De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) ondersteunt migranten wereldwijd. In Nederland helpt IOM onder andere migranten
die vrijwillig uit Nederland willen vertrekken. IOM Nederland werkt hierbij samen met IOM-kantoren in meer dan 150 landen.

Slachtoffers van mensenhandel
Doelgroep:

Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak specifieke vragen als het gaat om vrijwillige terugkeer.
De zeer kwetsbare positie van deze groep, de betrokkenheid van politie en hulpverleningsinstanties
en de angst voor represailles maken dat de terugkeer zorgvuldig moet worden voorbereid.
IOM helpt bij vrijwillige terugkeer van vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel die afkomstig
zijn uit niet- Westerse landen en de Europese lidstaten die na 01 mei 2004 zijn toegetreden.
Definitie mensenhandel
In Nederland verstaat men onder mensenhandel het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten
(Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel).

Welke ondersteuning kan IOM bieden aan een slachtoffer van mensenhandel:

IOM (in) Nederland kan de onderstaande ondersteuning bieden aan slachtoffers van mensenhandel
die vrijwillig terugkeren, in samenwerking met IOM in het land van herkomst
•
Vrijblijvend advies en informatie over de terugkeer op een van onze spreekuren of op de
opvanglocatie
•
Ondersteuning bij het verkrijgen van reisdocumenten
•
IOM regelt en betaalt de reis
•
Assistentie op vliegveld Schiphol met versnelde incheck procedure
•
Aankomstassistentie op het vliegveld in land van herkomst en begeleiding vanaf het vliegveld
naar de plaats van bestemming
•
Extra begeleiding tijdens de reis voor alleenreizende minderjarigen
•
Ondersteuning bij gezondheidsproblemen
•
Contact leggen met familie
•
Ondersteuning bij het vinden van geschikte opvang
•
Herintegratie ondersteuning in het land van herkomst

Financiële ondersteuning:

Slachtoffers van mensenhandel kunnen in aanmerking komen voor een contante bijdrage en ook
voor ondersteuning in diensten en goederen na terugkeer. Bijvoorbeeld voor het betalen van een
opleiding of goederen om een kleine zaak te beginnen.

	

Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Tsjechië.
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Contante bijdrage

•
•

Slachtoffers van mensenhandel die ook asiel hebben aangevraagd en van buiten de EU afkomstig zijn, hebben recht op een contante bijdrage van € 1950, - of € 2250 ,- afhankelijk van hun
huidige verblijfstatus in Nederland
Slachtoffers van mensenhandel die geen asiel hebben aangevraagd of die afkomstig zijn uit
een EU-lidstaat, hebben recht op een contante bijdrage van € 200, - of € 500, - afhankelijk van
hun huidige verblijfstatus in Nederland.

In natura bijdrage

•
•

Slachtoffers van mensenhandel die van buiten de EU afkomstig zijn hebben recht op een
bijdrage van € 1500, - in diensten en goederen.
Slachtoffers van mensenhandel uit EU-lidstaten hebben recht op een bijdrage van € 500, - in
diensten en goederen.

Voor alleenstaande minderjarigen die van buiten de EU afkomstig zijn, zijn hogere contante en in
natura bedragen beschikbaar, afhankelijk van de huidige verblijfstatus in Nederland

Overeenkomst:

Alle terugkeerders ontvangen van IOM een overeenkomst met daarin de afspraken die gemaakt
zijn over de ondersteuning die zij van IOM Nederland aangeboden hebben gekregen. In deze
overeenkomst staan de adres gegevens en contactpersoon van IOM in het land van herkomst, die
verder ondersteuning zal bieden bij de herintegratie.

CONTACT:
Algemene informatie over vrijwillige terugkeer
Ilse Waindrich / Lisa van de Pol
Postbus 10796
2501 HT Den Haag
Tel. +31.(0)70.31.81.512 of +31 (0)6.20110939
e-mail: iwaindrich@iom.int / lvdpol@iom.int

Afspraak voor voorlichting

Tel: 088-746 44 66
Rini Fokkema (Noord- Oost) rfokkema@iom.int
Marianne van Bulck ( West-Midden) mvanbulck@iom.int
Ben van der Wielen (Zuid) bvanderwielen@iom.int
Algemene informatie over IOM en mensenhandel vindt u op
http://www.iom.int/cms/countertrafficking
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