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HVO-QUERIDO / COMENSHA: EXPERT MEETING MENSENHANDEL, 4DEC 

 
OP 4 december organiseren HVO-Querido en Comensha samen een expertmeeting over het herkennen 
en ondersteunen van slachtoffers mensenhandel. 
Het is niet altijd eenvoudig om de signalen van slachtofferschap te herkennen. Hoe kan dat beter? En 
waar kunt u terecht als u met een mogelijk slachtoffer in aanraking komt? Hoe kunnen slachtoffers de 
hulp krijgen waar zij recht op hebben? En hoe bespreekt u de toekomst met uw cliënten, zeker als de 
kans op een permanente verblijfsvergunning klein lijkt? Hoe gaat u dan het gesprek aan, op zo’n manier 
dat de rechten en het belang van de cliënt centraal staan? En hoe doet u dat op tijd, zodat alle opties nog 
besproken kunnen worden? 
Deze en andere vragen komen aan bod op 4 december. Uitgangspunt van de bijeenkomst is de eigen 
expertise en de bereidheid om met elkaar actief het gesprek aan te gaan over de vragen die hierboven 
gesteld zijn. In de middag is er gelegenheid om kennis te maken met het trainingsprogramma dat op 
deze thema’s is ontwikkeld.  
Deelname gratis, inschrijven via het secretariaat van CoMensha:A.vanderHoeven@comensha.nl  
  

mailto:A.vanderHoeven@comensha.nl
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1. BASISRECHTEN 

 
LHV: per 1 januari 2018 meer ziekenhuizen met contract voor hulp aan onverzekerbare vreemdelingen 
Per 1 januari 2018 kunnen nieuwe ziekenhuizen een overeenkomst met het CAK aangaan voor de 
financiering van zorg aan onverzekerbare vreemdelingen. De lijst wordt waarschijnlijk uitgebreid. 
 
Rb: Kinderen van Surinaamse Nederlanders die tussen 1975-1980 zijn geboren, zijn Nederlander 
Met de Toescheidingsovereenkomst inzake Nationaliteiten tussen Nederland en Suriname werd 
vastgelegd wie de Surinaamse nationaliteit kreeg. Kinderen volgen daarin de nationaliteit van hun vader. 
Maar kinderen die zijn geboren ná de inwerkingtreding van de Toescheidingsovereenkomst in 1975 
vallen hier niet onder. Als het kind is geboren ná 1975 en vóórdat de vader de Surinaamse nationaliteit 
kreeg, heeft het kind de Nederlandse nationaliteit. Zie hier 
 
Rb Intrekken NLerschap terecht, omdat Ghanese nationaliteit niet is opgegeven 
Deze Ghanees beloofde bij zijn naturalisatie tot Nederlander om de Ghanese nationaliteit op te geven, 
maar in praktijk heeft hij dat, ondanks aanmaningen, niet gedaan. Daarom wordt de Nederlandse 
nationaliteit ingetrokken. De rechter is het daarmee eens. Zie hier 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
IND: online aanvragen verblijfsvergunning kind van legale ouders 
Ouders kunnen sinds kort een verblijfsvergunning voor hun kind online aanvragen bij de IND, zie hier.  
 
Rb: voor besluit voortgezet verblijf is beter onderzoek nodig naar huiselijk geweld en behoeften dochter  
Deze zaak betreft de aanvraag voortgezet verblijf vanwege huiselijk geweld. De IND twijfelde aan het 
huiselijk geweld. De aanvraagster heeft een verslag van Veilig Thuis getoond als bewijs. Uit dit verslag 
blijkt dat een gesprek op het gemeentehuis heeft plaatsgevonden met diverse hulpverlenende 
instanties, waaronder de politie, om te praten over de instabiele thuissituatie. Tijdens het gesprek heeft 
de politie bevestigd dat sprake is van huiselijk geweld in de vorm van verbaal geweld. Bovendien is een 
verklaring van kennissen overhandigd waarin zij verklaren dat ze verbaal agressief gedrag van de 
echtgenoot hebben meegemaakt. Tenslotte zijn er meerdere instanties bij hulp aan de dochter 
betrokken, hiervan zijn ook bewijzen overhandigd. Vanwege al deze informatie vindt de rechter de 
afwijzing van de aanvraag voortgezet verblijf onvoldoende gemotiveerd. Zie hier 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:12718 
 
Rb: individuele beoordeling inkomen verplicht/ ook bij aanvraag vanuit buitenland telt belang NLs kind 
Uit deze zaak blijkt dat voor elke aanvraag verblijf bij partner een individuele beoordeling van het 
inkomen verplicht is. Bovendien blijkt dat ook voor de mvv-aanvraag, als één van de ouders nog in het 
buitenland is, het recht van een Nederlands kind op zorg van deze ouder meetelt. Zie hier 
 
Rb: status humanitair na 3jr status als mensenhandelslachtoffer 
Uit deze zaak blijkt dat, na drie jaar vergunning als slachtoffer Mensenhandel, recht bestaat op een 
vergunning voor voortgezet verblijf. De drie jaren hoeven niet aaneengesloten te zijn. Zie hier 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:10166
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:10864
http://www.ind.nl/kind-geboren
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:12718
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:12769
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:12768
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3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
Rb: straf voor hulp bij ongedocumenteerde bewoner 
Deze zaak gaat over een tuinbouwbedrijf, waar een ongedocumenteerde Marokkaan inwoonde en 
werkte tegen (laag) loon. Bij een ongeluk kwam de situatie aan het licht. De bedrijfsleider krijgt een straf 
van 2 maanden detentie en een boete van 20.000,-. De werknemer heeft nog recht op achterstallig loon 
van ruim 11.000,-. De rechter erkent het hulpverlenende karakter van de situatie, maar wil ook een 
voorbeeld stellen. Zie hier 
 
Rb: mogelijk weer zicht op uitzettingen naar China 
Sinds 2015 wordt ervan uit gegaan dat China niet meewerkt aan uitzettingen. De Dienst Terugkeer en 
Vertrek meldt dat eind oktober een Chinese delegatie langskomt om te spreken over het afgeven van 
Laissez Passers (vervangende reisdocumenten) voor uitzettingen. Daarom mag deze Chinese vrouw in 
vreemdelingendetentie blijven. Als de delegatie geen succes heeft, moet ze worden vrijgelaten. Zie hier 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Demonstratie en petitie: Stop deportaties naar Afghanistan, 19nov 14u Vrijthof Maastricht 
Afgelopen week kregen Haroon en zijn familie van de overheid te horen dat ze worden uitgezet naar 
Afghanistan. De familie is een voorbeeld van wat vele Afghaanse families momenteel overkomt. 
Het is tijd om in actie te komen. Laat je stem horen en roep onze regering op om verantwoordelijkheid te 
nemen voor Haroons familie en de vele andere Afghanen die terug worden gestuurd naar een 
oorlogsgebied. https://www.facebook.com/events/143240892973366/ 
 
Symposium rechten vrouwelijke asielzoekers, 23 nov 14.30-17u Utrecht 
Hoe gaat het met vrouwen in de asielopvang in Nederland? De Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) 
neemt in dit symposium opnieuw de stand van zaken op, vooral bezien in een juridisch kader. De 
uitkomsten zullen inbreng leveren voor politieke lobby en voor juridische acties. Meer info hier 
Plaats: de Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht. Toegang: € 30, studenten € 10.  
 
 Graduate Scholarships at Central European University, Budapest 
Hoogopgeleide migranten kunnen zich aanmelden voor masters and doctoraal studie-beurzen bij de 
Central European University. De Central European University in Budapest is een internationaal 
gerenommeerd instituut, opgericht door George Soros and gesteund door OSF. 
Learn more and apply online. 
 
 
 

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. 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2017:3888
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:12340
https://www.facebook.com/events/143240892973366/
https://www.facebook.com/vrouwenrecht/
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/graduate-scholarships-central-european-university-20171109
https://opensocietyfoundations.us1.list-manage.com/track/click?u=52d98944f5466486ab8567329&id=53d2304d1f&e=a672e7f4d2

