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Onderwerp a
Regeling verblijf voor getuige-
aangevers van vrouw~nhandel,
hoofdstuk B 22 Vc (TBV nr. 78)

Onderdeel a

DVZ/SBO

Relai;ie mei; eerdere circulaire:

Wijziging van Vreemdelingen-
circulaire 1982

1. Inleiding

Zoals in hoofdstuk B 22 van de Vreemdelingencirculaire 1982 is aangegeven is
het Nederlands beleid erop gericht de opsporing en vervolging van diegenen
die zich aan overtreding van artikel 250 bis en/of ter Sr. schuldig maken,
zoveel mogelijk te bevorderen. In dit opzicht is het van groot belang dat
van vrouwenhandel aangifte wordt gedaan. Voorts kan het voor het opsporings-
en vervolgingsonderzoek noodzakelijk blijken dat diegenen die aangifte
hebben gedaan gedurende langere tijd in Nederland verblijven om de
bewijsvoering te kunnen afronden.

-.

In hoofdstuk B 22 wordt in dit verband slechts gesproken van slachtoffers
van vrouwenhandel. Dit houdt in dat vreemdelingen die geen slachtoffer zijn
van vrouwenhandel maar wel daarvan aangifte hebben gedaan én van wie het
verblijf in Nederland noodzakelijk wordt geacht voor het opsporings-en
verolgingsonderzoek niet onder de regelingen van B 22 vallen. Om het
verblijf van getuige-aangevers van vrouwenhandel te kunnen regelen dient
hoofdstuk B 22 aangepast te worden.

2. Regeling van hei; verblijf voor gei;uige-aangevers van vrouwenhandel

Indien door een vreemdeling aangifte is gedaan terzake van overtreding van
art. 250 ter Sr. en vastgesteld is dat het niet gaat om een slachtoffer van
vrouwenhandel dient het hoofd van plaatselijke politie na te gaan of de
aanwezigheid van betrokkene noodzakelijk wordt geacht voor het opsporings-
en vervolgingsonderzoek. Gedurende deze periode wordt de verwijdering van de
vreemdeling opgeschort. Indien blijkt dat de aanwezigheid noodzakelijk is,
komt de vreemdeling in aanmerking voor een vergunning tot verblijf.

.
, Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen

en bij beantwoording het kenmerk vermelden.
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De vergunning tot verblijf wordt slechts verleend voor de duur van het
opsporings-en vervolgingsonderzoek en de berechting in feitelijke aanleg.

De vergunning tot verblijf wordt verleend, tenzij tegen het verblijf van de
vreemdeling bezwaar bestaat uit een oogpunt van gevaar voor de openbare
orde, de openbare rust of de nationale veiligheid. In afwijking van het
algemene toelatingsbeleid (zie hoofdstuk A 4 van de Vc 1982) wordt het
ontbreken van voldoende middelen van bestaan niet tegengeworpen.

Het gestelde in hoofdstuk B 22 onder 4 (beperkingen en voorschriften), 5
(bevoegdheidsvragen) en 6 (verwijdering) is overeenkomstig van toepassing.

De Vreemdelingencirculaire 1982, in het bijzonder hoofdstuk B 22, zal bij
het eerstvolgende supplement in deze zin worden aangepast.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Directie

Vreemdelingenzaken,
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