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Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 april 2004,
nummer 2004/19, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000.

DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE,

Gelet op de Vreemdelingenwet 2000 (Staatsblad 2000, 495), het Vreemdelingenbesluit
2000 (Staatsblad 2000, 497) en het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (Staatscourant
2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel I

De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A
Paragraaf B9/1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

‘De in dit hoofdstuk beschreven procedure, bedoeld voor slachtoffers en getuige-
aangevers van mensenhandel, maakt onderdeel uit van een integrale aanpak om
mensenhandel te bestrijden, een uitdrukkelijke prioriteit voor politie en justitie in
Nederland. Mensenhandel is een grove schending van de rechten van de mens en
een uiterst ernstig misdrijf. Het delict is strafbaar gesteld in artikel 250a van het
Wetboek van Strafrecht. Dit artikel stelt tevens strafbaar het opzettelijk voordeel
trekken uit onvrijwillige vormen van seksuele dienstverlening. Ook is in dit verband
relevant artikel 248b van het Wetboek van Strafrecht.

Hoewel het merendeel van de slachtoffers van mensenhandel vrouw is, is in dit
hoofdstuk afgezien van het hanteren van de meer gangbare term ‘vrouwenhandel’.
Dit om eventuele verwarring te voorkomen, omdat ook mannen en minderjarigen
een beroep kunnen doen op de procedure die in dit hoofdstuk is beschreven.
Dit hoofdstuk heeft uiteraard betrekking op vreemdelingen. Dit laat onverlet dat ook
Nederlanders in Nederland slachtoffer van mensenhandel kunnen zijn.

Om tot vervolging te kunnen overgaan is een aangifte geen absolute voorwaarde.
Desalniettemin is voor het opsporings- en vervolgingsonderzoek van groot belang
dat zowel slachtoffers als getuigen die aangifte doen gedurende langere tijd ter
beschikking blijven van het Openbaar Ministerie om de bewijsvorming te kunnen
afronden. Dit rechtvaardigt de opschorting van de verwijdering dan wel het verlenen
van een tijdelijke verblijfsvergunning.

Het begrip mensenhandel bevat de volgende elementen:

- iedere gedraging waarmee de binnenkomst van vreemdelingen in, de
doorreis over, het verblijf in of het vertrek van het grondgebied van een land
wordt bevorderd;

- iedere gedraging die gericht is op de seksuele uitbuiting tegen betaling; en

- een van de in artikel 250a van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde
feiten.

In dit hoofdstuk wordt het rechtmatig verblijf van slachtoffers en getuige-aangevers
van mensenhandel gedurende de bedenktijd voorafgaande aan de aangifte en
gedurende de periode van opsporing, vervolging en de berechting in feitelijke aanleg
na aangifte van mensenhandel geregeld. Daarnaast biedt dit hoofdstuk richtlijnen
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voor het bieden van opvang en bescherming van de slachtoffers- en getuige-
aangevers  van mensenhandel.

Het behandelen met respect van het slachtoffer en van de getuige-aangever die
aangifte doet, maakt daarvan onderdeel uit. Evenals het garanderen van de veiligheid
van slachtoffers en het beschermen van de rechten van de slachtoffers en getuige-
aangevers van mensenhandel.’

B
Paragraaf B9/2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

‘De procedure in dit hoofdstuk heeft betrekking op de hierna genoemde categorieën
vreemdelingen.

Vreemdelingen die worden aangetroffen bij een politiecontrole in een seksinrichting
Wanneer er in een seksinrichting in het kader van een reguliere controle op basis van
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Vreemdelingenwet (Vw) en de Wet
arbeid vreemdelingen (Wav) of in het kader van een strafrechtelijke
opsporingsonderzoek niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen
worden aangetroffen, dient de politie reeds bij geringe aanwijzing van mensenhandel
de betrokken vreemdeling te wijzen op de in dit hoofdstuk omschreven rechten.
Aanwijzingen van mensenhandel kunnen op verschillende manieren worden
verkregen. Na de opheffing van het bordeelverbod per 1 oktober 2000, dient een
exploitant teneinde legaal een seksinrichting te mogen exploiteren te beschikken
over een door de gemeente verstrekte vergunning. Voorwaarde voor een dergelijke
vergunning is onder meer dat er geen vreemdelingen werkzaam mogen zijn, die niet
beschikken over een geldige verblijfstitel waarmee het is toegestaan om in Nederland
te werken. De aanwezigheid van een prostituee in een seksinrichting die niet
beschikt over een geldige verblijfstitel kan een aanwijzing van mensenhandel zijn.

Verder kan de politie tijdens acties die gericht zijn op illegalen ook op mogelijke
slachtoffers van mensenhandel stuiten. Indien tijdens deze acties aanwijzingen
worden verkregen dat mogelijk sprake is van mensenhandel dienen de vermoedelijke
slachtoffers daarvan gewezen te worden op de in dit hoofdstuk omschreven
procedure.

Vreemdelingen, die in Nederland in de prostitutie werkzaam zijn geweest, die niet over
een geldige verblijfstitel beschikken en die zelf contact opnemen met de politie.
Het gaat hier om vreemdelingen die in Nederland in de prostitutie werkzaam zijn of
zijn geweest en zich op eigen initiatief tot de politie wenden, omdat zij slachtoffer
zijn van mensenhandel. De politie dient de vreemdeling te wijzen op de in dit
hoofdstuk omschreven procedure.

Vreemdelingen die nog niet in Nederland werkzaam zijn geweest in de prostitutie, die
niet over een geldige verblijfstitel beschikken, maar wel mogelijk slachtoffer zijn van
mensenhandel.
Het gaat hier bijvoorbeeld om vreemdelingen aan wie de toegang tot Nederland is
geweigerd, maar die aangeven slachtoffer te zijn van mensenhandel. Voor de
strafbaarstelling in artikel 250a gelden geen territoriale beperkingen. Het kan dus wel
degelijk van belang zijn dat ook deze vreemdelingen ten behoeve van een
strafrechtelijk onderzoek gehoord worden en dat zij in de gelegenheid worden
gesteld om aangifte te doen. Op hen is de bedenktijd als beschreven in paragraaf 3
niet van toepassing. De overige paragrafen zijn wel van toepassing.

Getuige-aangevers van mensenhandel
Getuige-aangevers kunnen vreemdelingen zijn of Nederlanders die zelf werkzaam
zijn in de prostitutie. Tevens kunnen dat personen zijn, die werkzaam zijn buiten de
prostitutie en die kennis dragen van dit strafbare feit. Alleen de getuige-aangevers die
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geen geldige verblijfstitel hebben in Nederland kunnen rechten ontlenen aan de in
dit hoofdstuk omschreven procedure. Op hen is de bedenktijd als omschreven in
paragraaf 3 echter niet van toepassing.’

C
Paragraaf B9/3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

‘Aan mogelijke slachtoffers van mensenhandel, die in Nederland in de prostitutie
werkzaam zijn (geweest), wordt een periode gegund van maximaal drie maanden,
waarbinnen zij een beslissing moeten nemen of zij aangifte willen doen van
mensenhandel of dat zij hiervan afzien. Gedurende die periode wordt hun
verwijdering uit Nederland opgeschort en houden zij rechtmatig verblijf in
Nederland op grond van artikel 8, onder k, Vreemdelingenwet. In deze periode
kunnen zij op grond van artikel 11, tweede lid, onder c, Vreemdelingenwet aanspraak
maken op voorzieningen, verstrekkingen en uitkeringen die uitdrukkelijk aan deze
vreemdelingen zijn toegekend.

De bedenktijd wordt gegeven, omdat slachtoffers van seksuele gewelddaden vaak pas
na wat langere tijd hun ervaringen kunnen uiten. De bedenktijdfase staat daarom
slechts open voor de eerste twee in paragraaf 2 genoemde doelgroepen. De
bedenktijdfase is bovendien eenmalig en wordt niet verlengd.

Naast de opschorting van de verwijdering en de verstrekking van speciale
voorzieningen wordt in deze periode ook gezorgd voor opvang en huisvesting en
medische bijstand en rechtshulp ’.

D
Paragraaf B9/3.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen en wordt als volgt
gewijzigd:

‘3.1. Opschorting van de verwijdering

Reeds bij een geringe aanwijzing dat er sprake is van mensenhandel dient de
betrokken korpschef de vreemdeling die het betreft te wijzen op de mogelijkheid
aangifte te doen van mensenhandel. De vreemdeling wordt geïnformeerd dat dit
direct kan of na gebruikmaking van een bedenktijd van maximaal drie maanden, om
de beslissing tot het doen van aangifte in alle rust te overwegen. Hierbij wordt
zonodig gebruikgemaakt van tolken werkzaam in opdracht van de politie. Gedurende
deze bedenktijdfase wordt de verwijdering van het vermoedelijk slachtoffer
opgeschort. De korpschef dient deze beslissing direct te melden aan de
contactpersoon mensenhandel van de betreffende IND-locatie en aan de Helpdesk
van de Stichting tegen Vrouwenhandel.

De korpschef onder wiens verantwoordelijkheid het vermoedelijk slachtoffer
bedenktijd krijgt, blijft gedurende de gehele verdere procedure administratief
verantwoordelijk. De vreemdeling wordt ingeschreven in het registratiesysteem van
de korpschef.

Indien het vermoedelijk slachtoffer tijdens de verdere procedure feitelijk verblijft op
een opvangadres, kan het vermoedelijk slachtoffer voor de Gemeentelijke
Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) een zogenoemd briefadres kiezen.
Daarvoor is een aanwijzing van het betreffende gemeentebestuur nodig op grond van
artikel 67, vierde lid van de Wet GBA. Het briefadres hoeft niet noodzakelijkerwijs te
worden gehouden in de gemeente waar het slachtoffer op een opvangadres verblijft.
Dat kan bijvoorbeeld ook het adres van het regiokorps of van een zorginstelling zijn
of van een particulier adres, mits de houder van dat adres daarmee instemt’.

E
Paragraaf B9/3.1.1 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te vervallen en wordt als volgt
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gewijzigd:

‘3.1.1 Het bescheid rechtmatig verblijf

De korpschef verstrekt het bescheid rechtmatig verblijf  (model 77-A
Vreemdelingencirculaire; bijlage 7g Voorschrift Vreemdelingencirculaire) aan het
vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel. Op het bescheid rechtmatig verblijf
wordt aangetekend dat het verrichten van arbeid niet is toegestaan.

Onderwijl dient een paspoort te worden aangevraagd bij de diplomatieke
vertegenwoordiging van het land waarvan betrokkene de nationaliteit bezit. De
korpschef zal zonodig bemiddelen bij het verkrijgen van dit identiteitsdocument.
Indien de korpschef vaststelt dat betrokkene niet in het bezit wordt gesteld van een
paspoort in verband met weigerachtigheid van de betreffende autoriteiten kan, in
overleg met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), ontheffing van het
paspoortvereiste worden verleend’.

F
Paragraaf B9/3.1.2 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

‘Gedurende de bedenktijdfase dient het vermoedelijk slachtoffer zich maandelijks te
melden bij de Korpschef van het regionale politiekorps waar hij/zij administratief is
ondergebracht’.

G
Paragraaf B9/3.1.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:
‘De korpschef meldt het feit dat een vermoedelijk slachtoffer is aangetroffen en
gebruik wenst te maken van de bedenktijdfase aan de Stichting tegen Vrouwenhandel
(STV). De STV organiseert en coördineert de opvang van slachtoffers van
mensenhandel. De STV heeft regionale en lokale netwerken vrouwenhandel opgezet
voor de opvang en hulpverlening aan slachtoffers. Een regionale zorgcoördinator is
verantwoordelijk voor de zorg, hulp en diensten aan slachtoffers. Tevens zorgt de
zorgcoördinator voor afstemming en continuïteit van het hulpaanbod en rapporteert
zij of hij aan de STV. Is er geen regionale zorgcoördinator aanwezig dan is de STV het
aanspreekpunt.
Per 1 april 2000 is de Nationaal Rapporteur Mensenhandel aangesteld. Binnen het
mandaat van deze Rapporteur valt het desgevraagd worden voorzien van informatie
betreffende aard en omvang van mensenhandel in Nederland en omtrent de
mechanismen die bij dit misdrijf een rol spelen. Doel van de uit te brengen
rapportage is het landelijk kunnen volgen van de vorderingen op het terrein van de
bestrijding van mensenhandel. In verband hiermee is het belangrijk dat de korpschef
iedere melding omtrent een vermoedelijk slachtoffer ter kennis brengt van de STV.
De STV is, ten behoeve van de landelijke rapportage aan de Nationaal Rapporteur,
belast met de landelijke registratie van het aantal aangemelde gevallen.
Ook de gevallen, waarbij de STV niet betrokken is bij de opvang en huisvesting
dienen voor registratie bij de STV te worden aangemeld.

Het verdient aanbeveling dat bij de voorbereiding van politieacties die gericht zijn op
illegalen, expliciet aandacht is voor mensenhandel. Tevens dienen voorbereidingen
te worden getroffen voor de opvang van mogelijke slachtoffers van mensenhandel.
Daarvoor kan voorafgaande aan de acties contact worden opgenomen met STV die
de regionale netwerken kan inschakelen en contacten kan leggen met
hulporganisaties in herkomstlanden van slachtoffers. STV is coördinator van het La
Strada Programma met partnerorganisaties in Centraal en Oost Europa’.

H
Paragraaf B9/3.3 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

‘Nadat is vastgesteld dat het vermoedelijk slachtoffer bedenktijd wenst voor het
overwegen tot het doen van aangifte, verstrekt de korpschef het aanvraagformulier
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voor de Regeling verstrekkingen aan bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb) aan
het vermoedelijk slachtoffer. De Rvb wordt verstrekt teneinde het vermoedelijk
slachtoffer in staat te stellen in haar of zijn kosten van levensonderhoud te voorzien.
Gedurende de bedenktijd is het verrichten van arbeid niet toegestaan. De verklaring
op de tweede bladzijde van het aanvraagformulier wordt voor de verzending
ingevuld door de korpschef. Het aanvraagformulier wordt door de korpschef
voorzien van een stempel. De vreemdeling die gebruik wenst te maken van de
regeling stuurt het formulier na ontvangst zo spoedig mogelijk toe aan het Centraal
Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Op grond van de Rvb is het vermoedelijk slachtoffer verzekerd tegen ziektekosten.

Het aanvraagformulier wordt eenmalig verstrekt en is geldig gedurende de drie
maanden bedenktijd.
Aangezien de korpschef met ingang van 13 april 2004 de aanvraagformulieren
eenmalig gaat verstrekken, wordt hier een overgangsregeling getroffen voor de
vreemdelingen die vóór 13 april 2004 in de bedenktijd zitten.
Aan de vreemdelingen die vóór 13 april 2004 in de bedenktijd zitten, verstrekt de
korpschef het aanvraagformulier gedurende de bedenktijd maandelijks aan de
vreemdeling. De korpschef voorziet het aanvraagformulier voor de verzending van
een stempel. Deze verstrekking zal tot 13 juli 2004 duren.
Aan de vreemdelingen die vanaf 13 april 2004 in de bedenktijd zitten, wordt het
formulier eenmalig gedurende de drie maanden bedenktijd verstrekt.

Indien tijdens de bedenktijdfase aangifte wordt gedaan dient de korpschef dit te
melden aan de contactpersoon mensenhandel van de IND. De IND informeert
vervolgens het COA inzake deze aangifte (4.2).
De bedenktijd eindigt op het moment dat het slachtoffer aangifte van mensenhandel
heeft gedaan en het proces-verbaal heeft ondertekend( B9/3.5).

Indien tijdens de bedenktijdfase het vermoedelijk slachtoffer met onbekende
bestemming is vertrokken, meldt de korpschef dit per direct onder opgave van de
datum van constatering aan de contactpersoon mensenhandel van de IND. De
bedenktijd eindigt op het moment dat de korpschef heeft vastgesteld dat het
slachtoffer is vertrokken. De IND informeert vervolgens het COA.

Indien het vermoedelijk slachtoffer gedurende de bedenktijdfase aangeeft af te zien
van het doen van aangifte dan dient de korpschef dit te melden aan de
contactpersoon mensenhandel van de IND. De bedenktijd eindigt op de datum dat
betrokkene afziet van het doen van aangifte. De IND informeert vervolgens het COA
( B9/3.5)’.

I
Paragraaf B9/4 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

‘Art. 3.48 Vreemdelingenbesluit

1. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet, kan
onder een beperking, verband houdend met de vervolging van mensenhandel
als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, onder s, worden verleend aan de
vreemdeling die:

a. slachtoffer-aangever is van mensenhandel, voor zover er sprake is van een
strafrechtelijk opsporingsonderzoek of vervolgingsonderzoek naar of berechting
in feitelijke aanleg van de verdachte van het strafbare feit waarvan aangifte is
gedaan.

2. De aanvraag wordt niet afgewezen op grond van artikel 16, eerste lid, onder c,
van de Wet.
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De aanvraag wordt niet afgewezen wegens gevaar voor de openbare orde indien er
sprake is van een inbreuk op de openbare orde die naar het oordeel van Onze
Minister rechtstreeks verband houdt met het feit waarvan aangifte is gedaan.

Op grond van artikel 17, eerste lid, onder d Vreemdelingenwet wordt deze aanvraag
niet afgewezen wegens het ontbreken van een geldige machtiging tot voorlopig
verblijf.

Op grond van artikel 3.34, vijfde lid Voorschrift Vreemdelingen is het slachtoffer van
mensenhandel, geen leges verschuldigd voor het indienen van een daartoe
strekkende aanvraag.

De aanvraag wordt niet afgewezen indien het slachtoffer niet over een paspoort
beschikt. Onderwijl dient een paspoort te worden aangevraagd bij de diplomatieke
vertegenwoordiging van het land waarvan betrokkene de nationaliteit bezit. Het
bepaalde in B1/2.2.2. is vervolgens van toepassing’.

J
Paragraaf B9/4.1Vreemdelingencirculaire komt te vervallen en de daarop volgende
paragraaf wordt als volgt hernummerd:
‘4.1 De aanvraag om een verblijfsvergunning

De korpschef stelt het vermoedelijk slachtoffer op het moment dat hij of zij hiertoe
de wens te kennen geeft in staat aangifte van mensenhandel te doen.

De aangifte wordt ambtshalve aangemerkt als een aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning.

De korpschef stelt de contactpersoon mensenhandel van de IND direct door middel
van het model ‘Kennisgeving aangifte mensenhandel en beroep op regeling B9 Vc
2000’ (model M-55) per fax van de aangifte in kennis.

De korpschef verstrekt het bescheid rechtmatig verblijf  (model 77-A
Vreemdelingencirculaire; bijlage 7g Voorschrift Vreemdelingencirculaire) aan het
slachtoffer van mensenhandel. Op het bescheid rechtmatig verblijf wordt
aangetekend dat het verrichten van arbeid niet is toegestaan.

De contactpersoon mensenhandel van de IND stelt de korpschef per fax in kennis
van de beslissing op de aanvraag om een verblijfsvergunning. Onvoorziene
omstandigheden daargelaten dient binnen 24 uur nadat de aanvraag per fax door de
korpschef aan de IND is gezonden de beslissing op de aanvraag om een
verblijfsvergunning te worden genomen.

De contactpersoon mensenhandel van de IND stelt het Openbaar Ministerie in
kennis van de beslissing.

De contactpersoon mensenhandel van de IND stelt de burgemeester van de
gemeente waar het slachtoffer woon- of verblijfplaats heeft in kennis van de
beslissing. Het verblijfsdocument wordt vervolgens afgegeven door de gemeente.

Indien het noodzakelijk is, kan de korpschef het slachtoffer begeleiden bij het
ophalen van dit verblijfsdocument’.

K
Paragraaf B9/4.2 Vreemdelingencirculaire komt te vervallen en de daarop volgende
paragraaf wordt als volgt hernummerd:
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‘4.2 De situatie na de aangifte
De korpschef meldt het feit dat een slachtoffer aangifte heeft gedaan van
mensenhandel aan de STV. Deze stichting draagt de verantwoordelijkheid voor het
registreren van het aantal meldingen. De melding dient overigens ook te geschieden
indien de Stichting niet betrokken is bij de opvang en huisvesting van de betrokken
vreemdeling.

Beëindiging Rvb
Indien een slachtoffer wel of niet aangifte doet van mensenhandel, nadat zij heeft
gebruikgemaakt van de bedenktijdfase en een Rvb-verstrekking heeft ontvangen, is
het onderstaande van belang.
Zodra de melding van de aangifte binnenkomt bij de contactpersoon mensenhandel
van de IND dan wel het bericht de contactpersoon bereikt dat wordt afgezien van
aangifte, informeert de contactpersoon mensenhandel van de IND het COA. Daarop
wordt de uitkering krachtens de Rvb door het COA stopgezet. Dit gebeurt in het geval
van aangifte niet eerder dan nadat een verblijfsvergunning is afgegeven. In het geval
er aangifte is gedaan draagt het COA per omgaande de zaak van betrokkene over aan
de Sociale Dienst van de gemeente waar betrokkene in de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens is opgenomen.
Na afgifte van de verblijfsvergunning maakt de aangever aanspraak op een uitkering
ingevolge de Wet werk en bijstand. Indien betrokkene afziet van het doen van
aangifte van mensenhandel beëindigt het COA de verstrekking krachtens de Rvb
vanaf de datum waarop de vertrektermijn van betrokkene eindigt.

Opvang
Na afgifte van de verblijfsvergunning kan het slachtoffer zich voor vervolgopvang
wenden tot de zorgcoördinator in de regio waar hij of zij reeds verblijft of, in het geval
er geen regionale zorgcoördinator beschikbaar is, tot de STV. Vervolgopvang op een
andere locatie kan aangewezen zijn, indien de opvanglocatie die in de bedenktijdfase
werd geboden niet geschikt is voor een langduriger verblijf.

Heeft het slachtoffer geen gebruik gemaakt van de bedenktijd maar direct aangifte
gedaan dan schakelt de korpschef de STV in voor het regelen van de opvang.

Na afgifte van de verblijfsvergunning kan het slachtoffer gedurende het verblijf op
grond van de in dit hoofdstuk beschreven procedure gebruik maken van de
mogelijkheden voor het volgen van een opleiding en voor vrije tijdsbesteding. De
zorgcoördinator beschikt over de informatie van het aanbod in de regio.

Medisch onderzoek
De zorgcoördinator ziet toe op het regelen van het medische onderzoek. Indien het
slachtoffer nog geen TBC-keuring heeft ondergaan, dient een TBC keuring onderdeel
uit te maken van dit medische onderzoek.

Rechtshulp
De zorgcoördinator draagt er zorg voor dat het slachtoffer goed wordt geïnformeerd
over de juridische consequenties van het doen van aangifte. Indien juridisch advies
noodzakelijk blijkt, kan een rechtshulpverlener worden ingeschakeld. De
rechtshulpverlener ontvangt hiervoor de gebruikelijke financiering van de Raad voor
Rechtsbijstand’.

L
Paragrafen B9/4.4, 4.4.1 en 4.4.2 Vreemdelingencirculaire komen te vervallen en de
daarop volgende paragraaf wordt als volgt hernummerd:

‘4.4 Beperkingen en voorschriften’

M
Paragraaf B9/4.4.3 Vreemdelingencirculaire komt te vervallen.

O
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Paragrafen B9/4.5, 4.51 en 4.5.2 Vreemdelingencirculaire komen te vervallen en de
daarop volgende paragraaf wordt als volgt hernummerd:

‘4.5 Geldigheid van de verblijfsvergunning
De verblijfsvergunning wordt in beginsel voor de periode van één jaar verleend. De
verblijfsvergunning is geldig zolang er sprake is van een strafrechtelijke opsporings-
en vervolgingsonderzoek naar of berechting in feitelijke aanleg van de verdachte van
het strafbare feit waarvan aangifte is gedaan.
Zodra de strafzaak door het OM wordt geseponeerd of tegen de uitspraak van de
rechtbank in het proces tegen de verdachte geen beroep is ingesteld dan wel de
uitspraak van het gerechtshof in kracht van gewijsde is gegaan, komt de grond aan de
verblijfsvergunning als bedoeld in B9 te ontvallen. Met in kracht van gewijsde gaan
wordt bedoeld dat de uitspraak onherroepelijk is geworden. Het Openbaar Ministerie
doet hiervan melding aan de contactpersoon mensenhandel van de IND, alsmede
aan het slachtoffer van mensenhandel.
De verblijfsvergunning wordt dan ingetrokken. Betrokkene dient Nederland uit eigen
beweging te verlaten. De rechtsplicht om Nederland te verlaten blijft achterwege,
indien betrokkene een aanvraag indient om een verblijfsvergunning voor een ander
doel en aan de daaraan gestelde voorwaarden is voldaan(B9/4.6).

Het beroep in cassatie mag niet in Nederland worden afgewacht aangezien het
beroep in cassatie door de Hoge Raad wordt beoordeeld’.

P
Paragraaf B9/4.6 Vreemdelingencirculaire komt te vervallen en de daarop volgende
paragraaf wordt als volgt hernummerd:

‘4.6 Verlenging en voortgezet verblijf
Verlengingsaanvraag
De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning kan worden verlengd zolang er sprake
is van een strafrechtelijk opsporings- en vervolgingsonderzoek naar of berechting in
feitelijke aanleg van de verdachte van het strafbare feit terzake waarvan aangifte is
gedaan.
De aanvraag om verlenging van de verblijfsvergunning kan rechtstreeks bij de IND-
locatie te Zwolle worden ingediend.

Bij de beoordeling van de verlengingsaanvraag dient de IND bij het Openbaar
Ministerie na te gaan of er nog sprake is van een strafrechtelijk opsporings- of
vervolgingsonderzoek dan wel of de berechting in feitelijke aanleg van de verdachte
heeft plaatsgevonden.

De verlengingsaanvraag wordt niet afgewezen op grond van artikel 16, eerste lid,
onder c, van de Vreemdelingenwet.

De verlengingsaanvraag wordt niet afgewezen wegens gevaar voor de openbare orde,
indien sprake is van een inbreuk op de openbare orde die naar het oordeel van Onze
Minister rechtstreeks verband houdt met het feit waarvan aangifte is gedaan.

Op grond van artikel 3.34a, derde lid, onder b Voorschrift Vreemdelingen is het
slachtoffer van mensenhandel, geen leges verschuldigd.

Indien het slachtoffer van mensenhandel niet over een paspoort beschikt, dient het
slachtoffer een paspoort aan te vragen bij de diplomatieke vertegenwoordiging van
het land waarvan betrokkene de nationaliteit bezit. Indien blijkt dat betrokkene niet
in het bezit kan worden gesteld van een paspoort in verband met weigerachtigheid
van de betreffende autoriteiten kan ontheffing van het paspoortvereiste worden
verleend (B1/2.2.2).
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Voortgezet verblijf
Nadat de grondslag aan de verblijfsvergunning als bedoeld in dit hoofdstuk is komen
te ontvallen en de verblijfsvergunning is ingetrokken of de geldigheidsduur ervan is
verstreken, dient betrokkene Nederland te verlaten.
Dat is anders indien betrokkene tijdig een aanvraag doet om wijziging van de
verblijfsvergunning voor een ander doel en aan de in dat kader gestelde voorwaarden
is voldaan. Betrokkene dient dan een wijziging van de vergunning aan te vragen. Het
gaat hier om een aanvraag die niet gerelateerd is aan de B9-procedure, bijvoorbeeld
verblijf bij partner.

Voorts bestaat de mogelijkheid om een wijziging van de verblijfsvergunning aan te
vragen met het oog op voortgezet verblijf  wegens klemmende redenen van
humanitaire aard, gerelateerd aan de B9-procedure, waarmee dan een beroep wordt
gedaan op artikel 3.52 Vreemdelingenbesluit. Een slachtoffer van mensenhandel aan
wie voor de duur en in het belang van het strafproces tijdelijk verblijf in Nederland
was toegestaan en van oordeel is dat het verblijf dient te worden voortgezet om
onaanvaardbare gevolgen bij terugzending te voorkomen, kan een beroep doen op
artikel 3.52 Vreemdelingenbesluit.

Art. 3.52 Vreemdelingenbesluit
In andere gevallen dan genoemd in de artikelen 3.50 en 3.51, kan de
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet, onder een
beperking verband houdend met voortgezet verblijf worden verleend aan de
vreemdeling die rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e dan
wel l, van de Wet heeft gehad en van wie naar het oordeel van Onze Minister wegens
bijzondere individuele omstandigheden niet gevergd kan worden dat hij Nederland
verlaat.

Slachtoffers die daarop beroep doen, dienen een aanvraag in om wijziging van de
verblijfsvergunning onder een beperking verband houdend met  ‘voortgezet verblijf’.
De aanvraag wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar zij woon- of
verblijfplaats hebben.
Voor de afdoening van deze aanvraag om wijziging zijn ingevolge artikel 3.34a, eerste
juncto derde lid, onder a, Voorschrift Vreemdelingen leges verschuldigd.

Bij de beoordeling van de aanvraag spelen de volgende factoren een belangrijke rol:
- risico van represailles jegens betrokkene en haar of zijn familie en de mate van

bescherming daartegen die de autoriteiten in het land van herkomst bereid en in
staat zijn te bieden;

- risico van vervolging in het land van herkomst bijvoorbeeld op grond van
prostitutie;

- de mogelijkheden van sociale en maatschappelijke herintegratie in het land van
herkomst, rekening houdend met specifieke culturele achtergrond en het
prostitutieverleden van betrokkene, duurzame ontwrichting van familierelaties,
de maatschappelijke opvattingen over prostitutie en het overheidsbeleid
terzake’.

Q
Paragraaf B9/5 Vreemdelingencirculaire komt te luiden:

‘Art. 3.48 Vreemdelingenbesluit

1. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet, kan
onder een beperking, verband houdend met de vervolging van mensenhandel
als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, onder s, worden verleend aan de
vreemdeling die:

b. slachtoffer-aangever is van mensenhandel, voor zover er sprake is van een
strafrechtelijk opsporingsonderzoek of vervolgingsonderzoek naar of berechting
in feitelijke aanleg van de verdachte van het strafbare feit waarvan aangifte is
gedaan.
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2. De aanvraag wordt niet afgewezen op grond van artikel 16, eerste lid, onder c,
van de Wet.

De aanvraag wordt niet afgewezen wegens gevaar voor de openbare orde indien er
sprake is van een inbreuk op de openbare orde die naar het oordeel van Onze
Minister rechtstreeks verband houdt met het feit waarvan aangifte is gedaan.

Op grond van artikel 17, eerste lid, onder d Vreemdelingenwet wordt deze aanvraag
niet afgewezen wegens het ontbreken van een geldige machtiging tot voorlopig
verblijf.

Op grond van artikel 3.34, vijfde lid, Voorschrift Vreemdelingen is de getuige-
aangever van mensenhandel, geen leges verschuldigd.

De aanvraag wordt niet afgewezen indien de getuige-aangever niet over een paspoort
beschikt. Onderwijl dient een paspoort te worden aangevraagd bij de diplomatieke
vertegenwoordiging van het land waarvan betrokkene de nationaliteit bezit. Het
bepaalde in B1/2.2.2. is vervolgens van toepassing’.

R
Paragraaf B9/5.1Vreemdelingencirculaire komt te vervallen en de daarop volgende
paragraaf wordt als volgt hernummerd:

‘5.1 De aanvraag om een verblijfsvergunning

De korpschef stelt de getuige-aangever die stelt getuige te zijn geweest van dit
misdrijf in staat deze aangifte van mensenhandel te doen.

De aangifte wordt ambtshalve aangemerkt als een aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning.

De korpschef stelt de contactpersoon mensenhandel van de IND direct door middel
van het model ‘Kennisgeving aangifte mensenhandel en beroep op regeling B9 Vc
2000’ (model M-55) per fax van de aangifte in kennis.

De aangifte van mensenhandel schort de verwijdering van de getuige-aangever uit
Nederland op. De opschorting van de verwijdering geldt totdat het Openbaar
Ministerie heeft beslist of de aangifte aanleiding is om een verblijfsvergunning te
verlenen.

Gedurende de opschorting van de verwijdering dient de getuige-aangever zich
maandelijks te melden bij de korpschef waar hij of zij administratief is
ondergebracht. De korpschef stelt de contactpersoon mensenhandel van de
betreffende IND-locatie waar de eerste melding is geregistreerd in kennis of aan de
meldingsplicht is voldaan.

De korpschef verstrekt het bescheid rechtmatig verblijf  (model 77-A
Vreemdelingencirculaire; bijlage 7g Voorschrift Vreemdelingencirculaire) aan de
getuige-aangever van mensenhandel. Op het bescheid rechtmatig verblijf wordt
aangetekend dat het verrichten van arbeid niet is toegestaan.

De contactpersoon mensenhandel van de IND neemt naar aanleiding van de
aanvraag om een verblijfsvergunning contact op met het Openbaar Ministerie. Wat
het getuige-aangevers betreft is het de stem van het Openbaar Ministerie die de
doorslag geeft of een verblijfsvergunning zal worden verstrekt of niet. Criterium is
hierbij de vraag of de aanwezigheid van de getuige-aangever in Nederland gewenst is
voor het opsporings- en vervolgingsonderzoek tegen de verdachte.

De contactpersoon mensenhandel van de IND stelt de korpschef per fax in kennis
van de beslissing op de aanvraag om een verblijfsvergunning.
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De contactpersoon mensenhandel van de IND stelt het Openbaar Ministerie in
kennis van de beslissing.

De contactpersoon mensenhandel van de IND stelt de burgemeester van de
gemeente waar de getuige-aangever verblijft in kennis van de beslissing. Het
verblijfsdocument wordt vervolgens afgegeven door de gemeente’. Indien het
noodzakelijk is, kan de korpschef het slachtoffer begeleiden bij het ophalen van dit
verblijfsdocument’.

S
Paragrafen B9/5.2, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 en 5.4.4
Vreemdelingencirculaire komen te vervallen en de daarop volgende paragrafen
worden als volgt hernummerd:

‘5.2 Opvang en financiën
5.3 Beperkingen en voorschriften
5.4. Beëindiging Rvb’

T
Paragraaf B9/5.5  Vreemdelingencirculaire komt te vervallen en de daarop volgende
paragraaf wordt als volgt hernummerd:

‘5.5 Geldigheid van de verblijfsvergunning
De verblijfsvergunning wordt in beginsel voor de periode van één jaar verleend. De
verblijfsvergunning is geldig zolang het Openbaar Ministerie de aanwezigheid van
betrokkene in Nederland noodzakelijk acht.

Zodra het Openbaar Ministerie de aanwezigheid van betrokkene in Nederland niet
langer noodzakelijk acht, komt de grond aan de verblijfsvergunning als bedoeld in B9
te ontvallen. Het Openbaar Ministerie doet hiervan melding aan de IND en aan de
getuige-aangever. De verblijfsvergunning wordt dan ingetrokken. Betrokkene dient
Nederland uit eigen beweging te verlaten. De rechtsplicht om Nederland te verlaten
blijft, achterwege, indien betrokkene een aanvraag indient om een
verblijfsvergunning voor een ander doel en aan de daaraan gestelde voorwaarden is
voldaan (B9/5.6)

Het bovenstaande geldt ook als de strafzaak door het OM wordt geseponeerd of tegen
de uitspraak van de rechtbank in het proces tegen de verdachte geen beroep is
ingesteld dan wel de uitspraak van gerechtshof in kracht van gewijsde is gegaan.
Met in kracht van gewijsde gaan wordt bedoeld dat de uitspraak onherroepelijk is
geworden Het Openbaar Ministerie doet hiervan melding aan de contactpersoon
mensenhandel van de IND, alsmede aan de getuige-aangever van mensenhandel’.

U
Paragraaf B9/5.6 Vreemdelingencirculaire komt te luiden:

‘5.6 Verlenging en voorgezet verblijf
Verlengingsaanvraag
De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning kan worden verlengd zolang er sprake
is van een strafrechtelijk opsporings- en vervolgingsonderzoek naar of berechting in
feitelijke aanleg van de verdachte van het strafbare feit waarvan aangifte is gedaan.
Hierbij is van belang dat het Openbaar Ministerie de aanwezigheid van betrokkene in
Nederland noodzakelijk acht.

De aanvraag om verlenging van de verblijfsvergunning kan rechtstreeks bij de IND-
locatie te Zwolle worden ingediend.

De verlengingsaanvraag wordt niet afgewezen op grond van artikel 16, eerste lid,
onder c, van de Vreemdelingenwet.
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De verlengingsaanvraag wordt niet afgewezen wegens gevaar voor de openbare orde,
indien sprake is van een inbreuk op de openbare orde die naar het oordeel van Onze
Minister rechtstreeks verband houdt met het feit waarvan aangifte is gedaan.

Op grond van artikel 3.34a, derde lid, onder b Voorschrift Vreemdelingen is de
getuige-aangever van mensenhandel, geen leges verschuldigd voor het indienen
vaneen daartoe strekkende aanvraag.

Indien de getuige-aangever van mensenhandel niet over een paspoort beschikt,
dient de getuige-aangever een paspoort aan te vragen bij de diplomatieke
vertegenwoordiging van het land waarvan betrokkene de nationaliteit bezit. Indien
blijkt dat betrokkene niet in het bezit kan worden gesteld van een paspoort in
verband met weigerachtigheid van de betreffende autoriteiten kan ontheffing van het
paspoortvereiste worden verleend (B1/2.2.2).

Voortgezet verblijf
Nadat de grond aan de verblijfsvergunning als bedoeld in dit hoofdstuk is komen te
ontvallen dient betrokkene Nederland te verlaten.
Dat is anders indien betrokkene tijdig een aanvraag doet om wijziging van de
verblijfsvergunning voor een ander doel en aan de in dat kader gestelde voorwaarden
is voldaan. Betrokkene dient dan een wijziging van de vergunning aan te vragen. Het
gaat hier om een aanvraag die niet gerelateerd is aan de B9-procedure, bijvoorbeeld
verblijf bij partner.

Voorts bestaat de mogelijkheid om een wijziging van de verblijfsvergunning aan te
vragen met het oog op voortgezet verblijf  wegens klemmende redenen van
humanitaire aard, gerelateerd aan de B9-procedure, waarmee dan een beroep wordt
gedaan op artikel 3.52 Vreemdelingenbesluit. Een getuige-aangever van
mensenhandel aan wie voor de duur en in het belang van het strafproces tijdelijk
verblijf in Nederland was toegestaan en van oordeel is dat het verblijf dient te worden
voortgezet om onaanvaardbare gevolgen bij terugzending te voorkomen, kan een
beroep doen op artikel 3.52 Vreemdelingenbesluit.

Art. 3.52 Vreemdelingenbesluit
In andere gevallen dan genoemd in de artikelen 3.50 en 3.51, kan de
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet, onder een
beperking verband houdend met voortgezet verblijf worden verleend aan de
vreemdeling die rechtmatig verblijf als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e dan
wel l, van de Wet heeft gehad en van wie naar het oordeel van Onze Minister wegens
bijzondere individuele omstandigheden niet gevergd kan worden dat hij Nederland
verlaat.

Getuige-aangevers die daarop beroep doen, dienen een aanvraag in om wijziging van
de verblijfsvergunning onder een beperking verband houdend met ‘voortgezet
verblijf’. De aanvraag wordt ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar zij
woon- of verblijfplaats hebben.
Voor de afdoening van deze aanvraag om wijziging zijn ingevolge artikel 3.34a, eerste
juncto derde lid, onder a, Voorschrift Vreemdelingen leges verschuldigd.

Bij de beoordeling van de aanvraag spelen de volgende factoren een belangrijke rol:
- risico van represailles jegens betrokkene en haar of zijn familie en de mate van

bescherming daartegen die de autoriteiten in het land van herkomst bereid en in
staat zijn te bieden;

- risico van vervolging in het land van herkomst bijvoorbeeld op grond van
prostitutie;

- de mogelijkheden van sociale en maatschappelijke herintegratie in het land van
herkomst, rekening houdend met specifieke culturele achtergrond en het
prostitutieverleden van betrokkene, duurzame ontwrichting van familierelaties,
de maatschappelijke opvattingen over prostitutie en het overheidsbeleid
terzake’.
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V
Paragraaf B9/6 Vreemdelingencirculaire komt te luiden:

‘Art. 3.88 Vreemdelingenbesluit
De aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning
voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet, verleend onder een beperking,
zoals genoemd onder 3.48, eerste lid, onder a, wordt niet op grond van artikel 18,
eerste lid, onder f, van de Wet afgewezen om de enkele reden dat de strafzaak tegen
de verdachte is geseponeerd, indien de vreemdeling tegen die beslissing schriftelijk
beklag heeft gedaan bij het Gerechtshof en op dat beklag nog niet is beslist.

‘Art. 12 Wetboek van Strafvordering
1. Wordt een strafbaar feit niet vervolgd of de vervolging niet voortgezet, dan kan

de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij het
gerechtshof, binnen het rechtsgebied waarvan de beslissing tot niet vervolging of
niet verdere vervolging is genomen. Indien de beslissing tot niet vervolging is
genomen door de officier van justitie bij het landelijk parket, is bevoegd het
gerechtshof te ’s-Gravenhage.

2. Onder rechtstreeks belanghebbende wordt mede verstaan een rechtspersoon die
krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een belang
behartigt dat door de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging
rechtstreeks wordt getroffen.

Wanneer de verdachte niet wordt vervolgd dan wel de vervolging niet wordt
voortgezet, dan kunnen zowel slachtoffers als getuige-aangevers van mensenhandel
daarover schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof. De beslissing op het beklag mag
in Nederland worden afgewacht. De korpschef dient betrokkene in kennis te stellen
van de niet vervolging dan wel het niet voortzetten van de vervolging van de
verdachte. Na kennisneming van deze beslissing, dient betrokkene binnen twee
weken de korpschef te informeren omtrent het wel of niet indienen van een beklag
bij het Gerechtshof.

Heeft het (vermoedelijk) slachtoffer aangifte gedaan en is hij of zij in het bezit van
een verblijfsvergunning, dan loopt de geldigheid daarvan door totdat het
Gerechtshof inzake het beklag een uitspraak heeft gedaan.

Is het (vermoedelijk) slachtoffer nog niet in het bezit van een verblijfsvergunning,
dan zal de korpschef de verwijdering van betrokkene opschorten tot het Gerechtshof
uitspraak heeft gedaan. Gedurende deze procedure blijven aanspraken op de Rvb van
kracht, voorzover betrokkene gebruik maakt van de bedenktijd dan wel de aangifte
nog niet heeft geleid tot afgifte van een verblijfsvergunning.

Voor getuige-aangevers geldt per definitie dat de verwijdering zal worden opgeschort
totdat het Gerechtshof uitspraak heeft gedaan. Gedurende deze procedure blijven
aanspraken op de Rvb van kracht, voorzover aangifte niet heeft geleid tot een
verblijfsvergunning’.

W
Het nieuwe model M-55 ‘Kennisgeving aangifte mensenhandel en beroep op regeling
B9 Vc 2000’, zoals genoemd in de artikelen J en R, wordt toegevoegd conform bijlage
1.

Artikel II

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst en treedt in
werking met ingang van 13 april 2004.

Rijswijk, 5 april 2004.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
namens deze,
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het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),

P.W.A. Veld
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TOELICHTING BIJ WIJZIGING 2004/19

Algemeen

In verband met de herschikking van taken van de korpschef, de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) en de gemeenten in het kader van het project “Reguliere
Toelating en Intensivering Toezicht (RTIT)” is hoofdstuk B9 van de
Vreemdelingencirculaire 2000 gewijzigd.

Vanwege het bijzondere karakter van de B9-procedure is in overleg met de korpschef
besloten om de taken, die de korpschef had vóór de herschikking van taken, in grote
lijnen te behouden. Zo blijft de korpschef administratief verantwoordelijk voor het
vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel dat gebruik maakt van de bedenktijd,
zoals omschreven in paragraaf 3 van dit hoofdstuk. Een belangrijke reden hiervoor is
dat gedurende de bedenktijd de verwijdering van het vermoedelijk slachtoffer wordt
opgeschort. Het vermoedelijk slachtoffer is gedurende de bedenktijd aan het toezicht
van de korpschef onderworpen.

Voorts is besloten dat de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd onder een beperking verband houdend met mensenhandel, in
afwijking van de hoofdregel niet bij de burgemeester maar bij de korpschef dient te
worden ingediend. De reden hiervoor is gelegen in het bijzondere karakter van de
aanvraagprocedure, die samenvalt met de aangifte die het slachtoffer of de getuige-
aangever van mensenhandel doet.  De korpschef zal de IND door middel van een
model ‘Kennisgeving aangifte mensenhandel en beroep op regeling B9 Vc 2000’ per
fax van de aangifte in kennis stellen.

De IND zal vervolgens de korpschef en de burgemeester in kennis stellen van de
beslissing op de aanvraag. Vervolgens zal de burgemeester het verblijfsdocument
uitreiken aan het slachtoffer of de getuige-aangever van mensenhandel. Indien het
noodzakelijk is, kan de korpschef het slachtoffer of getuige-aangever begeleiden bij
het ophalen van dit verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als het slachtoffer of de getuige-
aangever gevaar lopen.

Tevens is in dit hoofdstuk geregeld dat de korpschef aan het slachtoffer dat
bedenktijd wenst een aanvraagformulier voor de Regeling verstrekking aan bepaalde
categorieën vreemdelingen (Rvb) verstrekt. Het aanvraagformulier wordt eenmalig
verstrekt en is geldig gedurende de drie maanden bedenktijd.

Naast de wijziging van enkele paragrafen van dit hoofdstuk naar aanleiding van de
herschikking van de taken van de korpschef en de IND, zijn ook enkele paragrafen op
verzoek van de uitvoering ter verduidelijking herschreven. In paragraaf 3 zijn de
taken van de Stichting tegen Vrouwenhandel verduidelijkt. Voorts zijn de paragrafen
4.5 en 5.6 nader uitgewerkt. In deze twee paragrafen is bepaald dat slachtoffers en
getuige-aangevers een verblijfsvergunning kunnen aanvragen met het oog op
voortgezet verblijf wegens klemmende redenen van humanitaire aard, dat
gerelateerd is aan de B9-procedure. Voorheen konden slachtoffers en getuige-
aangevers ook een beroep doen op deze verblijfsgrond, maar gebleken is dat
slachtoffers en getuige-aangevers niet altijd op de hoogte zijn van deze mogelijkheid.

ARTIKELSGEWIJS

A
Het doel van dit hoofdstuk is verduidelijkt. In dit hoofdstuk wordt het rechtmatig
verblijf van slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel gedurende de
bedenktijd voorafgaande aan de aangifte en gedurende de periode van opsporing,
vervolging en de berechting in feitelijke aanleg na aangifte van mensenhandel
geregeld. Deze vreemdelingen verblijven meestal niet rechtmatig in Nederland.
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Omdat deze vreemdelingen als getuige kunnen optreden tijdens het opsporings- en
vervolgingsonderzoek of tijdens de zitting is het wenselijk om in hun verblijf te
voorzien. Daarnaast voorziet de B9 in de opvang  en bescherming van de rechten van
slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel. De tekst is hier herschreven.

B
De doelgroep die gebruik kan maken van de B9-procedure is verduidelijkt.
De paragraaf is aangevuld met enkele voorbeelden van aanwijzingen van
mensenhandel. Tevens is een passage toegevoegd dat de politie mogelijke
slachtoffers die tijdens een op illegalen gerichte politieactie, worden aangetroffen,
dient te wijzen op de B9-procedure.

C
De zin ‘opschorting van het vertrek’ is vervangen door de zin ‘opschorting van de
verwijdering’.

D
De zin ‘opschorting van het vertrek’ is vervangen door de zin ‘opschorting van de
verwijdering’. Tevens is bepaald dat de korpschef, ook na de herschikking van de
taken, administratief verantwoordelijk blijft voor het slachtoffer.

E tot en met F
Weliswaar vervult de korpschef geen rol meer in de toelatingsprocedure. Maar toch is
gelet op de samenhang met de strafrechtelijke procedure bepaald dat de korpschef
het bescheid rechtmatig verblijf (model 77-A vreemdelingencirculaire; bijlage 7g
Voorschrift Vreemdelingen) aan het vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel
verstrekt als zij gebruik wil maken van de bedenktijd.
Voorts is bepaald dat het vermoedelijk slachtoffer zich gedurende de bedenktijd
maandelijks moet melden bij de korpschef van het regionale politiekorps waar hij/zij
administratief is ondergebracht.

G
De taken van de Stichting tegen Vrouwenhandel (STV) zijn in deze paragraaf nader
uitgewerkt. Tevens wordt benadrukt dat het aanbeveling verdient dat bij de
voorbereiding van politieacties die gericht zijn op illegalen, expliciet aandacht is voor
mensenhandel. Voorafgaande aan de acties kan contact worden opgenomen met
STV, die de regionale netwerken kan inschakelen en contacten kan leggen met
hulporganisaties in herkomstlanden van slachtoffers. Dit is onder andere van belang
als slachtoffers van mensenhandel aangeven terug te willen naar het land van
herkomst. De hulporganisaties in het land van herkomst kunnen het slachtoffer bij
aankomst opvangen en of begeleiden.

H
Paragraaf 3.3 is gewijzigd. Voorheen was bepaald dat de IND-contactpersoon
mensenhandel het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde
categorieën vreemdelingen (Rvb) via de zorgcoördinator toezendt aan het
vermoedelijk slachtoffer. Dit formulier werd gedurende maximaal drie maanden een
maal per maand verzonden.
In overleg met de korpschef is bepaald dat deze voortaan het Rvb-formulier aan het
slachtoffer zal verstrekken. Tevens is bepaald dat het aanvraagformulier eenmalig
voor de duur van drie maanden bedenktijd wordt verstrekt. Voorts is een
overgangsregeling getroffen voor de periode vóór 13 april 2004. Immers, op 13 april
2004 zitten er al slachtoffers van mensenhandel in de bedenktijd, voor hen geldt dat
tot uiterlijk 13 juli 2004 het aanmeldformulier maandelijks, gedurende de
bedenktijdperiode, wordt verstrekt. Het bovenstaande is afgestemd met de korpschef
en met het COA.

I
Paragraaf B9/4 is aangevuld met een verwijzing naar artikel 3.34, vijfde lid Voorschrift
Vreemdelingen, waarin is bepaald dat slachtoffers en getuige-aangevers van
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mensenhandel vrijgesteld zijn van het legesvereiste. Tevens is ter verduidelijking een
passage over de ontheffing van het paspoortvereiste toegevoegd.

J
De aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
onder een beperking verband houdend met de mensenhandel, wordt in afwijking
van de hoofdregel niet bij de burgemeester maar bij de korpschef ingediend. De
reden is gelegen in het bijzondere karakter van de aanvraagprocedure, die samenvalt
met de aangifte die het slachtoffer of de getuige-aangever van mensenhandel doet.
De korpschef zal de IND door middel van een model ‘Kennisgeving aangifte
mensenhandel en beroep op regeling B9 Vc 2000’ per fax van de aangifte in kennis
stellen.

K
Paragraaf B9/4.2 komt te vervallen en wordt gewijzigd in ‘De situatie na de aangifte’.
In deze paragraaf worden de huidige paragrafen 4.2 en 4.5 samengevoegd. Tevens is
een passage toegevoegd over het recht op medisch onderzoek en Rechtshulp.

L tot en met O
De paragrafen B9/4.4, 4.41 en 4.4.2 zijn vervallen, omdat delen van deze paragrafen
zijn verwerkt in de nieuwe paragraaf 4.1.
Paragraaf 4.4.3 ‘geldigheid van de verblijfsvergunning’ is vervangen door de nieuwe
paragraaf 4.5. Paragraaf 4.5 is tevens verduidelijkt. Aangegeven is wat bedoeld wordt
met de berechting in feitelijke aanleg.
Paragrafen 4.5, 4.5.1 en 4.5.2 zijn vervallen, omdat zij verwerkt zijn in de nieuwe
paragraaf 4.2.

P
Paragraaf 4.6 komt te luiden ‘Verlenging en voortgezet verblijf’.
Deze paragraaf wordt verdeeld in twee onderdelen: verlenging en voortgezet verblijf.
Het onderdeel verlenging is vervolgens verduidelijkt. Tevens is de tekst toegevoegd
dat de verlengingsaanvraag rechtstreeks bij de IND-locatie te Zwolle dient te worden
ingediend. Betrokkene zal van de IND daartoe een verlengingsformulier ontvangen.
Tevens wordt verwezen naar artikel 3.34a, derde lid, onder b Voorschrift
Vreemdelingen, waarin is bepaald dat slachtoffers van mensenhandel ook bij hun
verlengingsaanvraag vrijgesteld zijn van het legesvereiste.

Als slachtoffers in aanmerking willen komen voor voortgezet verblijf op grond van
artikel 3.52 Vreemdelingenbesluit dienen zij een daartoe strekkende aanvraag in te
dienen bij de burgemeester van de gemeente waar zij woon- of verblijfplaats hebben.
Voor de afdoening van deze aanvraag zijn wel leges verschuldigd.

Q
Paragraaf B9/5 is aangevuld met een verwijzing naar artikel 3.34, vijfde lid Voorschrift
Vreemdelingen, waarin is bepaald dat slachtoffers en getuige-aangevers van
mensenhandel vrijgesteld zijn van het legesvereiste. Tevens is ter verduidelijking een
passage over de ontheffing van het paspoortvereiste toegevoegd.

R
Paragraaf 5.1 komt te vervallen en is als volgt hernummerd:
5.1 De aanvraag om een verblijfsvergunning. In deze nieuwe paragraaf zijn
vervolgens de huidige paragrafen 5.1, 5.2, 5.3, 5.3.1 en 5.3.2 verwerkt.

De aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
onder een beperking verband houdend met de mensenhandel, wordt in afwijking
van de hoofdregel niet bij de burgemeester maar bij de korpschef ingediend. De
reden hiervoor is gelegen in het bijzondere karakter van de aanvraagprocedure, die
samenvalt met de aangifte die het slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel
doet.  De korpschef zal de IND door middel van een model ‘Kennisgeving aangifte
mensenhandel en beroep op regeling B9 Vc 2000’ per fax van de aangifte in kennis
stellen.
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Weliswaar vervult de korpschef geen rol meer in de toelatingsprocedure. Maar toch is
gelet op de samenhang met de strafrechtelijke procedure bepaald dat de korpschef
het bescheid rechtmatig verblijf (model 77-A vreemdelingencirculaire; bijlage 7g
Voorschrift Vreemdelingen) verstrekt aan de getuige-aangever gedurende de periode
dat de verwijdering van de getuige-aangever is opgeschort.

S en T
Paragrafen B9/5.2, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 en 5.5
Vreemdelingencirculaire komen te vervallen en de daarop volgende paragrafen zijn
hernummerd. De reden hiervoor is dat de paragrafen 5.2 tot en met 5.3.2 zijn
verwerkt in paragraaf 5.1. Vervolgens is paragraaf 5.3.3 hernummerd tot paragraaf 5.2.
Voorts is paragraaf 5.4.2 hernummerd tot paragraaf 5.3 en is paragraaf 5.5
hernummerd tot paragraaf 5.4. De bijbehorende teksten zijn niet gewijzigd.
De nieuwe paragraaf 5.5 is herschreven.

U
Paragraaf 5.6 is toegevoegd en komt te luiden:‘Verlenging en voortgezet verblijf’.
Deze paragraaf wordt verdeeld in twee onderdelen: verlenging en voortgezet verblijf.
Het onderdeel verlenging is vervolgens verduidelijkt. Tevens is de tekst toegevoegd
dat de verlengingsaanvraag rechtstreeks bij de IND dient te worden ingediend.
Betrokkene zal van de IND daartoe een verlengingsformulier ontvangen.
Tevens wordt verwezen naar artikel 3.34a, derde lid, onder b Voorschrift
Vreemdelingen, waarin is bepaald dat getuige-aangevers van mensenhandel ook bij
hun verlengingsaanvraag vrijgesteld zijn van  het legesvereiste.

Als getuige-aangevers in aanmerking willen komen voor voortgezet verblijf op grond
van artikel 3.52 Vreemdelingenbesluit dienen zij een daartoe strekkende aanvraag in
te dienen bij de burgemeester van de gemeente waar zij woon- of verblijfplaats
hebben. Voor de afdoening van deze aanvraag zijn wel leges verschuldigd.

V
Paragraaf B9/6 is uitgebreid met artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering.
Tevens is deze paragraaf ter verduidelijking herschreven. Voorts dient betrokkene
binnen twee weken aan de korpschef kenbaar te maken of in beklag zal worden
gegaan.

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND),

P.W.A. Veld



Model M55 Kennisgeving aangifte mensenhandel en beroep op regeling B9 Vc 2000

V-nummer:  <invullen V nummer>

Aan: de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,
        Immigratie- en Naturalisatiedienst,
        Kantoor te  < invullen>
        t.a.v. de contactpersoon mensenhandel
        faxnummer: < invullen>

Conform het gestelde in hoofdstuk B9 van de Vreemdelingencirculaire 2000, deel ik u mede namens de
korpschef van de politieregio <invullen>, dat op <.dag + datum> , door:

Achternaam:
Voorna(a)m(en):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Nationaliteit:
Geslacht:
Adres:
Postcode/plaats:

Te  <plaats van aangifte> aangifte is gedaan van het misdrijf genoemd in artikel 250a van het Wetboek van
Strafrecht (mensenhandel).  Betrokkene is <slachtoffer> / <getuige-aangever*>
en doet een beroep op de regeling uit B9, om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning.
De voornoemde aangifte is gerelateerd in:  <PV-nummer of BPS/XPOL-nummer>.

• Betrokkene komt: <wel/niet*> voor in <HKS> /<OPS>/<NSIS>;
• is <wel/niet*> in het bezit van een geldig reisdocument;
• is <wel/niet*> in vreemdelingen bewaring gesteld;
• heeft  < aantal invullen> in Nederland verblijvende kinderen;
• betrokkene wenst <wel/niet*> te vertrekken na aangifte;
• betrokkene heeft <wel/niet*> gebruik gemaakt van de bedenktijdfase, eindigend op .. / .. /200.
• betrokkene heeft <wel/niet*> een Rvb-uitkering aangevraagd.

Reisdocument betrokkene
Aard: < identiteitsbewijs / paspoort / anders te weten: ………………..
Afgegeven op: < datum afgifte>
Afgegeven te:  < plaats afgifte document>
Land van Afgifte: < land van afgifte>
Geldig tot: < eind datum geldigheid>



Gegevens omtrent in Nederland verblijvende kind(eren) van betrokkene:

Kind nr: <1>
Achternaam:
Voorn(a)m(en):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Nationaliteit:

• Betrokken kind  is <wel/niet*> in het bezit van een geldig reisdocument.

NB: onderhavige aanvraag dient niet gezien te worden als een aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier ‘onder de beperking als genoemd in de Vreemdelingencirculaire,
B9’ aan het/de hierboven genoemde kind(eren). Kinderen van slachtoffers van mensenhandel dienen een
aanvraag tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier onder de beperking ‘verblijf bij
ouder’ in te dienen.

Reisdocument betrokken kind
Aard: < bijgeschreven reisdocument moeder / identiteitsbewijs / paspoort /

    anders te weten: ……
Afgegeven op: < datum afgifte>
Afgegeven te:  < plaats afgifte document>
Land van Afgifte: < land van afgifte>
Geldig tot: < eind datum geldigheid>

Contactpersoon bij de politie:

Naam:
Telefoonnummer:
Faxnummer:

Contactpersoon bij het Openbaar Ministerie

Parketnummer:
Naam:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
__________________________________________________________________________

De genoemde aangifte dient gezien te worden als een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd ‘onder de beperking als genoemd in de Vreemdelingencirculaire, B9’ en ik verzoek u mij binnen 24
uur, in het belang van het onderzoek en de te nemen maatregelen van vreemdelingen toezicht, te berichten over
uw beslissing.

De korpschef van politieregio ……….
Namens deze,
Naam

Handtekening en dienststempel.


