
Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2008/09)

Besluit van de Staatssecretaris van Justi-
tie van 12 februari 2008, nr. 2008/09,
houdende wijziging van de Vreemdelin-
gencirculaire 2000

De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op de Vreemdelingenwet 2000
(Staatsblad 2000, 495), het Vreemdelin-
genbesluit 2000 (Staatsblad 2000, 497)
en het Voorschrift Vreemdelingen 2000
(Staatscourant 2001, nr. 10);

Besluit:

Artikel I
De Vreemdelingencirculaire 2000 wordt
als volgt gewijzigd:

A
Het model M55 Vreemdelingencirculai-
re 2000 wordt aangepast als aangegeven
in bijlage 1.

B
Het model M55A Vreemdelingencircu-
laire 2000 wordt toegevoegd en komt te
luiden als aangegeven in bijlage 2

C
Paragraaf A6/5.3.4.4 Vreemdelingencir-
culaire 2000 komt te luiden:

5.3.4.4 Voortzetting van de bewaring
op een andere categorie
Het kan voorkomen dat de vreemdeling
tijdens zijn inbewaringstelling een aan-
vraag tot het verlenen van een verblijfs-
vergunning indient of dat tijdens zijn
vrijheidsontneming een door hem inge-
diende aanvraag wordt afgewezen. In
die gevallen kan de bewaring op een
andere categorie worden voortgezet (zie
voor de verschillende categorieën artikel
59, eerste lid, onder a en b, Vw). De
bewaring wordt niet opgeheven, immers
de gronden voor de bewaring kunnen
dezelfde blijven. Als de bewaring wordt
voortgezet op een andere categorie
wordt door de hulpofficier van justitie
onverwijld een nieuw model M110-A
aan de vreemdeling uitgereikt (zie arti-
kel 5.3, tweede lid, Vb). Gelet op het
bepaalde in artikel 5.2 Vb hoeft de
vreemdeling daarbij niet gehoord te
worden.
   Indien de vreemdeling tijdens zijn
inbewaringstelling een reguliere aan-
vraag of een asielaanvraag indient, komt
aan de beslissing op de reguliere aan-
vraag ingevolge artikel 73, vierde lid,
Vw en aan de beslissing op de asielaan-
vraag ingevolge artikel 82, vierde lid,
Vw geen opschortende werking toe.

Voor de procedure betreffende de indie-
ning van een reguliere aanvraag wordt
verwezen naar B1/9.1.1.
   Voor de specifieke bepalingen ten aan-
zien van slachtoffers van mensenhandel
in bewaring wordt verwezen naar B9/3.1.

D
Paragraaf B1/9.1.1 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

9.1.1 Vereisten voor het indienen van
de aanvraag

Schriftelijke aanvraag
De aanvraag wordt altijd schriftelijk
ingediend. Indien de vreemdeling mon-
deling aangeeft een aanvraag in te wil-
len dienen, wordt hij er door de
burgemeester van de gemeente waar hij
woon- of verblijfplaats heeft op gewe-
zen dat de aanvraag schriftelijk moet
worden ingediend.

Indiening in persoon
Als hoofdregel wordt de aanvraag, in
het belang van de behandeling van die
aanvraag en in het belang van het toe-
zicht op vreemdelingen, door de vreem-
deling in persoon ingediend. Indien de
vreemdeling het aanvraagformulier niet
in persoon inlevert bij de burgemeester
van de gemeente waar hij woon- of ver-
blijfplaats heeft, doch het schriftelijk
retourneert, zal hij worden verzocht in
persoon te verschijnen teneinde aldaar
alsnog een aantal gegevens in persoon te
verstrekken. De burgemeester tekent op
het aanvraagformulier aan op welke
datum de aanvraag door hem is ontvan-
gen.

Plaats van indiening van de aanvraag
In artikel 3.101 Vb zijn bepalingen
opgenomen ten aanzien van de plaats
waar de aanvraag dient te worden inge-
diend.

De aanvraag tot het verlenen of het wij-
zigen van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd
Hoofdregel: De aanvraag tot het verle-
nen of het wijzigen van een verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd
wordt ingediend bij de burgemeester
van de gemeente waar de vreemdeling
woon- of verblijfplaats heeft (zie artikel
4:1 Awb, in samenhang met artikel
3.33a VV).
   In afwijking van de hoofdregel wordt
de aanvraag tot het verlenen of wijzigen
van een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd:

vanaf 24 september 2007 door vreem-
delingen met de woon- of verblijfplaats
in een gemeente gelegen in de politiere-
gio’s Drenthe, Flevoland, Friesland,
Groningen, IJsselland, Noord en Oost
Gelderland, Twente, Gooi- en Vecht-
streek en Utrecht ingediend bij de IND;

vanaf 15 oktober 2007 door vreemde-
lingen met de woon- of verblijfplaats in
een gemeente gelegen in de
politieregio’s Rotterdam-Rijnmond, Hol-
lands Midden, Zeeland, Zuid-Holland-
Zuid en Haaglanden ingediend bij de
IND;

vanaf 5 november 2007 door vreemde-
lingen met de woon- of verblijfplaats in
een gemeente gelegen in de
politieregio’s Gelderland Midden, Gel-
derland Zuid, Brabant Noord, Midden
en West Brabant, Brabant Zuid-Oost,
Limburg Noord en Limburg Zuid inge-
diend bij de IND;

vanaf 26 november 2007 door vreem-
delingen met de woon- of verblijfplaats
in een gemeente gelegen in de politiere-
gio’s Amsterdam-Amstelland, Kenne-
merland, Noord-Holland Noord en
Zaanstreek-Waterland ingediend bij de
IND.

Vanaf de datum waarop de aanvraag om
verlening of wijziging van een verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd
bij de IND moet worden ingediend kan
de vreemdeling niet langer terecht bij
het vreemdelingenloket van de gemeen-
te in zijn woon- of verblijfplaats.
   Dat niet aan deze hoofdregel wordt
voldaan, wordt niet tegengeworpen aan
de vreemdeling:

die vóór 1 april 2001 een aanvraag tot
toelating als vluchteling als bedoeld in
artikel 15, eerste lid, Vw (oud) heeft
ingediend; en

in de periode van 14 januari 2003 tot
en met 17 maart 2005 een verzoek in de
vorm van een zogenaamde ‘14-1-brief’
heeft gestuurd aan de Minister, op welk
verzoek nog niet een in rechte onaantast-
baar geworden beslissing is genomen.

Als ‘14-1-brief’ wordt aangemerkt een
schriftelijk verzoek, dat voldoet aan alle
volgende drie kenmerken:

het verzoek is ingediend rechtstreeks
bij de Minister (dan wel de IND); en

het verzoek is niet ingediend met het
in het VV voorgeschreven formulier; en

het verzoek moet worden aangemerkt
als een aanvraag tot het verlenen van
een verblijfsvergunning regulier als
bedoeld in artikel 14 Vw. Aanvragen tot
het verlengen van de geldigheidsduur of
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het wijzigen van de verblijfsvergunning
vallen hier niet onder.

In afwijking van de hoofdregel wordt de
aanvraag tot het verlenen van een ver-
blijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd van een vreemdeling die niet in het
bezit is van de vereiste mvv en die
woonachtig is in de gemeente die ver-
meld is in kolom A van bijlage 18,
behorend bij artikel 3.33a VV, inge-
diend bij het met die gemeente corres-
ponderende in kolom B van deze bijlage
vermelde kantoor van de IND.
   Deze verplichting geldt niet voor de
vreemdeling die de nationaliteit bezit
van één van de door de Minister van
BuZa aangewezen landen dan wel de
vreemdeling die een gemeenschapson-
derdaan of burger van de EU is. Het
gaat hier om de nationaliteiten van de
volgende landen: Australië, België, Bul-
garije, Canada, Cyprus, Duitsland,
Denemarken, Estland, Finland, Frank-
rijk, Griekenland, Hongarije, Ierland,
Italië, Japan, Letland, Liechtenstein,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco,
Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk,
Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd
Koninkrijk, Verenigde Staten van Ame-
rika, IJsland, Vaticaanstad, Zuid-Korea,
Zweden en Zwitserland.
   Alvorens de aanvraag in persoon te
kunnen indienen, zal de vreemdeling
daartoe eerst telefonisch een afspraak
dienen te maken (023 – 888 9090 voor
het kantoor te Hoofddorp en
070 – 370 3788 voor het kantoor te
Rijswijk).

De aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd op grond van B9 (mensen-
handel).
In afwijking van de hoofdregel wordt de
aanvraag tot het verlenen van een ver-
blijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd onder de beperking verband hou-
dend met de vervolging van mensenhan-
del ingediend bij de politie van de
gemeente waar de vreemdeling woon-
of verblijfplaats heeft.
   De politie stuurt de aanvraag na ont-
vangst per omgaande rechtstreeks door
naar de IND, zodat op deze aanvraag
binnen 24 uur kan worden beslist.

De aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd op grond van B6/2 en B6/4
(studie hoger onderwijs).
In afwijking van de hoofdregel wordt de
aanvraag tot het verlenen van een ver-
blijfsvergunning regulier voor bepaalde
tijd onder de beperking verband hou-
dend met studie aan het hoger onderwijs
(zie B6/2) of voorbereidend jaar (zie
B6/4) ingediend bij de IND. De betref-
fende instelling voor hoger onderwijs

kan de aanvraag indienen namens de
vreemdeling die onderwijs aan die
onderwijsinstelling beoogt.

De aanvraag tot het verlengen van de
geldigheidsduur van een verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd.
De aanvraag tot het verlengen van de
geldigheidsduur van een verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd
wordt schriftelijk ingediend bij het kan-
toor van de IND (zie artikel 3.33b VV).

De aanvraag tot het verlenen of wijzi-
gen van een verblijfsvergunning regu-
lier voor onbepaalde tijd
De aanvraag tot het verlenen of wijzigen
van een verblijfsvergunning regulier
voor onbepaalde tijd wordt eveneens
schriftelijk ingediend bij de IND (zie
artikel 3.33c VV).

Aanvraag van een vreemdeling wiens
vrijheid rechtens is ontnomen
Ingevolge het bepaalde in artikel 3.101,
tweede lid, Vb wordt, indien de vreem-
deling rechtens de vrijheid is ontnomen,
de aanvraag ingediend op de plaats waar
de vrijheidsontneming ten uitvoer wordt
gelegd. Dat kan een politiecel, een cel
van de KMar, een Huis van Bewaring of
een uitzetcentrum zijn. Indien de vreem-
deling zich in een politiecel of een Huis
van Bewaring bevindt, neemt de politie
de aanvraag in ontvangst en zendt haar
onverwijld door naar de IND. Hiertoe
wordt gebruik gemaakt van het model
M56. De terzake relevante bescheiden
en gegevens worden met de aanvraag
meegezonden. De IND beslist onver-
wijld op de aanvraag en stelt de politie
onverwijld in kennis van de inhoud van
de beslissing.
   Indien de vreemdeling zich in een cel
van de KMar of een uitzetcentrum
bevindt, neemt de KMar de aanvraag in
ontvangst en zendt haar onverwijld door
naar de IND. De terzake relevante gege-
vens en bescheiden worden met de
aanvraag meegezonden. Hiertoe wordt
gebruik gemaakt van het model M56.
De IND beslist onverwijld op de aan-
vraag en stelt de KMar onverwijld in
kennis van de inhoud van de beslissing.
   Voor de specifieke bepalingen ten aan-
zien van slachtoffers van mensenhandel
in bewaring wordt verwezen naar B9/3.1.

Aanvraag van vreemdelingen van
Australische, Canadese of Nieuw-
Zeelandse nationaliteit
De aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd kan ingevolge artikel
3.101, derde lid, Vb worden ingediend
bij de Nederlandse vertegenwoordiging
in Australië, Canada of Nieuw Zeeland,
indien de Australische, Canadese of
Nieuw-Zeelandse vreemdeling in het
kader van een uitwisselingsprogramma
tussen Nederland en een van die landen
in Nederland wil verblijven. De aan-

vraag kan ook in Nederland worden
ingediend bij de burgemeester van de
gemeente waar de vreemdeling woon-
of verblijfplaats heeft.

De aanvraag tot vervanging of vernieu-
wing van een verblijfsdocument
Aanvragen met betrekking tot het ver-
vangen of het vernieuwen van verblijfs-
documenten om redenen als genoemd in
artikel 4.22 Vb kunnen worden toege-
zonden aan de IND. De aanvrager kan
daartoe via het landelijk nummer van de
IND telefonisch een aanvraagformulier,
aanvragen. Dit aanvraagformulier wordt
door Hoofd IND vast gesteld en wordt
alleen via de website van de IND ter
beschikking gesteld. Dit aanvraagformu-
lier kan vervolgens, volledig ingevuld
en voorzien van alle benodigde beschei-
den, worden geretourneerd aan de IND.

Vastgesteld formulier
De aanvraag tot verlening dan wel ver-
lenging van een verblijfsvergunning
regulier wordt schriftelijk ingediend
door middel van een formulier, waarvan
het model bij ministeriële regeling is
vastgesteld. De modellen zijn:

model conform bijlage 13 VV voor de
indiening van een aanvraag tot verlening
of wijziging van een verblijfsvergun-
ning regulier voor bepaalde tijd in de
situatie dat de vreemdeling niet in het
bezit is van een geldige mvv;

model conform bijlage 13a, sub 2, VV
voor de indiening van een aanvraag tot
verlening van een verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd in de situatie
dat de vreemdeling in het bezit is van
een geldige mvv;

model f bijlage 13 VV voor de indie-
ning van een aanvraag tot verlenging
van de geldigheidsduur van de verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd;

model h bijlage 13 VV voor de aan-
vraag tot verlening of wijziging van een
verblijfsvergunning regulier voor onbe-
paalde tijd;

model e bijlage 13 VV voor de indie-
ning van een verzoek om toetsing aan
het recht van de Europese gemeenschap-
pen.

Het verkrijgen van het aanvraagformu-
lier
Een formulier kan worden verkregen:

via de website van de IND;
via de infolijn van de IND; en
via de burgemeester van de gemeente

van de woon- of verblijfplaats van de
vreemdeling.

De vreemdeling die zich bij de burge-
meester van zijn woon- of verblijfs-
plaats meldt ter indiening van een
aanvraag, zal aldaar kenbaar maken
voor welk verblijfsdoel hij een aanvraag
wenst in te dienen. De burgemeester kan
vervolgens met behulp van een handlei-
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ding vaststellen welk aanvraagformulier
aan de vreemdeling behoort te worden
verschaft.
   Indien de aanvraag wordt ingediend
door middel van een brief die de
bewoordingen van het toepasselijke for-
mulier volgt en die alle daarbij gevraag-
de gegevens omvat, wordt deze – met
inachtneming van de overige vereisten –
in behandeling genomen
   Bij een aanvraag om eerste toelating
zal het aanvraagformulier tot verlening
van een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd na inreis op een geldi-
ge mvv, hetzij het aanvraagformulier tot
verlening van een verblijfsvergunning
regulier voor paalde tijd na inreis zonder
geldige mvv, hetzij het aanvraagformu-
lier tot afgifte van een bewijs waaruit
het rechtmatig verblijf als gemeen-
schapsonderdaan blijkt, aan de vreemde-
ling worden verstrekt. Indien de aan-
vraag wordt ingediend door middel van
een brief die de bewoordingen van het
toepasselijke formulier volgt en die alle
daarbij gevraagde gegevens omvat,
wordt deze – met inachtneming van de
overige vereisten – in behandeling
genomen.

Bijzondere categorieën
Indiening van een aanvraag, anders dan
met het voorgeschreven formulier wordt
niet tegengeworpen aan de vreemdeling:

die vóór 1 april 2001 een aanvraag tot
toelating als vluchteling als bedoeld in
artikel 15, eerste lid, Vw (oud) heeft
ingediend; en

in de periode van 14 januari 2003 tot
en met 17 maart 2005 een verzoek in de
vorm van een zogenaamde ‘14-1-brief’
heeft gestuurd aan de Minister, op welk
verzoek nog niet een in rechte onaantast-
baar geworden beslissing is genomen.

Als ‘14-1-brief’ wordt aangemerkt een
schriftelijk verzoek, dat voldoet aan alle
volgende drie kenmerken:

het verzoek is ingediend rechtstreeks
bij de Minister (dan wel de IND); en

het verzoek is niet ingediend met het
in het VV voorgeschreven formulier; en

het verzoek moet worden aangemerkt
als een aanvraag tot het verlenen van
een verblijfsvergunning regulier als
bedoeld in artikel 14 Vw.

Aanvragen tot het verlengen van de gel-
digheidsduur of het wijzigen van de
verblijfsvergunning vallen hier niet
onder.

Ondertekening van de aanvraag
De aanvraag wordt ondertekend door de
vreemdeling zelf of door diens wettelijk
vertegenwoordiger. Als zodanig gelden
uitsluitend een ouder, voogd of curator
(dus niet een advocaat of zaakwaarne-
mer). Degene die een aanvraag namens
een minderjarig kind wenst in te dienen,
toont aan diens wettelijk vertegenwoor-
diger te zijn. Indien dat niet is aange-
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toond, geeft de IND een termijn van drie
maanden om dat gebrek te herstellen.
Dat laatste geschiedt hetzij door een
voogdijvoorziening in Nederland, hetzij
door de ondertekening van de aanvraag
namens het kind door de wettelijk verte-
genwoordiger van het kind in het land
van herkomst. Indien na afloop van de
termijn van drie maanden de wettelijke
vertegenwoordiging niet is geregeld en
het kind jonger is dan twaalf jaar, wordt
de aanvraag buiten behandeling gesteld.
Indien het kind twaalf jaar of ouder is,
kan genoegen worden genomen met
ondertekening door het kind zelf.

Vermelding van naam en adres van de
aanvrager en dagtekening
De aanvraag bevat in ieder geval de
naam en het adres van de vreemdeling,
en de dagtekening van de aanvraag (zie
artikel 4:2, eerste lid, Awb). Bij ont-
vangst van de aanvraag wordt aangete-
kend op welke datum de aanvraag is
ontvangen.

E
Paragraaf B9/1 Vreemdelingencirculaire
2000 komt te luiden:

1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het rechtmatige
verblijf van slachtoffer- en getuige-
aangevers en slachtoffers die op andere
wijze medewerking verlenen aan het
opsporings- of vervolgingsonderzoek
van mensenhandel gedurende de bedenk-
tijd voorafgaande aan de aangifte en
gedurende de periode van opsporing,
vervolging en berechting in feitelijke
aanleg na aangifte van mensenhandel
geregeld. Daarnaast biedt dit hoofdstuk
richtlijnen voor het bieden van opvang
en bescherming van de slachtoffer- en
getuige-aangevers en slachtoffers die op
andere wijze medewerking verlenen aan
het opsporings- of vervolgingsonder-
zoek van mensenhandel.
   De in dit hoofdstuk beschreven proce-
dure maakt onderdeel uit van een inte-
grale 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 ern-
stig misdrijf. Het delict is strafbaar
gesteld in artikel 273f WvSr. Dit artikel
ziet op mensenhandel in het algemeen,
daaraan gerelateerde vormen van uitbui-
ting en het trekken van profijt daaruit.
   Ook is in dit verband relevant artikel
248b WvSr. Dit artikel stelt degene die
gebruik maakt van de diensten van een
minderjarige prostituee strafbaar, niet
als mensenhandelaar, maar als misbrui-
ker.
   Hoewel het merendeel van de slachtof-
fers van mensenhandel vrouw is, is in
dit hoofdstuk afgezien van het hanteren
van de meer gangbare term ‘vrouwen-
handel’. Dit om eventuele verwarring te
voorkomen, omdat ook mannelijke en

minderjarige slachtoffers een beroep
kunnen doen op de procedure die in dit
hoofdstuk is beschreven.
   Volledigheidshalve zij vermeld dat
EU-/EER-onderdanen en Zwitserse
onderdanen ook rechten kunnen ontle-
nen aan de in dit hoofdstuk neergelegde
bepalingen en procedure voorzover zij
geen rechten ontlenen aan het gemeen-
schapsrecht (zie B10).
   Hetzelfde geldt voor vreemdelingen
die rechtmatig in Nederland verblijven
in afwachting van een beslissing op een
aanvraag voor een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd. Zij kunnen aan-
gifte doen van mensenhandel of op ande-
re wijze medewerking verlenen aan het
opsporings- of vervolgingsonderzoek
hangende de asielprocedure. Indien zij
gebruik willen maken van de procedure
als beschreven in dit hoofdstuk, dienen
zij hiertoe in de gelegenheid te worden
gesteld en zal, na afgifte van de ver-
blijfsvergunning, de asielaanvraag
worden afgewezen op grond van artikel
30, onder b, Vw (zie ook C14/5.1).
Indien zij niet kiezen voor dit traject
loopt de asielaanvraag door en kunnen
zij, gedurende de asielprocedure, geen
verdere rechten ontlenen aan de in dit
hoofdstuk neergelegde bepalingen en
procedures. In dit geval dient de politie
echter wel de contactpersoon mensen-
handel van de IND direct door middel
van het model ‘Kennisgeving aangifte/
verlenen medewerking aan strafrechte-
lijk onderzoek mensenhandel gedurende
de asielprocedure (zie M55A) op de
hoogte te stellen van de aangifte of het
op andere wijze verlenen van medewer-
king. Eerst nadat de vreemdeling aan de
IND te kennen heeft gegeven alsnog een
beroep te willen doen op de regeling
zoals neergelegd in dit hoofdstuk, zal de
kennisgeving ambtshalve als aanvraag
worden aangemerkt en in behandeling
worden genomen, waarna beoordeeld
zal worden of de vreemdeling op dat
moment rechten kan ontlenen aan de
regeling zoals neergelegd in dit hoofd-
stuk.
   Voor zowel het opsporings- als het
vervolgingsonderzoek is van groot
belang dat zowel slachtoffers die aangif-
te doen of op andere wijze medewerking
verlenen aan het opsporings- of vervol-
gingsonderzoek, als getuigen die aangif-
te doen, gedurende langere tijd ter
beschikking blijven van het OM om de
bewijsvorming te kunnen afronden. Dit
rechtvaardigt de opschorting van de
verwijdering dan wel het verlenen van
een tijdelijke verblijfsvergunning.
   Mensenhandel is (gericht op) uitbui-
ting. Bij de strafbaarstelling van men-
senhandel 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:
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iedere gedraging waarmee de binnen-
komst van vreemdelingen in, de door-
reis 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 273f
WvSr als mensenhandel strafbaar gestel-
de ernstige vormen van uitbuiting.

Het behandelen met respect van het
slachtoffer en van de getuige-aangever
die aangifte doet, maakt daarvan onder-
deel uit. Evenals het garanderen van de
veiligheid van slachtoffers en het
beschermen van de rechten van de
slachtoffers en getuige-aangevers van
mensenhandel.
   Artikel 3.48 Vb bevat de bijzondere
voorwaarden inzake de verlening van
een verblijfsvergunning aan een slachtof-
fer-aangever, een getuige-aangever of
een slachtoffer dat op andere wijze
medewerking verleent aan een opspo-
rings- of vervolgingsonderzoek inzake
mensenhandel. Indien niet aan deze
voorwaarden wordt voldaan, wordt de
verblijfsvergunning niet verleend. Arti-
kel 3.48 Vb geeft geen verplichting,
maar een bevoegdheid om de verblijfs-
vergunning te verlenen. In dit hoofdstuk
wordt uiteengezet onder welke voor-
waarden van die bevoegdheid gebruik
wordt gemaakt en de verblijfsvergun-
ning in het kader van mensenhandel kan
worden verleend. Deze voorwaarden
hebben het karakter van beleidsregels.
   Naast de beleidsregels die in dit hoofd-
stuk zijn opgenomen, zijn tevens de
beleidsregels met betrekking tot de
algemene voorwaarden van artikel 16
Vw van toepassing, tenzij anders is aan-
gegeven.
   Voorzover indicaties van mensenhan-
del zich voor doen bij een vreemdeling
die via Schiphol Nederland in reist, is de
positie van de Districtscommandant
KMar Schiphol; gelijk gesteld met die
van de Korpschef van Politie.

F
Paragraaf B9/2 Vreemdelingencirculaire
2000 komt te luiden:

2 Voorwaarden verblijfsvergunning
slachtoffer-aangever
De verblijfsvergunning voor bepaalde
tijd, bedoeld in artikel 14 Vw, kan onder
een beperking verband houdend met de
vervolging van mensenhandel worden
verleend, indien aan de volgende voor-
waarden is voldaan:

de vreemdeling is slachtoffer van
mensenhandel (zie artikel 3.48, eerste
lid, onder a, Vb);

de vreemdeling heeft terzake aangifte
gedaan of heeft op andere wijze mede-
werking verleend aan een strafrechtelijk
opsporings- of vervolgingsonderzoek
naar of berechting in feitelijke aanleg

– 

– 

– 

a. 

b. 

van de verdachte van het strafbare feit
bedoeld in artikel 273f van het WvSr; en

er is sprake van een strafrechtelijk
opsporingsonderzoek of vervolgingson-
derzoek naar of berechting in feitelijke
aanleg van de verdachte van het strafba-
re feit waarvan de vreemdeling aangifte
heeft gedaan of waaraan de vreemdeling
op andere wijze medewerking heeft ver-
leend.

Ad a:
De volgende categorieën vreemdelingen
kunnen rechten ontlenen aan de in B9/2
tot en met B9/4.3 neergelegde bepalin-
gen en procedures:
   – Vreemdelingen die worden aange-
troffen bij een bestuurlijke- of politiecon-
trole in een seksinrichting
   Wanneer in een seksinrichting in het
kader van een reguliere controle op
basis van de APV en de Wav of in het
kader van een strafrechtelijk opsporings-
onderzoek, 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.
   – 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 pro-
cedure.
   – Slachtoffers van overige in artikel
273f WvSr als mensenhandel strafbaar
gestelde feiten, die geen geldige ver-
blijfstitel in Nederland hebben
   Onder uitbuiting wordt verstaan
gedwongen of verplichte arbeid of dien-
sten, slavernij of met slavernij of dienst-
baarheid te vergelijken praktijken. Dat
zijn alle vormen van moderne slavernij.
Daarbij kan worden gedacht aan tewerk-
stelling 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 toestand
van uitbuiting te geraken of te blijven.
   – Vreemdelingen die nog niet in Neder-
land werkzaam zijn geweest, die niet
over een geldige verblijfstitel beschik-
ken, maar wel mogelijk slachtoffer zijn
van mensenhandel
   Het gaat hier om vreemdelingen die
zich in Nederland bevinden en mogelijk
buiten Nederland slachtoffer van men-
senhandel zijn geworden, en die nog
niet feitelijk in Nederland werkzaam
zijn geweest. Aangezien slachtoffers
van mensenhandel regelmatig van het
ene naar het andere land worden
gebracht, juist om de afhankelijkheid te

c. 

vergroten en de opsporing te bemoeilij-
ken komt deze doelgroep regelmatig
voor. Het kan echter 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 aan-
gifte te doen, of op andere wijze mede-
werking te verlenen. De dader kan in
meerdere landen actief zijn en het is ook
mogelijk dat het slachtoffer met het
oogmerk hem/haar hier te lande weder-
om te verhandelen naar Nederland is
gebracht.
   – Vreemdelingen die nog geen toe-
gang tot Nederland hebben gehad, maar
wel mogelijk slachtoffer van mensenhan-
del zijn
   Het gaat hier bijvoorbeeld om vreem-
delingen aan wie de toegang tot Neder-
land is geweigerd, maar die aangeven
slachtoffer te zijn van mensenhandel.
Voor de strafbaarstelling in artikel 273f
WvSr gelden geen territoriale beperkin-
gen. 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 aan-
gifte te doen, of op andere wijze mede-
werking te verlenen. Pas na aangifte, of
het op andere wijze verlenen van mede-
werking volgt toelating. Op hen is de
bedenktijd als beschreven in B9/3.2 niet
van toepassing omdat de bedenktijd fei-
telijke toelating tot Nederland vereist.
De overige paragrafen zijn wel van toe-
passing.

Ad b:
De kennisgeving van aangifte of het
verlenen van medewerking aan het straf-
proces mensenhandel (zie M55) wordt
ambtshalve aangemerkt als een aan-
vraag tot het verlenen van een verblijfs-
vergunning, zodra deze is doorgestuurd
naar de IND (zie B9/3 en B9/4). De ken-
nisgeving van aangifte of het verlenen
van medewerking aan het strafproces
mensenhandel gedurende de asielproce-
dure (zie M55A) wordt eerst nadat de
vreemdeling aan de IND te kennen heeft
gegeven alsnog een beroep te willen
doen op de regeling zoals neergelegd in
dit hoofdstuk, ambtshalve aangemerkt
als een aanvraag tot het verlenen van
een verblijfsvergunning.

Ad c:
Zodra de strafzaak door het OM wordt
geseponeerd of tegen de uitspraak van
de rechtbank in het proces tegen de ver-
dachte geen beroep is ingesteld dan wel
het gerechtshof uitspraak heeft gedaan,
komt de grond aan de verblijfsvergun-
ning als bedoeld in B9 te ontvallen (zie
B9/8.1).
   In afwijking van de algemene voor-
waarden genoemd in artikel 16 Vw
wordt de aanvraag niet afgewezen:
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wegens het ontbreken van een geldige
mvv (zie artikel 17, eerste lid, onder d,
Vw);

wegens gevaar voor de openbare orde,
indien er sprake is van een inbreuk op
de openbare orde die naar het oordeel
van de Minister rechtstreeks verband
houdt met het feit waarvan aangifte is
gedaan;

indien de vreemdeling na verkrijging
van rechtmatig verblijf in Nederland
nieuwkomer zou zijn in de zin van de
Wet inburgering nieuwkomers en niet
beschikt over kennis op basisniveau van
de Nederlandse taal en de Nederlandse
maatschappij (zie artikel 16, eerste lid,
onder h, Vw juncto artikel 17, eerste lid,
Vw).

Ontbreken geldig document voor grens-
overschrijding
De aanvraag wordt niet afgewezen
indien het slachtoffer niet over een pas-
poort beschikt. Onderwijl dient een
paspoort te worden aangevraagd bij de
diplomatieke vertegenwoordiging van
het land waarvan het slachtoffer de nati-
onaliteit bezit.
   Het bepaalde in B1/4.2 is vervolgens
van toepassing.

Leges
Het slachtoffer van mensenhandel en de
kinderen van het slachtoffer van men-
senhandel zijn geen leges verschuldigd
voor het indienen van een aanvraag op
grond van artikel 3.48 Vb (zie de artike-
len 3.34b, eerste lid, onder a en b, VV
en 3.34e, onder b en c, VV).
   Kinderen van het slachtoffer van men-
senhandel die een mvv-aanvraag in het
kader van gezinshereniging indienen,
zijn evenmin leges verschuldigd (zie
artikel 3a, vijfde lid, onder e, Regeling
op de consulaire tarieven).

G
Paragraaf B9/3Vreemdelingencirculaire
2000 komt te luiden:

3 Procedurele bepalingen slachtoffer

H
Paragraaf B9/3.1 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

3.1 Aanwijzing dat er sprake is van
mensenhandel
Reeds bij de geringste aanwijzing dat er
sprake is van mensenhandel, dient de
politie de vreemdeling te wijzen op de
mogelijkheid van het doen van aangifte
of het op andere wijze verlenen van
medewerking aan een strafrechtelijk
opsporings- of vervolgingsonderzoek
terzake mensenhandel. Hierbij wordt
zonodig gebruik gemaakt van tolken
werkzaam in opdracht van de politie. De
vreemdeling kan onverwijld aangifte
doen. Voor bepaalde categorieën vreem-
delingen staat tevens de bedenktijdfase
open.

– 

– 

– 

   Aanwijzingen van mensenhandel kun-
nen 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 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 toegestaan
om in Nederland te werken. De aanwe-
zigheid van een prostituee in een seksin-
richting die niet beschikt over een geldi-
ge verblijfstitel kan een aanwijzing van
mensenhandel zijn;

verder kunnen de politie en andere
overheidsinstanties tijdens acties die
gericht zijn  op illegalen ook op mogelij-
ke slachtoffers van mensenhandel stuiten;

ook is het mogelijk dat een slachtoffer/
getuige zelfstandig bij de politie aangif-
te van mensenhandel doet, of dat het
slachtoffer zich zelfstandig bij de politie
meldt om op andere wijze medewerking
te verlenen aan het strafrechtelijk onder-
zoek inzake mensenhandel.

Vreemdelingen in bewaring
Ook ten aanzien van vreemdelingen op
wie een maatregel conform artikel 59
Vw van toepassing is, kunnen er aanwij-
zingen zijn dat zij slachtoffer van men-
senhandel zijn. Indien er tijdens
vreemdelingenbewaring aanwijzingen
zijn dat de vreemdeling slachtoffer is
van mensenhandel, dient de politie de
vreemdeling te wijzen op de mogelijk-
heid van het doen van aangifte of het op
andere wijze verlenen van medewerking
aan een strafrechtelijk opsporings- of
vervolgingsonderzoek terzake mensen-
handel. Ook dan heeft het vermoedelijke
slachtoffer van mensenhandel recht op
de bedenktijdfase. Het verlenen van de
bedenktijd heeft tot gevolg dat de grond-
slag aan de bewaring komt te ontvallen
en de bewaring derhalve dient te worden
opgeheven. In die gevallen zal de
bedenktijdfase echter alleen verleend
worden indien het OM en de politie
hiermee akkoord gaan.

I
Paragraaf B9/3.2 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

3.2 Bedenktijdfase
De bedenktijd wordt gegeven, omdat
slachtoffers van mensenhandel vaak pas
na wat langere tijd hun ervaringen kun-
nen uiten.
   Aan vermoedelijke slachtoffers van
mensenhandel, wordt een periode
gegund van maximaal drie maanden,
waarbinnen zij een beslissing moeten
nemen of zij aangifte willen doen van
mensenhandel of op andere wijze mede-
werking willen verlenen aan een straf-
rechtelijk opsporings- of vervolgingson-

– 

– 

– 

derzoek naar of berechting in feitelijke
aanleg van de verdachte, of dat zij hier-
van afzien. De vreemdeling wordt
geïnformeerd dat dit direct kan of na
gebruikmaking van een bedenktijd van
maximaal drie maanden, om de beslis-
sing in alle rust te overwegen.
   De bedenktijd staat alleen open voor
de volgende categorieën vreemdelingen
(zie B9/2):

vreemdelingen die worden aangetrof-
fen bij een politiecontrole verband
houdende met mensenhandel;

vreemdelingen die in Nederland in een
situatie als bedoeld in artikel 273f WvSr
als mensenhandel strafbaar gesteld
werkzaam zijn geweest, die niet over
een geldige verblijfstitel beschikken en
die zelf contact opnemen met de politie;

vreemdelingen die nog niet in Neder-
land werkzaam zijn geweest in een
situatie als strafbaar gesteld in artikel
273f WvSr, die niet over een geldige
verblijfstitel beschikken en in Nederland
zijn aangetroffen, maar wel mogelijk
slachtoffer zijn van mensenhandel.

De bedenktijdfase is eenmalig en wordt
niet verlengd.

J
Paragraaf B9/3.2.1 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

3.2.1 Opschorting van de verwijdering
Gedurende de bedenktijdfase wordt de
verwijdering van het vermoedelijke
slachtoffer van mensenhandel uit Neder-
land opgeschort en houden zij rechtma-
tig verblijf in Nederland op grond van
artikel 8, onder k, Vw. In deze periode
kunnen zij op grond van artikel 11,
tweede lid, onder c, Vw aanspraak
maken op voorzieningen, verstrekkin-
gen en uitkeringen die uitdrukkelijk aan
deze vreemdelingen zijn toegekend.
   De politie meldt onverwijld door mid-
del van het model M55 per fax aan de
contactpersoon mensenhandel van de
betreffende IND-locatie dat de vreemde-
ling gebruik wenst te maken van de
bedenktijdfase. Daarnaast meldt de poli-
tie dit eveneens aan de DT&V en aan
het Coördinatiecentrum Mensenhandel
(zie B9/3.2.6).

K
Paragraaf B9/3.2.6 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden

3.2.6 Aanmelding bij het Coördinatie-
centrum Mensenhandel
De politie meldt het feit dat een vermoe-
delijk slachtoffer is aangetroffen en
gebruik wenst te maken van de bedenk-
tijdfase aan het Coördinatiecentrum
Mensenhandel.
   Mede in verband met het landelijk
kunnen volgen van de vorderingen op
het terrein van de bestrijding van men-
senhandel is het belangrijk dat de politie
iedere melding omtrent een vermoede-

– 

– 

– 
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lijk slachtoffer ter kennis brengt van het
Coördinatiecentrum Mensenhandel. Het
Coördinatiecentrum Mensenhandel is,
ten behoeve van de landelijke rapporta-
ge aan de Nationaal Rapporteur Men-
senhandel, belast met de landelijke
registratie van het aantal aangemelde
gevallen.
   Ook de gevallen, waarbij het Coördina-
tiecentrum Mensenhandel niet betrok-
ken is bij de opvang en huisvesting die-
nen voor registratie bij het Coördinatie-
centrum Mensenhandel te worden
aangemeld.
   Het verdient aanbeveling dat bij de
voorbereiding van politieacties die
gericht zijn op illegalen, expliciet aan-
dacht is voor mensenhandel. Tevens
dienen voorbereidingen te worden
getroffen voor de opvang van mogelijke
slachtoffers van mensenhandel. Daar-
voor kan voorafgaande aan de acties
contact worden opgenomen met het
Coördinatiecentrum Mensenhandel die
de regionale netwerken kan inschakelen
en contacten kan leggen met hulporgani-
saties in herkomstlanden van slachtof-
fers. Het Coördinatiecentrum Mensen-
handel is coördinator van het La Strada
Programma met partnerorganisaties in
Centraal en Oost Europa.

L
Paragraaf B9/3.2.7 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

3.2.7 Opvang en huisvesting
Voor het plaatsen van het vermoedelijke
slachtoffer op een opvangadres meldt de
politie een vermoedelijk slachtoffer dat
gebruik wenst te maken van de bedenk-
tijdfase aan bij het Coördinatiecentrum
Mensenhandel. Het Coördinatiecentrum
dat verantwoordelijk is voor het regelen
van de opvang, schakelt de zorgcoördi-
nator vrouwenopvang in de desbetref-
fende regio in, die er vervolgens voor
verantwoordelijk is dat de dagelijkse
begeleiding van het vermoedelijke
slachtoffer plaatsvindt. In het geval er in
de desbetreffende regio nog niet is voor-
zien in zorgcoördinatie binnen de regu-
liere hulpverlening blijft het Coördina-
tiecentrum Mensenhandel verantwoorde-
lijk voor de zorgcoördinatie. Plaatsing
van het vermoedelijke slachtoffer wordt
door de beschikbare capaciteit bepaald.
Als hoofdregel geldt dat in het belang
van het onderzoek gedurende de bedenk-
tijdfase opvang wordt gezocht binnen de
desbetreffende politieregio.
   De Korpschef wijst aanspreekperso-
nen aan binnen zijn korps die de contac-
ten met de zorgcoördinator onderhouden
en centraal aanspreekbaar zijn binnen
het opsporingsonderzoek.
   Indien het slachtoffer minderjarig is,
dan dient in het gezag te worden voor-
zien.
   Voor het organiseren van eerste
opvang buiten kantooruren kan de poli-
tie een beroep doen op de regionale

Meldpunten Vrouwenopvang. Wordt het
vermoedelijke slachtoffer buiten kan-
tooruren door de politie geplaatst, dan
meldt hij dit, met spoed, eveneens aan
het Coördinatiecentrum Mensenhandel.
Vervolgens kan het Coördinatiecentrum
Mensenhandel dan beoordelen of de
opvangfaciliteit geschikt is voor een
langere tijd.

M
Paragraaf B9/3.2.9 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

3.2.9 Medische bijstand en rechtshulp
De zorgcoördinator is eindverantwoorde-
lijk voor de opvang van het vermoedelij-
ke slachtoffer gedurende de bedenktijd-
fase. De zorgcoördinator draagt er zorg
voor dat het vermoedelijke slachtoffer in
staat wordt gesteld zich medisch te laten
onderzoeken en, zich zonodig, te laten
behandelen. Met het oog op de mogelij-
ke latere afgifte van een verblijfsvergun-
ning dient een TBC-onderzoek onder-
deel uit te maken van dit medisch
onderzoek.
   De zorgcoördinator draagt er zorg
voor dat het slachtoffer goed wordt
geïnformeerd over de juridische conse-
quenties van het doen van aangifte of
het op andere wijze verlenen van mede-
werking aan een strafrechtelijk opspo-
rings- of vervolgingsonderzoek naar of
berechting in feitelijke aanleg van de
verdachte. Indien het noodzakelijk blijkt
voor het geven van juridisch advies
gedurende de bedenktijdfase een rechts-
hulpverlener in te schakelen, ontvangt
deze hiervoor de gebruikelijke financie-
ring van de Raad voor Rechtsbijstand.

N
Paragraaf B9/3.3 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

3.3 Einde van de bedenktijdfase
De bedenktijdfase eindigt:

indien het vermoedelijke slachtoffer
tijdens de bedenktijdfase met onbekende
bestemming is vertrokken;

indien het vermoedelijke slachtoffer
gedurende de bedenktijdfase aangeeft af
te zien van het doen van aangifte of het
op andere wijze verlenen van medewer-
king aan een strafrechtelijk opsporings-
of vervolgingsonderzoek naar of
berechting in feitelijke aanleg van de
verdachte;

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

indien de vreemdeling een aanvraag
om een verblijfsvergunning (anders dan
op grond van dit hoofdstuk) indient of
heeft ingediend.

a. 

b. 

c. 

d. 

Ad a
De politie meldt 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 politie heeft vastge-
steld dat het slachtoffer is vertrokken.
De IND informeert vervolgens het COA
en de DT&V.

Ad b
De politie meldt aan de contactpersoon
mensenhandel van de IND dat de vreem-
deling afziet van het doen van aangifte
of het op andere wijze verlenen van
medewerking aan een strafrechtelijk
opsporings- of vervolgingsonderzoek
naar of berechting in feitelijke aanleg
van de verdachte. De bedenktijd eindigt
op de datum dat betrokkene afziet van
het doen van aangifte of het op andere
wijze verlenen van medewerking aan
een opsporings- of vervolgingsonder-
zoek. De IND informeert vervolgens het
COA en de DT&V.

Ad c
Indien tijdens of na de bedenktijdfase
aangifte ter zake van mensenhandel
wordt gedaan of medewerking wordt
verleend aan een strafrechtelijk opspo-
rings- of vervolgingsonderzoek naar of
berechting in feitelijke aanleg van de
verdachte, is het beleid als genoemd in
B9/4 direct van toepassing.
   De politie meldt aan de contactper-
soon mensenhandel van de IND dat de
vreemdeling aangifte van mensenhandel
heeft gedaan of op andere wijze mede-
werking heeft verleend aan een strafrech-
telijk opsporings- of vervolgingsonder-
zoek naar of berechting in feitelijke
aanleg van de verdachte. De IND infor-
meert vervolgens het COA inzake de
aangifte of het op andere wijze verlenen
van medewerking aan een strafrechtelijk
opsporings- of vervolgingsonderzoek
naar of berechting in feitelijke aanleg
van de verdachte.

Ad d
Indien de vreemdeling een aanvraag om
een verblijfsvergunning (anders dan op
grond van dit hoofdstuk) indient of heeft
ingediend, is het ter zake geldende
beleid van toepassing. De procedures
beschreven in dit hoofdstuk zijn niet
langer van toepassing op deze vreemde-
ling.

O
Paragraaf B9/3.4 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

3.4 Einde van de opschorting van het
vertrek
Geeft het vermoedelijke slachtoffer
gedurende of na de bedenktijdfase aan
af te zien van het doen van aangifte of
het op andere wijze verlenen van mede-
werking aan een strafrechtelijk opspo-
rings- of vervolgingsonderzoek naar of
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berechting in feitelijke aanleg van de
verdachte, of loopt de bedenktijdfase af
zonder dat er aangifte is gedaan of op
andere wijze medewerking is verleend,
dan wordt daarmee de opschorting van
het vertrek opgeheven. De (vreemdelin-
gen)politie informeert de DT&V hier-
over. De vreemdeling dient Nederland
uit eigen beweging te verlaten (zie arti-
kel 61 en 62 Vw). Daarbij verdient het
aandacht dat in de reis- of identiteitspa-
pieren van de vreemdeling die stelt
slachtoffer van mensenhandel te zijn
nimmer aantekeningen omtrent de ver-
wijdering mogen worden geplaatst.
   De DT&V regelt het vertrek en zorgt
voor de benodigde papieren (indien
noodzakelijk regelt de DT&V een lais-
sez-passer). De DT&V en de
zorgcoördinator kunnen bij vertrek ook
bemiddeling vragen aan de IOM.

P
Paragraaf B9/4.1 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

4.1 Aangifte wordt ambtshalve aan-
gemerkt als aanvraag
De politie stelt het vermoedelijke slacht-
offer op het moment dat hij hiertoe de
wens te kennen geeft in de gelegenheid
aangifte te doen of op ander wijze
medewerking te verlenen aan een straf-
rechtelijk opsporings- of vervolgingson-
derzoek naar of berechting in feitelijke
aanleg van de verdachte van mensen-
handel.
   De politie stelt de contactpersoon men-
senhandel van de IND direct door mid-
del van het model ‘Kennisgeving
aangifte/verlenen medewerking aan
strafrechtelijk onderzoek mensenhandel
en beroep op regeling B9’ (zie M55) of
het model ‘Kennisgeving aangifte/
verlenen medewerking aan strafrechte-
lijk onderzoek mensenhandel gedurende
de asielprocedure (zie model M55A) per
fax van de aangifte in kennis.
   De aangifte dan wel het op andere wij-
ze verlenen van medewerking aan een
strafrechtelijk opsporings- of vervol-
gingsonderzoek (M55), wordt ambtshal-
ve aangemerkt als een aanvraag tot het
verlenen van een verblijfsvergunning,
zodra deze is doorgestuurd naar de IND.
Indien de vreemdeling te kennen heeft
gegeven gedurende de asielprocedure
geen beroep te willen doen op de rege-
ling B9, wordt de aangifte of het op
andere wijze verlenen van medewerking
aan strafrechtelijk onderzoek mensen-
handel (zie M55A) eerst nadat de
vreemdeling aan de IND te kennen heeft
gegeven alsnog een beroep te willen
doen op de regeling zoals neergelegd in
dit hoofdstuk, ambtshalve als een aan-
vraag tot het verlenen van een verblijfs-
vergunning aangemerkt.

Q
Paragraaf B9/4.2 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

4.2 De situatie na de aangifte of verle-
nen medewerking
De politie meldt het feit dat een slachtof-
fer aangifte heeft gedaan of op andere
wijze medewerking verleent of heeft
verleend aan een strafrechtelijk opspo-
rings- of vervolgingsonderzoek terzake
mensenhandel aan het Coördinatiecen-
trum Mensenhandel. Dit Coördinatiecen-
trum draagt de verantwoordelijkheid
voor het registreren van het aantal mel-
dingen. De melding dient overigens ook
te geschieden indien het Coördinatiecen-
trum niet betrokken is bij de opvang en
huisvesting van de betrokken vreemde-
ling.

R
Paragraaf B9/4.2.1 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

4.2.1 Beëindiging Rvb
Indien een slachtoffer heeft gebruikge-
maakt van de bedenktijdfase en een Rvb-
verstrekking heeft ontvangen, is het
onderstaande van belang.
   Het COA beëindigt de verstrekking
van de uitkering krachtens de Rvb,
indien:

het slachtoffer afziet van het doen
aangifte of het op andere wijze verlenen
van medewerking (zie B9/3.3); óf

het slachtoffer aangifte heeft gedaan
of op andere wijze medewerking heeft
verleend aan een strafrechtelijk opspo-
rings of vervolgingsonderzoek inzake
mensenhandel en tengevolge van deze
aangifte een verblijfsvergunning is afge-
geven (zie B9/3.3).

Ad a
Het COA beëindigt de verstrekking
krachtens de RvB vanaf de datum waar-
op de vertrektermijn van het slachtoffer
eindigt.

Ad b
Het COA beëindigt de verstrekking
krachtens de RvB niet eerder dan nadat
een verblijfsvergunning is afgegeven.
Na afgifte van de verblijfsvergunning
maakt het slachtoffer aanspraak op een
uitkering ingevolge de Wwb.

S
Paragraaf B9/4.2.2 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

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

a. 

b. 

   Heeft het slachtoffer geen gebruik
gemaakt van de bedenktijd maar direct
aangifte gedaan of op andere wijze
medewerking verleend aan een strafrech-
telijk opsporings- of vervolgingsonder-
zoek, dan schakelt de politie het
Coördinatiecentrum Mensenhandel in
voor het regelen van de opvang.
   Na afgifte van de verblijfsvergunning
kan het slachtoffer gedurende het ver-
blijf op grond van de in dit hoofdstuk
beschreven procedure gebruik maken
van de mogelijkheden voor het volgen
van een opleiding en voor vrije tijdsbe-
steding. De zorgcoördinator beschikt
over de informatie van het aanbod in de
regio.

T
Paragraaf B9/4.2.4 Vreemdelingencircu-
laire 2000 komt te luiden:

4.2.4 Rechtshulp
De zorgcoördinator draagt er zorg voor
dat het slachtoffer goed wordt geïnfor-
meerd over de juridische consequenties
van het doen van aangifte of het op ande-
re wijze medewerking verlenen aan een
strafrechtelijk opsporings- of vervol-
gingsonderzoek. Indien juridisch advies
noodzakelijk blijkt, kan een rechtshulp-
verlener worden ingeschakeld. De
rechtshulpverlener ontvangt hiervoor de
gebruikelijke financiering van de Raad
voor Rechtsbijstand.

U
Paragraaf B9/4.3 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

4.3 Wens tot vertrek na aangifte
Doet het vermoedelijke slachtoffer aan-
gifte of verleent hij op andere wijze
medewerking aan een strafrechtelijk
opsporings- of vervolgingsonderzoek,
maar geeft hij of zij te kennen uit Neder-
land te willen vertrekken, dan meldt de
politie dit aan de contactpersoon men-
senhandel van de IND. Indien het ver-
moedelijke slachtoffer bereid is te
getuigen in het proces tegen de verdach-
te, neemt de contactpersoon mensenhan-
del van de IND contact op met het OM.
Acht het OM het voor de procesgang
tegen de verdachte noodzakelijk dat
betrokkene als getuige (ter zitting) kan
worden gehoord, dan worden daar in
overleg met de aangever nadere afspra-
ken over gemaakt. Het verdient aanbeve-
ling om, indien mogelijk, voorafgaande
aan het vertrek contact op te nemen met
het Coördinatiecentrum Mensenhandel,
zodat er afspraken kunnen worden
gemaakt met NGO’s in de landen van
herkomst. NGO’s kunnen in dit geval
een dubbele functie vervullen. Zij kun-
nen het vermoedelijke slachtoffer bij-
staan bij het reïntegreren na terugkeer
en het zorgen voor het in stand houden
van de contacten tussen het vermoedelij-
ke slachtoffer en de betreffende Neder-
landse instanties.
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V
Paragraaf B9/6.5 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

6.5 Opvang en financiën
Zolang er nog geen beslissing is op het
verzoek om de verblijfsvergunning kan
een getuige-aangever aanspraak maken
op de Rvb. Een getuige-aangever die in
verband met de aangifte gevaar loopt,
kan daarbij aanspraak maken op
opvang. De politie neemt contact op met
het Coördinatiecentrum Mensenhandel
indien om een veilige locatie wordt ver-
zocht.

W
Paragraaf B9/7.1 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

7.1 Beslissing op de aanvraag
De contactpersoon mensenhandel van
de IND stelt de politie per fax in kennis
van de beslissing op de aanvraag om een
verblijfsvergunning.
   Ten aanzien van de termijn waarbin-
nen op de aanvraag dient te worden
beslist, wordt onderscheid gemaakt of
het een aanvraag van een slachtoffer of
van een getuige-aangever betreft. Op de
aanvraag van een slachtoffer dient –
onvoorziene omstandigheden daargela-
ten – binnen 24 uur nadat de aanvraag
per fax door de politie aan de IND is
gezonden te worden beslist. Bij een aan-
vraag van een getuige-aangever is het
praktisch niet haalbaar binnen een derge-
lijke termijn te beslissen. Dit in verband
met het verplicht consulteren van het
OM, alvorens op de aanvraag kan wor-
den beslist (zie B9/6.1).
   De contactpersoon mensenhandel van
de IND stelt het OM in kennis van de
beslissing.
   De contactpersoon mensenhandel van
de IND stelt de burgemeester van de
gemeente waar het slachtoffer of de
getuige-aangever woon- of verblijfplaats
heeft in kennis van de beslissing.

X
Paragraaf B9/7.3 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

7.3 Afgifte van het verblijfsdocument
Het verblijfsdocument wordt afgegeven
door de politie onder wiens administra-
tieve verantwoordelijkheid het slachtof-
fer of de getuige-aangever valt (zie
B9/3.2.2).
   Indien het noodzakelijk is, kan de poli-
tie het slachtoffer of de getuige-
aangever begeleiden bij het ophalen van
het verblijfsdocument.

Y
Paragraaf B9/8.1 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

8.1 Slachtoffer
De verblijfsvergunning wordt in begin-
sel voor een periode van één jaar ver-
leend. De verblijfsvergunning is geldig
zolang er sprake is van een strafrechte-
lijk opsporings- of vervolgingsonder-
zoek naar of berechting in feitelijke
aanleg van de verdachte van het strafba-
re feit waarvan aangifte is gedaan of
waaraan op andere wijze medewerking
is verleend.
   Zodra de strafzaak door het OM wordt
geseponeerd of tegen de uitspraak van
de rechtbank in het proces tegen de ver-
dachte geen beroep is ingesteld dan wel
het gerechtshof uitspraak heeft gedaan,
komt de grond aan de verblijfsvergun-
ning als bedoeld in B9 te ontvallen. Het
OM doet hiervan melding aan de con-
tactpersoon mensenhandel van de IND,
alsmede aan het slachtoffer van mensen-
handel.
   De verblijfsvergunning wordt dan
ingetrokken. Betrokkene dient Neder-
land uit eigen beweging te verlaten. De
rechtsplicht om Nederland te verlaten
blijft achterwege, indien betrokkene een
aanvraag indient om een verblijfsver-
gunning voor een ander doel en aan de
daaraan gestelde voorwaarden is voldaan.
   Het beroep in cassatie mag niet in
Nederland worden afgewacht, aangezien
de Hoge Raad enkel oordeelt over de
juiste toepassing van het recht en niet
over de feiten.

Z
Paragraaf B9/9.1 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

9.1 Slachtoffer
De geldigheidsduur van de verblijfsver-
gunning van het slachtoffer kan worden
verlengd zolang er sprake is van een
strafrechtelijk opsporings- of vervol-
gingsonderzoek naar of berechting in
feitelijke aanleg van de verdachte van
het strafbare feit ter zake waarvan aan-
gifte is gedaan of waaraan op andere
wijze medewerking is verleend. De gel-
digheid van de verblijfsvergunning
wordt niet verlengd indien er geen spra-
ke meer is van een strafrechtelijk opspo-
rings- of vervolgingsonderzoek naar of
berechting in feitelijke aanleg van de
verdachte van het strafbare feit ter zake
waarvan aangifte is gedaan of waaraan
op andere wijze medewerking is ver-
leend.
   Bij de beoordeling van de verlengings-
aanvraag dient de IND bij het OM na te
gaan of er nog sprake is van een straf-
rechtelijk opsporings- of vervolgingson-
derzoek dan wel of de berechting in
feitelijke aanleg van de verdachte heeft
plaatsgevonden.

AA
Paragraaf B9/9.4 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

9.4 Document voor grensoverschrij-
ding, middelen en openbare orde
De aanvraag wordt niet afgewezen:

wegens het ontbreken van voldoende
zelfstandige en duurzame middelen van
bestaan (zie artikel 16, eerste lid, onder
c, Vw);

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

Geldig document voor grensoverschrij-
ding
Indien het slachtoffer of de getuige-
aangever van mensenhandel niet over
een paspoort beschikt, dient hij een pas-
poort aan te vragen bij de diplomatieke
vertegenwoordiging van het land waar-
van hij de nationaliteit bezit. Het bepaal-
de in B1/4.2 is vervolgens van toepas-
sing.

AB
Paragraaf B9/9.5 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

9.5 Leges
Op grond van artikel 3.34e, onder c, VV
is het slachtoffer of de getuige-aangever
die in aanmerking komt voor verlenging
van de geldigheidsduur van de verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd
onder een beperking, bedoeld in artikel
3.4, eerste lid, onder s, Vb, geen leges
verschuldigd.

AC
Paragraaf B9/11 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

11 Wijziging beperking en voortgezet
verblijf ex artikel 3.52 Vb
Nadat de grond aan de verblijfsvergun-
ning als bedoeld in dit hoofdstuk is
komen te ontvallen dient betrokkene
Nederland te verlaten.

Wijziging beperking
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 voor-
waarden is voldaan. Betrokkene dient
dan een wijziging van de vergunning
aan te vragen. Het gaat hier om een aan-
vraag die niet gerelateerd is aan de B9-
procedure, bijvoorbeeld verblijf bij
partner.

De zelfstandige verblijfsvergunning
voor voortgezet verblijf ingevolge arti-
kel 3.52 Vb
Indien een slachtoffer of een getuige-
aangever – aan wie voor de duur en in
het belang van het strafproces tijdelijk
verblijf in Nederland was toegestaan –
van oordeel is dat het verblijf dient te
worden voortgezet om onaanvaardbare
gevolgen bij terugzending te voorko-

– 

– 
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men, kan hij een beroep doen op artikel
3.52 Vb. In B16 is nader uitgewerkt op
welke gronden en in welke situaties een
vreemdeling voor een zelfstandige ver-
blijfsvergunning voor voortgezet ver-
blijf op grond van 3.52 Vb in aanmer-
king komt.

AD
Paragraaf B9/12 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

12 Gezinshereniging
Voor verlening van een verblijfsvergun-
ning komen in aanmerking:

de biologische of minderjarige kinde-
ren van het slachtoffer of de getuige-
aangever;

die feitelijk behoren tot het gezin van
het slachtoffer of de getuige-aangever;

die reeds in het land van herkomst
feitelijk behoorden tot het gezin van het
slachtoffer of de getuige-aangever; en

die onder het wettig gezag van het
slachtoffer of de getuige-aangever staan.

Op deze aanvraag zijn de algemene toe-
latingsvoorwaarden als verwoord in
artikel 16 Vw en de algemene bepalin-
gen van B2 van toepassing, met uitzon-
dering van de bepalingen in zake het
middelenvereiste.
   Om te verzekeren dat de minderjarige
kinderen slechts verblijf krijgen gedu-
rende de periode van toelating van het
slachtoffer of de getuige-aangever,
krijgt de aan hen verstrekte verblijfsver-
gunning dezelfde geldigheidsduur als
die van het slachtoffer of de getuige-
aangever.
   De vreemdeling aan wie ingevolge de
bepalingen van B2 een verblijfsvergun-
ning voor verblijf bij het slachtoffer of
de getuige-aangever is verleend, komt
niet in aanmerking voor een zelfstandige
verblijfsvergunning voor voortgezet
verblijf, zoals bedoeld in artikel 3.50
Vb, aangezien het hier gaat om een ver-
blijfsrecht van tijdelijke aard (zie artikel
3.5, tweede lid, onder a en o, Vb en B16).

AE
Paragraaf B16/5 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

5 Na verblijf als Amv
De verblijfsvergunning onder de beper-
king verband houdend met verblijf als
Amv kan op aanvraag worden gewijzigd
in een verblijfsvergunning onder de
beperking verband houdend met ‘voort-
gezet verblijf’.
   Op grond van artikel 3.51, eerste lid,
onder c, Vb kan aan een Amv op aan-
vraag een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd onder de beperking
‘voortgezet verblijf’ worden verleend,
indien:

hij drie jaar in het bezit is geweest
van een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd onder de beperking
‘verblijf als Amv’ (de tijd dat betrokke-

– 

– 

– 

– 

a. 

ne in het bezit is geweest van een ver-
gunning voor asiel bepaalde tijd telt
derhalve niet mee);

hij nog minderjarig is;
hij ook overigens nog voldoet aan de

voorwaarden voor verlening van de ver-
blijfsvergunning op grond van het
bijzonder beleid voor Amv’s; en

er overigens geen gronden voor wei-
gering zijn.

De peildatum voor de vraag of de
vreemdeling aan deze voorwaarden vol-
doet, ligt, gezien de bewoordingen van
artikel 3.51 Vb, op de laatste dag van
geldigheid van de verblijfsvergunning
regulier onder de beperking ‘verblijf als
Amv’.
   Amv’s die in afwachting zijn van een
beslissing op de aanvraag verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd
onder de beperking ‘voortgezet verblijf’
worden in het bezit gesteld van het ver-
blijfsdocument conform bijlage 7f2 VV
(W2-document), voor zover zij niet
reeds in het bezit zijn van een geldig
document voor grensoverschrijding.
   Indien er sprake is van een te late
indiening van de aanvraag om verlen-
ging of de aanvraag om wijziging van
de beperking, is het gestelde in B1/5.1
van toepassing.
   De verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd onder de beperking ‘ver-
blijf als Amv’ wordt in de hierboven
genoemde gevallen ten hoogste ver-
lengd tot de dag waarop de vreemdeling
meerderjarig wordt.

AF
Paragraaf B16/7 Vreemdelingencirculai-
re 2000 komt te luiden:

7 Klemmende redenen van humanitai-
re aard
Indien de vreemdeling niet in aanmer-
king komt voor een verblijfsvergunning
voor voortgezet verblijf op grond van
artikel 3.50 of 3.51 Vb (zie B16/2 tot en
met B16/6), kan op grond van klemmen-
de redenen van humanitaire aard voort-
gezet verblijf worden toegestaan (zie
artikel 3.52 Vb). In individuele geval-
len, waarin niet aan de voorwaarden
voor voortgezet verblijf wordt voldaan,
wordt altijd bezien of het voortgezet
verblijf moet worden aanvaard op grond
van klemmende redenen van humanitai-
re aard.

(Huwelijks)relatie
Indien de (huwelijks)relatie op grond
waarvan het verblijf was toegestaan bin-
nen drie jaar na verblijfsaanvaarding en
anders dan door overlijden, is verbro-
ken, wordt voortgezet verblijf toege-
staan, indien sprake is van een combina-
tie van klemmende redenen van
humanitaire aard die daartoe aanleiding
geven. De beoordeling of in het concrete
geval op grond van een dergelijke com-
binatie van klemmende redenen van

b. 
c. 

d. 

humanitaire aard in het voortgezet ver-
blijf van de vreemdeling behoort te
worden berust, is aan de Minister.
   Klemmende redenen van humanitaire
aard kunnen zijn gelegen in:

de situatie van alleenstaande vrouwen
in het land van herkomst;

de maatschappelijke positie van vrou-
wen in het land van herkomst;

de vraag of in het land van herkomst
een naar maatstaven van dat land aan-
vaardbaar te achten opvang aanwezig is;

de zorg die de vrouw/ouder heeft
voor kinderen die in Nederland zijn
geboren en/of een opleiding volgen; en

aantoonbaar ondervonden (seksueel)
geweld binnen de familie.

De vreemdeling die zich hierop beroept,
geeft aan welke klemmende redenen van
humanitaire aard naar zijn mening tot
aanvaarding van zijn voortgezet verblijf
dienen te leiden en onderbouwt zijn
beroep met ter zake relevante gegevens
en bescheiden. Het is nadrukkelijk de
eigen verantwoordelijkheid van de
vreemdeling om bij het indienen van de
aanvraag om voortgezet verblijf aan te
geven dat er sprake is van een dergelijke
combinatie van factoren, en die met ter
zake relevante gegevens en bescheiden
te onderbouwen. Hij is daartoe de meest
gerede partij. Indien het beroep op
klemmende redenen van humanitaire
aard niet of niet afdoende met terzake
relevante gegevens en bescheiden is
onderbouwd bij het indienen van de aan-
vraag om voortgezet verblijf, stelt de
IND de vreemdeling in de gelegenheid
dit gebrek te herstellen. In beginsel
wordt de vreemdeling hiertoe een ter-
mijn van twee weken gegund. Bij de
beoordeling van het beroep op klem-
mende redenen van humanitaire aard,
wordt altijd een belangenafweging
gemaakt, waarbij de belangen van de
vreemdeling worden afgewogen tegen
die van de staat.

ad a, b en c.
Bij de beoordeling wordt in voorkomen-
de gevallen rekening gehouden met de
situatie van vreemdelingen en hun even-
tuele kinderen, die tegen hun wil en
zonder identiteits- en verblijfsdocumen-
ten in het land van herkomst zijn achter-
gelaten (zie ten aanzien hiervan tevens
B1/5.1, B1/5.3.2, en B16/7).
   Aan de hand van de door de vreemde-
ling overgelegde informatie omtrent
factoren 1, 2 en 3 kan de IND zonodig
een individueel ambtsbericht opvragen
bij het Ministerie van BuZa.

ad d.
Van belang is de mate van worteling in
de Nederlandse samenleving en de
mogelijkheid om het familie- en gezins-
leven elders voort te zetten.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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ad e
Aan deze laatste factor wordt in de
belangenafweging een zwaar gewicht
toegekend. Dit betekent dat naast deze
factor niet aan één van de andere facto-
ren (nummers 1-4) dient te worden
getoetst. Geweld, waaronder seksueel
geweld dat heeft geleid tot de feitelijke
verbreking van de (huwelijks)relatie,
wordt aangetoond aan de hand van een
proces-verbaal van de aangifte en een
verklaring van een (vertrouwens)arts.
   In gevallen waarin het OM ambtshal-
ve vervolging tegen de dader heeft
ingesteld, dus zonder dat betrokkene
aangifte van (seksueel) geweld heeft
gedaan, kan geweld worden aangetoond
door middel van een verklaring van het
OM dan wel van de politie. Tevens is
een verklaring van een (vertrouwens)
arts vereist.
   Deze regeling treedt met terugwerken-
de kracht in werking op 17 oktober
2003. Dit is de datum waarop de brief
van de Minister, waarin deze regeling
wordt aangekondigd, aan de Tweede
Kamer is aangeboden.
   Indien er een beroep wordt gedaan op
(seksueel) geweld, zonder dat dit op de
voorgaande wijze kan worden aange-
toond, kan dit betrokken worden bij de
beoordeling of sprake is van een combi-
natie van klemmende redenen van
humanitaire aard die aanleiding geven
voortgezet verblijf toe te staan.

Verruimde gezinshereniging en oude-
renbeleid
Indien binnen drie jaar na verblijfsaan-
vaarding, niet meer wordt voldaan aan
de voorwaarden van verruimde gezins-
hereniging of het ouderenbeleid (zie
B2/7), wordt voortgezet verblijf toege-
staan, indien er sprake is van een combi-
natie van klemmende redenen van
humanitaire aard die daartoe aanleiding
geven. De beoordeling of in het concrete
geval op grond van een dergelijke com-
binatie van klemmende redenen van
humanitaire aard in het voortgezet ver-
blijf van de vreemdeling behoort te
worden berust, is aan de Minister.
   De vreemdeling die zich hierop
beroept, geeft aan welke klemmende
redenen van humanitaire aard naar zijn
mening tot aanvaarding van zijn voort-
gezet verblijf dienen te leiden en onder-
bouwt zijn beroep met terzake relevante
gegevens en bescheiden. Het is nadruk-
kelijk de eigen verantwoordelijkheid
van de vreemdeling om bij het indienen
van de aanvraag om voortgezet verblijf
aan te geven dat er sprake is van een
dergelijke combinatie van factoren, en
die met terzake relevante gegevens en
bescheiden te onderbouwen. Hij is daar-
toe de meest gerede partij. Indien het
beroep op klemmende redenen van
humanitaire aard niet of niet afdoende
met terzake relevante gegevens en
bescheiden is onderbouwd bij het indie-
nen van de aanvraag om voortgezet

verblijf, stelt de IND de vreemdeling in
de gelegenheid dit gebrek te herstellen.
In beginsel wordt de vreemdeling hier-
toe een termijn van twee weken gegund.
Bij de beoordeling van het beroep op
klemmende redenen van humanitaire
aard, wordt altijd een belangenafweging
gemaakt, waarbij de belangen van de
vreemdeling worden afgewogen tegen
die van de staat.
   Indien binnen drie jaar na verblijfsaan-
vaarding aantoonbaar ondervonden
(seksueel) geweld binnen de familie
heeft geleid tot verbreking van de fami-
lierelatie, wordt hieraan in de belangen-
afweging een zwaar gewicht toegekend.
Dit betekent dat, indien het ondervon-
den geweld binnen de familie is aange-
toond, de vreemdeling in aanmerking
komt voor voortgezet verblijf. Geweld,
waaronder seksueel geweld, dat heeft
geleid tot de feitelijke verbreking van de
familierelatie, wordt aangetoond aan de
hand van een proces-verbaal van de aan-
gifte en een verklaring van een (vertrou-
wens)arts.
   In gevallen waarin het OM ambtshal-
ve vervolging tegen de dader heeft
ingesteld, dus zonder dat betrokkene
aangifte van (seksueel) geweld heeft
gedaan, kan geweld worden aangetoond
door middel van een verklaring van het
OM dan wel van de politie. Ook in dat
geval is een verklaring van een (ver-
trouwens)arts vereist.

Medische noodsituatie
Na drie jaar verblijf als houder van een
verblijfsvergunning onder de beperking
‘verblijf vanwege medische noodsitua-
tie’ kan de vreemdeling op grond van
artikel 3.52 Vb een aanvraag doen voor
een verblijfsvergunning onder de beper-
king ‘voorgezet verblijf’, indien de
medische noodsituatie naar het oordeel
van de Minister nog ten minste één jaar
zal duren. De vreemdeling moet gedu-
rende de gehele periode hebben voldaan
aan de voorwaarden voor verlenging
van de geldigheidsduur van de oorspron-
kelijke verblijfsvergunning.

Slachtoffer/getuige-aangever van men-
senhandel
Een slachtoffer of getuige-aangever van
mensenhandel aan wie voor de duur en
in het belang van het strafproces tijde-
lijk verblijf in Nederland was toegestaan
en die van oordeel is dat het verblijf
dient te worden voortgezet om onaan-
vaardbare gevolgen bij terugzending te
voorkomen, kan een beroep doen op
artikel 3.52 Vb.
   Van de volgende categorieën slachtof-
fers kan de aanvraag om voortgezet
verblijf, mits zich verder geen algemene
weigeringsgrond voordoet, in ieder
geval worden ingewilligd:

slachtoffers die aangifte hebben
gedaan ten behoeve van, of op andere
wijze medewerking hebben verleend

a. 

aan een strafzaak die uiteindelijk heeft
geleid tot een veroordeling;

slachtoffers die aangifte hebben
gedaan ten behoeve van, of op andere
wijze medewerking hebben verleend
aan een strafzaak die uiteindelijk niet
heeft geleid tot een veroordeling, die op
het moment van de rechterlijke uit-
spraak reeds gedurende drie jaar of lan-
ger op basis van een verblijfsvergunning
op grond van B9 in Nederland verblijven.

Ad. a
Indien de aangifte of het op andere wij-
ze verlenen van medewerking aan een
strafzaak door het slachtoffer, terzake
mensenhandel tot een veroordeling van
de verdachte heeft geleid, wordt aange-
nomen dat terugkeer voor het slachtoffer
risico’s met zich brengt.
   Ten aanzien van de strafzaak is van
belang dat het slachtoffer medewerking
heeft verleend aan de opsporing of ver-
volging van mensenhandel. Verder
wordt opgemerkt dat een veroordeling
op grond van één van de andere in de
strafzaak ten laste gelegde misdrijven
ook voldoende is, mits mensenhandel
een onderdeel vormt van de tenlasteleg-
ging.
   Indien het slachtoffer een aanvraag
doet om voortgezet verblijf kan deze om
die reden worden ingewilligd. Hierbij is
dan wel van belang dat de rechterlijke
uitspraak in de strafzaak onherroepelijk
is geworden doordat geen rechtsmiddel
is aangewend tegen de uitspraak in eer-
ste aanleg óf, indien wel een rechtsmid-
del is aangewend, het Gerechtshof in
hoger beroep uitspraak heeft gedaan.

Ad b
Om het recht op voortgezet verblijf niet
geheel afhankelijk te maken van het ver-
loop van de strafzaak zal, indien de
strafzaak niet tot een veroordeling leidt,
doch de uitspraak anders luidt, en er wel
tenminste drie jaar is verstreken tussen
de verlening van de verblijfsvergunning
op grond van dit hoofdstuk en het in
kracht van gewijsde gaan van de rechter-
lijke uitspraak, de verblijfsduur van het
slachtoffer als belangrijkste humanitaire
factor wegen. Hierbij is dan eveneens
van belang dat de rechterlijke uitspraak
in de strafzaak onherroepelijk is gewor-
den doordat geen rechtsmiddel is aange-
wend tegen de uitspraak in eerste aanleg
óf, indien wel een rechtsmiddel is aan-
gewend, het Gerechtshof in hoger
beroep uitspraak heeft gedaan.
   Bij deze grond tot inwilliging is door-
slaggevend dat het slachtoffer drie jaar
of langer heeft bijgedragen aan de
opsporing of de vervolging én er een
rechterlijke uitspraak is gedaan. In het
geval de zaak eerder geseponeerd is
geweest en de daadwerkelijke vervol-
ging eerst na een beklag ter hand is
genomen, telt de termijn van de beklag-
procedure mee voor de berekening van
de driejaren termijn.

b. 
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   De vreemdeling die onder één van de
hierboven genoemde twee categorieën
valt, is de eerst aangewezene om dit aan
te tonen middels het overleggen van een
afschrift van de rechterlijke uitspraak in
de strafzaak.

Sepot of vrijspraak binnen drie jaar
Indien de strafzaak is geseponeerd, er
geen beklag is ingesteld, het beklag niet
is gehonoreerd, of de zaak binnen drie
jaar is geëindigd in vrijspraak kan het
slachtoffer voortgezet verblijf aanvragen.
   In deze gevallen, wordt de aanvraag
om voortgezet verblijf beoordeeld con-
form het hiernavolgend beleid.
   Aanvragen om voortgezet verblijf na
afloop van de B9-regeling van vreemde-
lingen die niet onder één van de twee
hierboven genoemde categorieën vallen,
waaronder slachtoffers mensenhandel
wier aangifte of andersoortige medewer-
king niet tot een strafzaak dan wel
rechterlijke uitspraak heeft geleid én
getuige-aangevers van mensenhandel,
kunnen alleen voor inwilliging in aan-
merking komen indien naar het oordeel
van de Minister wegens bijzondere indi-
viduele omstandigheden van de vreem-
deling niet gevergd kan worden dat hij
Nederland verlaat.
   Bij de beoordeling van een dergelijke
aanvraag kunnen de volgende factoren
een belangrijke rol spelen:

risico van represailles jegens betrokke-
ne en haar of zijn familie en de mate van
bescherming daartegen die de autoritei-
ten 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 maat-
schappelijke herintegratie in het land
van herkomst, rekening houdend met
specifieke culturele achtergrond en het
eventuele prostitutieverleden van
betrokkene, duurzame ontwrichting van
familierelaties, de eventuele maatschap-
pelijke opvattingen over prostitutie en
het overheidsbeleid terzake.

Indien een getuige-aangever aangifte
heeft gedaan en de aangifte uiteindelijk
heeft geleid tot een veroordeling van de
verdachte(n), moet bij de beoordeling
van het risico van represailles per geval
bezien te worden of zwaar gewicht dient
te worden toegekend aan deze veroorde-
ling. Indien de veroordeling de conclu-
sie rechtvaardigt dat in geval van de
getuige-aangever bij terugkeer naar het
land van herkomst gevaar voor represail-
les aanwezig is, kan hieraan doorslagge-
vende betekenis worden toegekend bij
de belangenafweging op grond van arti-
kel 3.52 Vb.
   De hiervoor genoemde factoren zijn
niet de enige factoren die van belang
zijn voor de beoordeling of aan het

– 

– 

– 

slachtoffer of de getuige-aangever, op
grond van klemmende redenen van
humanitaire aard verblijf dient te wor-
den toegestaan.
   Buiten de reeds genoemde factoren
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
psychische problemen waarvoor de
vreemdeling in Nederland in behande-
ling is, de zorg die de vreemdeling heeft
voor kinderen die in Nederland zijn
geboren of een opleiding volgen, de
positie van alleenstaande vrouwen in het
land van herkomst. Hierbij is nog van
belang dat, indien psychische of andere
medische omstandigheden worden aan-
gevoerd, dit slechts als onderdeel van de
te wegen factoren kan worden meege-
nomen. Indien enkel een beroep wordt
gedaan op medische omstandigheden
dan ligt beoordeling in het kader van het
beleid medische behandeling meer in de
rede.
   De vreemdeling geeft aan welke
klemmende redenen van humanitaire
aard naar zijn mening tot voortgezet
verblijf dienen te leiden en onderbouwt
het beroep met terzake relevante gege-
vens en bescheiden. Het is nadrukkelijk
de eigen verantwoordelijkheid van de
vreemdeling om bij het indienen van de
aanvraag om voortgezet verblijf aan te
geven welke factoren van belang zijn,
en die met terzake relevante gegevens
en bescheiden te onderbouwen. Hij is
daartoe de meest gerede partij. Indien
het beroep op klemmende redenen van
humanitaire aard niet, of niet afdoende
met terzake relevante gegevens en
bescheiden is onderbouwd bij het indie-
nen van de aanvraag om voortgezet
verblijf, stelt de IND de vreemdeling in
de gelegenheid dit gebrek te herstellen.
In beginsel wordt de vreemdeling hier-
toe een termijn van twee weken gegund.
Bij de beoordeling van het beroep op
klemmende redenen van humanitaire
aard, wordt altijd een belangenafweging
gemaakt, waarbij de belangen van de
vreemdeling worden afgewogen tegen
die van de Staat.

Strafzaak mensenhandel loopt na drie
jaar nog
Het slachtoffer dat drie jaar op basis van
een verblijfsvergunning op grond van
B9 in Nederland verblijft, kan ook
indien er nog een strafzaak loopt voort-
gezet verblijf aanvragen. In die gevallen
kan de aanvraag, mits zich verder geen
algemene weigeringsgrond voordoet, in
ieder geval worden ingewilligd.

Amv
Indien de Amv niet in aanmerking komt
voor een verblijfsvergunning voor voort-
gezet verblijf op grond van artikel 3.51,
kan op grond van klemmende redenen
van humanitaire aard voortgezet verblijf
worden toegestaan. Hierin voorziet arti-
kel 3.52 Vb.

   Bijzondere individuele omstandighe-
den als bedoeld in artikel 3.52 Vb kun-
nen indien het om een Amv gaat worden
aangenomen, indien:

de vreemdeling tot zijn meerderjarig-
heid in het bezit is van een verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd
onder de beperking ‘verblijf als Amv’;

hij drie jaar in het bezit is geweest
van een verblijfsvergunning; en

hij gedurende zijn verblijf in Neder-
land steeds voldeed aan de voorwaarden
voor verlening van de verblijfsvergun-
ning op grond van het bijzonder beleid
voor Amv.

Van de bevoegdheid om de vergunning
in een dergelijk geval aldus te wijzigen
zal geen gebruik worden gemaakt indien
er een of meer van de algemene gronden
voor weigering van toepassing zijn.
   In afwijking van B1/4.2 en B1/4.3
wordt de aanvraag niet afgewezen op
grond van het feit dat de vreemdeling
niet beschikt over een geldig document
voor grensoverschrijding of niet zelf-
standig en duurzaam beschikt over
voldoende middelen van bestaan.
   Het betreft hier met name vreemdelin-
gen van wie de verblijfsvergunning asiel
is ingetrokken, dan wel niet is verlengd,
en aan wie vervolgens een verblijfsver-
gunning is verleend op grond van het
bijzondere beleid inzake Amv’s. Indien
deze vreemdelingen op het moment dat
zij meerderjarig worden meer dan drie
jaar op grond van een verblijfsvergun-
ning in Nederland verblijven, maar nog
geen drie jaar in het bezit zijn van laatst-
genoemde verblijfsvergunning, kunnen
zij niet op grond van artikel 3.51 Vb in
aanmerking komen voor voortgezet ver-
blijf. Van deze vreemdelingen kan, in de
geest van het bijzondere beleid inzake
Amv’s, echter niet gevergd worden dat
zij na meer dan drie jaar verblijf in
Nederland op grond van een verblijfs-
vergunning Nederland alsnog verlaten.
Daarom kan in deze zaken artikel 3.52
Vb worden toegepast.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de
Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 februari 2008.
De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze:
de directeur-generaal Wetgeving,
Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.

a. 

b. 

c. 
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Toelichting

Algemeen
Het Nederlandse beleid is er op gericht
de opsporing en vervolging van hen die
zich aan mensenhandel schuldig maken,
zoveel mogelijk te bevorderen.
   In de praktijk is gebleken dat de
bereidheid van slachtoffers van mensen-
handel om aangifte te doen niet groot is.
Zij zijn in sommige gevallen echter wel
bereid om hun medewerking aan het
strafproces op een andere manier te ver-
lenen. Teneinde mogelijk te maken dat
zij gedurende het strafproces in aanmer-
king kunnen komen voor een tijdelijke
verblijfsvergunning en de daaraan
gekoppelde voorzieningen is het toepas-
singsbereik van artikel 3.48 Vreemdelin-
genbesluit 2000 uitgebreid tot slachtof-

fers van mensenhandel die geen aangifte
hebben gedaan, maar wel bereid zijn om
medewerking te verlenen aan het straf-
proces. In dit verband is niet vereist dat
het verblijf in Nederland van deze
vreemdelingen noodzakelijk wordt
geacht in het belang van de opsporing of
vervolging. Aldus wordt voorkomen dat
er een verschil in rechtspositie zou ont-
staan met de slachtoffers van mensen-
handel die wél aangifte hebben gedaan,
hetgeen niet wenselijk wordt geacht
temeer nu bezien vanuit het belang van
de opsporing en vervolging weinig ver-
schil is tussen een aangifte of een verkla-
ring van een slachtoffer.

   Met de wijziging van artikel 3.48
Vreemdelingenbesluit 2000 wordt tege-
moet gekomen aan aanbeveling zes in
de vijfde rapportage van de Nationaal
Rapporteur Mensenhandel van juni 2007.
   Hiermee wordt tevens tegemoet geko-
men aan het verzoek van de leden Koşer
Kaya en Azough van 12 april 2007 tij-
dens het Algemeen Overleg met de vas-
te Commissie voor Justitie, om de
mogelijkheden te onderzoeken de B9-
regeling uit te breiden zodat alleenstaan-
de minderjarige slachtoffers van
mensenhandel ook op aanwijzing van de
betrokken hulpverlenende instanties in
aanmerking kunnen komen voor deze
regeling in het geval zij geen aangifte
doen.
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   Naar aanleiding van het hier voor
genoemde verzoek van de leden Koşer
Kaya en Azough, is bij brief van
18 oktober 2007 (kenmerk 5481810/
DVB/07), de Tweede Kamer op de hoog-
te gesteld van het reeds bestaande
voornemen om artikel 3.48 Vreemdelin-
genbesluit 2000 te wijzigen. De wijzi-
ging van artikel 3.48 Vreemdelingenbe-
sluit 2000 is op 30 oktober 2007 in het
Staatsblad gepubliceerd (Staatsblad
2007, 436).
   Daarnaast is de Tweede Kamer op de
hoogte gesteld van het voornemen, naar
aanleiding van de aanbevelingen in de
vijfde rapportage van de Nationaal Rap-
porteur Mensenhandel, het beleid ten
aanzien van voorgezet verblijf op basis
van de verblijfsvergunning op grond van
de B9-regeling te wijzigen. Hierbij
wordt de mogelijkheid gecreëerd na drie
jaar aaneengesloten verblijf op basis van

een verblijfsvergunning op grond van de
B9-regeling, op aanvraag te toetsen of
op dat moment al een zelfstandige ver-
blijfsvergunning verleend kan worden
ook als de strafzaak nog loopt.
   Met dit wijzigingsbesluit wordt in de
Vreemdelingencirculaire 2000 uitvoe-
ring gegeven aan bedoeld nieuw beleid
en de wijziging van artikel 3.48 Vreem-
delingenbesluit 2000.
   In dit wijzigingsbesluit is tevens een
verduidelijking opgenomen ten aanzien
van het verlenen van de bedenktijd aan
vreemdelingen die zich op grond van
artikel 59 Vreemdelingenwet 2000 in
bewaring bevinden.
   Bovendien is voorzien in de mogelijk-
heid van monotoring van slachtoffers
van mensenhandel, door de contactper-
sonen mensenhandel van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst, die een asielpro-
cedure hebben lopen en vooralsnog geen

gebruik willen maken van de B9-
regeling. Ook is voor deze categorie
vreemdelingen voorzien in de mogelijk-
heid om op een later tijdstip alsnog
gebruik te maken van de B9-regeling.
   Daarnaast zijn uit B16/5 twee alinea's
over het overgangsrecht voor 18-
plussers geschrapt die tot verwarring
konden leiden en die bovendien verou-
derde informatie bevatten.
   Tenslotte heeft de Stichting tegen
Vrouwenhandel haar naam gewijzigd in
Coördinatiecentrum Mensenhandel.
Deze naamswijziging is tevens verwerkt
in dit wijzigingsbesluit.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens deze:
de directeur-generaal Wetgeving,
Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken,
R.K. Visser.
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