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WODC: SCHATTING SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL IN NL
In dit onderzoek is de ontwikkeling van het geschatte slachtofferschap van mensenhandel tussen 2010
en 2020 in beeld gebracht. Vanaf 2010 tot 2012 vindt er een aanmerkelijke stijging plaats in de geschatte
aantallen slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Daarna geven de schattingen tot en met 2017
een flinke daling te zien en vanaf 2017 stijgen de slachtofferschattingen weer. Voor 2019 ligt de schatting
van het totale aantal vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel met ongeveer 5.000 weer op het
niveau van 2010.
De daling van de geschatte aantallen na 2012 komt vooral door afname van het aantal slachtoffers
seksuele uitbuiting. In 2012 ging het naar schatting om meer dan 6.500 personen, vanaf 2016 dalen de
aantallen van seksuele uitbuiting tot ongeveer 2.000 per jaar. Tegelijk stegen de geschatte aantallen
slachtoffers van arbeidsuitbuiting, met name in 2018 en 2019.
In 2020 zijn gevallen van seksuele en niet-seksuele uitbuiting ongeveer gelijk verdeeld. Ook de manvrouw verdeling in het geschatte slachtofferschap van mensenhandel is nu ongeveer in evenwicht.
In de jaren 2018 en 2019 werden ongeveer 1.300 slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha gemeld.
Lees het volledige rapport, 19.11.21
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TOELATINGSBELEID
Rb: prejudiciële vraag over belang ongeboren kind in Dublinzaak moeder, vader asielstatus in NL
Deze zaak gaat over een Syrische moeder die met een Litouws visum naar NL kwam en hier asiel vroeg.
Tijdens de procedure trouwde ze met een erkend vluchteling in NL en werd zwanger. Volgens de IND is
Litouwen op grond van de Dublinverordening verantwoordelijk voor de behandeling van het
asielverzoek.
De rechter vraagt zich af of het belang van het kind om bij beide ouders te verblijven niet zwaarder moet
wegen. Daarom vraagt de rechter uitleg (prejudiciële vragen) aan het Hof van Justitie van de EU. Tijdens
de behandeling van deze vraag staat het asielverzoek stil. Ook andere rechters kunnen in vergelijkbare
zaken besluiten te wachten op de beantwoording van deze prejudiciële vragen. Zie hier.
Rb vovo: asielverzoek vader met asielstatus Dld en partner en kind in NL inhoudelijk beoordelen
Deze man heeft een asielstatus in Dld. Hij is getrouwd met een Nederlandse vrouw en samen hebben ze
een kind met medische problemen. De man heeft asiel gevraagd in NL maar dat asielverzoek is
afgewezen omdat hij al bescherming in Dld heeft.
De rechter vindt dat het belang van het kind hier zwaar weegt, en dat de IND niet voldoende heeft
meegewogen hoe moeilijk het gezinsleven in twee landen is. Bovendien heeft het Hof van Justitie van de
EU in een vergelijkbare zaak geoordeeld dat het gezinsleven zwaarder weegt (zaak C-483/20). Dit is nog
maar een 'voorlopige voorziening', deze rechter beslist alleen dat de man in NL mag wachten op het
oordeel van de rechter in de beroepszaak. Zie hier.
Rb: ervaring tijdens illegaal verblijf telt mee bij competenties voor Aziatische horeca
Deze zaak gaat over een Venezolaan die zonder papieren in een Chinees restaurant heeft gewerkt. Het
restaurant vraagt nu voor hem een verblijfsvergunning als kennismigrant. Als bewijs van zijn
vakmanschap verwijst de man naar zijn werk als ongedocumenteerde, maar het UWV vindt dat dit niet
mee mag tellen en wijst de aanvraag af.
De rechter oordeelt dat nergens in de wet staat dat zwart-werk niet mee mag tellen bij de 'verworven
competenties'. Daarom moet de man worden toegelaten als kennismigrant (Rb Amsterdam, AWB
20/5569, 29.9.21)
HvJ EU: over behoud verblijfsrecht partner van EU-burger na huiselijk geweld
Een buitenlandse partner van een Unieburger behoudt zijn verblijfsrecht in het gastland zolang hij
gehuwd is, ongeacht een feitelijke scheiding. Maar als de scheiding wordt uitgesproken wanneer de
Unieburger al terug is in zijn land van nationaliteit, is de regel dat de buitenlandse partner zijn
verblijfsrecht verliest.
In deze zaak komt het Hof van Justitie van de EU terug op eerdere rechtspraak en stelt nu dat een
buitenlandse partner van een Unieburger als slachtoffer van huiselijk geweld zijn verblijfsrecht ook nog
kan behouden na vertrek van de Unieburger uit het gastland, op voorwaarde dat het slachtoffer een
echtscheidingsprocedure opstart binnen een 'redelijke termijn' na het vertrek. Zie hier
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CONTROLE EN DETENTIE
SvJ&V: aantal mislukte uitzettingen
Dit jaar moesten tot december vanwege test- en vaccinatievereisten al meer dan 1.200 uitzettingsvluchten geannuleerd worden, vooral vluchten binnen de EU. Bij meer dan 440 vreemdelingen die geen
medewerking wensten te verlenen aan een COVID-test, is de uiterste datum verstreken waarop zij, op
grond van de Dublinverordening, konden worden overgedragen aan een ander Europees land. Verder
moesten vanaf medio maart tot medio december circa 310 bewaringen worden opgeheven. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN
ASKV: "Home is a story you carry on your back", 8dec 15- 17u, Framer Framed A’dam
Tijdens deze middag zullen er volksverhalen worden verteld uit Niger, Nigeria, Iran en Sint-Eustatius. Er
zijn nog enkele plekken beschikbaar. Aanmelden kan hier.
Willemijn van Kempen en Alejandra Ortiz: ‘Transcript from the margins: Looking into the way
circumstances and experiences of transgender persons coming from the Latin American Caribbean
region are represented and considered in Dutch asy lum procedures’
The research focuses on the circumstances and experiences of transgender persons, that contribute to
the danger and impossibility of living in countries of origin in the Latin America and the Caribbean
(hereafter LAC) region and lead to an asylum application in the Netherlands. The research question is
whether and how these experiences and circumstances are seen, questioned and considered in Dutch
asylum procedures? To answer this question, an exploratory case study was designed and conducted. It
analysed the Dutch asylum procedures of eight transgender women from the LAC region whose
countries of origin do not directly criminalise LGBTI identities. Zie hier.
Bernadette Heiligers: Van zo ver gekomen
Dit boek vertelt de geschiedenis van het Dominicaanse meisje Dini op Curaçao, waar haar moeder Ariana
met hulp van haar familie een huishoudelijke dienstbetrekking krijgt bij doña Lillian: “Doña Lillian wilde
een Dominicaanse. Iemand die voor een prikje zou werken zolang ze geen papieren heeft.”
Het jonge meisje is gewend zichzelf te redden en neemt het werk van haar moeder over, zonder
daarvoor betaald te worden.
In het boek wordt de relatie tussen Curaçao en Santo Domingo, en de relatie van het nieuwe Bonaire na
10-10-10 met Nederland pijnlijk zichtbaar. Zie hier.
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Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden
Steunpunt) is sinds•2003
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.

