Wettekst B8.3 (versie 2017)
3. Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel
1. Beleidsregels
Voor zover indicaties van mensenhandel zich voordoen bij een vreemdeling die via Schiphol
Nederland inreist zijn de bevoegdheden van de Districtscommandant KMar Schiphol
gelijkgesteld met die van de Korpschef van Politie.
EU-/EER onderdanen en Zwitserse onderdanen kunnen rechten ontlenen aan de in deze
paragraaf neergelegde bepalingen voor zover zij geen rechten ontlenen aan het
gemeenschapsrecht.
De IND onderscheidt drie verblijfsrechtelijke situaties met betrekking tot het tijdelijke
verblijfsrecht van slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel:
•

1. de bedenktijd voor slachtoffers van mensenhandel;

•

2. de verblijfsvergunning voor slachtoffers van mensenhandel; en

•

3. de verblijfsvergunning voor getuige-aangevers van mensenhandel.

Ad 1. De bedenktijd
Aan vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel wordt op grond van artikel 8, onder k Vw
een bedenktijd van maximaal drie maanden gegund, waarbinnen zij een beslissing moeten
nemen of zij aangifte willen doen van mensenhandel of op andere wijze medewerking willen
verlenen aan een strafrechtelijk opsporings- of vervolgingsonderzoek naar of berechting in
feitelijke aanleg van een verdachte van mensenhandel, of dat zij hiervan afzien.
Reeds bij de geringste aanwijzing dat sprake is van mensenhandel, biedt de politie aan het
vermoedelijke slachtoffer de bedenktijd aan.
Gedurende de bedenktijd schort de IND het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van
mensenhandel uit Nederland op.
De periode van de bedenktijd is eenmalig en wordt niet verlengd.
De bedenktijd staat uitsluitend open voor vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland
verblijven en:
•

werkzaam zijn of zijn geweest in een situatie als strafbaar gesteld in artikel 273f
WvSr;
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•

nog niet in Nederland werkzaam zijn geweest in een situatie die strafbaar is gesteld in
artikel 273f WvSr, maar wel mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel; of

•

geen toegang tot Nederland hebben gehad, maar wel mogelijk slachtoffer zijn van
mensenhandel waarbij de KMar, zo nodig in overleg met het OM, bepaalt of er
voldoende signalen van mensenhandel zijn om bedenktijd aan te bieden.

De bedenktijd staat niet open voor getuige-aangevers van mensenhandel.
De IND verleent de bedenktijd aan vreemdelingen die zich in vreemdelingenbewaring
bevinden uitsluitend als het OM en de politie hiermee akkoord gaan.
Gedurende de periode van de bedenktijd moet het vermoedelijke slachtoffer zich maandelijks
bij de regionale eenheid van de politie waar hij of zij administratief is ondergebracht.
De bedenktijd eindigt op het moment dat:
•

De politie vaststelt dat het vermoedelijke slachtoffer tijdens de periode van de
bedenktijd ‘met onbekende bestemming’ is vertrokken;

•

Het vermoedelijke slachtoffer gedurende de periode van de bedenktijd aangeeft af te
zien van het doen van aangifte of het op andere wijze verlenen van medewerking aan
een strafrechtelijk opsporings- of vervolgingsonderzoek naar of berechting in feitelijke
aanleg van de verdachte;

•

het vermoedelijke slachtoffer aangifte van mensenhandel heeft gedaan en het procesverbaal heeft ondertekend, of op andere wijze medewerking heeft verleend aan een
strafrechtelijk opsporings- of vervolgingsonderzoek naar of berechting in feitelijke
aanleg van de verdachte; of

•

het vermoedelijke slachtoffer een aanvraag voor een verblijfsvergunning (anders dan
op grond van deze paragraaf) indient.

Als de bedenktijd eindigt, heft de IND de opschorting van het vertrek op.
Ad 2. en 3. De verblijfsvergunning voor slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel
De IND merkt de kennisgeving van aangifte of het verlenen van medewerking aan het
strafproces mensenhandel (Model M55) ambtshalve aan als een aanvraag tot het verlenen van
een verblijfsvergunning, zodra deze door de politie is doorgestuurd naar de IND.
In aanvulling op artikel 3.48, derde lid, Vb wijst de IND de aanvraag tot het verlenen van de
verblijfsvergunning niet af als de vreemdeling:
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•

een gevaar vormt voor de openbare orde, waarbij sprake is van een inbreuk op de
openbare orde die rechtstreeks verband houdt met het feit waarvan aangifte is gedaan
of anderszins medewerking is verleend; of

•

niet beschikt over een geldig document voor grensoverschrijding.

De IND beslist op een aanvraag van een vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel binnen
een streeftermijn van 24 uur nadat de aanvraag door de politie aan de IND is verzonden.
Ambtshalve verlening in de asielprocedure
De IND toetst ex nunc bij de ambtshalve beoordeling of de vreemdeling in aanmerking komt
voor een verblijfsvergunning voor slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel.
De IND laat de ambtshalve beoordeling of de vreemdeling in aanmerking komt voor een
verblijfsvergunning voor slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel achterwege als:
•

de vreemdeling al in het bezit is van een verblijfsvergunning voor slachtoffers en
getuige-aangevers van mensenhandel; of

•

de vreemdeling in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning voor slachtoffers
en getuige-aangevers die is ingetrokken.

De IND beoordeelt ambtshalve of de vreemdeling in aanmerking komt voor een
verblijfsvergunning voor slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel en wijst af als:
•

de vreemdeling die stelt slachtoffer van mensenhandel te zijn (nog) geen aangifte heeft
gedaan noch op andere wijze medewerking heeft verleend aan het strafrechtelijk
opsporings- of vervolgingsonderzoek.

Slachtoffers die niet kunnen of willen meewerken
De IND kan aan een vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel op grond van artikel 3.48,
eerste lid, onder d, Vb een verblijfsvergunning verlenen, als het vermoedelijke slachtoffer
aantoont dat hij geen aangifte kan of wil doen of anderszins medewerking kan of wil verlenen
aan de strafrechtelijke opsporing en vervolging van de mensenhandelaar in verband met:
•

een ernstige bedreiging; en/of

•

een medische of psychische beperking.

In aanvulling op artikel 3.48, derde lid Vb wijst de IND de aanvraag tot verlening van de
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd van het vermoedelijke slachtoffer dat niet kan
of wil meewerken niet af als het vermoedelijke slachtoffer:

3

•

een gevaar vormt voor de openbare orde, waarbij sprake is van een inbreuk op de
openbare orde die rechtstreeks verband houdt met het feit waar de vreemdeling
slachtoffer van is; of

•

niet beschikt over een geldig document voor grensoverschrijding.
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3.2. Verlenging en intrekking
Verlenging
De IND verlengt de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van het slachtoffer van
mensenhandel alleen als sprake is van een strafrechtelijk opsporings- of
vervolgingsonderzoek naar of berechting in feitelijke aanleg van de verdachte van het
strafbare feit waarvan aangifte is gedaan of waaraan op andere wijze medewerking is
verleend.
De IND verlengt de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van de getuige-aangever
alleen als het OM de aanwezigheid van de vreemdeling in Nederland noodzakelijk acht.
De IND wijst de aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd niet af wegens:
•

het ontbreken van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan; en

•

gevaar voor de openbare orde, als sprake is van een inbreuk op de openbare orde die
rechtstreeks verband houdt met het feit waarvan aangifte is gedaan of anderszins
medewerking is verleend.

De IND verlengt de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van het slachtoffer van
mensenhandel dat geen aangifte kan of wil doen of geen medewerking kan of wil verlenen
aan de strafrechtelijke opsporing en vervolging van de mensenhandelaar niet.
De vreemdeling kan:
•

na een jaar een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd onder de beperking ‘niet-tijdelijke humanitaire gronden’ (B9/9); of

•

tussentijds of na een jaar alsnog aangifte doen of medewerking verlenen aan de
opsporing en vervolging van de mensenhandelaar.

Intrekking
De IND trekt de verblijfsvergunning van een slachtoffer van mensenhandel dat aangifte heeft
gedaan of anderszins heeft meegewerkt in als geen sprake meer is van een strafrechtelijk
opsporings- of vervolgingsonderzoek naar of berechting in feitelijke aanleg van de verdachte
van het strafbare feit waarvan aangifte is gedaan of waaraan op andere wijze medewerking is
verleend. De vreemdeling mag het beroep in cassatie in Nederland afwachten, omdat de Hoge
Raad de zaak nog terug kan wijzen naar het Gerechtshof. De vreemdeling mag cassatie in het
belang der wet niet in Nederland afwachten, omdat cassatie in het belang der wet geen
verandering in de rechten en positie van partijen teweeg brengt en dus geen rechtsgevolgen
voor de betrokken partijen heeft.
5

De IND trekt de verblijfsvergunning van een getuige-aangever van mensenhandel in als het
OM de aanwezigheid van de vreemdeling in Nederland niet langer noodzakelijk acht.
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3.3 Bewijsmiddelen
De IND beschouwt een verklaring van de politie of het OM als bewijsmiddel waaruit moet
blijken dat de strafzaak, op basis waarvan de vreemdeling een verblijfsvergunning heeft gehad
in het kader van het beleid over mensenhandel, nog loopt.
De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit blijkt dat een vermoedelijk slachtoffer van
mensenhandel geen aangifte kan of wil doen of geen medewerking kan of wil verlenen aan de
strafrechtelijke opsporing en vervolging van de mensenhandelaar in verband met een ernstige
bedreiging en/of een medische of psychische beperking:
•

een verklaring van de politie waaruit blijkt dat er aanwijzingen zijn van mensenhandel
en in ieder geval een van onderstaande twee verklaringen:

•

een verklaring van de politie waaruit blijkt dat van de vreemdeling niet verwacht kan
worden medewerking te verlenen aan het strafproces in verband met ernstige
bedreigingen in Nederland door de mensenhandelaar. Als deze verklaring wordt
overgelegd, wordt hiermee ook aannemelijk geacht dat betrokkene zich niet aan de
bedreigingen kan onttrekken als hij zich zou vestigen in het land van herkomst, omdat
mensenhandelbendes vrijwel altijd opereren over de grenzen heen; of

•

een gedagtekend en ondertekend schriftelijk bewijs van een medische behandelaar(s),
niet ouder dan zes weken op het moment waarop het bewijs overgelegd wordt, waaruit
blijkt:

•

de naam, het adres en het registratienummer van het register van Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg of het Nederlands Instituut van Psychologen van de
behandelaar(s);

•

welke medische klachten de vreemdeling heeft;

•

welke gevolgen de genoemde klachten hebben voor de medewerking aan het
strafproces.
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3.4. Afspraken ketenpartners
Aanmelding bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha)
De politie meldt aan het Coördinatiecentrum Mensenhandel:
•

dat een vermoedelijk slachtoffer is aangetroffen;

•

of het vermoedelijke slachtoffer gebruik wenst te maken van de periode van de
bedenktijd; en

•

dat een slachtoffer aangifte heeft gedaan of op andere wijze medewerking verleent of
heeft verleend aan een strafrechtelijk opsporings- of vervolgingsonderzoek naar
mensenhandel.

Het Coördinatiecentrum Mensenhandel is, ten behoeve van de landelijke rapportage aan de
Nationaal Rapporteur Mensenhandel, belast met de landelijke registratie van het aantal
aangemelde gevallen van vermoedelijke slachtoffers. Ook als het Coördinatiecentrum
Mensenhandel niet betrokken is bij de opvang en huisvesting, moet de politie het
vermoedelijke slachtoffer voor registratie bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel
aanmelden.
Het verdient aanbeveling dat bij de voorbereiding van politieacties die gericht zijn op
illegalen, expliciet aandacht is voor mensenhandel. Ook moeten voorbereidingen worden
getroffen voor de opvang van mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Daarvoor kan
voorafgaand aan de acties contact worden opgenomen met het Coördinatiecentrum
Mensenhandel die de regionale netwerken kan inschakelen en contacten kan leggen met
hulporganisaties in herkomstlanden van slachtoffers.
Opvang en huisvesting
Het Coördinatiecentrum Mensenhandel bemiddelt bij het zoeken naar opvang en schakelt na
een melding van de politie de regiocoördinator mensenhandel in de regio in. De
regiocoördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van het vermoedelijke
slachtoffer. Als in de regio nog niet is voorzien in regiocoördinatie, blijft het
Coördinatiecentrum Mensenhandel verantwoordelijk voor de regiocoördinatie. De
beschikbare capaciteit bepaalt de plaatsing van het vermoedelijke slachtoffer. Als hoofdregel
geldt dat in het belang van het onderzoek gedurende de periode van de bedenktijd opvang
wordt gezocht binnen de politieregio.
De Korpschef wijst aanspreekpersonen aan binnen zijn korps die de contacten met de
regiocoördinator onderhouden en centraal aanspreekbaar zijn binnen het
opsporingsonderzoek.
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Als het slachtoffer minderjarig is, dan moet in het gezag worden voorzien.
Voor het organiseren van eerste opvang buiten kantooruren kan de politie een beroep doen op
de regionale opvangvoorzieningen en noodbedden. Plaatst de politie het vermoedelijke
slachtoffer buiten kantooruren, dan meldt de politie dit met spoed aan het Coördinatiecentrum
Mensenhandel. Vervolgens beoordeelt het Coördinatiecentrum Mensenhandel of de
opvangfaciliteit geschikt is voor een langere tijd.
Na afgifte van de verblijfsvergunning kan het slachtoffer zich voor vervolgopvang wenden
tot:
•

de regiocoördinator in de regio waar hij of zij verblijft; of

•

als geen regiocoördinator beschikbaar is, tot het Coördinatiecentrum Mensenhandel.

Vervolgopvang op een andere locatie kan aangewezen zijn, als de opvanglocatie die in de
periode van de bedenktijd werd geboden niet geschikt is voor een langduriger verblijf.
Kosten van levensonderhoud
Nadat is vastgesteld dat het vermoedelijke slachtoffer bedenktijd wenst voor het overwegen
tot het doen van aangifte, verstrekt de politie het aanvraagformulier voor de Regeling
verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb) aan het vermoedelijke slachtoffer.
De politie vult voor de verzending de verklaring op de tweede bladzijde van het
aanvraagformulier in. De politie voorziet het aanvraagformulier van een stempel. Het
aanvraagformulier wordt eenmalig verstrekt en is geldig gedurende de drie maanden
bedenktijd.
Medische bijstand en rechtshulp
De regiocoördinator is eindverantwoordelijk voor de opvang van het vermoedelijke
slachtoffer. De regiocoördinator draagt er zorg voor dat het vermoedelijke slachtoffer in staat
wordt gesteld zich medisch te laten onderzoeken en zich zo nodig te laten behandelen. Met
het oog op de mogelijke latere afgifte van een verblijfsvergunning moet een tbc-onderzoek
onderdeel uitmaken van dit medisch onderzoek.
De regiocoördinator draagt er zorg voor dat het slachtoffer goed wordt geïnformeerd over de
juridische consequenties van het doen van aangifte of het op andere wijze verlenen van
medewerking aan een strafrechtelijk opsporings- of vervolgingsonderzoek naar of berechting
in feitelijke aanleg van de verdachte. Als het noodzakelijk blijkt om voor het geven van
juridisch advies gedurende de periode van de bedenktijd een rechtshulpverlener in te
schakelen, ontvangt de rechtshulpverlener hiervoor de gebruikelijke financiering van de Raad
voor Rechtsbijstand.
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