat, na het doen van aangifte, aanspraak heeft gemaakt op een tijdelijke
verblijfsvergunning mensenhandel. In 2016 ging het om 36 vreemdelingen, in 2017 om 70
vreemdelingen en in 2018 om 173 vreemdelingen. Deze stijging zet ook dit jaar door. Tot en met april
2019 zijn er door de IND in totaal ongeveer 170 tijdelijke B8-verblijfsvergunningen verstrekt, waarvan
ongeveer 140 (80%) aan (potentiële) Dublinclaimanten. In 2016 lag dit percentage nog op 24% (op totaal
156 vergunningen).' Zie hier.
'In een groot deel van deze aangiften (naar schatting 75%) kan de politie geen opsporingshandelingen
verrichten, en een groot deel van de aangiften mensenhandel door vreemdelingen (naar schatting 90–
95%) bevat geen opsporingsindicaties voor Nederland. Het gevolg is dat de opsporing en vervolging van
kansrijke mensenhandel zaken in het geding komt.
Op basis van de Dublinverordening moet de overdracht binnen een termijn van zes maanden
plaatsvinden. Derhalve wordt sinds kort gebruik gemaakt van de mogelijkheid om door te gaan met de
Dublinoverdracht. Dit betekent niet dat voor Dublinclaimanten sprake is van een de facto aangiftestop.
Door de politie wordt er te allen tijde naar gestreefd om verzoeken tot het opnemen van een aangifte
mensenhandel zo snel mogelijk in behandeling te nemen. In praktijk is het aantal overdrachten van
Dublinclaimanten die geen aangifte hebben kunnen doen gering.' Zie hier.
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1. BASISRECHTEN
RvS: 24-uurs opvang in Amsterdam voor alle medisch kwetsbaren
Deze rechtszaken gaan over vreemdelingen zonder verblijfsvergunning die klaagden dat ze geen toegang
tot de 24-uurs opvang in Amsterdam kregen, omdat de GGD hen niet had geïndiceerd voor de
crisisopvang of de ziekenboeg.
De Raad van State leest uit het Amsterdamse beleid dat de 24u opvang bedoeld is voor álle medisch
kwetsbare dakloze vreemdelingen. De betrokkenen moeten worden toegelaten. Zie hier en hier.

2. TOELATINGSBELEID
SvJ&V: nieuw beleid voor herhaalde asielverzoeken
Sinds juli moet een herhaald asielverzoek door de asielzoeker zelf in Ter Apel worden ingediend. Ook is
besloten dat herhaalde asielverzoeken waarin niet duidelijk is wat de nieuwe asielreden is, zonder
gehoor afgewezen kunnen worden. Zie hier en hier.
SvJ&V: besluitmoratorium Libië
Asielverzoeken van Libiërs worden voorlopig niet in behandeling genomen, vanwege de instabiele
situatie in het land. Alle Libiërs hebben daarom recht op asielopvang. Zie hier.
SvJ&V: nieuw beleid Iraanse bekeerlingen en afvalligen
Het beleid ten aanzien van Iraanse bekeerlingen en afvalligen wordt aangescherpt. In de meeste gevallen
krijgen zij alleen nog maar een status als zij hun geloof (of hun afvalligheid) actief uitdragen. Zie hier.
RvS: verblijfsvergunning bij partner vervalt niet door 12mnd verblijf in herkomstland
Deze vrouw had een vergunning bij partner in Nederland, maar heeft met haar dochter 12 maanden in
Egypte verbleven. De IND wilde daarom haar status intrekken, maar de Raad van State oordeelt dat de
EU-Gezinsherenigingsrichtlijn dit verbiedt. Zie hier.
SvJ&V: geen paspoortvereiste meer voor verblijfsvergunning van kind wat in NL is geboren
Vanaf nu hoeven kinderen die in NL worden geboren, en die een ouder met verblijfsvergunning hebben,
geen paspoort meer te laten zien voor hun eigen verblijfsvergunning. De geboorteakte voldoet. Zie hier.
Info: ouderenbeleid
De IND kan een vergunning geven aan ouders van buiten de EU die “in hun laatste levensfase” verkeren.
De volgende voorwaarden gelden:
 De ouder is alleenstaand, zorgbehoevend, en bevindt zich in de laatste levensfase
 Alleen in NL zijn kinderen die de zorg op zich kunnen nemen. Zij hebben een NLse nationaliteit of
vergunning onbepaalde tijd en kunnen garant staan.
Voor meer informatie: Everaert Advocaten
Rb: au-pair vergunning mag ingetrokken worden want de eigenlijke reden van verblijf in NL was relatie
Deze zaak gaat over een Filippijnse vrouw die een NLse vriend had. Ze vroeg en kreeg een
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verblijfsvergunning als au-pair. De IND trok die later in, omdat ze vonden dat de vrouw niet echt in de
NLse cultuur geïnteresseerd was, wat het doel van het verblijf als au-pair is. De rechtbank geeft de IND
gelijk. Zie hier. Overigens oordeelde een andere rechter in een vergelijkbare zaak omgekeerd, zie hier.
Wetsvoorstel GL en PvdA: belang van het kind in vreemdelingenwet
De initiatiefnemers zijn van mening dat het belang van het kind verankerd moet worden in het
vreemdelingenrecht. Ze hebben het recht om een verblijfsvergunning te krijgen wanneer hun
ontwikkeling ernstig wordt bedreigd. Daarom is dit wetsvoorstel ingediend.

3. CONTROLE EN DETENTIE
NOS: helft van de uitzettingen gaat niet door
Bijna de helft van de pogingen om een vreemdeling terug te sturen, gaat op het laatste moment toch
niet door. In 2016 ging nog 40 procent van de uitzettingen per vliegtuig niet door. In twee jaar tijd is dat
gestegen tot 49 procent. Van de 6670 vluchten in 2018, werden er 3260 afgeblazen. Zie hier.

4. WAT IS ER TE DOEN?
Theater: My name before Naomi, 6-13 Juli, Frascati Amsterdam
‘Mijn naam is Hindu, maar ze noemen mij Naomi. Ik wil journalist worden. Mijn eerste verslaglegging ben
ik zelf. Ik zal je mijn verhaal vertellen. Sommige verhalen mogen niet onverteld blijven.'
Op locatie van het Stadsdeelkantoor Noord, in het oog van de macht, volgen we het traject van Naomi
langs herinneringen, personen en organisaties. Na iedere voorstelling is er een nagesprek met
vertegenwoordigers van diverse betrokken instanties. Zie hier.
ReSOMA Report: Crackdown on NGOs and volunteers helping refugees and other migrants
Resoma has identified at least 158 people in Europe who have been investigated or formally prosecuted
for helping refugees and other migrants from 2015 to 2019. Lees hier en hier. (engels).
Onderzoek internationale regelgeving afhankelijk verblijfsrecht
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zoekt een (student) onderzoeker die in kaart wil brengen welke
internationale gremia zich de laatste jaren hebben uitgesproken ten faveure van een zelfstandig
verblijfsrecht van vrouwen. Er is een kleine vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Nadere informatie en
aanmelding bij (het secretariaat van het Netwerk (t.a.v. Petra Snelders).
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