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Voorwoord
De afspraken in het regeerakkoord om illegaal verblijf in ons land strafbaar te stellen hebben tot felle 
debatten in de PvdA geleid. Uiteindelijk is dat debat afgerond met de aanvaarding van de motie 
Terphuis op de Politieke Ledenraad van 12 mei 2012.  Op verzoek van het PvdA-partijbestuur heeft 
deze werkgroep zich vervolgens nader gebogen over de humanitaire consequenties van de 
(voorgenomen) strafbaarstelling van illegaal verblijf. Want dat is de essentie van de door de partij 
aangenomen motie Terphuis: als dan al tot strafbaarstelling moet worden overgegaan als 
consequentie van in het regeerakkoord gemaakte afspraken, dan wel op een wijze die de risico's 
beperkt, met name voor slachtoffers van mensenhandel en andere kwetsbare groepen. De 
werkgroep heeft de politieke realiteit van het regeerakkoord van Rutte II als uitgangspunt genomen. 
De werkgroep wil echter nadere aandacht vragen voor mensenrechten en bepleit dat de 
strafbaarstelling niet strijdig mag zijn met andere doelstellingen van het regeerakkoord en het 
bestaande vreemdelingenbeleid. Hiermee wordt tevens vorm gegeven aan de wens van de PvdA-
leden om te komen tot een humaner vreemdelingenbeleid, zoals o.a. neergelegd in de “motie 
Terphuis”.

Het rapport kan worden gelezen als een inhoudelijke onderbouwing van de consequenties van de 
voorgenomen strafbaarstelling van illegaal verblijf. Waar kunnen knelpunten optreden? Op welke 
wijze kunnen mensenrechten in het geding komen, en op welke wijze druist de strafbaarstelling in 
tegen beleid? Daaropvolgend rijst de vraag wat het gevolg van een aantal vaststellingen moet zijn 
voor het wetsvoorstel strafbaarstelling. Deze werkgroep doet concrete aanbevelingen aan de PvdA-
fractie om in de Kamer, onder andere bij de behandeling van het betreffende wetsvoorstel, 
tegemoet te komen aan door deze werkgroep onderzochte zorgen en daarvoor aandacht te vragen. 
Op deze wijze moet worden geborgd dat het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaliteit (en het beleid 
t.a.v. vreemdelingen daaromheen), waar de PvdA op zichzelf een tegenstander van is, op zodanige 
wijze wordt vormgegeven dat dit zo min mogelijk negatieve humanitaire consequenties heeft. 



Inleiding

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II omvat onder andere de invoering van een algemene 
strafbaarstelling van illegaliteit. Dit is de passage hieromtrent: 

 Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld. Daarbij zijn particulieren en particuliere organisaties 
die individuele hulp bieden niet strafbaar.1 

Op 3 november 2012 hebben de Tweede Kamerfractie en het congres van de PvdA met het 
aanvaarden van het regeerakkoord de strafbaarstelling van illegaliteit geaccepteerd, zij het met 
bezwaard gemoed. Al in de resolutie bij de aanvaarding van regeringsdeelname stelde het 
partijbestuur over het strafbaar stellen van illegaal verblijf: 

“Alhoewel ‘slechts’ een overtreding van de wet, waardoor mensen die elders een beter leven 
zoeken niet als criminelen worden aangemerkt, betreft het een maatregel die illegalen verder  
de illegaliteit in dreigt te duwen en ze juist kwetsbaar maakt voor mensenhandelaren en 
malafide werkgevers. Op de bescherming van deze kwetsbare groep dient de fractie scherp 
toe te zien.”

De afspraak lag het partijbestuur “zwaar op de maag”. Het was een passage…

“…waarvan wij het compromis niet verdedigen maar waar we erkennen dat we hier in het 
belang van Nederland hebben ingeleverd. In het licht van de grote uitdaging waar Nederland 
momenteel voor staat, in het licht van de grote doorbraken die dit akkoord bevat en in het 
licht van de verandering van beleidsfilosofie die wij hiermee kunnen bereiken voor Nederland 
hebben wij gemeend dit akkoord met een positief advies aan u te moeten voorleggen.”. 

In de resolutie beloofde het partijbestuur voor wat betreft de effecten van het beleid de vinger aan 
de pols te zullen houden. 

Ook werden er op het partijcongres in Den Bosch drie moties aangenomen waarin de leden de fractie 
verzoeken om bij de uitvoering van het regeerakkoord:

 Bestaande internationale verdragsrechtelijke afspraken te respecteren;
 Geen medewerking te verlenen aan initiatieven die leiden tot beperking van internationale 

verdragsrechtelijke afspraken;
 Te ijveren voor een herziening van de wet waarbij wordt geregeld dat gezinnen met 

minderjarige kinderen uitspraken van rechtbanken inzake hun verblijfsstatus, thuis in eigen 
huis mogen afwachten.

Verder heeft het congres uitgesproken er vanuit te gaan dat de leden van de Eerste en Tweede 
Kamer bij nadere wetgeving en beleidsbepaling ten aanzien van illegalen rekening houden met de 
persoonlijke omstandigheden van illegalen en keuzes maken in lijn met het beginselmanifest van de 
PvdA. De fractie heeft toegezegd scherp toe te zien op de bescherming van de kwetsbare groep van 
illegaal verblijvende vreemdelingen. 

1 Ook gemeenten of overheidsorganisaties zijn niet strafbaar bij het bieden van hulp.



In het voorjaar van 2013 ontstak binnen en buiten de partij een felle discussie over het voorstel om 
illegaal verblijf strafbaar te stellen. Op het congres van 27 april namen de leden een motie aan van de 
afdeling Den Haag die de politiek leider en de fractie opriep niet in te stemmen met het 
wetsvoorstel. Omdat de fractie en de partij zich aan regeringsdeelname en het regeerakkoord 
hadden gecommitteerd moest de fractie deze motie naast zich neerleggen. 

Na een reeks van bijeenkomsten werd op 12 mei, tijdens een speciaal op dit thema toegesneden 
Politieke Ledenraad de motie Terphuis door het partijbestuur overgenomen. De motie luidde als 
volgt: 

Motie Den Haag (Terphuis): Effectieve waarborgen en verbeterpunten in het asielbeleid 
Politieke Ledenraad van PvdA bijeen op 12 mei 2013 te Utrecht
Overwegende dat: 

 De PvdA staat voor een humaan asielbeleid met voldoende ruimte voor menselijke maat en 
voor menswaardige behandeling van vreemdelingen; 

 Het asielbeleid in ons land afgelopen jaren harder is geworden, vooral onder het vorige door 
de PVV gesteunde kabinet; 

 De PvdA haar regeringsdeelname zo effectief mogelijk moet benutten om een aantal zaken 
binnen het asielbeleid te verbeteren en zo de humaniteit en de menselijke waardigheid een 
plek te geven in het asielbeleid;

Constaterende dat:

 Sommige vreemdelingen in ons land in zogenaamde vluchtkerken of op straat onder 
erbarmelijke, inhumane en mensonwaardige omstandigheden leven;

 Vreemdelingen die al jaren in Nederland zijn en die, ondanks hun medewerking, in de praktijk  
niet naar hun herkomstland kunnen worden teruggestuurd recht hebben op een 
menswaardig bestaan;

 Er op dit moment vreemdelingen waarbij geen uitzicht is op uitzetting soms maanden lang in 
vreemdelingendetentie vast blijven zitten;

 Het noodzakelijk is de leefomstandigheden en de verlening van medische zorg in 
vreemdelingendetentie te verbeteren;

Roept de Tweede Kamerfractie op:
om al het mogelijke te doen om de volgende waarborgen en verbeterpunten in het asielbeleid met de 
nodige spoed te realiseren en daarover op het volgende partijcongres te rapporteren:

1. Vreemdelingen van wie vaststaat dat zij buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar hun 
land, krijgen snel een verblijfsvergunning door de verruiming van het buitenschuldbeleid.

2. Ongedocumenteerde vreemdelingen zullen niet in de gevangenis komen, enkel omdat zij 
illegaal in Nederland verblijven (dit is niet alleen inhumaan, maar ook strijdig met de EU 
Terugkeerrichtlijn).

3. Illegaal verblijf mag niet worden aangemerkt als een misdrijf. 

4. Hulpverlening aan ongedocumenteerde vreemdelingen mag nimmer en nooit strafbaar zijn. 

5. Het illegalenquotum wordt geheel en al afgeschaft. 

6. De situatie in de vreemdelingendetenties wordt sterk verbeterd; in het bijzonder de verlening 
van medische zorg. 



7. Het aantal vreemdelingen dat in vreemdelingendetentie verblijft zal sterk worden 
verminderd. Zodra blijkt dat er geen uitzicht is op uitzetting, worden de vreemdelingen 
vrijgelaten. 

8. De duur van de vreemdelingendetentie wordt ingeperkt, zodat vreemdelingen niet langdurig 
kunnen worden vastgehouden in de vreemdelingendetentie; detentie uitsluitend met het oog op  
uitzetting.

Ook besloot het partijbestuur een groep van deskundige partijgenoten te vragen om de fractie 
voorafgaande aan de behandeling van het wetsvoorstel te adviseren. De werkgroep heeft daarbij 
gekeken naar de humanitaire consequenties van de voorgenomen strafbaarstelling van illegaal 
verblijf. 

Door gesprekken met deskundigen, betrokkenen uit de praktijk van het vreemdelingenbeleid en door 
eigen onderzoek is de werkgroep gekomen tot onderhavig advies aan de Tweede Kamerfractie van 
de PvdA. Daarbij moet worden gezegd dat de fractie al op verschillende momenten in het debat 
stappen heeft gezet of heeft aangekondigd zaken ter hand te zullen nemen. De garantie dat 
hulpverlening aan illegalen nooit strafbaar kan worden bijvoorbeeld, zal door de fractie bij de 
wetsbehandeling worden ingebracht. De werkgroep heeft zich daar dus niet verder op  hoeven 
richten. 

Het advies bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt de relatie bezien tussen de 
strafbaarstelling van illegaliteit enerzijds en mensenrechten en internationale verdragen anderzijds. 
In het tweede deel wordt nadrukkelijk ingezoomd op de relatie met de bestrijding van 
mensenhandel. In deel drie  wordt stilgestaan bij mogelijke gevolgen van de strafbaarstelling van 
illegaal verblijf voor de toegang tot onderwijs en zorg, basisrechten van mensen die illegaal in 
Nederland verblijven. 
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 Kaders bij de strafbaarstelling van illegaal verblijf 

Nederland biedt bescherming aan vluchtelingen. Daar staat tegenover dat asielzoekers die 
onvoldoende reden hebben om in Nederland asielbescherming te krijgen en bij wie geen sprake is 
van feitelijke belemmeringen of internationale verplichtingen, ons land dienen te verlaten. De 
overheid kan vreemdelingen die niet vrijwillig terugkeren gedwongen uitzetten. Zij dient daarvoor 
over effectieve en gezaghebbende bevoegdheden te beschikken, die aan rechterlijke toetsing zijn 
onderworpen. Tussen deze twee uitgangspunten van het Nederlandse vreemdelingenbeleid ligt een 
grijs gebied. Er is een grote groep vreemdelingen die geen titel heeft om rechtmatig in Nederland 
verblijven. Zij die geen recht hebben op verblijf, maar ook niet terugkeren naar het land van 
herkomst of anderszins het land verlaten, verblijven zonder rechtmatig verblijf, illegaal, in Nederland. 

Voor de Vreemdelingenwet zijn alle vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf gelijk. Illegalen zijn 
vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf hebben op grond van artikel 8 van de Vreemdelingenwet. 
Toch is het goed om hier vast te stellen dat er materieel vele verschillende ‘soorten’ illegalen in 
Nederland zijn. Er zijn de illegalen die nooit een toelatingsaanvraag voor legaal verblijf in Nederland 
hebben gedaan en volledig buiten beeld van de overheid ‘ondergronds’ in Nederland verblijven. Er is 
ook een groep die ooit legaal verblijf had op basis van een verblijfsvergunning, maar die niet is 
teruggekeerd nadat die vergunning was verlopen. Er zijn groepen vreemdelingen zonder rechtmatig 
verblijf die wel legaal verblijf in Nederland beogen en die zich in een bepaalde fase van een 
toelatingsaanvraag bevinden, zonder dat ze rechtmatig verblijf hebben. Er zijn ook vreemdelingen die 
graag willen terugkeren naar het land van herkomst, en daar mee bezig zijn. Binnen deze groepen 
zijn ook schakeringen. Illegalen kunnen zich ook in allerlei posities en omstandigheden bevinden. Een 
klein deel (gezinnen met kinderen) wordt opgevangen in zogenaamde gezinslocaties van het COA. 
Het overgrote deel heeft geen opvang, en heeft particulier gezorgd voor eigen huisvesting in een 
gemeente of verblijft bij familie of vrienden. Sommige illegalen zijn zwart aan het werk en hebben 
een financieel redelijk bestaan. Sommige illegalen leven aan de rand van de samenleving in barre en 
minimale omstandigheden. Doorgaans betreft het kwetsbare mensen, omdat zijn geen aanspraak 
maken op de gebruikelijke bescherming en voorzieningen van de Nederlandse staat. Illegale kinderen 
hebben wel recht op onderwijs en alle illegalen hebben recht op de medisch noodzakelijke zorg.

De Nederlandse overheid heeft in het terugkeer- en handhavingsbeleid verschillende instrumenten 
om illegalen te bewegen tot terugkeer naar het land van herkomst. Zo kunnen vreemdelingen zonder 
rechtmatig verblijf een aanzegging krijgen Nederland te verlaten binnen een bepaalde termijn of 
bijvoorbeeld een terugkeerbesluit krijgen. De meer stevige maatregelen zijn o.a. het opleggen van 
een inreisverbod of vreemdelingenbewaring. Wie met een inreisverbod in Nederland wordt 
aangetroffen, is strafbaar en kan een boete krijgen. Verder wordt er door de politie 
vreemdelingentoezicht uitgeoefend. Wanneer sprake is van een redelijk vermoeden van illegaal 
verblijf kan iemand worden opgepakt. 

Het huidige wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf voegt een instrument toe aan het 
ontmoedigen van illegaal verblijf. Iedereen die zonder rechtmatig verblijf in Nederland verblijft is 
voortaan strafbaar en kan een boete krijgen. Dit heeft voor grote groepen vreemdelingen gevolgen. 
Hoewel de overtreding van het inreisverbod al strafbaar was, betreft dat slechts een kleine groep. 
Ook alle overige vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf (volgens de laatste schattingen kunnen 
dat er 100.000 zijn) hebben van doen met deze strafbaarstelling.

De Tweede Kamerfractie en het congres van de PvdA hebben met de aanvaarding van het 
regeerakkoord ook deze strafbaarstelling van illegaliteit geaccepteerd. Gelet op de beginselen van de 
partij en op de eerdergenoemde uitspraken van de leden, en ook vanwege de risico’s die de 



strafbaarstelling van illegaal verblijf met zich meebrengt, adviseert deze werkgroep om de 
strafbaarstelling in te vullen binnen de volgende kaders:

 Er mag geen strijdigheid ontstaan met volkenrechtelijke, Europees rechtelijke of andere 
internationale verplichtingen. (Mensenrechten)

 Er is aandacht voor de mogelijke gevolgen van de strafbaarstelling van illegaliteit voor de 
bestrijding van mensenhandel en uitbuiting, in het bijzonder voor de positie van 
slachtoffers. (Mensenhandel)

 De strafbaarstelling respecteert de minimumnormen van humaniteit. Dat betekent: in die 
gevallen waarin strafbaarstelling evident kwetsbare groepen raakt of leidt tot onredelijke, 
inhumane situaties, blijft die buiten toepassing. (Kwetsbare groepen)

Deze waarborgen bij de invulling van de strafbaarstelling kunnen op diverse manieren worden 
bereikt:

 aanpassing of aanvulling van het wetsvoorstel
 aandacht vragen voor flankerend beleid
 in de vorm van eigen initiatief: een eigen nota of wet maken

In de komende drie hoofdstukken worden deze waarborgen uitgewerkt.



HOOFDSTUK 1 MENSENRECHTEN

Hoe verhoudt de strafbaarstelling van illegaal verblijf zich tot internationale verdragen, Europees 
recht en mensenrechten (hierna: internationaal recht)? Deze werkgroep acht het essentieel voor de 
legitimiteit van de wet dat die geen strijdigheid oplevert met verplichtingen die daaruit voortvloeien. 
In dat kader kan onderscheid gemaakt worden tussen de mogelijke algemene strijdigheid van de wet 
met bovengenoemde rechten, én de strijdigheid die in een individuele toepassing/uitvoering van de 
wet in de praktijk optreedt. Beide zouden niet acceptabel zijn en maken (terecht) dat de wet elke 
werking zou verliezen. De inzet moet er derhalve op gericht zijn om dit te voorkomen.

De belangrijkste mensenrechten waaraan getoetst dient te worden zijn vastgelegd in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens en in verdragen van internationale organisaties zoals de 
Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese Unie. Daarnaast zijn mensenrechten 
vastgelegd in nationale grondwetten, waaronder de Nederlandse Grondwet. Het gaat onder meer 
om:

 algemene en integriteitsrechten (non-discriminatie, gelijke behandeling, bescherming van de 
persoon en van diens privacy, huis en familieleven, martelverbod);

 vrijheidsrechten (zoals vrijheid van meningsuiting, van godsdienst en levensovertuiging, van 
vereniging);

 participatierechten (recht op deelname aan het bestuur van een land, kiesrecht);
 rechten van arrestanten, beklaagden en gedetineerden (verbod op willekeurige arrestatie en 

detentie, recht op onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak);
 rechten van beschermde groepen (vrouwen, kinderen, minderheden, inheemse volken);
 rechten van vreemdelingen en vluchtelingen (recht het land te verlaten en terug te keren, 

asielrecht, recht op gezinshereniging).
 sociale en economische rechten (recht op behoorlijke levensstandaard, recht op sociale 

voorzieningen, vrijheid van vakvereniging, recht op onderwijs, recht op gezondheid);
 culturele rechten (recht om deel te nemen en bij te dragen aan cultuur, recht om de eigen 

taal te spreken, bescherming van auteursrecht en van de eigen naam, vrijheid van 
wetenschappelijk onderzoek);

 collectieve rechten (voor ontwikkeling en bescherming van een volk).

Belangrijke relevante verdragen in relatie met de strafbaarstelling van illegaliteit zijn bijvoorbeeld het 
VN-verdrag voor burgerlijke en politieke vrijheden, het VN-verdrag voor sociale en economische 
rechten, het Kinderrechtenverdrag, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het 
Europees Sociaal Handvest. Deze verdragen bevatten belangrijke rechten en vrijheden voor burgers, 
kwetsbare groepen, kinderen etc. Het Nederlandse vreemdelingenrecht worden sowieso sterk 
gedomineerd door internationale rechtsregels. Verdragen zoals het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens en het Vluchtelingenverdrag vormen de vormen de kern van het Nederlandse 
vreemdelingenbeleid.

Als we de mensenrechten naast de strafbaarstelling van illegaliteit leggen, kan in elk geval worden 
vastgesteld dat die wet gevolgen heeft voor burgers in ons land. Mensen die niet rechtmatig in 
Nederland verblijven weten dat ze, naast het feit dat ze hier niet mogen zijn, ze aanvullend kans 
hebben op  een sanctie als ze worden opgepakt. Het betreft burgers die vanwege hun illegale status 
minimale rechten en voorzieningen hebben in Nederland, dus het zal veelal gaan om kwetsbare 
groepen, voor wie een minimum aan bestaanszekerheid niet gegarandeerd is. Het zijn mensen die 
doorgaans een verborgen bestaan in Nederland leiden.



Onverlet de negatieve impact die de strafbaarstelling van illegaliteit heeft op mensen zonder 
rechtmatig verblijf, betekent dit niet dat de wet op zichzelf al strijdigheid met internationaal recht 
oplevert. Landen hebben in grote mate de vrijheid om hun eigen strafbepalingen vast te stellen en 
toezicht uit te oefenen op niet rechtmatig verblijvende mensen om hun terugkeer naar het land van 
herkomst te bewerkstelligen. Meerdere, ook Europese, landen hebben eveneens een vorm van 
sanctionering van illegaal verblijf in hun rechtssysteem opgenomen. Een belangrijke algemene 
waarborg volgt nog wel uit de Terugkeerrichtlijn en uit jurisprudentie van het Hof daarover. De 
strafbaarstelling mag de terugkeer van uitgeprocedeerde vreemdelingen niet belemmeren. Dit leidt 
ook tot de eerste aanbeveling van deze werkgroep:

Waarborg dat de strafbaarstelling van illegaliteit de terugkeer van uitgeprocedeerde 
vreemdelingen niet belemmert.

Bij de wetsbehandeling kan hiervoor aandacht worden gevraagd. Overigens blijkt uit de memorie van 
Toelichting bij de wet dat de regering oog heeft voor dit punt.

Zoals eerder aangegeven heeft de wet impact op burgers. Het is daarom voorstelbaar dat de 
uitvoering van de wet in de praktijk in individuele gevallen strijdig kan zijn met mensenrechten. Het 
College voor de Rechten van de Mens heeft daar ook in een advies over het wetsvoorstel 
strafbaarstelling aandacht voor gevraagd. Een aantal algemene voorbeelden:

 Vreemdelingen die asielbescherming nodig hebben mogen niet geraakt worden door de wet 
(Vluchtelingenverdrag en artikel 3 EVRM)

 De basisrechten van burgers zoals het recht op onderwijs en medische zorg moet 
gewaarborgd zijn

 Vrijheidsontnemende maatregelen moeten proportioneel worden toegepast (5 EVRM)
 Iedereen heeft het recht op een eerlijk proces (6 EVRM)
 Kwetsbare groepen moeten worden beschermd

Om zeker te stellen dat de wet geen strijd oplevert met internationaal recht, kan het van 
toegevoegde waarde zijn om hiertoe een aanvullende bepaling in de wet op te nemen. Op die manier 
kan worden vastgelegd dat de reikwijdte van de strafbaarheid in individuele gevallen wettelijk wordt 
begrensd door het stelsel van internationaalrechtelijke waarborgen. Tot het jaar 2000 stond een 
soortgelijke bepaling in de wet (art. 49 Vreemdelingenwet oud). In de huidige Vreemdelingenwet is 
deze notie meer impliciet gemaakt. Een voorbeeld van zo’n bepaling zou kunnen zijn:

“Het eerste lid wordt buiten toepassing gelaten indien de strafbaarstelling strijdigheid 
oplevert met mensenrechten, Europese regelgeving of internationale verdragen.”

Zo’n soort bepaling, die in de vorm van een amendement of nota van wijziging aan de wet kan 
worden toegevoegd, kan een extra waarborg zijn om zeker te stellen dat mensenrechten 
onomwonden boven de strafbaarstelling gaan. Een wettelijke bepaling  heeft een extra sterke 
beschermende werking voor kwetsbare groepen.  Het verankert in de wet de bescherming die op 
grond van internationale verdragen kan worden ingeroepen. Dat geeft duidelijkheid en rechterlijke 
uitspraken die in individuele zaken zijn gedaan hebben sneller en directer werking voor alle personen 
die in een vergelijkbare situatie verkeren. De bepaling biedt ook de ook de mogelijkheid om sneller in 
te kunnen spelen op relevante internationaalrechtelijke ontwikkelingen. 



Een actueel voorbeeld:
In 2008 heeft de Europese Commissie aan de regering gemeld dat een bepaling in de 
Vreemdelingenwet strijdig was met EU-jurisprudentie: in 2006 was een meldplicht ingevoerd 
voor EU-burgers (en derdelandsfamilieleden van EU-burgers) die langer dan drie maanden in 
ons land verblijven. Als zij hier niet aan voldeden konden ze op grond van artikel 108a 
Vreemdelingenwet in hechtenis worden genomen. De Europese Commissie heeft de regering 
gemeld dat de sanctie van hechtenis in strijd was met EU-jurisprudentie over het recht van 
EU-onderdanen op vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van lidstaten. Er was een 
aanpassing van de wet noodzakelijk. Op 4 juni 2012 heeft de regering het noodzakelijke 
wetsvoorstel ingediend. In juni 2013, heeft de Eerste Kamer er mee ingestemd.

In dit geval heeft de staatssecretaris aangegeven dat deze aanpassing zo lang op zich heeft 
laten wachten omdat de strafbepaling in de praktijk niet meer werd toegepast. Tijdens de 
behandeling van het wetsvoorstel bleek naar aanleiding van vragen van Kamerleden dat ook 
een andere bepaling moest worden aangepast. De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel 
vervolgens gewijzigd. Als deze strafbepaling in de Vreemdelingenwet was begrensd door een 
bepaling die verwijst naar de primaat van het internationale recht, zoals hierboven, was 
vanaf het moment dat de strijdigheid duidelijk werd hechtenis niet meer mogelijk voor een 
ieder in een vergelijkbare positie. 

Om de meest geschikte tekst van de bepaling te kunnen vaststellen, moet nader juridisch onderzoek 
worden verricht.

Vaststaat dat vele internationale verdragsbepalingen nu ook al een sterke, soms directe, 
doorwerking hebben in het Nederlands recht. Naast of in plaats van een wettelijke bepaling kunnen 
bij de wetsbehandeling in elk geval stevige toezeggingen worden gevraagd van de regering, dat 
strijdigheid met mensenrechten en internationale verdragen de strafbaarstelling buiten toepassing 
laat.  

Echter, vanwege sterkere bescherming, snellere toepassing en normerende werking geeft de 
werkgroep de duidelijk de voorkeur aan een bepaling in de wet op de te nemen. Dit leidt tot de 
volgende aanbeveling:

Waarborg, bij voorkeur wettelijk, dat in het geval van mogelijke strijdigheid met 
internationaal recht en mensenrechten, de strafbaarstelling van een illegaal in een

 individueel geval achterwege blijft.

Gelet op de mensenrechten vormen ‘extra’ kwetsbare groepen illegale vreemdelingen een 
voornaamste zorg, volgens de werkgroep. De strafbaarstelling die nu wordt voorgesteld is algemeen 
en kan daardoor deze kwetsbare vreemdelingen in onevenredige mate treffen.  De wetgever heeft er 
in het strafrecht en het bestuursrecht rekening mee gehouden dat in sommige gevallen gedragingen 
die onder de delictsomschrijving zouden kunnen vallen onder bepaalde omstandigheden toch niet 
strafbaar zijn: strafuitsluitingsgronden. Bijzondere strafuitsluitingsgronden zijn alleen van toepassing 
op een specifiek delict of een groep specifieke delicten en kaderen de werking van de 
strafbepaling(en) in.  Opsporingsambtenaren moeten in hun opsporingsonderzoek rekening houden 
met de aanwezigheid van een bijzondere strafuitsluitingsgrond. Het Openbaar Ministerie kan verder 
van de vervolging wegens illegaal verblijf afzien indien er naar verwachting sprake is van een 



bijzondere strafuitsluitingsgrond. Het borgt dat bij opsporing en vervolging rekening wordt gehouden 
met de individuele situatie en omstandigheden van de betrokken vreemdeling.

De werkgroep adviseert extra kwetsbare groepen te benoemen en hen uit te zonderen van de 
strafbaarstelling van illegaal verblijf. Dit kan in de vorm van een amendement of nota van Wijziging 
bij het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel zoals het er nu ligt biedt hiertoe nog onvoldoende garanties. 
Hierbij kan onder meer worden aangesloten bij de groepen die in de Wet tot implementatie van de 
Terugkeerrichtlijn (waarin het inreisverbod is geïntroduceerd - Kamerstukken 32420) en de “Visawet” 
(Kamerstukken 31549) om humanitaire redenen zijn uitgezonderd:

 Alleenstaande minderjarige vreemdelingen
 Slachtoffers van mensenhandel2 
 Vreemdelingen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst
 Slachtoffers van huiselijk geweld en eergerelateerd geweld
 Een vreemdeling die een gezinsleven heeft met een in Nederland verblijvende vreemdeling
 Een vreemdeling die vanwege zijn gezondheid niet kan reizen
 Een vreemdeling die korter dan twee jaar geleden nog in het bezit was van een geldige 

verblijfsvergunning
 Turkse onderdanen die verblijf hebben op grond van het Associatiebesluit 1/80

De algemene aanbeveling is:

Zonder (nader precies te bepalen) extra kwetsbare groepen vreemdelingen, 
bij voorkeur wettelijk, uit van de strafbaarstelling van illegaal verblijf.

2 Zie ook Hoofdstuk 2 Mensenhandel en Uitbuiting voor de huidige beperkingen in de identificatie van slachtoffers 
van mensenhandel. 



HOOFDSTUK 2 MENSENHANDEL EN UITBUITING

In het regeerakkoord, dat onder meer de strafbaarstelling van illegaliteit bevat, zijn tevens afspraken 
opgenomen om mensenhandel en illegale arbeid  harder te bestrijden:

 Mensenhandel en de daaraan gerelateerde prostitutie worden harder bestreden.
 Werkgevers en malafide verhuurders die personen zonder verblijfsvergunning te werk stellen 

of onderdak bieden pakken we hard aan.

De afspraken zijn aan elkaar gelijkwaardig, maar zijn mogelijk ook tegenstrijdig. Het is niet 
ondenkbeeldig dat slachtoffers van mensenhandel door de dreiging van strafbaarheid nog minder 
geneigd zullen zijn om hulp te vragen, laat staan om aangifte te doen. Ze dreigen verder de illegaliteit 
in gedrukt te worden en worden zo mogelijk nog kwetsbaarder voor mensenhandelaren, herhaald 
slachtofferschap en malafide werkgevers. Daarmee zal de bestrijding van mensenhandel worden 
belemmerd. Om aan de afspraak uit het regeerakkoord over de intensivering van de bestrijding van 
mensenhandel handen en voeten te geven ligt het in de rede om, naast de in het vorige hoofdstuk 
voorgestelde uitzondering voor slachtoffers van bescherming, tevens een aantal aanvullende 
maatregelen te treffen om de bestrijding van mensenhandel te intensiveren en te verbeteren. 
Nederland heeft de humanitaire plicht om slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting te 
beschermen en te voorkomen dat mensen in een kwetsbare positie slachtoffer worden van 
mensenhandel. Daarnaast is het in het belang van de Nederlandse samenleving en rechtsorde om op 
te treden tegen deze ernstige misdrijven. Nederland heeft met het ondertekenen van het Verdrag 
inzake de bestrijding van mensenhandel de verplichting op zich genomen hier actief tegen op te 
treden. Voordat met recht gesproken kan worden van een slachtoffergericht en mensenrechtelijk 
hoogwaardig beleid op het terrein van mensenhandel in Nederland zal nog het nodige ondernomen 
moeten worden. De algemene aanbeveling aan de Tweede Kamerfractie van de PvdA:

Neem initiatief, mogelijk bij de wetsbehandeling of in de vorm van een initiatiefnota- of wet, 
om te komen tot betere en effectievere bestrijding van mensenhandel.

De werkgroep heeft zich verdiept in de problematiek omtrent mensenhandel en doet daarom alvast 
een aantal inhoudelijke suggesties die in dat initiatief kunnen worden betrokken.

1) Versterk de bewustwording van vreemdelingen  en informeer slachtoffers  van mensenhandel 
over hun rechtspositie en recht op sociale voorzieningen. Richt specifieke 
bewustwordingsactiviteiten op kwetsbare groepen zoals vrouwen en kinderen die tot 
risicogroepen behoren, huishoudelijk personeel en arbeiders zonder papieren. 

Het is voor slachtoffers van mensenhandel vaak onduidelijk tot welke instanties zij zich kunnen 
wenden voor duidelijke informatie over hun recht op een tijdelijke verblijfsvergunning, hun recht op 
bijstand en gezondheidszorg, hun recht om te werken en hun recht op toegang tot de rechter en een 
advocaat, en over de mogelijkheid om compensatie te vragen. Het feit dat slachtoffers vaak niet 
goed op de hoogte zijn van deze rechten speelt mogelijk een rol bij het onvolledig benutten van de 
verblijfsregeling Mensenhandel. 



2) Zet sterk in op toename van de aangiftebereidheid

De aangiftebereidheid onder slachtoffers van mensenhandel is bedroevend laag. Uit het 
jaaroverzicht van CoMensha blijkt dat slechts 26% van het totale aantal slachtoffers aangifte doet 
tegen een verdachte.3 Voor het effectief bestrijden van mensenhandel is het noodzakelijk dat 
slachtoffers worden aangemoedigd om zich tot de autoriteiten te wenden en aangifte doen. Te 
denken valt hierbij aan de volgende aanbevelingen:

 Voorziening om veilig aangifte te doen  
Artikel 1 van de Grondwet stelt dat ieder op ons grondgebied in gelijke mate vrijheid en 
veiligheid geniet. Dit is een leidend beginsel van de overheid. In deze belofte mag geen 
onderscheid gemaakt worden in de verblijfsstatus van mensen. Mensensmokkel, 
mensenhandel en uitbuiting zijn vormen van criminaliteit die de rechtsorde ernstig aantasten 
en die krachtig moeten worden aangepakt. Effectieve handhaving veronderstelt dat 
slachtoffers worden aangemoedigd zich tot de autoriteiten te wenden. Het College voor de 
Rechten van de Mens is van mening dat het wetsvoorstel onvoldoende voorziet in een 
mogelijkheid voor illegale vreemdelingen om veilig aangifte te doen. In de memorie van 
toelichting staat bijvoorbeeld dat als een illegaal verblijvende vreemdeling zich meldt om 
aangifte doen vervolging voor illegaal verblijf op dat moment niet aan de orde is. Er 
ontbreekt een duidelijk richtsnoer voor de politie hoe te handelen. De tekst stelt enkele 
richtlijnen voor, maar die zijn nu nog weinig concreet. Te denken valt aan het realiseren van 
een voorziening voor het doen van veilig aangifte bij elke regionale eenheid van de politie. 
Uitgangspunt daarbij moet zijn dat de informatie van de aangever/getuige alleen gebruikt 
kan worden in de strafrechtketen en gescheiden blijft van de Vreemdelingenketen. De 
strafbaarheid van illegaal verblijf wordt niet tegengeworpen (strafuitsluitingsgrond).

 Voorkom aanpassing en herinrichting van de bedenktijd  
De voormalige minister voor Immigratie, Integratie en Asiel was voornemens om de 
bedenktijd niet meer aan te bieden aan buitenlandse slachtoffers van mensenhandel die 
langer dan drie maanden uit de mensenhandelsituatie zijn. De Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel heeft toen aangegeven dat deze maatregel op gespannen voet staat met 
artikel 13 van het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel. Hieruit 
volgt de verplichting voor Nederland om een bedenktijd aan alle potentiele slachtoffers van 
mensenhandel aan te bieden. De functie van de bedenktijd is tweeledig: een mogelijk 
slachtoffer moet kunnen herstellen en zich aan de invloed van mensenhandelaren kunnen 
onttrekken, maar tegelijkertijd biedt de bedenktijd de ruimte aan het slachtoffer voor het op 
een geïnformeerde wijze maken van een afweging over het al dan niet willen meewerken aan 
de opsporing en vervolging van de mensenhandelaar. De voorgestelde maatregel ontneemt 
het slachtoffer de mogelijkheid om een geïnformeerde en weloverwogen beslissing te 
maken, legt meer druk op het slachtoffer en daardoor zal de aangiftebereidheid dalen. De 
staatssecretaris van V&J heeft een onderzoek aangekondigd naar het mogelijk oneigenlijk 
gebruik van de B9-regeling. Totdat het onderzoek is afgerond zal de voorgestelde wijziging 
van de bedenktijd in ieder geval niet uitgevoerd worden. Tenslotte is het niet waarschijnlijk 
dat personen die misbruik willen maken van de B9-regeling een beroep zullen doen op de 
bedenktijd dus ligt aanpassing en herinrichting niet voor de hand. 

 Verbeter de toegang tot de verblijfsregeling Mensenhandel  
Bij de geringste aanwijzing van mensenhandel dient de politie mogelijke slachtoffers van 
mensenhandel de procedure rondom de bedenktijd en de verblijfsregeling Mensenhandel uit 
te leggen. In de praktijk blijkt het vaak lastig om slachtoffers van mensenhandel te herkennen 
en daarnaast zien slachtoffers zichzelf vaak niet als slachtoffer waardoor ze zich ook niet als 

3 Jaaroverzicht CoMensha La Strada Nederland, Het beeld van 2012.



zodanig kenbaar maken. Deze slachtoffers wordt dan noch de bedenktijd nog de 
verblijfsregeling aangeboden. De uitzetting van illegale werksters in de regio Kennemerland is 
een voorbeeld van waaruit voorrang van uitzetting op bescherming blijkt en dat de 
problemen rondom de toegang tot de bedenktijd en de verblijfsregeling humanitair tijdelijk 
laat zien. Alhoewel de chef van de Vreemdelingenpolitie verklaart dat het feit dat illegale 
arbeid vaak gepaard gaat met uitbuiting aanleiding was voor het politieonderzoek, is niet 
onderzocht of er daadwerkelijk sprake was van uitbuiting en is er dus ook geen bedenktijd 
aangeboden.4

 Herstel het verblijfsrecht tijdens de beklagprocedure  
Met de intrekking van het verblijfsrecht na het sepot van de strafzaak is het verblijfsrecht 
tijdens het beklag tegen een beslissing tot niet vervolgen (art. 12 Sv) sinds 1 augustus 2012 
weggevallen. Een (mogelijk) slachtoffer van mensenhandel heeft de mogelijkheid om na 
beëindiging van de verblijfsvergunning op tijdelijke humanitaire gronden een aanvraag in te 
dienen voor verlening van een verblijfsvergunning op niet-tijdelijke humanitaire gronden. Bij 
deze aanvraag wordt beoordeeld of terugkeer van het slachtoffer van mensenhandel naar 
het land van herkomst mogelijk en redelijk is. Het slachtoffer is zelf verantwoordelijk voor het 
tijdig aanvragen van deze verblijfsvergunning zodat een aaneengesloten periode van 
rechtmatig verblijf, en daarmee recht op eventuele voorzieningen, blijft bestaan. Doet (de 
advocaat van) het mogelijke slachtoffer dat niet dan verblijft de vreemdeling illegaal en 
wordt strafbaar.

Uit een onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel blijkt dat slachtoffers die 
beklag indienen tegen het sepot over het algemeen niet langer gebruik maken van de 
verblijfsvergunning op tijdelijke humanitaire gronden dan slachtoffers die geen beklag 
indienen.5 De totale duur van de verblijfsvergunning van slachtoffers die in beklag gingen is 
vergeleken met slachtoffers die geen beklag indienden. Het verschil in de lengte van de 
verblijfsvergunning tussen beide slachtoffergroepen is niet significant. Daarmee is gebleken 
dat het vermoeden dat personen beklag indienen tegen het sepot van het OM om de duur 
van de verblijfsvergunning op tijdelijke humanitaire gronden te verlengen -wat de reden was 
voor het beëindigen van het verblijfsrecht tijdens beklag- onterecht is. Ondanks het feit dat 
het beklag bijna nooit gegrond verklaard wordt is het raadzaam om het verblijfsrecht tijdens 
de beklagprocedure te laten herleven met het oog op de strafbaarstelling van illegaal verblijf.

 Waarborg de individuele beoordeling van slachtoffers van mensenhandel met criminele   
antecedenten
Het hebben van criminele antecedenten moet niet automatisch afwijzingsgrond zijn voor een 
aanvraag van een verblijfsvergunning op tijdelijke humanitaire gronden. De aard en de ernst 
van een delict zal per individueel geval afgewogen moeten worden tegen de ernst van de 
situatie waarin het slachtoffer van mensenhandel zich bevindt. De bescherming van het 
slachtoffer of het belang van de opsporing van deze ernstige feiten kan in sommige gevallen 
prevaleren boven het belang van de openbare orde. Incidenteel wordt een vergunning niet 
verleend vanwege het hebben van criminele antecedenten die niet rechtstreeks verband 
houden met de mensenhandelsituatie, zoals winkeldiefstal. In zo’n geval zou de aanvraag van 
een verblijfsvergunning niet afgewezen moeten worden.

 Laat gespecialiseerde hulpverleners en rechercheurs het slachtofferschap vaststellen  

4 Versterkte bescherming voor slachtoffers van mensenhandel, Is aanpassing van de B9 naar aanleiding van 
Europese regelgeving noodzakelijk?, Conny Rijken, Journaal Vreemdelingenrecht. Maart 2012, nr. 1, pag. 95-96.
5 Nationaal Rapporteur Mensenhandel (2012). Opsporing van mensenhandel en de B9-regeling. 
Vreemdelingrechtelijke en strafrechtelijke aspecten van geseponeerde mensenhandelzaken. Den Haag: BNRM, 
pag. 32.



Recentelijk onderzoek naar het perspectief van slachtoffers in de aanpak van mensenhandel 
laat zien dat de ervaringen van slachtoffers met de politie niet altijd goed zijn. Er wordt een 
te grote druk op slachtoffers gelegd om een verklaring af te leggen. De nadruk ligt dus teveel 
op het opsporingsbelang van de politie (inclusief vreemdelingenpolitie en Koninklijke 
Marechaussee) en te weinig op het belang van het slachtoffer om tot rust te komen en het 
trauma te verwerken. Er wordt te weinig rekening gehouden met de mentale en geestelijke 
toestand van het slachtoffer. De vaststelling van het slachtofferschap zou niet meer alleen 
door de politie moeten gebeuren, zie tevens de specifieke aanbeveling dienaangaande in dit 
advies. Samengestelde teams van gespecialiseerde hulpverleners, tolken, artsen en 
rechercheurs zijn daar beter toe in staat en crisisopvang en hulpverlening dienen daarbij in 
eerste instantie centraal te staan. De verwachting is dat dit zal bijdragen aan de bereidheid te 
getuigen en aan de volledigheid van verklaringen.6

 Koppel het recht op bijstand en ondersteuning los van het verblijfsrecht en daarmee van de   
bereidheid om mee te werken.
Voor het toekennen van de verblijfsregeling Mensenhandel is medewerking van het 
slachtoffer en een strafrechtelijk opsporings- of vervolgingsonderzoek een voorwaarde. Er 
bestaat dus een koppeling tussen het verblijfsrecht en de bijstand en ondersteuning. De 
keuze om wel of niet te vervolgen ligt echter niet bij het slachtoffer en is van vele factoren 
afhankelijk, die niet noodzakelijkerwijs te maken hebben met de ernst van het 
slachtofferschap. Gebrek aan prioriteit en capaciteit leiden soms tot plankzaken. Ook wordt 
er soms geen actie door de politie ondernomen, of een aangifte wordt niet opgenomen, er 
wordt niet vervolgd, of een zaak wordt geseponeerd. Dan heeft het slachtoffer dus geen 
recht op een verblijfsvergunning of gaat men niet over tot het aanbieden van de bedenktijd. 
Slachtoffers vallen dan buiten het beschermingsregime van de verblijfregeling Mensenhandel 
doordat toekenning van de regeling inclusief bijstand en ondersteuning afhankelijk is gesteld 
van het bestaan van opsporings- of vervolgingsonderzoek. 

3) Creëer inzicht en reageer effectiever op (nieuwe) problemen op het gebied van mensenhandel

De tendensen en patronen van mensenhandel en de werkwijzen van mensenhandelaars zijn aan 
verandering onderhevig, om welke vorm van mensenhandel het ook gaat. Verschillende vormen van 
uitbuiting gaan vaak samen waardoor het moeilijk is om vast te stellen van welke vorm van uitbuiting 
een persoon precies slachtoffer is. Het herkennen van slachtoffers van mensenhandel is al niet 
gemakkelijk maar wordt hierdoor nog lastiger. Het is dus van belang om beter zicht te krijgen en 
effectiever te reageren op (nieuwe) problemen op het gebied van mensenhandel. Goede en 
eenduidige registratie van slachtoffers is daarbij van doorslaggevend belang. 

 De identificatie van slachtoffers mensenhandel zou niet de exclusieve bevoegdheid van de   
politie en de Koninklijke Marechaussee dienen te zijn
Alleen als personen zijn geïdentificeerd als slachtoffers van mensenhandel kunnen zij de aan 
hen toegekende rechten gebruiken. In Nederland is de taak van slachtofferidentificatie niet 
officieel belegd bij één instantie maar heeft de politie doorgaans een beslissende rol. Weinig 
slachtoffers herkennen zichzelf als zodanig en zijn bereid om bij de autoriteiten aan te 
kloppen uit angst voor uitzetting en/of te worden gedetineerd en/of vrees voor represailles 
van daders. De identificatie verloopt buitengewoon moeizaam, vooral bij slachtoffers zonder 
geldige verblijfsdocumenten. De primaire rol van de politie bij de identificatie kan tot gevolg 

6 Mensenhandel: het slachtofferperspectief, een verkennende studie naar behoeften en belangen van slachtoffers 
mensenhandel in Nederland, Conny Rijken, Jan van Dijk, Fanny Klerx-van Mierlo, juni 2013, Wolf Legal 
Publishers.



hebben dat bijstand en ondersteuning afhankelijk wordt van de medewerking van het 
slachtoffer in de strafprocedure. Uit een vergelijkende verkenning van de wijze waarop de 
identificatie is georganiseerd in ontvangstlanden blijkt dat vrijwel overal  -ook in 
bestemmingslanden met vergelijkbare problemen met illegale vreemdelingen als Nederland- 
aan publieke of private hulporganisaties een zekere rol is toebedeeld in de besluitvorming 
over identificatie.7  

 Verbeter de identificatie van slachtoffers mensenhandel in de vreemdelingenketen en   
onderzoek het aantal dat zich in asielzoekerscentra bevindt
Slachtoffers van mensenhandel in vreemdelingendetentie worden vaak niet als zodanig 
erkend.8 Indien er tijdens vreemdelingenbewaring aanwijzingen zijn dat de vreemdeling 
slachtoffer is van mensenhandel dan dient de politie deze te wijzen op zijn of haar recht op 
de bedenktijdfase en de verblijfsregeling Mensenhandel. Het verlenen van de bedenktijd 
heeft tot gevolg dat de grondslag aan bewaring komt te ontvallen.9 Daarnaast herkennen ook 
medewerkers van de Nederlandse asielzoekerscentra (AZC’s) signalen van mogelijke 
slachtoffers mensenhandel slecht.10 Er is verder nog altijd veel onduidelijkheid over de 
hoeveelheid slachtoffers van mensenhandel die zich in de AZC’s bevindt. CoMensha adviseert 
om echt alle slachtoffers van mensenhandel in de AZC’s in beeld te krijgen middels een 
gedegen onderzoek in de AZC’s. 

 De meldplicht moet beter worden nageleefd  
Uit het jaaroverzicht 2012 van CoMensha, verantwoordelijk voor de registratie van 
(mogelijke) slachtoffers van mensenhandel, de coördinatie van de opvang, zorg en 
hulpverlening en het verzorgen van advies en informatie met betrekking tot slachtoffers van 
mensenhandel, blijkt dat het nog te vaak voorkomt dat slachtoffers van mensenhandel door 
opsporingsdiensten niet bij CoMensha worden aangemeld ook al is er sprake van 
aanwijzingen van slachtofferschap. Vaak wordt deze meldplicht verward met de meldplicht 
die de opsporingsdiensten hebben voor opsporingssignalen aan het Expertise Centrum 
Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM). Geautomatiseerde meldingen vanuit de 
verschillende opsporingsdiensten zouden een meer uniforme meldingsprocedure ten goede 
kunnen komen. 

 De meldplicht moet duidelijker gedefinieerd worden  
CoMensha stelt verder voor de officiële beleidsdocumenten waar de meldplicht in is 
opgenomen zoals hoofdstuk B8 van de Vreemdelingencirculaire 2000 en het referentiekader 
van de Nationale Politie aan te passen met een volgende passage: ‘de meldplicht aan 
CoMensha geldt voor alle gevallen waarin sprake is van de geringste aanwijzing van 
mensenhandel, ongeacht de nationaliteit of de leeftijd van het slachtoffer. Bij de melding 
moeten de van tevoren vastgelegde gegevens altijd worden verstrekt. Het opnemen van een 
minimale gegevens set bij de meldplicht is essentieel. De melding dient plaats te vinden 
middels het CoMensha-aanmeldformulier dat de noodzakelijke aanmeldgegevens bevat. Het 
formulier kan worden gedownload op de website van CoMensha. 

 Verruim de mogelijkheden van de Koninklijke Marechaussee om mensenhandelonderzoeken   
te verrichten.
In de praktijk van mensenhandel zal er vaak sprake zijn van het ontbreken van een 
verblijfsrechtelijke status. Slachtoffers zijn op enig moment Nederland binnengekomen. Hier 
ligt een duidelijke relatie met het grensoverschrijdend verkeer. De Koninklijke Marechaussee 

7 Mensenhandel: het slachtofferperspectief, een verkennende studie naar behoeften en belangen van slachtoffers 
mensenhandel in Nederland, Conny Rijken, Jan van Dijk, Fanny Klerx-van Mierlo, juni 2013, Wolf Legal 
Publishers, pag. 46-49.
8 B. Boermans, Uitgebuit en in de Bak, BLinN, 2009.
9 Procesbeschrijving ketensamenwerking mensenhandel, Bijlage Mensenhandel, IND, versie 1 juni 2013.
10 Mr. drs. M. Wijers, ‘Documentanalyse B9-regeling mensenhandel’, mei 2004, pag. 7.



(Kmar) en het politiekorps die in het grensgebied aanwezig zijn ontvangen signalen en komen 
slachtoffers en daders tegen in de handhavingspraktijk. Met het herkennen van (potentiële) 
slachtoffers en daders aan de grens kan een situatie van feitelijke uitbuiting voorkomen 
worden. De grens vormt dus een belangrijk informatieknooppunt in de bestrijding van 
mensensmokkel en mensenhandel. De bestrijding van mensenhandel is echter niet expliciet 
als taak van de Kmar in de Politiewet opgenomen. Dat betekent dat indien de Kmar bij de 
uitvoering van haar eigen taken stuit op mensenhandel de opsporingsactiviteiten worden 
overdragen aan de politie. Dit wordt in de praktijk als een knelpunt ervaren. Door de 
gescheiden taakstelling (mensensmokkel Kmar, mensenhandel politie kan er geen integrale 
afweging plaatsvinden ten aanzien van tijd/capaciteit/prioriteit voor het onderzoek naar 
beide fenomenen. Met een verruiming van de mogelijkheden van de Kmar om 
mensenhandelonderzoeken te verrichten zou dit kunnen worden opgelost. Daartoe zou 
grensoverschrijdende criminaliteit als taak voor de Kmar in de Politiewet moeten worden 
opgenomen.11

  Werk met één ‘National referral mechanism’
Op 1 juni 2013 trad de Wet modern migratiebeleid in werking. Met de invoering van de wet 
is ook de Vreemdelingencirculaire 2000 aangepast. Door de wijziging staan de belangrijkste 
bepalingen voor slachtoffers van mensenhandel voortaan in hoofdstuk B8, paragraaf 3 van 
de Vreemdelingencirculaire. Waar voorheen de Vreemdelingencirculaire een 
procesbeschrijving ter bescherming van (mogelijk) slachtoffers bevatte, is dat nu niet meer 
het geval. Deze procesbeschrijving staat nu op de website van de IND. Deze 
procesbeschrijving zal evenwel niet hetzelfde dwingende karakter hebben als voorheen.
De Nationaal Rapporteur Mensenhandel acht het wel nodig dat er één document komt met 
daarin de procedures en verantwoordelijkheden van alle ketenpartners. Denk hierbij aan 
politie, OM, hulpverlening, opvang en IND. Een dergelijke, allesomvattende 
procesbeschrijving wordt een 'national referral mechanism' genoemd. Zij zal hier in haar 
volgende rapportage uitgebreid op ingaan. 

 Verstevig de samenwerking over de grenzen heen  
Mensenhandel is uit de aard van de zaak vrijwel altijd een grensoverschrijdend fenomeen. 
Een louter nationale aanpak is alleen al om die reden te weinig effectief. Europol en Interpol 
pakken dat al samen aan en doen aan het verzamelen en uitwisselen van informatie. In EU-
verband worden steeds meer strafrechtelijke middelen op elkaar afgestemd zoals het 
Europese arrestatiebevel, bewijsverkrijgingsbevel en mogelijkheden om beslag te leggen. 
Maar hier geldt dat dit geen papieren werkelijkheid moet blijven. Benut de middelen die 
reeds bestaan en gebruik ze met zo min mogelijk bureaucratische barrières. Nauwere 
justitiële samenwerking op het gebied van mensenhandel is van uiterst belang. 
Multidisciplinaire rechtshandhavingsteams en gezamenlijke onderzoeksteams moeten op 
internationaal niveau worden betrokken bij alle grensoverschrijdende gevallen van 
mensenhandel.

4) Intensiveer de aanpak van arbeidsuitbuiting

Sinds 1 januari 2005 is de uitbuiting van mensen voor hun arbeid een vorm van mensenhandel. 
Regelmatig berichten de media over misstanden in champignonkwekerijen of aspergebedrijven. Er 
bestaat nog veel onduidelijkheid over verborgen slavernij in Nederland en de aanpak ervan staat nog 
in de kinderschoenen. Men denkt vaak dat het slechts gaat om incidenten en dat uitbuiting in 

11 Beleidsdoorlichting naar de inzet van de Koninklijke Marechaussee (KMar) bij de bestrijding van mensenhandel 
en mensensmokkel, maart 2013. 



sectoren buiten de seksindustrie minder ernstig en eenvoudiger is op te lossen dan uitbuiting binnen 
de seksindustrie. Mensenhandel in de vorm van arbeidsuitbuiting komt voornamelijk voor in horeca, 
land- en tuinbouw, bouw, particuliere huishoudens, fabrieken en havens. Naar schatting komt slechts 
1% van de 21.000 slachtoffers van arbeidsuitbuiting in beeld bij Nederlandse instanties.12 Ook 
veroorzaakt het grijze gebied tussen slecht werkgeverschap en mensenhandel onduidelijkheid: 
wanneer gaat de slechte behandeling van medewerkers over in uitbuiting? Investeer dus in een 
betere bewustwording van signalen van arbeidsuitbuiting bij zowel handhavings- en 
opsporingsinstanties zoals de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de politie en 
gemeenten als bij bedrijven, huisvestingsorganisaties, uitzendbureaus, belangenverenigingen en het 
brede publiek.

 Investeer in een betere bewustwording van arbeidsuitbuiting  
Niet alle autoriteiten zijn voldoende op de hoogte van de aanwezigheid van (mogelijke) 
slachtoffers van mensenhandel als het arbeidsuitbuiting betreft. Daarmee krijgen slachtoffers 
niet de rechten die hun toekomen en wordt het risico op secundaire victimisatie groter. 
Slachtoffers van arbeidsuitbuiting komen vaak nog moeilijker dan slachtoffers binnen de 
seksindustrie naar voren met hun ervaringen. Ze zien zichzelf lang niet altijd als slachtoffer, 
en/of ze hebben een illegale verblijfs- of arbeidsstatus, angst voor uitzetting, angst dat hun 
verklaring negatieve gevolgen heeft voor (illegaal werkende) collega’s en ze hebben 
opgebouwde schulden.13 In principe maakt de huidige wet- en regelgeving geen verschil 
tussen seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting maar in de praktijk bestaan die verschillen 
wel. 

De aanpak van illegaliteit en de bestrijding van mensenhandel zijn in beginsel twee 
zelfstandige beleidsterreinen, maar maatregelen op het ene terrein kunnen gevolgen hebben 
voor het andere.14 Het risico bestaat dat slachtoffers van arbeidsuitbuiting louter als illegaal 
worden gezien. Nog te vaak worden aangiftes niet opgenomen en worden slachtoffers in 
bewaring gesteld.15 Twee verkennende studies laten tevens zien dat signalen van uitbuiting in 
overige sectoren inderdaad lang niet altijd worden opgepakt. Voor illegalen kan dat het 
verschil betekenen tussen gestraft worden of geholpen. Dat er voor wat betreft dat laatste 
nog het nodige moet verbeteren, zoals vaak wordt tegengeworpen, is van een geheel andere 
orde dan het land uitgezet worden of veroordeeld worden vanwege valse documenten dan 
wel vanwege illegaliteit.16 Een menswaardige aanpak van mensenhandel met aandacht voor 
slachtoffers vereist dat ook in het kader van de aanpak van illegaliteit (mogelijke) slachtoffers 
van mensenhandel als zodanig herkend worden en geïnformeerd worden over de aan hen 
toekomende rechten.17

 Creëer een specifieke benadering en behandeling voor slachtoffers van arbeidsuitbuiting   
Het ontbreekt aan een specifieke benadering en behandeling voor slachtoffers van 
arbeidsuitbuiting. De opvangvoorzieningen voor bijvoorbeeld mannen binnen deze 
doelgroep zijn beperkt, het gaat vaak om grote aantallen en deze groepen zijn vaak lastig te 
plaatsen. Het verdient aanbeveling om voor deze doelgroep een specifieke benadering en 
behandeling te creëren.  

12Stichting Fairwork, ‘Verborgen Slavernij in Nederland’, 2012, pag. 4.
13 Nationaal Rapporteur Mensenhandel (2010). Mensenhandel - 10 jaar NRM in Nederland - Achtste Rapportage 
van de Nationaal Rapporteur. Den Haag: BNRM, pag. 49-50.
14 Illegalennota, Kamerstukken II, 2003/04, 29 537, nr. 2, pag. 9.
15 Stichting Fairwork, ‘Verborgen Slavernij in Nederland’, 2012, pag. 23.
16 Joanne van der Leun, Mensenhandelaanpak in beweging; een kritische blik op de aanpak van arbeidsuitbuiting, 
Ars Aequi, 62 (2013), pag. 116.
17 Nationaal Rapporteur Mensenhandel (2007). Mensenhandel - Vijfde rapportage van de Nationaal Rapporteur. 
Den Haag: BNRM, pag. 259.



 Pak de uitbuiting van niet-diplomatiek ambassadepersoneel aan en zet dit onderwerp   
internationaal op de politieke agenda.
Ten aanzien van huishoudelijk ambassadepersoneel geldt een extra risico op blootstelling 
aan uitbuiting, in verband met de diplomatieke onschendbaarheid van diplomaten. 
Vervolging in geval van misstanden is gecompliceerd. Pak de uitbuiting van niet-diplomatiek 
ambassadepersoneel aan en zet dit onderwerp internationaal op de politieke agenda.



HOOFDSTUK 3 BASISRECHTEN ILLEGALEN 

Mensen die geen legaal verblijf hebben in Nederland hebben geen recht op voorzieningen van de 
overheid, maar zij hebben wel een aantal minimale basisrechten, die universeel zijn. De belangrijkste 
basisrechten zijn het recht op onderwijs voor kinderen en het recht op medische zorg. Minderjarige 
kinderen horen altijd naar school te kunnen, ongeacht hun verblijfsstatus. Mensen die ziek zijn horen 
altijd medisch noodzakelijke hulp te krijgen. In Nederland is dat ook zo geregeld, maar, net als o.a. 
het College voor de Rechten van de Mens, maakt deze werkgroep zich grote zorgen over de gevolgen 
van de strafbaarstelling van illegaliteit voor het veilig kunnen uitoefenen van deze basisrechten. Wie 
bang is om als illegaal opgepakt te worden, durft dadelijk bijvoorbeeld niet meer naar school, of niet 
meer naar een ziekenhuis. Dat mag nooit gebeuren.

Het recht op onderwijs

Iedereen tussen de 5 en 18 jaar heeft recht op onderwijs, de leerplicht geldt ook voor kinderen die 
niet legaal in Nederland verblijven. De Dienst Uitvoering Onderwijs kan ieder kind, ook zij die niet in 
de GBA staan ingeschreven, van een onderwijsnummer voorzien. Leerlingen kunnen zo worden 
ingeschreven op scholen en scholen kunnen financiering voor de leerlingen ontvangen. Het 
onderwijsnummer mag niet worden gebruikt voor de opsporing van vreemdelingen. Jongeren zonder 
rechtmatig verblijf die hun opleiding voor hun 18e zijn begonnen mogen die na hun 18e verjaardag 
afmaken, zij het zonder recht op studiefinanciering. De werkgroep doet allereerst een algemene 
aanbeveling:

Stel bij de strafbaarstelling dat de overheid een extra actieve plicht 
heeft om te waarborgen dat het recht op onderwijs immer gewaarborgd is 

voor kinderen

Het is verstandig om mogelijke knelpunten met de regering te bespreken, waarbij de risico’s van de 
strafbaarstelling op dit punt goed in kaart worden gebracht. Op het zou een toezegging geëist 
kunnen worden van de regering, zonder welke niet met het wetsvoorstel ingestemd kan worden. Die 
toezegging bevat onverkorte garanties.

Naast deze algemene waarborg die gesteld moet worden, is het gerechtvaardigd om aanvullende 
maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat illegalen hun recht op onderwijs voor kinderen ook 
daadwerkelijk (blijven) uitoefenen. Ook nu is daar nog een wereld te winnen, en blijven kinderen 
verstoken van onderwijs in Nederland. In de huidige situatie, nog zonder de strafbaarstelling, wordt 
de toegankelijkheid van het onderwijs voor leerlingen zonder geldige verblijfsvergunning op drie 
manieren beperkt: 

1 betrokkenen hebben onvoldoende kennis van de wet- en regelgeving in Nederland

2 de gevolgen van het leven als ‘illegaal’ voor kinderen

3 de angst van ouders voor opsporing en vervolging. 



Ad 1 - Onvoldoende kennis over wet- en regelgeving
Onderzoek uit 2001-200218 wijst op een gebrek aan kennis bij kinderen over wet- en regelgeving rond 
het recht op onderwijs voor kinderen zonder verblijfsvergunning, zowel bij ouders als bij 
onderwijsinstellingen. Volgens iLegaalkind.nl19 zijn er nu relatief weinig moeilijkheden met het recht 
op onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. Meer problemen ontstaan bij een vervolgstudie, 
stages of het vervolgen van de opleiding na het 18e jaar. Het is nu lastig om praktische informatie 
(over inschrijving e.d.) op overheidswebsites te nemen. Het College voor de Rechten van de Mens is 
bezorgd over de gedragseffecten van de strafbaarstelling van illegaliteit op sommige scholen, het 
risico bestaat dat zij terughoudender zullen worden met het toelaten van leerlingen zonder 
verblijfsvergunning. Invoering van de strafbaarstelling zal de onduidelijkheid over wet- en 
regelgeving rond het recht op onderwijs groter maken. Aanbevelingen:

-
 Geef voorlichting over het recht op onderwijs, ook na de strafbaarstelling van illegaal verblijf, 

zowel aan ouders als aan onderwijsinstellingen en hulpverleners.

-
De strafbaarstelling mag geen gevolgen hebben voor het recht van leerlingen/studenten 

van boven de 18 om hun studie af te maken. Deze leerlingen moeten aan al hun 
studieverplichtingen kunnen voldoen, dus ook aan een stageplicht.

Deze punten zouden bij de wetsbehandeling kunnen worden ingebracht, en bijvoorbeeld in de vorm 
van een motie of toezegging in de Kamer afgedwongen kunnen worden.

Ad 2 - Gevolgen van illegale status
In de praktijk wordt het recht op onderwijs voor kinderen die niet legaal in Nederland zijn vooral 
beperkt door de druk die het illegale verblijf op kinderen en hun ouders legt. Psychosociale klachten 
en veelvuldig verhuizen leiden tot schoolverzuim. Doordat deze groep kinderen niet staat 
ingeschreven in de GBA blijft die onzichtbaar voor bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar. Aanbeveling:

De status van de ouders mag de onderwijskansen van hun kinderen niet negatief beïnvloeden. 
Strafbaarstelling mag daar geen verandering in brengen.

Ad 3 - Zorgen over opsporing en vervolging
Ouders zonder geldige verblijfsvergunning hebben zorgen over de opsporing en vervolging in en om 
scholen. Dat heeft gevolgen voor de toegankelijkheid van het onderwijs voor hun kinderen: ouders 
die bang zijn dat hun illegale verblijf via de school wordt ontdekt, houden hun kinderen thuis van 
school. Die angst is niet ongegrond. Het College voor de Rechten van de Mens rapporteert één 
voorval waarbij een ouder werd opgepakt bij de school van een kind, een verhaal dat de angst van 
ouders zonder verblijfsvergunning voedt. Als gevolg van het voornemen illegaal verblijf strafbaar te 
stellen, zal de angst bij ouders toenemen en zou er bij onderwijsinstellingen onduidelijkheid kunnen 
ontstaan over de gevolgen voor hun positie. Als er sprake zou zijn van een misdrijf, zouden scholen 
zich zelfs schuldig maken aan medeplichtigheid. Aanbeveling:

18 Bommeljé & Braat voor Defence for Children International
19 Een website van van Defence for Children International en stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden steunpunt)



Garandeer dat scholen vrijhavens zijn voor het toezicht op en de opsporing van illegalen.

Dit is een essentiële aanbeveling die van groot belang is voor het kunnen effectueren van het recht 
op onderwijs door illegale kinderen. Dit vereist heldere afspraken met de politie. Bij de 
wetsbehandeling zou in de vorm van bijvoorbeeld een motie kunnen worden afgedwongen en 
daarmee vastgelegd dat de opsporing van illegalen nooit plaatsvindt bij scholen.

Het recht op medisch noodzakelijke zorg 

Het algemene recht van ieder mens op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid 
is als fundamenteel mensenrecht vastgelegd in verschillende internationale verdragen. Staten zijn 
verplicht om ieder mens in geval van ziekte geneeskundige bijstand en verzorging te bieden, 
ongeacht hun verblijfsstatus.20 In Nederland heeft ieder mens recht op medisch noodzakelijke zorg. 
Daar valt in elk geval onder: zorg in het geval van levensbedreiging, gevaar voor blijvend verlies van 
essentiële functies, gevaar voor derden (infecties als tuberculose, agressief gedrag bij psychische 
stoornis), zorg voor het (ongeboren) kind, preventieve jeugdgezondheidszorg en vaccinaties.
De Koppelingswet, waarin mensen zonder legale verblijfsstatus van bijna alle voorzieningen worden 
uitgesloten, maakt expliciet een uitzondering voor gezondheidszorg met als belangrijkste doel de 
‘voorkoming van inbreuken op de volksgezondheid’. 

Zorgverleners krijgen de kosten die zij maken bij de behandeling van illegaal verblijvende 
vreemdelingen, die per definitie niet verzekerd zijn en die hun zorgkosten vaak niet zelf kunnen 
betalen, geheel of grotendeels vergoed. Dit is geregeld met de Zorgverzekeringswet. 

Feitelijk is er daarmee voor illegale vreemdelingen geen belemmering wanneer zij medisch 
noodzakelijke hulp nodig hebben. In de praktijk blijkt echter vaak dat zij de weg naar zorgverlening 
niet kunnen vinden, dat zij zorg mijden en dat zij niet altijd bij zorgverleners terecht kunnen.  Dit 
heeft persoonlijke, maar ook maatschappelijke gevolgen.  Illegaal verblijvende vreemdelingen lopen 
met klachten rond totdat deze acuut of zelfs levensbedreigend worden, terwijl ze bij eerdere 
behandeling (stukken goedkoper) voorkomen of verlicht hadden kunnen worden. Zwangere illegale 
vrouwen melden zich vaak op het laatste moment met problemen bij de bevalling, met gevaar voor 
moeder en kind. Daarnaast komt het geregeld voor dat illegaal verblijvende vreemdelingen 
onbehandeld doorlopen met besmettelijke ziektes als TBC, SOA’s of HIV, hetgeen naast persoonlijk 
leed ook de publieke gezondheid in gevaar brengt.  Ongedocumenteerden die kampen met 
(onbehandelede) psychische klachten kunnen voor onrust of onveiligheid op straat zorgen.

Mits illegaal verblijf (ook bij herhaling) inderdaad wordt aangemerkt als overtreding en hulpverleners 
daarmee niet medeplichtig aan een misdrijf kunnen worden verandert er met de introductie van de 
strafbaarstelling van illegaal verblijf feitelijk niets aan de toegang tot gezondheidszorg voor illegaal 
verblijvende vreemdelingen. Immateriële belemmeringen tot gezondheidszorg worden echter niet 
weggenomen; het is zelfs zeer aannemelijk dat deze belemmeringen versterkt zullen worden. Met 

20 Het comité bij het IVESCR zegt in general comment nr. 14: ‘In particular, States are under the obligation to respect the 
right to health by, inter alia, refraining from denying or limiting equal access for all persons, including prisoners or 
detainees, minorities, asylum seekers and illegal immigrants, to preventive, curative and palliative health services.’ 
(Commissie Medische zorg voor (dreigend) uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen (2007) p. 73) 



alle gevolgen voor persoonlijke en publieke gezondheid van dien. Daarom allereerst een algemene 
aanbeveling:

Stel bij de strafbaarstelling dat de overheid een extra 
actieve plicht heeft om te waarborgen dat het recht op medisch noodzakelijke zorg 

immer gewaarborgd is

Het is verstandig om mogelijke knelpunten met de regering te bespreken, waarbij de risico’s van de 
strafbaarstelling op dit punt goed in kaart worden gebracht. Er zou een toezegging geëist kunnen 
worden van de regering, zonder welke niet met het wetsvoorstel ingestemd kan worden. Die 
toezegging bevat onverkorte garanties.

Onbekendheid met praktijk en wet- en regelgeving
Lang niet alle illegaal verblijvende vreemdelingen zijn zich bewust van hun recht op medisch 
noodzakelijke zorg (ook wanneer zij dat niet kunnen betalen) of kennen de weg naar de daarvoor 
bestemde zorgverleners. Groepen die al eerder in aanraking kwamen met instanties of die contact 
hebben met informele netwerken, hulporganisaties of kerken en moskeeën kunnen vaak beter hun 
weg vinden. Zo zijn uitgeprocedeerde asielzoekers vaak beter op de hoogte dan illegaal verblijvende 
arbeidsmigranten. 

Hoewel zorgverleners heel goed op de hoogte zijn van hun zorgplicht weten zij niet altijd wat hun 
rechten en plichten zijn bij de behandeling van ongedocumenteerden. Zo is niet altijd duidelijk wat 
wordt verstaan onder medisch noodzakelijke zorg. Huisartsen zijn onder andere daarom soms 
weifelachtig bij het doorverwijzen van illegaal verblijvende vreemdelingen en beperken zich somt 
onterecht tot het minimale. Wel zijn huisartsen vaker op de hoogte van de vergoedingsregeling dan 
bijvoorbeeld AWBZ-instellingen, en in het bijzonder GGZ-instellingen. Met name de GGZ blijft achter 
bij behandeling. Aanbeveling:

Blijf investeren in goede informatievoorziening over het recht op medisch noodzakelijke zorg. 
Zowel via hulporganisaties en informele netwerken van illegaal verblijvende 

vreemdelingen als via brancheorganisaties van zorgverleners.

Deze punten zouden bij de wetsbehandeling kunnen worden ingebracht, en bijvoorbeeld in de vorm 
van een motie of toezegging in de Kamer afgedwongen kunnen worden.

Zorgen over opsporing en vervolging
De angst voor opsporing en vervolging is voor veel illegaal verblijvende vreemdelingen de reden om 
het zoeken van medische hulp uit te stellen of zelfs in zijn geheel te mijden. Vaak is het niet bekend 
dat het medisch beroepsgeheim gewoon geldt en dat zorgverleners geen aangifteplicht hebben. Bij 
de strafbaarstelling van illegaal verblijf wordt deze angst voor opsporing en vervolging niet 
weggenomen, maar naar alle waarschijnlijkheid alleen maar versterkt. 

Ook bij zorgverleners leiden vragen over (ongewenste) betrokkenheid bij opsporing en vervolging tot 
onduidelijkheid. Zo zijn er zorgen over invallen van de politie, hetgeen de gehele praktijkvoering van 



een zorgverlener zou schaden. Dit zou er toe kunnen leiden dat zorgverleners illegaal verblijvende 
vreemdelingen ontmoedigen zich bij hen te melden. Aanbevelingen:

Om zorgverleners niet te belemmeren bij het uitvoeren van hun zorgplicht 
mogen zij en hun werkomgeving niet worden belast met de druk van

(medewerking aan) opsporing van illegaal verblijvende 
vreemdelingen. 

Overwogen kan worden om dit wettelijk vast te leggen in de vorm van een amendement of om 
hierop in elk geval een stevige motie te maken. Ook bij overtreding van een verzwaard inreisverbod 
(misdrijf) mag overigens geen sprake zijn van medeplichtigheid van zorgverleners. Voorop dient te 
staan dat zorgverleners onder geen beding beperkt mogen worden in de uitvoering van hun 
zorgplicht en dat ook hulp in het kader van de volksgezondheid niet belemmerd wordt.

 


