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BESCHERMING TEGEN UITZETTING

Maatregelen ("firewalls") opstellen die het risico wegnemen dat ongedocumenteerde slachtoffers geconfronteerd 
worden met uitzetting wanneer ze in contact komen met wetshandhavingsinstanties of andere actoren binnen het 
strafrechtelijk systeem, door structurele veranderingen in te voeren en door te werken met vertrouwde, onafhankelijke 
gespecialiseerde organisaties die als bemiddelaar kunnen optreden en die uitsluitend handelen in het belang van het 

slachtoffer.

ONVOORWAARDELIJKE 
TOEGANG TOT HOLISTISCHE 

ONDERSTEUNING EN 
BESCHERMING

Ervoor zorgen dat alle 
ongedocumenteerde slachtoffers van 
strafbare feiten toegang hebben tot de 
beschikbare ondersteunende diensten 
en bescherming (met inbegrip van 
speciale vergunningen voor 
slachtoffers van strafbare feiten), 
zonder beperking op basis van het 
soort strafbaar feit dat werd gepleegd 
of hun bereidheid tot samenwerking 
met de autoriteiten in een 
strafrechtelijk onderzoek.

VERANTWOORDINGSPLICHT 
EN ERKENNING VAN SCHADE

Wat betreft toegang tot de rechter een 
aanpak volgen die de 
verantwoordingsplicht en de erkenning 
van schade bevordert, onder meer via het 
strafrechtelijk systeem of andere 
processen, met inbegrip van herstelrecht 
en gemeenschapsgerichte strategieën 
waarbij het belang van het slachtoffer 
centraal staat.

VEILIGE AANGIFTE
RECHTVAARDIGHEID, VEILIGHEID EN BESCHERMING VOOR IEDEREEN

Wanneer iemand die geen 
papieren heeft naar de politie 
gaat, kan dit leiden tot zijn of 
haar uitzetting. Dit weerhoudt 
hen er meestal van om hulp te 

zoeken

Hierdoor lopen zij meer 
risico op misbruik 

en uitbuiting

DE STRAFBAARSTELLING VAN ONGEDOCUMENTEERDEN DOET 
AFBREUK AAN HUN VEILIGHEID EN BEVORDERT UITBUITING

Zij die hen mishandelen – hun 
werkgever, echtgeno(o)t(e), 
huisbaas – doen dit zonder 

angst voor de gevolgen

Als gevolg hiervan voelen 
deze personen, hun families 
en gemeenschappen zich 
onveilig en onbeschermd

MISBRUIKMISBRUIK

WAT IS EEN VEILIGE AANGIFTE? 
Een veilige aangifte geeft prioriteit aan rechtvaardigheid, 

veiligheid en bescherming voor slachtoffers met een onzekere status. 

Voor meer informatie, ga naar www.picum.org

WAAROM IS EEN VEILIG AANGIFTEBELEID NODIG?
Op een veilige manier aangifte kunnen doen is de basis van een slachtoffergerichte aanpak die 

rechtvaardigheid, bescherming en veiligheid voor slachtoffers bevordert, ongeacht hun verblijfsstatus. 

Vertrouwen 
in openbare 
instellingen

Meer verantwoording 
voor berokkende 

schade

Een efficiënter 
gebruik van 
de middelen

Steun en doorverwijzing 
voor slachtoffers van 

strafbare feiten

Openbare 
veiligheid 

als prioriteit

Veilige 
gemeenschappen

Volgens de Richtlijn inzake de Rechten van Slachtoffers heeft elk slachtoffer van een misdrijf het recht :

Op grond van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) zou geen enkel slachtoffer en geen 
enkele ooggetuige mogen vrezen dat persoonsgegevens die bij het zoeken naar ondersteuning en gerechtigheid aan 

het licht komen, tegen hem of haar zullen worden gebruikt voor de handhaving van immigratiewetgeving.

EU-WETGEVING BESCHERMT ALLE SLACHTOFFERS

Om zonder angst 
een misdrijf te 

melden

Op kosteloze, 
vertrouwelijke 

bijstand

Om op een voor hem of 
haar begrijpelijke manier 
informatie te verkrijgen

Op bescherming 
tegen verder 

slachtofferschap

Op een respectvolle 
behandeling
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