
Besluit van de Minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie van
9 maart 2005, nummer 2005/9, hou-
dende 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 B1/4.3
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

4.3 Rechtmatig verblijf hangende
besluitvorming
De vreemdeling heeft rechtmatig ver-
blijf en hij mag de behandeling van
de aanvraag tot het verlenen van de
verblijfsvergunning regulier op grond
van artikel 8, onder f en g,
Vreemdelingenwet in beginsel in
Nederland afwachten. 

Ingevolge artikel 3.1
Vreemdelingenbesluit geldt hierop een
uitzondering voor de aanvraag die
naar het voorlopig oordeel van de
Minister een herhaalde aanvraag is,
dus een aanvraag zonder nieuw geble-
ken feiten of gewijzigde omstandighe-
den.
Voorts blijft uitzetting niet achterwe-
ge (en leidt de indiening van de aan-
vraag niet tot rechtmatig verblijf)
indien de aanvraag tot het verlenen
van een verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14
Vreemdelingenwet, naar het voorlopig
oordeel van de Minister kan worden
afgewezen wegens gevaar voor of
inbreuk op de openbare orde of de
nationale veiligheid. 

Art. 3.1 Vreemdelingenbesluit: 
1. Het indienen van een aanvraag tot
het verlenen, wijzigen of verlengen
van een verblijfsvergunning heeft tot
gevolg dat de uitzetting achterwege
blijft, tenzij de aanvraag naar het
voorlopig oordeel van Onze Minister
een herhaalde aanvraag betreft. 
2. Uitzetting blijft niet achterwege,
indien de aanvraag tot het verlenen
van de verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd, bedoeld in de artikelen
14 en 28 van de Wet, naar het voor-
lopig oordeel van Onze Minister, op
grond van de Wet kan worden afge-
wezen op de grond dat de vreemde-
ling een gevaar vormt voor de open-
bare orde of nationale veiligheid.

Artikel 3.9 Voorschrift Vreemdelingen: 
1. Documenten of schriftelijke verkla-
ringen waaruit het rechtmatig verblijf
op grond van artikel 8, onder a, b, d,
e, f, g, – laatstgenoemde twee onder-
delen voorzover sprake is van een
aanvraag tot het verlenen of wijzigen
van een verblijfsvergunning bedoeld
in artikel 14 – alsmede i en l van de
Wet blijkt, worden verstrekt door de
burgemeester van de gemeente waar
de vreemdeling woon- of verblijf-
plaats heeft.
2. Documenten of schriftelijke verkla-
ringen waaruit het rechtmatig verblijf
op grond van artikel 8, onder c,f, g –
laatstgenoemde twee onderdelen
voorzover sprake is van een aanvraag
tot het verlenen, verlengen of wijzigen
van een verblijfsvergunning bedoeld
in de artikelen 28 en 33 – alsmede j
en k van de Wet blijkt, worden vers-
trekt door de korpschef van het
regionale politiekorps waarin de
gemeente is gelegen waar de vreemde-
ling zijn woon- of verblijfplaats heeft.

De hoofdregel (uitzetting blijft achter-
wege) blijft gelden totdat beslist is dat
een van de uitzonderingen zich voor-
doet. Deze beslissing heeft het karak-
ter van een beschikking. Deze
beschikking zal met name samen kun-
nen vallen met de afwijzing van de
herhaalde aanvraag. Bij de tweede

uitzondering is denkbaar dat er een
afzonderlijke beschikking wordt gege-
ven, inhoudende dat de uitzetting niet
achterwege blijft. 

Overigens kan tegen de beschik-
king, inhoudende dat de uitzetting
niet achterwege wordt gelaten,
bezwaar worden gemaakt op grond
van hoofdstuk 7, afdeling 2,
Vreemdelingenwet. Zo nodig kan de
vreemdeling om een voorlopige voor-
ziening verzoeken op grond van arti-
kel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht. 

Indien het de vreemdeling is toege-
staan om de beslissing op de aan-
vraag in Nederland af te wachten,
wordt in zijn document voor grens-
overschrijding of op een afzonderlijk
inlegblad de sticker
‘Verblijfsaantekeningen Algemeen’
(bijlage 7g Voorschrift
Vreemdelingen) geplaatst. 
Op deze sticker wordt dan door de
burgemeester van de gemeente waar
de vreemdeling woon- of verblijf-
plaats heeft de datum van de aan-
vraag en het nummer van het pas-
poort ingevuld achter de tekst
‘aanvraag ingediend om een verblijfs-
vergunning op …[datum]’.    De
afgifte van documenten en verklarin-
gen, waaruit het rechtmatig verblijf
gedurende de besluitvorming blijkt,
geschiedt door de burgemeester van
de gemeente waar de vreemdeling
woon- of verblijfplaats heeft. 
Op deze hoofdregel bestaan de vol-
gende uitzonderingen:
a. De vreemdeling die in de gelegen-
heid wordt gesteld aangifte te doen
van overtreding van artikel 273a van
het Wetboek van Strafrecht (mensen-
handel). 
In afwijking van de hoofdregel wordt
het bescheid rechtmatig verblijf in
deze situatie verstrekt door de korps-
chef.
b. De vreemdeling die in afwachting
is van een beslissing op een aanvraag
tot het verlenen van een verblijfsver-
gunning regulier voor onbepaalde
tijd, bedoeld in artikel 20 van
Vreemdelingenwet.
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In afwijking van de hoofdregel wordt
het bescheid rechtmatig verblijf in
deze situatie verstrekt door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND). 
Ter verkrijging van dit bescheid
rechtmatig verblijf dient de vreemde-
ling zich uitsluitend vooraf telefonisch
aan te melden bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) via het lan-
delijk telefoonnummer 0900-1234561
(€ 0,10 p.m.). Dit nummer is bereik-
baar van maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur. Vervolgens
bepaalt een medewerker van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) de tijd en de locatie waar het
bescheid rechtmatig verblijf kan wor-
den verkregen.
Op de sticker ‘Verblijfsaantekeningen
Algemeen’ (bijlage 7g, Voorschrift
Vreemdelingen) wordt dan de datum
van de aanvraag en het nummer van
het paspoort ingevuld achter de tekst
‘aanvraag ingediend om een verblijfs-
vergunning op…[datum]’.
c. De vreemdeling die in afwachting
is van een beslissing op een aanvraag
tot verlenging van de geldigheidsduur
van een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd. 

Betreft het een vreemdeling aan wie
het wordt toegestaan na het verstrij-
ken van de geldigheidsduur van de
verblijfsvergunning in Nederland te
verblijven hangende de beslissing op
een door hem ingediende aanvraag,
dan worden op de sticker
‘Verblijfsaantekeningen Algemeen’
(bijlage 7g Voorschrift
Vreemdelingen) de datum en het
nummer van het paspoort ingevuld
achter de tekst ‘verlenging aangevr.
van de geldigheidsduur op’. 

Ter verkrijging van dit bescheid
rechtmatig verblijf dient de vreemde-
ling zich uitsluitend vooraf telefonisch
aan te melden bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) via het lan-
delijk telefoonnummer 0900-1234561
(€ 0,10 p.m.). Dit nummer is bereik-
baar van maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur. Vervolgens
bepaalt een medewerker van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) de tijd en de locatie waar het
bescheid rechtmatig verblijf kan wor-
den verkregen.

B
Paragraaf B9/1
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

1. Inleiding
De in dit hoofdstuk beschreven pro-
cedure, bedoeld voor slachtoffers en
getuige-aangevers van mensenhandel,
maakt onderdeel uit van een integrale
aanpak om mensenhandel te bestrij-
den, 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 273a van
het Wetboek van Strafrecht. Dit arti-
kel ziet op mensenhandel in het alge-
meen, daaraan gerelateerde vormen
van uitbuiting en het trekken van
profijt daaruit. 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 even-
tuele verwarring te voorkomen,
omdat ook mannen en minderjarigen
een beroep kunnen doen op de proce-
dure die in dit hoofdstuk is beschre-
ven.
Dit hoofdstuk heeft uiteraard betrek-
king op vreemdelingen. Dit laat
onverlet dat ook Nederlanders in
Nederland slachtoffer van mensen-
handel kunnen zijn. 
Om tot vervolging te kunnen over-
gaan is een aangifte geen absolute
voorwaarde. Desalniettemin is voor
het opsporings- en vervolgingsonder-
zoek 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 tijdelij-
ke verblijfsvergunning.

Mensenhandel is (gericht op) uit-
buiting. Bij de strafbaarstelling van
mensenhandel staat het belang van
het individu steeds voorop. Dat
belang is het behoud van zijn of haar
lichamelijke en geestelijke integriteit
en persoonlijke vrijheid.

Het begrip mensenhandel bevat de
volgende elementen:
– iedere gedraging waarmee de bin-
nenkomst 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 overige in artikel 273a
van het Wetboek van Strafrecht als
mensenhandel strafbaar gestelde ern-
stige vormen van uitbuiting.

In dit hoofdstuk wordt het recht-
matig verblijf van slachtoffers van
mensenhandel en getuige-aangevers
van mensenhandel gedurende de
bedenktijd voorafgaande aan de aan-
gifte en gedurende de periode van
opsporing, vervolging en de berech-
ting in feitelijke aanleg na aangifte
van mensenhandel geregeld.
Daarnaast biedt dit hoofdstuk richt-
lijnen 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-aan-
gever die aangifte doet, maakt daar-
van onderdeel uit. Evenals het garan-
deren van de veiligheid van
slachtoffers en het beschermen van de
rechten van de slachtoffers en getui-
ge-aangevers van mensenhandel.

C
Paragraaf B9/2
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

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

Vreemdelingen die worden aangetrof-
fen bij een politiecontrole in een seks-
inrichting
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 opspo-
ringsonderzoek niet rechtmatig in
Nederland verblijvende vreemdelingen
worden aangetroffen, dient de politie
reeds bij geringe aanwijzing van men-
senhandel de betrokken vreemdeling
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te wijzen op de in dit hoofdstuk
omschreven rechten.
Aanwijzingen van mensenhandel kun-
nen op verschillende manieren wor-
den 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 vergun-
ning. 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 toege-
staan 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 kunnen de politie en andere
overheidsinstanties tijdens acties die
gericht zijn op illegalen ook op moge-
lijke slachtoffers van mensenhandel
stuiten. Indien tijdens deze acties aan-
wijzingen 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 werk-
zaam zijn of zijn geweest en zich op
eigen initiatief tot de politie wenden,
omdat zij slachtoffer zijn van mensen-
handel. De politie dient de vreemde-
ling te wijzen op de in dit hoofdstuk
omschreven procedure.

Slachtoffers van overige in artikel
273a van het Wetboek van Strafrecht
als mensenhandel strafbaar gestelde
feiten.
Onder uitbuiting wordt verstaan
gedwongen of verplichte arbeid of
diensten, slavernij of met slavernij of
dienstbaarheid te vergelijken praktij-
ken. Dat zijn alle vormen van moder-
ne slavernij. Daarbij kan worden
gedacht aan tewerkstelling onder
dwang of het maken van misbruik
van een afhankelijke positie van een
persoon die onder de gegeven
omstandigheden redelijkerwijs geen
andere keuze heeft dan in een toe-
stand van uitbuiting te geraken of te
blijven. Alleen de slachtoffers die

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.

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 mensen-
handel.
Het gaat hier bijvoorbeeld om vreem-
delingen aan wie de toegang tot
Nederland is geweigerd, maar die
aangeven slachtoffer te zijn van men-
senhandel. Voor de strafbaarstelling
in artikel 273a gelden geen territoriale
beperkingen. Het kan dus wel dege-
lijk 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 beschre-
ven in paragraaf 3 niet van toepas-
sing. De overige paragrafen zijn wel
van toepassing.

Getuige-aangevers van mensenhandel
Getuige-aangevers kunnen vreemde-
lingen 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
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. 

D
Paragraaf B9/4
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

4 Aangifte door een slachtoffer van
mensenhandel

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 worden verleend
aan de vreemdeling die:
a. slachtoffer-aangever is van mensen-
handel, voorzover er sprake is van
een strafrechtelijk opsporingsonder-

zoek of vervolgingsonderzoek naar of
berechting in feitelijke aanleg van de
verdachte van het strafbare feit waar-
van aangifte is gedaan, of
b. getuige-aangever is van mensen-
handel, voorzover er sprake is van
een strafrechtelijk opsporingsonder-
zoek of vervolgingsonderzoek naar of
berechting in feitelijke aanleg van de
verdachte van het strafbare feit waar-
van aangifte is gedaan en het verblijf
in Nederland van de getuige-aangever
naar het oordeel van Onze Minister
in het belang van de opsporing of
vervolging van de verdachte noodza-
kelijk is.
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 openbare orde
indien er sprake is van een inbreuk
op de openbare orde die naar oordeel
van Onze Minister rechtstreeks ver-
band houdt met het feit waarvan aan-
gifte is gedaan.

Op grond van artikel 17, eerste lid,
onder d, Vreemdelingenwet wordt
deze aanvraag niet afgewezen het ont-
breken 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 vertegenwoordi-
ging van het land waarvan betrokke-
ne de nationaliteit bezit. Het bepaalde
in B1/2.2.2. is vervolgens van toepas-
sing.

E
Paragraaf B9/4.4
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

4.4 Beperkingen en voorschriften
De verblijfsvergunning wordt ver-
leend onder de volgende beperking:
‘onder beperking als genoemd in de
Vreemdelingencirculaire, B9. Arbeid
vrij toegestaan’. 

Art. 3.79 Vreemdelingenbesluit: 
1. De aanvraag tot het verlenen van
een verblijfsvergunning voor bepaalde
tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet,
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kan slechts op grond van artikel 16,
eerste lid, onder e, van de Wet wor-
den afgewezen, indien de vreemdeling
niet bereid is een onderzoek naar of
behandeling voor tuberculose te
ondergaan of daaraan niet meewerkt. 
2. De aanvraag kan niet op grond
van artikel 16, eerste lid, onder e, van
de Wet worden afgewezen, indien de
vreemdeling de nationaliteit bezit van
een van de bij ministeriële regeling
nader vast te stellen landen.

F
Paragraaf B9/4.6
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

4.6 Verlenging en voortgezet verblijf

Verlengingsaanvraag
De geldigheidsduur van de verblijfs-
vergunning kan worden verlengd
zolang er sprake is van een strafrech-
telijk opsporings- en vervolgingson-
derzoek naar of berechting in feitelij-
ke aanleg van de verdachte van het
strafbare feit terzake waarvan aangif-
te is gedaan. De geldigheid van de
verblijfsvergunning wordt niet ver-
lengd indien er geen sprake meer is
van een strafrechtelijk opsporings- en
vervolgingsonderzoek naar of berech-
ting in feitelijke aanleg van de ver-
dachte 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 verlen-
gingsaanvraag dient de Immigratie-
en Naturalisatiedienst (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 plaats-
gevonden.

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 mensen-
handel niet over een paspoort
beschikt, dient het slachtoffer een
paspoort aan te vragen bij de diplo-
matieke vertegenwoordiging van het
land waarvan betrokkene de nationa-
liteit bezit. Indien blijkt dat betrokke-
ne niet in het bezit kan worden
gesteld van een paspoort in verband
met weigerachtigheid van de
betreffende autoriteiten kan ont-
heffing van het paspoortvereiste wor-
den verleend (B1/2.2.2). 

Voortgezet verblijf
Nadat de grondslag aan de verblijfs-
vergunning als bedoeld in dit hoofd-
stuk is komen te ontvallen en de ver-
blijfsvergunning is ingetrokken of de
geldigheidsduur ervan is verstreken,
dient betrokkene Nederland te verla-
ten.
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 ver-
gunning 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 verblijfsvergun-
ning aan te vragen met het oog op
voortgezet verblijf wegens klemmende
redenen van humanitaire aard, gerela-
teerd aan de B9-procedure, waarmee
dan een beroep wordt gedaan op arti-
kel 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 onaanvaardba-
re gevolgen bij terugzending te voor-
komen, kan een beroep doen op arti-
kel 3.52 Vreemdelingenbesluit. 

Art. 3.52 Vreemdelingenbesluit
In andere gevallen dan genoemd in
de artikelen 3.50 en 3.51, kan de ver-
blijfsvergunning voor bepaalde tijd,
bedoeld in artikel 14 van de Wet,
onder een beperking verband hou-
dend met voortgezet verblijf worden
verleend aan de vreemdeling die
rechtmatig verblijf als bedoeld in arti-
kel 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 wij-
ziging van de verblijfsvergunning
onder een beperking verband hou-
dend met ‘voortgezet verblijf’. De
aanvraag wordt ingediend bij de bur-
gemeester van de gemeente waar zij
woon- of verblijfplaats hebben (mid-
dels formulier M35-A). 
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 betrok-
kene en haar of zijn familie en de
mate van bescherming daartegen die
de autoriteiten in het land van her-
komst bereid en in staat zijn te bie-
den; 
– 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 betrok-
kene, duurzame ontwrichting van
familierelaties, de maatschappelijke
opvattingen over prostitutie en het
overheidsbeleid terzake.

G
Paragraaf B9/5
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

5 Procedure ten aanzien van getuige-
aangevers

Art. 3.48 Vreemdelingenbesluit
1. De verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14
van de Wet, kan onder een beper-
king, verband houdend met de ver-
volging van mensenhandel worden
verleend aan de vreemdeling die:
a. slachtoffer-aangever is van mensen-
handel, voorzover sprake is van een
strafrechtelijk opsporingsonderzoek
of vervolgonderzoek naar of berech-
ting in feitelijke aanleg van de ver-
dachte van het strafbare feit waarvan
aangifte is gedaan, of  
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b. getuige-aangever is van mensen-
handel, voorzover er sprake is van
een strafrechtelijk opsporingsonder-
zoek of vervolgingsonderzoek naar of
berechting in feitelijke aanleg van de
verdachte van het strafbare feit waar-
van aangifte is gedaan en het verblijf
in Nederland van de getuige-aangever
naar oordeel van Onze Minister in
het belang van de opsporing of ver-
volging van de verdachte noodzake-
lijk is.
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 rechtst-
reeks 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 mach-
tiging tot voorlopig verblijf. 

Op grond van artikel 3.34, vijfde
lid, Voorschrift Vreemdelingen is de
vreemdeling die in aanmerking komt
voor verlening van een verblijfsver-
gunning onder een beperking,
bedoeld in artikel 3.4, eerste lid,
onder s, van het
Vreemdelingenbesluit, geen leges ver-
schuldigd.

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

H
Paragraaf B9/5.3
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

5.3 Beperkingen en voorschriften
De verblijfsvergunning wordt ver-
leend onder de volgende beperking:
’onder beperking als genoemd in de
Vreemdelingencirculaire, B9. Arbeid
vrij toegestaan’.

Art. 3.79 Vreemdelingenbesluit:
1. De aanvraag tot het verlenen van
een verblijfsvergunning voor bepaalde
tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet,

kan slechts op grond van artikel 16,
eerste lid, onder e, van de Wet wor-
den afgewezen, indien de vreemdeling
niet bereid is een onderzoek naar of
behandeling voor tuberculose te
ondergaan of daaraan niet meewerkt. 
2. De aanvraag kan niet op grond
van artikel 16, eerste lid, onder e, van
de Wet worden afgewezen, indien de
vreemdeling de nationaliteit bezit van
één van de bij ministeriële regeling
nader vast te stellen landen.

De contactpersoon mensenhandel van
de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) stelt het Openbaar Ministerie
in kennis van de beslissing.

I
Paragraaf B9/5.6
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

5.6 Verlenging en voortgezet verblijf

Verlengingsaanvraag
De geldigheidsduur van de verblijfs-
vergunning kan worden verlengd
zolang er sprake is van een strafrech-
telijk opsporings- en vervolgingson-
derzoek naar of berechting in feitelij-
ke 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 noodza-
kelijk acht. Indien het Openbaar
Ministerie de aanwezigheid van
betrokkene in Nederland niet van
belang acht, wordt de aanvraag om
verlenging afgewezen.

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.

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 vreemdeling die
in aanmerking komt voor verlening
van een verblijfsvergunning onder een
beperking, bedoeld in artikel 3.4, eer-

ste lid, onder s, van het
Vreemdelingenbesluit, geen leges ver-
schuldigd.

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 wor-
den gesteld van een paspoort in ver-
band met weigerachtigheid van de
betreffende autoriteiten kan ont-
heffing van het paspoortvereiste wor-
den verleend (B1/2.2.2). 

Voortgezet verblijf
Nadat de grond aan de verblijfsver-
gunning als bedoeld in dit hoofdstuk
is komen te ontvallen dient betrokke-
ne 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 ver-
gunning 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 verblijfsvergun-
ning aan te vragen met het oog op
voortgezet verblijf wegens klemmende
redenen van humanitaire aard, gerela-
teerd aan de B9-procedure, waarmee
dan een beroep wordt gedaan op arti-
kel 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 terug-
zending 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 ver-
blijfsvergunning voor bepaalde tijd,
bedoeld in artikel 14 van de Wet,
onder een beperking verband hou-
dend met voortgezet verblijf worden
verleend aan de vreemdeling die
rechtmatig verblijf als bedoeld in arti-
kel 8, onder a tot en met e dan wel l,
van de Wet heeft gehad en van wie
naar het oordeel van Onze Minister
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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 verblijfsvergun-
ning onder een beperking verband
houdend met ‘voortgezet verblijf’. De
aanvraag wordt ingediend bij de bur-
gemeester van de gemeente waar zij
woon- of verblijfplaats hebben (mid-
dels formulier M35-a). 
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 betrok-
kene en haar of zijn familie en de
mate van bescherming daartegen die
de autoriteiten in het land van her-
komst bereid en in staat zijn te bie-
den; 
– 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 betrok-
kene, duurzame ontwrichting van
familierelaties, de maatschappelijke
opvattingen over prostitutie en het
overheidsbeleid terzake.

J
Paragraaf  B9/6
Vreemdelingencirculaire 2000 komt te
luiden:

6 Beklagprocedure

Art. 3.88 Vreemdelingenbesluit
De aanvraag tot het verlengen van de
geldigheidsduur van een verblijfsver-
gunning voor bepaalde tijd, bedoeld
in artikel 14 van de Wet, verleend
onder een beperking verband hou-
dend met de vervolging van mensen-
handel, wordt niet op grond van arti-
kel 18, eerste lid, onder f, van de Wet
afgewezen om de enkele reden dat
een beslissing tot niet vervolging of
niet verdere vervolging van de ver-
dachte is genomen, indien de vreem-

deling 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 ver-
volgd of de vervolging niet voortge-
zet, dan kan de rechtstreeks belang-
hebbende daarover schriftelijk beklag
doen bij het gerechtshof, binnen het
rechtsgebied waarvan de beslissing tot
niet vervolging of niet verdere vervol-
ging 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 rechtsper-
soon 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 ver-
volgd 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 informe-
ren 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 tot-
dat het Gerechtshof inzake het beklag
een uitspraak heeft gedaan.

Is het (vermoedelijk) slachtoffer
nog niet in het bezit van een verblijfs-
vergunning, dan zal de korpschef de
verwijdering van betrokkene opschor-
ten tot het Gerechtshof uitspraak
heeft gedaan. Gedurende deze proce-
dure 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 verblijfsvergun-
ning. 

Voor getuige-aangevers geldt per
definitie dat de verwijdering zal wor-
den 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.

K
De nieuwe paragraaf B9/7
Vreemdelingencirculaire 2000 komt
als volgt te luiden:

7 Gezinshereniging  
Voor verlening van een verblijfsver-
gunning komen in aanmerking de
biologische of juridische minderjarige
kinderen die feitelijk behoren tot het
gezin en reeds in het land van her-
komst feitelijk behoorden tot het
gezin van de hoofdpersoon en die
onder wettig gezag van de hoofdper-
soon staat. De algemene bepalingen
van B2 van toepassing, met uitzonde-
ring van het gedeelte over voortgezet
verblijf, aangezien het gaat om een
verblijfsrecht van tijdelijke aard (zie
artikel 3.5, tweede lid, aanhef en
onder a en o, Vreemdelingenbesluit)
en het middelenvereiste. 

Om te verzekeren dat minderjarige
kinderen slechts verblijf krijgen gedu-
rende de periode van toelating van de
hoofdpersoon, krijgt de aan hen vers-
trekte verblijfsvergunning dezelfde
geldigheidsduur als die van de hoofd-
persoon. 

Artikel II
Dit besluit dat met de toelichting in
de Staatscourant zal worden
geplaatst, treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
het is geplaatst, met uitzondering van
artikel 1, onderdelen A, B en C, die
terug werken tot 1 januari 2005.

Artikel 1, onderdelen E en H, tre-
den in werking op het tijdstip waarop
het Besluit 
tot wijziging van het Besluit uitvoe-
ring Wet arbeid vreemdelingen ten-
einde de in dat besluit opgenomen
vrijstelling van het verbod voor een
werkgever om een vreemdeling in
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Nederland arbeid te laten verrichten
zonder tewerkstellingsvergunning op
een tweetal nieuwe categorieën van
vreemdelingen van toepassing te doen
zijn, in werking treedt.

Rijswijk, 9 maart 2005.
De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.

Toelichting bij wijziging 2005/9

Artikel I

A, B, C
B1/4.3 Rechtmatig verblijf hangende
besluitvorming, B9/1 Inleiding en B9/2
Doelgroep
Artikel 250a van het Wetboek van
Strafrecht komt te vervallen. De
strafbaarheidstelling van mensenhan-
del is vanaf 1 januari 2005 geregeld in
artikel 273a van het Wetboek van
Strafrecht. Deze wijziging heeft gevol-
gen voor hoofdstuk B9 van de
Vreemdelingencirculaire 2000.
De belangrijkste wijzigingen zijn de
uitbreiding van het toepassingsbereik
van de strafbaarstelling van mensen-
smokkel en mensenhandel. Door deze
wijzigingen is de wetgeving op het
terrein van mensensmokkel en men-
senhandel geactualiseerd en aange-
scherpt. De redactie van het nieuwe
artikel 273a ziet primair op uitbui-
ting. Uitbuiting bestaat ten minste uit
een aantal met name genoemde vor-
men van uitbuiting: de uitbuiting van
een ander in de prostitutie of andere
vormen van seksuele uitbuiting,
gedwongen of verplichte arbeid of
diensten, slavernij of met slavernij of
dienstbaarheid te vergelijken praktij-
ken. 

In B9 wordt een nieuwe categorie
vreemdelingen toegevoegd, te weten,
‘slachtoffers van overige in artikel
273a van het Wetboek van Strafrecht
als mensenhandel strafbare gestelde
feiten’. Onder deze vorm van uitbui-
ting wordt verstaan gedwongen of
verplichte arbeid of diensten, slavernij
of met slavernij of dienstbaarheid te
vergelijken praktijken. Dat zijn alle
vormen van moderne slavernij.
Daarbij kan worden gedacht aan
tewerkstelling onder dwang of het 

maken van misbruik van een afhan-
kelijke positie van een persoon die
onder de gegeven omstandigheden
redelijkerwijs geen andere keuze heeft
dan in een toestand van uitbuiting te
geraken. Alleen de slachtoffers die
geen geldige verblijfstitel hebben in
Nederland kunnen rechten ontlenen
aan de in dit hoofdstuk omschreven
procedure.

D, G, J
B9/4 Aangifte door een slachtoffer van
mensenhandel, B9/5 Procedure ten
aanzien van getuige-aangevers en B9/6
Beklagprocedure
De in deze paragrafen geciteerde arti-
kelen van het Vreemdelingenbesluit
2000 waren verouderd. In dit wijzi-
gingsbericht vreemdelingencirculaire
is de juiste formulering van artikel
3.48 en 3.88 Vreemdelingenbesluit
opgenomen.

E, H
B9/4.4 Beperkingen en voorschriften en
B9/5.3 Beperkingen en voorschriften
Slachtoffers van mensenhandel die
aangifte hebben gedaan en getuige-
aangevers kunnen een verblijfsvergun-
ning voor bepaalde tijd krijgen voor
de duur van het strafrechtelijke
onderzoek en de vervolging. Met het
onderzoek en het proces kan een
lange tijd gemoeid zijn. De vreemde-
ling heeft voor de duur van de ver-
blijfsvergunning recht op bijstand op
grond van de Wet werk en bijstand,
maar mag, indien de vreemdeling niet
de nationaliteit heeft van een land dat
is aangesloten bij de EU/EER, op
grond van de huidige regelgeving niet
zonder tewerkstellingsvergunning
tewerkgesteld worden. In aanmerking
nemende dat deze situatie onwenselijk
is zowel voor de betrokken vreemde-
ling als voor de gemeentelijke Sociale
Dienst, die immers tot taak heeft om
de arbeidsparticipatie van uitkerings-
gerechtigden te bevorderen, zal het
Besluit uitvoering Wet arbeid vreem-
delingen worden gewijzigd. Zodra het
Besluit tot wijziging van het Besluit
uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
in werking treedt, zijn vreemdelingen
die in het bezit zijn van een verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde
tijd onder de beperking ‘onder beper-
king als genoemd in de
Vreemdelingencirculaire, B9’ vrij op
de arbeidsmarkt.

F, I
B9/4.6 Verlenging en voortgezet ver-
blijf en B9/5.6 Verlenging en voortge-
zet verblijf
Naar aanleiding van onduidelijkheden
in de uitvoeringspraktijk aangaande
het wel of niet verlengen van een ver-
blijfsvergunning, is aangaande slacht-
offers van mensenhandel en getuige-
aangevers van mensenhandel expliciet
aangegeven wanneer de vergunning
niet wordt verlengd. Voor slachtoffers
van mensenhandel geldt dat de ver-
blijfsvergunning niet wordt verlengd
indien er geen sprake meer is van een
strafrechtelijk opsporings- en vervolg-
onderzoek naar of berechting in feite-
lijke aanleg van de verdachte van het
stafbare feit terzake waarvan aangifte
is gedaan. Voor getuige-aangevers
van mensenhandel geldt dat de aan-
vraag om verlenging wordt afgewezen
indien het Openbaar Ministerie de
aanwezigheid van betrokkene in
Nederland niet van belang acht.

K
B9/7 Gezinshereniging
Om gezinshereniging met minderjari-
ge kinderen mogelijk te maken wor-
den vreemdelingen die in het bezit
zijn van een verblijfsvergunning onder
de beperking ‘onder beperking als
genoemd in de
Vreemdelingencirculaire, B9’ vrijge-
steld van het middelenvereiste. Voor
verlening van een verblijfsvergunning
komen in aanmerking de biologische
of juridische minderjarige kinderen
die feitelijk behoren tot het gezin en
reeds in het land van herkomst feite-
lijk behoorden tot het gezin van de
hoofdpersoon en die onder wettig
gezag van de hoofdpersoon staat.
Behalve het middelenvereiste zijn de
algemene bepalingen van B2 van toe-
passing, met uitzondering van het
gedeelte over voortgezet verblijf, aan-
gezien het gaat om een verblijfsrecht
van tijdelijke aard (zie artikel 3.5,
tweede lid, aanhef en onder a en o,
Vreemdelingenbesluit). Tevens dient
betrokkene in het bezit te zijn van
een geldig document voor grensover-
schrijding.

Om te verzekeren dat minderjarige
kinderen slechts verblijf krijgen gedu-
rende de periode van toelating van de
hoofdpersoon, krijgt de aan hen ver-
strekte verblijfsvergunning dezelfde
geldigheidsduur als die van de hoofd-
persoon.
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Artikel II
Dit besluit dat met de toelichting in
de Staatscourant zal worden
geplaatst, treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
het is geplaatst, met uitzondering van
artikel 1, onderdelen A, B en C, die
terug werken tot 1 januari 2005.

Artikel 1, onderdelen E en H, tre-
den in werking op het tijdstip waarop
het Besluit tot wijziging van het
Besluit uitvoering Wet arbeid vreem-
delingen teneinde de in dat besluit
opgenomen vrijstelling van het ver-
bod voor een werkgever om een
vreemdeling in Nederland arbeid te
laten verrichten zonder tewerkstel-
lingsvergunning op een tweetal nieu-
we categorieën van vreemdelingen
van toepassing te doen zijn, in wer-
king treedt.

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens deze,
het hoof van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
P.W.A. Veld.
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