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SAMENVATTING 

Dat slachtoffers van mensenhandel recht hebben op bescherming, is een feit en staat ook niet ter discussie. Alle 
minderjarige en meerderjarige, buitenlandse en Nederlandse slachtoffers van mensenhandel hebben toegang tot 
hulp in Nederland. Deze notitie gaat over de zorgen van UNICEF Nederland en Defence for Children over de positie 
van minderjarige buitenlandse slachtoffers van mensenhandel zonder verblijfstitel. Als zij worden geïdentificeerd 
als slachtoffer krijgen zij een voogd en volgt er meestentijds een procedure over het verblijfsrecht als vluchteling of 
als slachtoffer mensenhandel. Het probleem is dat deze laatste procedures niet zijn ingericht op minderjarigen, het 
zijn procedures die focussen op volwassenen. Voor een vergunning als erkend vluchteling na een asielprocedure 
komen jongeren zelden in aanmerking, ook voor slachtoffers mensenhandel is dit een nauwelijks begaanbare weg. 
De speciale procedure voor slachtoffers mensenhandel die is neergelegd in onderdeel B8/3 (voorheen B9) van de 
Vreemdelingencirculaire (Vc) is alleen toegankelijk voor mensen die meewerken aan het strafrechtelijk proces 
tegen de mensenhandelaren. Voor kinderen is dit een erg hoge drempel en daarover heen stappen is bijna nooit in 
het belang van het kind.  

UNICEF Nederland en Defence for Children bepleiten dat minderjarige buitenlandse slachtoffers een tijdelijke 
vergunning krijgen als ze geïdentificeerd zijn als slachtoffer. Daarvoor is maar een minieme beleidswijziging nodig. 
Er is namelijk al een speciale regeling voor slachtoffers die vanwege hun conditie niet mee kunnen werken aan het 
strafrechtelijk proces en toch een verblijfsvergunning als slachtoffer krijgen. Het enige wat er moet gebeuren is 
deze regeling (vastgelegd in B8/3.1 Vc) ook standaard van toepassing te verklaren op minderjarigen.  

Minderjarige buitenlandse slachtoffers van mensenhandel hebben recht op snelle duidelijkheid over waar ze aan 
toe zijn, op welke plek zij mogen gaan werken aan het herstel van de afschuwelijke ervaringen die elk slachtoffer 
van mensenhandel heeft opgedaan. Als veilige terugkeer naar het land van herkomst mogelijk is, moet hieraan 
gewerkt worden door de voogd en de andere hulpverleners. Daarvoor moeten verschillende waarborgen getroffen 
worden die zijn vastgelegd in internationale documenten. Als de jongere niet in staat is om terug te keren vanwege 
zijn of haar gesteldheid of de te verwachte problemen in het land van herkomst, moet er zo snel mogelijk aan een 
herstel- en integratieplan in Nederland gewerkt worden.  

In deze notitie stellen UNICEF Nederland en Defence for Children voor dat de voogd van het minderjarige 
slachtoffer van mensenhandel gedurende maximaal een jaar onderzoekt welke duurzame oplossing voor het kind 
gepast is. Dat betekent dat het kind uiterlijk na een jaar weet of hij of zij in Nederland kan blijven of moet werken 
aan terugkeer, als dit nog niet gerealiseerd is maar wel op een veilige manier mogelijk zou zijn.  

De beleidsaanbevelingen in deze notitie zijn gebaseerd op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind, op internationale normen over de bescherming van slachtoffers van mensenhandel en sluiten ook aan bij de 
normen die in Nederland gelden voor kinderen die extra bescherming nodig hebben.  
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INTRODUCTIE 

Elk jaar worden er ongeveer zestig buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel in Nederland 
aangetroffen en geregistreerd.

1
 Het gaat om bijzonder kwetsbare kinderen die veel hebben meegemaakt in 

Nederland, een land waar ze vreemdeling zijn, en/of in hun land van herkomst. Ze zijn hier veelal alleen, zonder 
hun ouders. Voor velen is het vertrek uit het land van herkomst en de reis naar Nederland een traumatische 
ervaring geweest. Deze kinderen hebben op basis van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
(IVRK) en andere internationale verdragen recht op extra zorg en bescherming maar krijgen die in Nederland in 
onvoldoende mate.  

De speciaal voor slachtoffers van mensenhandel ontworpen tijdelijke verblijfsregeling is neergelegd in hoofdstuk B8 
paragraaf 3 van de Vreemdelingencirculaire (Vc) 2000

2
. Deze regeling, die in deze notitie kortweg de B8/3-regeling 

genoemd zal worden, biedt geen structurele zekerheid omdat het verblijfsrecht dat hieruit voortvloeit, gekoppeld is 
aan de bereidheid van het slachtoffer om aangifte te doen of op andere wijze mee te werken aan het opsporings- 
of vervolgingsonderzoek. Daarbij is de duur ervan afhankelijk van het verloop van het strafproces. Uit het 
onderzoek van Defence for Children – ECPAT Nederland en UNICEF Nederland , ‘Kinderhandel in Nederland 2013’, 
is gebleken dat de onzekerheid over het verkrijgen van verblijfsrecht voor minderjarige slachtoffers mensenhandel 
een duurzame oplossing in de weg staat.  

Ter illustratie, een buitenlands slachtoffer van mensenhandel van zestien jaar zal een keuze moeten maken tussen 
een asielprocedure of een B8/3 procedure om verblijfsrecht te krijgen. De keuze tussen beide procedures is 
ingewikkeld, beide zijn ook niet gericht op het tijdig vinden van een duurzame oplossing voor de minderjarige.  

Nidos heeft de voogdij over het slachtoffer. Wanneer het slachtoffer achttien wordt, stopt de voogdij, ongeacht de 
situatie waarin het slachtoffer zich bevindt en zijn of haar behoefte aan bescherming. De B8/3 verblijfsvergunning is 
dan vaak al ingetrokken door gebrek aan opsporingsmogelijkheden, of  de asielaanvraag is afgewezen en er is 
geen zicht op terugkeer of verblijfsrecht.

3
 Minderjarigen komen op hun achttiende verjaardag alleen te staan 

terwijl ze doorgaans gezien hun geschiedenis juist extra hulp nodig hebben.  

Defence for Children en UNICEF Nederland pleiten in deze notitie voor een aanpassing van het bestaande beleid 
rondom de vreemdelingrechtelijke procedures voor buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel 
waarbij het belang van het kind voorop komt te staan, zoals ook het VN-Kinderrechtenverdrag eist. Daarvoor moet 
meer aansluiting worden gezocht bij de reguliere systematiek van kinderbescherming in Nederland. Minderjarige 
slachtoffers moeten onafhankelijk van een strafrechtelijke procedure de bescherming krijgen die voor hun 
noodzakelijk is. Elk geïdentificeerd minderjarig slachtoffer zonder rechtmatig verblijf moet onmiddellijk een 
verblijfsvergunning voor één jaar krijgen. In die tijd dient er een duurzame oplossing te worden gezocht om extra 
schade door langdurige onzekerheid te voorkomen.  

                                                                 

1 Uit de gegevens die het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) heeft aangeleverd voor het Jaarbericht van UNICEF 
Nederland en Defence for Children over 2010 blijkt dat 63 van de 152 minderjarige slachtoffers van mensenhandel van niet-
Nederlandse komaf was. In 2011 waren 64 van de in totaal 195 minderjarige slachtoffers van niet-Nederlandse komaf. In 
2012 is er zelfs een stijging te zien van het aantal minderjarige slachtoffers en het aandeel niet-Nederlandse slachtoffers; 
van de 223 minderjarige slachtoffers zijn er 82 niet-Nederlands. Het vermoeden bestaat dat het werkelijke aantal 
slachtoffers hoger ligt. 

2 Tot 1 juni 2013 was deze regeling bekend onder de naam B9-regeling. De B9-regeling heet voortaan ‘Verblijfsregeling 
Mensenhandel’ en is neergelegd in hoofdstuk B8 paragraaf 3 Vc. 

3  Voor minderjarigen jonger dan 15 jaar die asiel hebben aangevraagd en die kunnen bewijzen dat zij niet terug kunnen keren 
naar hun thuisland is er een zogeheten nieuwe buitenschuld procedure mogelijk. De voorwaarden voor deze vergunning zijn 
echter zeer zwaar en zijn bekritiseerd door Defence for Children en UNICEF Nederland in de notitie 'Bescherming 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de knel', april 2013.  
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Deze notitie behandelt de kansen die actuele ontwikkelingen bieden om het beleid rondom minderjarige 
buitenlandse slachtoffers van mensenhandel nu aan te passen (hoofdstuk 1), het mensenrechtelijk kader 
(hoofdstuk 2), het huidige beschermingsregime, de verblijfsrechtelijke routes die op dit moment mogelijk zijn en de 
knelpunten daarvan (hoofdstuk 3) en de voorstellen voor beter beleid dat recht doet aan de kwetsbare positie 
waarin deze jongeren zich bevinden (hoofdstuk 4). De notitie sluit in hoofdstuk 5 af met de conclusie en een 
stappenplan voor de begeleiding en bescherming van minderjarige buitenlandse slachtoffers van mensenhandel.
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1. ACTUALITEIT 

Actuele ontwikkelingen geven extra aanleiding nieuw beleid te ontwikkelen voor de bescherming van buitenlandse 
minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Op de eerste plaats is er een nieuwe richtlijn mensenhandel van de 
Europese Unie

4
 waarvan op 6 april 2013 de implementatietermijn is verstreken. De Richtlijn biedt belangrijke 

aanknopingspunten om de bescherming van minderjarige buitenlandse slachtoffers van mensenhandel beter te 
beschermen (paragraaf 1.1).  

Daarnaast is de verblijfsrechtelijke bescherming van alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in 
Nederland sterk ingeperkt door de herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
waardoor zij meer afhankelijk zijn geworden van een goede verblijfsrechtelijke regeling die is toegespitst op hun 
bijzondere positie als minderjarig slachtoffer mensenhandel (paragraaf 1.2).

5
 

Ten slotte biedt de aanstaande herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen aanknopingspunten om ook de 
bescherming van buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel te verbeteren (paragraaf 1.3) 

1.1 EU-RICHTLIJN MENSENHANDEL 

Op 21 maart 2011 hebben de Europese Raad en het Europese Parlement een nieuwe richtlijn aangenomen ter 
bestrijding van mensenhandel die voorziet in bijzondere beschermingsmaatregelen voor minderjarige slachtoffers 
mensenhandel (hierna: de Richtlijn of EU-Richtlijn Mensenhandel). Overweging 23 van de preambule van de 
Richtlijn gaat speciaal over alleenstaande minderjarige slachtoffers en zet de beginselen uiteen waaraan hun 
bescherming moet voldoen:  

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar niet-begeleide minderjarige slachtoffers van mensenhandel, 

aangezien zij zich in een erg kwetsbare situatie bevinden en derhalve specifieke bijstand en ondersteuning 

behoeven. Vanaf het ogenblik dat een niet-begeleid minderjarig slachtoffer van mensenhandel wordt 

geïdentificeerd en totdat er een duurzame oplossing wordt gevonden, moeten de lidstaten voorzien in 

opvangmaatregelen die aan de behoeften van de minderjarige beantwoorden, en moeten zij ervoor zorgen 

dat de toepasselijke procedurele waarborgen worden toegepast. De nodige maatregelen moeten worden 

genomen om ervoor te zorgen dat in voorkomend geval een voogd en/of een vertegenwoordiger voor de 

minderjarige worden/wordt aangesteld, teneinde diens belangen te vrijwaren. Er dient zo spoedig mogelijk 

een beslissing over de toekomst van elk niet- begeleid minderjarig slachtoffer te worden genomen met het 

oog op een duurzame oplossing op basis van een individuele beoordeling waarin de belangen van het kind 

moeten vooropstaan. Duurzame oplossingen zijn onder meer terugkeer en re-integratie in het land van 

herkomst of van terugkeer, integratie in het gastland, het verlenen van een internationale 

beschermingsstatus of het verlenen van een andere status overeenkomstig het nationaal recht van de 

lidstaten.  

De intenties zoals neergelegd in de preambule worden verder uitgewerkt in verschillende artikelen die zullen 
worden besproken in hoofdstuk 2, het mensenrechtelijke kader. De artikelen uit de Richtlijn hebben directe 

                                                                 

4  Richtlijn 2011/36/EU van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan. De implementatietermijn is op 6 april 2013 verstreken. Het wetsvoorstel tot implementatie van deze 
richtlijn (Kamerstukken II 2012/2013, 33 309) is door de Tweede Kamer aanvaard en gereed voor plenaire behandeling door 
de Eerste Kamer. De implementatie van de richtlijn staat voor 5 november 2013 gepland op de agenda van de Eerste Kamer. 

5  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 mei 2013, nummer WBV 2013/9, houdende wijziging van de 
Vreemdelingencirculaire 2000. 
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werking in het Nederlandse recht en bieden aanknopingspunten om eerder en beter te werken aan duurzame 
oplossingen voor buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel.  

1.2 HERIJKING BELEID VOOR ALLEENSTAANDE MINDERJARIGE VREEMDELINGEN 

De tweede actuele ontwikkeling biedt niet zozeer een kans maar maakt de noodzaak voor een verbetering van de 
bescherming van minderjarige buitenlandse slachtoffers van mensenhandel wel extra nijpend.  

Per 1 juni 2013 is de speciale vergunning voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen afgeschaft. Na afwijzing 
van een asielverzoek is er geen ruimte meer om te onderzoeken of het kind op andere gronden toch bescherming 
in Nederland zou moeten kunnen krijgen. Er wordt geen onderzoek gedaan naar de individuele belangen van het 
kind nadat het asielverzoek is afgewezen. Tot 1 juni 2013 konden minderjarigen die asiel aanvroegen maar hiervoor 
niet in aanmerking kwamen, ambtshalve een amv-vergunning krijgen als er in het land van herkomst geen 
adequate opvang voorhanden was.

6
 Zolang aan de voorwaarden voor deze vergunning werd voldaan, hielden deze 

jongeren rechtmatig verblijf. In het nieuwe beleid zijn alleenstaande minderjarige slachtoffers die geen gebruik 
maken van de B8/3-regeling en geen asiel krijgen voortaan illegaal in Nederland, met alle risico’s voor (nieuwe) 
uitbuitingsituaties van dien.  

In het nieuwe beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen staat snelle terugkeer voorop. Dat maakt het 
extra nijpend om voor de slachtoffers mensenhandel in die groep op dit moment extra in te zetten op veiligheid en 
het vinden van een duurzame oplossing.  

 

1.3 WETSVOORSTEL HERZIENING KINDERBESCHERMINGSMAATREGELEN 

Het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen
7
, dat naar verwachting begin 2015 wordt 

geïmplementeerd, laat zien hoe de overheid wil zorgen voor minderjarigen die extra bescherming nodig hebben 
omdat ze in hun ontwikkeling worden bedreigd of hun veiligheid in het geding is, zoals bij slachtoffers van 
loverboys. Zij kunnen (ook nu al) onder toezicht worden gesteld en dan is er een gezinsvoogd die toeziet op de 
veiligheid en ontwikkeling van de minderjarige. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen hebben een voogd van 
Nidos omdat deze jongeren niet onder gezag van hun ouder(s) staan.

8
 Ook deze wettelijk vertegenwoordiger 

(‘gezagsvoogd’) heeft de taak om voor de belangen en veiligheid van de jongeren op te komen. Toch legt de 
professionele beoordeling van de Nidos voogd vaak onvoldoende gewicht in de schaal in de verblijfsrechtelijke 
procedures waar het gaat over het mogelijke slachtofferschap mensenhandel van minderjarige vreemdelingen of 
over de (on)wenselijkheid om terugkeer naar het land van herkomst te organiseren. Voor het familierecht geldt in 
het algemeen dat het ‘belang van het kind’, zoals dat door de (gezins)voogd wordt ingevuld, vanzelfsprekender 
wordt toegepast dan in het vreemdelingenrecht.  

Het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen biedt nieuwe normen voor alle minderjarigen die te 
maken krijgen met kinderbeschermingsmaatregelen in Nederland. Daarbij sluiten onze voorgestelde 
beleidswijzigingen voor buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel aan. Zo is er meer aandacht voor 
stabiliteit in het leven van de minderjarige en wordt de behoefte van kinderen om zo snel mogelijk duidelijkheid te 
krijgen over de plek waar ze thuishoren in het wetsvoorstel duidelijker erkend (zie hoofdstuk 4).  

                                                                 

6 Artikel 14 lid 1Vreemdelingenwet (Vw) 2000 jo. artikel 3.56 Vreemdelingenbesluit (Vb) 2000. 
7 Kamerstukken II, 2008/09, 32 015, nr. 3. 

8 Een gezinsvoogd ziet toe op de veiligheid en ontwikkeling van een kind dat onder toezicht is gesteld van 
Jeugdzorg. Het gezag van de ouders wordt hiermee ingeperkt. Een ‘gewone’ voogd is de wettelijk 
vertegenwoordiger van een kind, deze voogd heeft in plaats van de ouders gezag over het kind.  



9 

 

2. MENSENRECHTELIJK KADER  

Onderstaand schema somt de verschillende bepalingen in internationale verdragen en regelgeving op die 
bescherming bieden aan minderjarige slachtoffers van mensenhandel. In het vervolg van de paragraaf worden deze 
toegelicht. Internationaal rechtelijke waarborgen voor minderjarige slachtoffers mensenhandel: 

 De belangen van het kind moeten voorop staan (artikel 3 IVRK, artikel 13 lid 1 EU-Richtlijn Mensenhandel). 

 Verbod op discriminatie in de toegang tot rechten (artikel 2 IVRK, artikel 14 EVRM). 

 Lidstaten hebben de plicht om iedereen die zich binnen de rechtsmacht van het land bevindt op concrete 
en effectieve wijze te beschermen tegen schendingen van artikel 4 EVRM

9
 (jurisprudentie EVRM en artikel 

32-36 IVRK). 

 Ieder kind heeft een inherent recht op leven en de Staat moet de mogelijkheden tot overleven en 
ontwikkeling van het kind waarborgen (artikel 6 IVRK). 

 Uitgebuite kinderen hebben recht op herstel en re-integratie (artikel 39 IVRK) en het is essentieel dat hen 
toegang wordt geboden tot medische zorg, psychologische bijstand en educatie (artikel 9 lid 3 FP-34

10
).  

 Hulp aan slachtoffers wordt niet afhankelijk gemaakt van hun bereidheid als getuige op te treden (artikel 
12 lid 6, Verdrag inzake bestrijding van mensenhandel van de Raad van Europa, artikel 11 lid 3 EU-Richtlijn 
Mensenhandel). 

 Procedures moeten worden aangepast aan de speciale behoeften van minderjarige slachtoffers (artikel 8 
lid 1 sub a FP-34). 

 Slachtoffers krijgen een verlengbare verblijfsvergunning wanneer de bevoegde autoriteit van oordeel is 
dat hun verblijf op grond van hun persoonlijke situatie noodzakelijk is. Voor kinderen die slachtoffer zijn, 
wordt de verblijfstitel afgegeven in overeenstemming met hun belangen en, zo nodig verlengd (artikel 14 
lid 1 en 2 Verdrag inzake bestrijding van mensenhandel van de Raad van Europa, artikel 3 IVRK)  

 Er moet een duurzame oplossing komen voor minderjarige alleenstaande slachtoffers, gebaseerd op het 
belang van het kind (artikel 16 EU-Richtlijn Mensenhandel, artikel 3 IVRK). 

 De mening van de betrokken minderjarige wordt meegenomen in de beslissingen die over hem of haar 
genomen worden (artikel 12 IVRK). 

 

2.1 INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND 

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), dat sinds 1995 voor Nederland in werking is 

getreden, kent vier algemene beginselen die ook voor de buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel 

van belang zijn en die neergelegd zijn in de artikelen 2, 3, 6 en 12 IVRK. Artikel 2 IVRK verbiedt discriminatie op 

grond van (onder meer) status in de uitoefening van rechten die in het IVRK staan. Artikel 3 IVRK verplicht om het 

                                                                 

9 Artikel 4 EVRM gaat over het verbod op slavernij en dwangarbeid.  
10 Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie bij het Verdrag  inzake de 

Rechten van het Kind (PF-34).  
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belang van het kind voorop te stellen in beleid en bij individuele beslissingen die het kind raken. Artikel 6 IVRK 

waarborgt het leven en de ontwikkeling van het kind en artikel 12 regelt dat kinderen gehoord moeten worden en 

dat aan hun mening betekenis moet worden verleend die past bij hun leeftijd en ontwikkeling.  

Daarnaast zijn er meerdere artikelen in het IVRK die kinderen beschermen tegen de verschillende vormen van 

kinderhandel en uitbuiting. In de artikelen 32 tot en met 36 IVRK is het brede spectrum aan beschermingsrechten 

neergelegd. Artikel 32 IVRK beschermt kinderen tegen kinderarbeid en economische exploitatie. Artikel 33 IVRK 

verbiedt het gebruik van kinderen bij de illegale productie en handel in drugs. In artikel 34 IVRK wordt bepaald dat 

kinderen te allen tijde moeten worden beschermd tegen iedere vorm van seksuele uitbuiting. Artikel 35 IVRK 

beschermt kinderen tegen overige vormen van uitbuiting. Artikel 36 IVRK vormt het sluitstuk en geeft kinderen het 

recht op bescherming tegen ‘elke vorm van uitbuiting die schadelijk is voor het welzijn van het kind’. Het gaat hier 

om bescherming die verder gaat dan de bescherming die wordt geboden tegen de specifieke vormen van uitbuiting 

zoals beschreven in artikelen 32 tot en met 35 IVRK.
11

 

De bepalingen van artikel 32 tot en met artikel 36 IVRK dienen in relatie met artikel 39 IVRK te worden gelezen. 

Artikel 39 IVRK verplicht Verdragsstaten om alle passende maatregelen te nemen ‘ter bevordering van het 

lichamelijk en geestelijk herstel en de herintegratie in de maatschappij van een kind dat het slachtoffer is van elke 

vorm van verwaarlozing, exploitatie of misbruik; foltering of welke andere vorm ook van wrede, onmenselijke of 

onterende behandeling of bestraffing; of gewapende conflicten’. Dit herstel en deze herintegratie vinden plaats in 

een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid, het zelfrespect en de waardigheid van het kind. Hierbij gaat 

het om hulp, zo valt te lezen in de travaux preparatoires, geboden in een omgeving die gezondheid, zelfrespect en 

waardigheid in het kind koestert.
12

 

Naast het Verdrag heeft Nederland ook het Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie 

en kinderpornografie bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind geratificeerd (hierna: FP-34).
13

 In artikel 2 

wordt voor de toepassing van het Protocol verstaan onder de verkoop van kinderen: ‘iedere handeling of transactie 

waarbij een kind wordt overgedragen door een persoon of groep van personen aan een andere persoon of groep 

van personen tegen betaling of een andere vorm van vergoeding’. Andere relevante bepalingen uit het Protocol zijn 

artikel 8 lid 1 sub a: lidstaten dienen de kwetsbaarheid van minderjarige te erkennen en procedures aan te passen 

teneinde hun speciale behoeften, met inbegrip van hun speciale behoeften als getuigen te erkennen. Artikel 9 lid 3 

stelt eveneens dat Verdragspartijen alle mogelijke maatregelen moeten nemen teneinde alle passende 

ondersteuning aan de slachtoffers van mensenhandel te waarborgen, waaronder ondersteuning bij volledige re-

integratie in de samenleving en lichamelijk en geestelijk herstel. De maatregelen dienen aan te sluiten bij de leeftijd 

en mate van ontwikkeling van het kind. Om het volledige herstel van het kind te garanderen, is het essentieel dat 

toegang wordt geboden tot medische zorg, psychologische bijstand en onderwijs. 

 

 

                                                                 

11 S. Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. Den Haag: Martinus Nijhoff Publishers 
1999, p. 614. 

12   S. Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. Den Haag: Martinus Nijhoff 

Publishers 1999, p. 670. 

13 New York, 25 mei 2000, Trb. 2001, 63. Op 31 mei 2005 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Eerste 
en Tweede Kamer voorgesteld het Facultatief Protocol stilzwijgend goed te keuren (Staten-Generaal, vergaderjaar 2004-
2005, 30 158 (R1793), A en nr.1). 
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2.2 RAAD VAN EUROPA 

Het Verdrag inzake bestrijding van mensenhandel
14

 van de Raad van Europa is het eerste internationaalrechtelijke 

instrument met een expliciete focus op de mensenrechten van slachtoffers van mensenhandel.
15

 In Nederland is 

het Verdrag in werking getreden op 6 november 2009.
16

 Artikel 14 lid 1 bepaalt dat de Verdragspartij een 

verlengbare verblijfsvergunning geeft aan slachtoffers wanneer de bevoegde autoriteit van oordeel is dat hun 

verblijf op grond van hun persoonlijke situatie noodzakelijk is en/of de bevoegde autoriteit van oordeel is dat hun 

verblijf noodzakelijk is met het oog op hun samenwerking met de bevoegde autoriteiten bij het onderzoek of de 

strafrechtelijke procedure. Voor minderjarigen wordt in lid 2 daar aan toegevoegd dat indien nodig uit juridisch 

oogpunt de verblijfstitel van kinderen die slachtoffer zijn, wordt afgegeven in overeenstemming met hun belangen 

en, in voorkomend geval, onder dezelfde voorwaarden verlengd. Het Verdrag koppelt de hulpverlening aan 

geïdentificeerde slachtoffers los van de plicht tot meewerken aan het strafproces. In artikel 12 worden de 

maatregelen beschreven die lidstaten moeten treffen om het fysiek, psychisch en sociaal herstel van slachtoffers 

mogelijk te maken. Deze hulp moet ten minste bestaan uit veilige opvang, psychologische en materiële 

ondersteuning, toegang tot medische (nood)hulp, vertaling, rechtshulp, voorlichting en toegang tot onderwijs voor 

kinderen. De hulpverlening waar dit artikel over spreekt, staat los van het verlenen van een verblijfsvergunning (dat 

is geregeld in artikel 14). Het zesde lid van artikel 12 bepaalt verder dat elke Verdragspartij de wetgevende en 

andere maatregelen moet nemen die nodig kunnen zijn om te waarborgen dat hulp aan slachtoffers niet afhankelijk 

wordt gemaakt van zijn of haar bereidheid als getuige op te treden.  

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van de Raad van Europa heeft in enkele zaken over 

mensenhandel een uitspraak gedaan. De beschermingsverplichting van lidstaten tegenover (minderjarige) 

slachtoffers, wordt hierbij uitdrukkelijk vastgesteld. In de zaak Siliadin tegen Frankrijk
17

 ging het om de uitbuiting 

van een 15-jarig Togolees meisje in Frankrijk. In de andere zaak, Rantsev tegen Cyprus
18

 was een volwassen 

Russische vrouw uitgebuit en omgekomen in Cyprus. In beide zaken stelde het EHRM een schending van het verbod 

op slavernij, dienstbaarheid en dwangarbeid vast, artikel 4 EVRM (verbod van slavernij en dwangarbeid), en 

veroordeelde de lidstaten voor het niet nakomen van hun beschermingsverplichting. Uit deze uitspraken volgt dat 

lidstaten de plicht hebben om de mensen die zich binnen hun rechtsmacht bevinden op concrete en effectieve wijze 

te beschermen tegen schendingen van artikel 4 EVRM. Dit geldt ook voor de relatie tussen burgers onderling. De 

Staat is aansprakelijk wanneer er tegen een dergelijke schending onvoldoende waarborgen worden geboden, hetzij 

in de wetgeving, hetzij in de uitvoering daarvan. De verplichting vereist ‘de strafbaarstelling en een - de facto - 

effectieve repressie van ieder handelen dat ertoe strekt een persoon in een van de in artikel 4 EVRM bedoelde 

situaties te houden’.
19

  

 

 

 

                                                                 

14 CETS No. 197, 16 mei 2005, Warschau. 
15 Advies De mens beschermd en de handel bestreden, ACVZ, februari 2009, p.27. 
16 Stb. 2009, 445. 
17 EHRM 26 juli 2005 (Siliadin tegen Frankrijk) nr. 73316/01. 
18 EHRM 7 januari 2010 (Rantsev tegen Cyprus) nr. 25965/04. 
19 Dien Korvinus, Dagmar Koster en Heleen de Jonge van EIlemeet', ‘Mensenhandel: het begrip uitbuiting in art. 273a Sr.’, 

Trema, september 2006, nummer 7, p. 289. 
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2.3 EUROPESE UNIE 

Ter vervanging van het kaderbesluit Mensenhandel heeft de EU in 2011 een nieuwe richtlijn mensenhandel 
aangenomen: Richtlijn 2011/36/EU van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de 
bescherming van slachtoffers daarvan (de Richtlijn of EU-Richtlijn Mensenhandel). Hierin zijn verschillende rechten 
voor minderjarige slachtoffers met en zonder verblijfsvergunning vastgelegd. Volgens artikel 13 lid 1 worden 
minderjarige slachtoffers voorzien van bijstand, ondersteuning en bescherming. Daarin staat ook dat bij de 
toepassing van deze richtlijn de belangen van het kind voorop moeten staan. In artikel 14 van de Richtlijn wordt de 
bijstand en ondersteuning van minderjarige slachtoffers verder uitgewerkt: Lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de specifieke acties om minderjarige slachtoffers van mensenhandel op korte 
en lange termijn bij te staan en te steunen bij hun fysieke en psychosociale herstel, op basis van een individuele 
beoordeling plaatsvinden. De acties houden rekening met de meningen van kinderen, hun behoeften en belangen, 
en leiden tot een duurzame oplossing voor het kind. Binnen een redelijke termijn bieden de lidstaten, in 
overeenstemming met het nationale recht, toegang tot onderwijs aan minderjarige slachtoffers en kinderen van 
slachtoffers die in overeenstemming met artikel 11 bijstand en ondersteuning genieten.  

De Richtlijn stelt uitdrukkelijk dat de ‘bijstand en ondersteuning aan slachtoffers niet afhankelijk mag worden 
gemaakt van de bereidheid van het slachtoffer om mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek, de vervolging 
of het proces, onverminderd Richtlijn 2004/81 of soortgelijke nationale voorschriften’.

20
 In Richtlijn 2004/81 

betreffende een tijdelijke verblijfstitel voor slachtoffers mensenhandel die samenwerken met de autoriteiten 
(hierna Richtlijn 2004/81) wordt het verblijfsrecht voor slachtoffers van mensenhandel wél afhankelijk gemaakt van 
de medewerking van het slachtoffer aan het strafproces.

21
 UNHCR en UNICEF hebben samen met andere 

mensenrechtenorganisaties van de VN steeds bepleit dat de verwijzing naar de Richtlijn 2004/81 in de nieuwe 
Richtlijn 2011/36/EU geschrapt zou moeten worden. De organisaties vinden dat hulp en ondersteuning 
onvoorwaardelijk gegeven moet worden, zonder dit te koppelen aan een (tijdelijk) verblijfsrecht en aan 
medewerking met de autoriteiten.

22
 In het volgende hoofdstuk wordt deze koppeling van verblijf en aangifte nader 

toegelicht. 

 

                                                                 

20  Richtlijn 2011/36/EU, artikel 11 lid 3. 
21  Zie hierover: C. Rijken, ‘Versterkte bescherming voor slachtoffers van mensenhandel’, Journaal Vreemdelingenrecht, maart 

2012, nr. 1, p. 91-93. 
22  Prevent Combat Protect Human Trafficking, Joint UN Commentary on the EU Directive – A Human Rights-Based Approach. 

OHCHR, UNHCR, UNICEF, UNODC, UN Women and ILO. November 2011, pag. 47. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-
brussels/documents/genericdocument/wcms_170010.pdf 

  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms_170010.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms_170010.pdf
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3 DE HUIDIGE BESCHERMING, VERBLIJFSRECHTELIJKE PROCEDURES EN KNELPUNTEN 

 

 

Minderjarige slachtoffers van mensenhandel hebben bescherming nodig. Wanneer ouders niet in de buurt zijn of 
niet in staat zijn om deze bescherming te bieden, is het de verantwoordelijkheid van de overheid om hier in te 
voorzien. Voor buitenlandse alleenstaande minderjarigen geldt dat ze een voogd van Nidos krijgen toegewezen die 
toeziet op de veiligheid van de jongere (paragraaf 3.1).  

Veel buitenlandse slachtoffers mensenhandel krijgen geen verblijfsrechtelijke bescherming waardoor ze in de 
illegaliteit belanden. De tijdelijke verblijfsvergunning die sommige slachtoffers krijgen als ze aangifte doen van 
mensenhandel biedt evenmin zekerheid en een duurzaam perspectief. Voor minderjarige buitenlandse slachtoffers 
kunnen verschillende procedures worden opgestart die hen verblijfsrechtelijke bescherming kunnen bieden. De 
belangrijkste twee zijn de B8/3-regeling en de asielprocedure. Beide regelingen zijn niet specifiek ingericht voor 
minderjarige slachtoffers van mensenhandel. De knelpunten bij beide procedures worden beschreven in paragraaf 
3.2. 

 

3.1 POSITIE VAN DE VOOGD 

Minderjarigen die slachtoffer zijn van uitbuiting worden ernstig bedreigd in hun ontwikkeling. Ze hebben 
bescherming nodig tegen bijvoorbeeld een Nederlandse loverboy of een buitenlandse mensenhandelaar. Voor 
Nederlandse slachtoffers zijn het doorgaans de ouders die als eerste hun kind beschermen. Als het ouders 
onvoldoende lukt hun kinderen veiligheid te bieden, kan de staat kinderbeschermingsmaatregelen treffen zoals het 
aanwijzen van een gezinsvoogd. Deze gezinsvoogd biedt de ouders hulp en steun ‘teneinde de bedreiging van de 
zedelijke, of geestelijke belangen of de gezondheid van de minderjarige af te wenden’ (artikel 1:257 lid 1 BW). 
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Doorgaans zijn buitenlandse minderjarige slachtoffers hier alleen zonder ouders of verzorgers en is er sprake van 
een gezagsvacuüm. Artikel 1:241 lid 7 BW regelt het uitoefenen van de voorlopige voogdij door Nidos over deze 
minderjarigen.  

Daar waar de gezinsvoogd te maken heeft met een kinderrechter die bijvoorbeeld toetst of de 
ondertoezichtstelling moet worden verlengd of dat er een machtiging uithuisplaatsing nodig is, heeft de 
kinderrechter geen rol in de vreemdelingenrechtelijke procedures. Binnen het vreemdelingenrecht lijkt het IVRK 
een ondergeschoven kindje. Voor de voogd van Nidos is het moeilijk om het belang van het kind voldoende 
meegewogen te laten krijgen bij de vreemdelingenrechter. Het lijkt erop als de gezinsvoogd binnen het familierecht 
meer erkend wordt als de meest deskundige belangenbehartiger van het kind dan de voogd binnen het 
vreemdelingenrecht. Dat is vooral te wijten aan het feit dat het IVRK in het familierecht een veel vanzelfsprekender 
rol vervult als norm dan binnen het vreemdelingenrecht. Het is dringend noodzakelijk dat dit verschil in positie 
verdwijnt.

23
   

Aan de mening van de voogd van Nidos over bijvoorbeeld de identificatie van slachtofferschap mensenhandel en 
over terugkeermogelijkheden zou binnen het vreemdelingenrecht veel meer gewicht moeten toekomen.  

De voogdij stopt als de jongere achttien wordt en kan niet vrijwillig worden voortgezet. Binnen de 
kinderbeschermingsmaatregelen is het echter wel mogelijk om hulp door te laten lopen na het achttiende 
levensjaar. Ook wat dit betreft staan buitenlandse slachtoffers van mensenhandel er slechter voor dan slachtoffers 
die binnen het systeem van de kinderbeschermingsmaatregelen vallen. 

Dit onderscheid is tenslotte ook goed zichtbaar bij de wijze van plaatsing van minderjarigen in een instelling. Het 
plaatsen van een Nederlands slachtoffer van mensenhandel in een gesloten instelling, bijvoorbeeld ter 
bescherming tegen een loverboy, is bij Nederlandse kinderen enkel van toepassing wanneer dit in hun belang is, en 
er dient een machtiging te worden gevraagd bij de kinderrechter.

 24
 (Potentiële) buitenlandse slachtoffers 

daarentegen worden zonder nadere toets door de kinderrechter in de beschermde opvang
25

 geplaatst.  

In het wetvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen wordt voorgeschreven dat kinderen binnen een 
aanvaardbare termijn moeten weten waar ze aan toe zijn. Langdurige onzekerheid kan schade veroorzaken. Zeker 
na een periode van twee jaar moet overwogen worden of het kind nog langer in onzekerheid mag blijven over zijn 
toekomstige opvoedingssituatie of dat er definitieve oplossingen voor het kind moeten worden gezocht.

26
 De 

gezinsvoogd speelt een belangrijke rol bij deze beslissingen. Binnen het vreemdelingenrecht is het vooral de 
uitkomst van verblijfsrechtelijke procedures die gaat bepalen waar de ‘duurzame oplossing’ voor een buitenlands 
minderjarig slachtoffer van mensenhandel is gelegen. De invloed die de voogd kan uitoefenen op de 
verblijfsrechtelijke procedures is gering.  

KNELPUNTEN 

Anders dan gezinsvoogden die kinderbeschermingsmaatregelen uitvoeren, opereren voogden van alleenstaande 
buitenlandse slachtoffers mensenhandel veelal binnen het vreemdelingrechtelijk kader. Het belang van het kind, 
zoals dat door de (gezins)voogd word ingevuld en verdedigd heeft binnen het vreemdelingenrecht een veel 
moeilijker te bevechten plaats dan binnen het familierecht. Het is moeilijk ook om het belang van slachtoffers om 

                                                                 

23 Prof. Rodrigues bepleit de aanstelling van een kindervreemdelingenrechter voor amv’ers. Ook deze weg zou bewandeld 

kunnen worden om het belang van het kind een sterkere positie te geven. G.G. Lodder & P.R. Rodrigues (red). Het kind in het 
immigratierecht. Den Haag: Sdu 2012, p. 22. 

24 Zie artikel 29b Wet op de Jeugdzorg. 
25  De Beschermde Opvang is een bijzondere opvanginstelling voor (potentiële) buitenlandse minderjarige slachtoffers van 

mensenhandel van het COA waarbij slachtoffers in verschillende fases worden ‘gedeprogrammeerd’ om los te komen van 
hun handelaar. Zie voor meer informatie WODC onderzoek ‘Tussen beheersing en begeleiding’, 2010.  

26 Kamerstukken II, 2008/09, 32 015, nr. 3, p. 10. 
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zekerheid te krijgen over de (locatie van de) toekomstige opvoedsituatie voorop gesteld te krijgen. Hoe de 
toekomst er voor buitenlandse slachtoffers mensenhandel uit gaat zien wordt ook bepaald door de procedures 
over het verblijfsrecht (zie paragraaf 3.2).  

De noodzaak om de positie van de voogd van buitenlandse alleenstaande slachtoffers mensenhandel te versterken 
volgt ook uit de brief over de herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Feitelijk lijkt 
de ruimte voor de Nidos-voogd om een onafhankelijke belangenafweging te maken nadat een asielaanvraag is 
afgewezen, te zijn beperkt.

27
  

 

3.2 ASIEL OF B8/3? 

Wanneer een buitenlands minderjarig slachtoffer van mensenhandel in Nederland wordt ‘ontdekt’ en het 
slachtoffer geen verblijfsvergunning heeft, wordt er meestal een verblijfsprocedure opgestart.  

Voogden van Nidos zullen doorgaans in overleg met een advocaat besluiten om een asielvergunning aan te vragen 
of aangifte te doen van mensenhandel om een verblijfsvergunning onder de beperking ‘slachtofferaangever van 
mensenhandel’ verleend te krijgen (B8/3-vergunning).

28
 

29
 Er moet een keuze worden gemaakt, de procedures 

kunnen niet naast elkaar lopen.
30

 De keuze voor welke procedure het meest geschikt is, is niet gemakkelijk te 
maken door de voogd, vaak kleven aan elke keuze nadelen. Het komt ook veel voor dat kinderen zelf geen aangifte 
durven te doen voordat ze helemaal zijn uitgeprocedeerd over de asielaanvraag. De bescherming van minderjarige 
slachtoffers mensenhandel staat in beide procedures niet centraal en kennen verschillende knelpunten voor de 
bescherming van slachtoffers. De knelpunten van beide procedures zullen hieronder worden besproken.  

3.2.1 ASIEL 

Voor een asielaanvraag zijn asielgronden nodig.
31

 Slachtofferschap mensenhandel is op zichzelf geen asielgrond 
maar kan wel samenvallen met asielgronden als het slachtoffer een gegronde vrees heeft voor vervolging op basis 
van één van de asielgronden: ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn 

                                                                 

27 Kamerstukken II, 2011/12, 27062, nr. 75. 
28 Artikel 3.48 Vreemdelingenbesluit (Vb). 
29  In 2011 zijn 64 slachtoffers geregistreerd bij CoMensha met een andere nationaliteit dan de Nederlandse. In hetzelfde jaar 

werden 30 (toen nog) B9-vergunningen verleend aan minderjarigen. In 2010 zijn er 57 buitenlandse slachtoffers 
geregistreerd en zijn er wederom 30 B9-vergunningen verleend aan minderjarigen. Deze voorzichtige vaststelling volgt uit 
een analyse van de cijfers van CoMensha en het beroep van Defence for Children op de Wet openbaarheid van bestuur van 
11 mei 2012 over B9-vergunningen voor minderjarige slachtoffers mensenhandel. De cijfers van CoMensha zijn mogelijk niet 
volledig omdat niet alle minderjarige slachtoffers zijn gemeld bij CoMensha. Ook zijn de cijfers uit het WOB verzoek niet 
nader gespecificeerd dan tientallen. In 2012 is aan 22 van de 82 geregistreerde buitenlandse minderjarige slachtoffers, een 
B9-vergunning verleend. 

30  Het is in theorie mogelijk meerdere reguliere procedures naast elkaar te voeren. Het samenlopen van een asielprocedure en 
een reguliere procedure is echter niet mogelijk. Volgens artikel 30 lid 1 onder b Vw wordt de asielvergunning afgewezen 
wanneer de vreemdeling rechtmatig verblijf heeft, bijvoorbeeld in afwachting van een beslissing over een aanvraag in een 
reguliere procedure.  

31  Zie artikel 1 Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. In artikel 1 van dit verdrag worden verschillende redenen of 
‘gronden’ gegeven waarom een asielzoeker in het thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging en recht zou kunnen 
hebben op een asielvergunning. Redenen voor deze vervolging zijn ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het 
behoren tot een bepaalde sociale groep, zoals homoseksuelen. Een tweede voorwaarde is dat de asielzoeker geen 
bescherming kan krijgen van de overheid in het thuisland.  
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politieke overtuiging.
32

 In het geval van handel in minderjarige vrouwen zou er sprake kunnen zijn van gender 
gerelateerd geweld dat onder bepaalde voorwaarden wel grond kan zijn voor asielbescherming.

33
  

KNELPUNTEN 

Knelpunt bij de asielprocedure voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel is dat het vereiste van ‘gegronde 
vrees voor vervolging’ niet altijd te koppelen is aan de feitelijke situatie van het slachtoffer.

34
 Het is echter niet 

uitgesloten dat er ook sprake is van een asielgrond. Kinderen en vrouwen kunnen deel uitmaken van een sociale 
groep, een van de gronden voor vervolging. Van belang is ook de mate van bescherming die een land kan bieden of 
welke kan worden ingeroepen tegen het verhandelen van kinderen. Advocaten identificeren als knelpunt tevens 
het vereiste van ‘de positieve overtuigingskracht’ die moet uitgaan van het asielrelaas. Wanneer er geen reis- of 
identiteitspapieren zijn om het asielrelaas te staven, moet er een positieve overtuigingskracht uitgaan van het 
verhaal van het slachtoffer.

35
 Een enkel hiaat, ongerijmde wending of tegenstrijdigheid in een asielverhaal 

betekent al dat er geen positieve overtuigingskracht kan worden toegekend aan het verhaal.
36

 Gezien de jeugdige 
leeftijd en de dwang en/of misleiding van de mensenhandelaar is het vaak moeilijk voor slachtoffers om 
consistente verklaringen af te leggen over hun asielrelaas.  

Een asielprocedure kan een asielstatus geven aan slachtoffers van mensenhandel en daarmee de 
verblijfsrechtelijke zekerheid bieden waarmee betere bescherming mogelijk is. De eisen om voor deze vergunning 
in aanmerking te komen zijn echter zwaar gezien de specifieke formulering van mogelijke asielgronden en positieve 
overtuigingskracht die van het verhaal moet uitgaan. Hoe beperkt Nederland slachtoffers van mensenhandel asiel 
verleent, is ook zichtbaar in de Evaluatie gender gerelateerd vreemdelingenbeleid in Nederland, van INDIAC, het 
Informatie en Analyse Centrum van de IND uit 2008. Van de 712 bestudeerde asielaanvragen uit het eerste 
kwartaal van 2007 werden slecht 19 aanvragen aangemerkt waar sprake zou kunnen zijn van slachtofferschap 
mensenhandel. In vijf van die 19 zaken is een asielvergunning verleend, waarvan er slechts één ‘mogelijkerwijs’ 
verband hield met mensenhandel.

37
 Het gebrek aan aandacht van de IND voor mogelijk slachtofferschap 

mensenhandel bij de asielaanvraag van minderjarigen is tweemaal door de Afdeling bestuursrechtspraak (hierna: 
de Afdeling) gegrond verklaard. In twee asielaanvragen

38
 van minderjarigen die in de speciale beschermde opvang 

verbleven voor (potentiële) minderjarige slachtoffers, werd de minderjarige te snel aan het nader gehoor 
onderworpen. In de beschermde opvang wordt gewerkt aan ‘deprogrammering’

39
 van slachtoffers zodat zij niet 

langer onder invloed van de mensenhandelaar staan en waarheidsgetrouw kunnen verklaren.
40

 Bij beide 
slachtoffers was de deprogrammering niet afgewacht. Mogelijk konden zij daardoor hun asielgronden niet goed 
toelichten. Daarbij werd ten onrechte verwacht dat de minderjarige zelf verantwoordelijk was voor het aandragen 
van mogelijke mensenhandel aspecten. De gehoorambtenaar vroeg daar zelf niet naar. In beide zaken heeft de 
Afdeling het beroep van de kinderen gegrond verklaard en de zaak terugverwezen.  

                                                                 

32  Guidelines on International Protection, the application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating 
to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked. HCR/GIP/06/07, 7 april 2006. 

33  In het geval van gender gerelateerd geweld zouden vrouwen ‘een bepaalde sociale groep’ vormen die vervolgd wordt en zo 
onder artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag kunnen vallen. Guidelines on International Protection, Gender-Related 
Persecution within the context of Article 1A(2)of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of 
Refugees. HCR/GIP/02/01, 7 mei 2002, paragraaf 18. 

34  Guidelines on International Protection, the application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating 
to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked. HCR/GIP/06/07, 7 april 2006, p. 11. 

35  C1/3.4 Vc. 
36  ABRvS,11 december 2009 nr. 200904257/1/VI. 
37 Evaluatie gendergerelateerd vreemdelingenbeleid in Nederland, Rijswijk:INDIAC, 2008, p. 56. 
38 ABRvS 7 februari 2012, nr. 201002520/1/V1 en ABRvS 15 januari 2010, 200904260/1/V3, JV 2010/151, ve10000122. 
39 Vaak hebben mensensmokkelaars, mensenhandelaren of de familie de minderjarige geïnstrueerd een bepaald asielverhaal 

te vertellen. Kort na aankomst, weet de minderjarige nog niet wie hij of zij kan vertrouwen en of hij of zij aan dat opgelegde 
verhaal moet vasthouden of niet.  

40 Brief van de Unitmanager Unit Landelijke AMV-Taken, van 11 maart 2009 aan de werkgroep B9-advocaten (in bezit van 
Defence for Children-ECPAT Nederland). 
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Een asielvergunning voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel is mogelijk maar de voorwaarden zijn 
moeilijk te vervullen. Wanneer een minderjarig slachtoffer voldoet aan de voorwaarden voor asiel is deze 
verblijfsgrond te verkiezen boven een andere verblijfsvergunning omdat dit een sterke verblijfstitel geeft gebaseerd 
op de vrees voor vervolging van het slachtoffer.  

Als een alleenstaande minderjarige vreemdeling geen asielstatus krijgt, dient hij terug te keren naar het land van 
herkomst. Wanneer terugkeer niet mogelijk is, verblijft de minderjarige zonder verblijfsvergunning in Nederland. 
De minderjarige vreemdeling heeft wel nog recht op onderwijs. medische zorg en opvang. Als de minderjarige 
buiten zijn of haar schuld na drie jaar nog altijd niet is teruggekeerd, kan hij of zij een aanvraag doen voor een 
buitenschuld vergunning. Deze procedure is alleen toegankelijk voor minderjarigen die jonger waren dan 15 jaar 
toen ze het land binnenkwamen.  

3.2.2 B8/3-VERGUNNING 

Op basis van artikel 14 van de Vreemdelingenwet (Vw) 2000 jo. artikel 3.4, lid 1, sub p van het 
Vreemdelingenbesluit (Vb) 2000 kan een slachtoffer van mensenhandel een verblijfsvergunning verleend krijgen 
onder de beperking: ‘tijdelijke humanitaire gronden’. De eisen hiervoor zijn neergelegd in artikel 3.48 Vb en de 
hoofdstukken B8/3 Vc. Het geheel van deze regels wordt samengevat als de Verblijfregeling Mensenhandel (B8/3-
regeling

41
). Bij een ‘geringe aanwijzing’ dat iemand slachtoffer is van mensenhandel kan de politie de B8/3-regeling 

aanbieden. De politie stelt het slachtofferschap mensenhandel vast en kijkt hierbij voornamelijk naar 
opsporingsindicatoren, zoals personalia van de verdachte of het adres waar de uitbuiting heeft plaatsgevonden. 
Het slachtoffer krijgt eerst tijdelijk rechtmatig verblijf en opvang gedurende een rustperiode van drie maanden om 
na te denken over het doen van aangifte of een andere vorm van samenwerking met de opsporingsautoriteiten. Als 
het slachtoffer aangifte doet of meewerkt aan het opsporings- of vervolgingsonderzoek krijgt hij of zij een tijdelijke 
verblijfsvergunning. De vergunning kan worden verlengd zolang de strafrechtelijke procedure duurt. Wanneer het 
strafrechtelijk onderzoek afloopt, wordt het verblijfsrecht ingetrokken behalve als de daders worden veroordeeld 
(zie hieronder ‘Vergunning ‘humanitair niet-tijdelijk’ na B8/3’).

42
 De strafrechtelijke procedure wordt beëindigd 

met een sepot of een rechterlijk vonnis.  

De B8/3-vergunning maakt het verblijfsrecht van slachtoffers afhankelijk van medewerking aan een strafrechtelijk 
onderzoek. De verblijfstitel is bovendien tijdelijk van aard. Artikel 16 van de EU-Richtlijn Mensenhandel schrijft 
echter voor dat er een duurzame oplossing moet worden gezocht voor minderjarige alleenstaande slachtoffers 
gebaseerd op het belang van het kind.  

3.2.3 VERGUNNING ‘HUMANITAIR NIET-TIJDELIJK’ NA B8/3  

Na het aflopen van de B8/3-vergunning kan een verblijfsvergunning worden aangevraagd op niet-tijdelijke 
humanitaire gronden.

43
 Deze aanvragen door slachtoffers van mensenhandel worden in ieder geval ingewilligd 

wanneer de vervolging heeft geleid tot een veroordeling van mensenhandel
44

 of als het verblijf in Nederland op 
basis van de B8/3-vergunning langer dan drie jaar heeft geduurd.

45
 In overige gevallen komen aanvragen alleen 

voor inwilliging in aanmerking als naar het oordeel van de minister wegens bijzondere individuele omstandigheden 

                                                                 

41 In 2013 hebben veel artikelen in de Vreemdelingencirculaire een andere plaats (en soms ook andere invulling) gekregen. Alle 

jurisprudentie en literatuur tot die verandering spreekt over de B9-regeling, de vroegere plaats van de regeling in de 
circulaire. 

42 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel kunnen nadat zij in het bezit zijn geweest van een verblijfsvergunning 
op tijdelijke humanitaire gronden (B8/3 Vc), een aanvraag indienen om verlening van een verblijfsvergunning op niet-
tijdelijke humanitaire gronden op grond van art. 3.51, eerste lid aanhef en onder h van het Vreemdelingenbesluit. 
Uitgewerkt in hoofdstuk B9/9 Vc. Deze verblijfsgrond heette voorheen ‘voortgezet verblijf’.   

43 Artikel 3.51 Vb eerste lid, aanhef en onder h, uitgewerkt in hoofdstuk B9/9 Vc. 
44 Deze verblijfsgrond is ingevoerd bij WBV 2006/36B (Stcrt. 2006, nr. 226, p.13). 
45  Drie jaar en geen veroordeling bij rechterlijke uitspraak, WBV 2006/36B; drie jaar en de strafzaak loopt nog, WBV 2008/09.  
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van het slachtoffer niet gevergd kan worden dat hij of zij Nederland verlaat.
46

 Risico’s van represailles spelen bij de 
belangenafweging van de minister een rol, zo ook risico’s van vervolging in het land van herkomst (bijvoorbeeld op 
grond van prostitutie), en de (on)mogelijkheden van sociale en maatschappelijke re-integratie in het land van 
herkomst.  

KNELPUNTEN IN DE B8/3-REGELING 

Er zijn meerdere knelpunten voor minderjarige slachtoffers in de B8/3-procedure en de soms daarop volgende 
aanvraag voor verblijf op niet-tijdelijke humanitaire gronden.  

De procedure is niet gericht op de bescherming van minderjarige slachtoffers maar op de beschikbaarheid van 
getuigen en slachtoffers voor het strafrechtelijk onderzoek.

47
 De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken 

(ACVZ) heeft in haar rapport ‘De mens beschermd en de handel bestreden’ al kritiek geuit op deze utilitaire 
benadering van slachtoffers met verwijzing naar verschillende gelijkgestemde bronnen.

48
 De ACVZ concludeert dat 

de huidige Verblijfsregeling Mensenhandel niet in overeenstemming is met het Mensenhandelverdrag van de Raad 
van Europa. Deze kritiek heeft echter niet geleid tot een beleidswijziging. De EU-Richtlijn Mensenhandel stelt 
uitdrukkelijk dat de ‘bijstand en ondersteuning aan slachtoffers niet afhankelijk mag worden gemaakt van de 
bereidheid van het slachtoffer om mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek, de vervolging of het proces, 
maar de toevoeging ‘onverminderd Richtlijn 2004/81 of soortgelijke nationale voorschriften’ maakt dat deze 
koppeling toch mogelijk is.

49
 In de Nederlandse regeling voor slachtoffers mensenhandel, neergelegd in hoofdstuk 

B8 paragraaf 3 Vc, is medewerking vereist om in aanmerking te komen voor een verblijfsstatus. De 
verblijfsrechtelijke bescherming van het minderjarige slachtoffers is dus direct gekoppeld aan de medewerking in 
de strafprocedure.  

Gedurende het verblijf met een B8/3-vergunning, van één of twee of zelfs bijna drie jaar, blijft het onzeker waar 
hun toekomst zal liggen. Dit geeft veel stress voor deze kwetsbare groep kinderen. Veel minderjarige slachtoffers 
van mensenhandel vragen na de B8/3-vergunning een vergunning aan voor verblijf op niet-tijdelijke humanitaire 
gronden. Deze minderjarigen hebben cruciale levensjaren doorgebracht in Nederland waar zij hun identiteit 
hebben gevormd en een netwerk hebben opgebouwd en willen graag in Nederland blijven. Daarbij kunnen zij, 
gezien hun geschiedenis, traumatische herinneringen hebben aan hun thuisland en daar maar een beperkt of 
helemaal geen netwerk hebben voor bescherming.  

De B8/3-procedure voldoet in haar huidige uitwerking niet aan de verplichting om voor buitenlandse minderjarige 
slachtoffers van mensenhandel alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor het herstel en herintegratie van deze 
minderjarigen op een plek die daarvoor het meest geschikt is voor het kind.  

 

3.3 SAMENVATTING KNELPUNTEN  

De huidige regelingen voor de (verblijfsrechtelijke) bescherming van buitenlandse minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel voldoen niet aan de normen uit het Kinderrechtenverdrag, de verdragen van de Raad van Europa en 
de EU-Richtlijn Mensenhandel.  

                                                                 

46 Artikel 3.51 Vb eerste lid, aanhef en onder h, uitgewerkt in hoofdstuk B9/9 Vc. 
47 Kamerstukken II, 2003/04, 28 638, nr. 2 en zie G. Vermeulen, Mutual Instrumentalization of Criminal and Migration Law 

from an EU Perspective, European Journal of Migration and Law 2007, p. 347-361 
48 Advies ‘De mens beschermd en de handel bestreden’, ACVZ, februari 2009 Zie daarover ook: A. van den Borne, K. 

Kloosterboer, Inzicht in uitbuiting. Handel in minderjarigen in Nederland nader onderzocht, Amsterdam: ECPAT Nederland, 
Defence for Children International Nederland, UNICEF.  

49 Richtlijn 2011/36/EU, artikel 11 lid 3. Zie paragraaf 2.3 voor het standpunt van onder andere UNICEF en UNHCR hierover, 
ook zij bepleiten een ‘ontkoppeling’.  
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 De voogd kan binnen het vreemdelingenrecht de belangen van het kind minder gemakkelijk voorop 
gesteld krijgen dan binnen het familierecht gebruikelijk is. Er zijn geen externe toetsingsmomenten 
voor het plaatsen in een open, besloten of gesloten instelling.  

 Zekerheid over de toekomstige opvoedingsituatie staat niet voorop maar wordt vaak bepaald door de 
procedure over het verblijfsrecht. 

 De voorwaarden voor een asielstatus zijn voor minderjarigen die zijn verhandeld moeilijk te 
onderbouwen met een specifieke asielgrond. Zij hebben vaak moeite om een consistent verhaal te 
vertellen waar een positieve overtuigingskracht vanuit gaat.  

 De B8/3-regeling is niet toegespitst op de beschermingsbehoeften van minderjarigen. Er vindt geen 
belangenafweging plaats en er wordt niet naar een duurzame oplossing gezocht. Dit is in strijd met 
artikel 3 IVRK.  

 Door aangifte en/of medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek een voorwaarde te maken voor 
verblijfsrechtelijke bescherming in de B8/3 wordt het belang van kinderen niet voorop gesteld. Dit is in 
strijd met artikel 3 IVRK.   

 Doordat er geen duurzame oplossing wordt gezocht voor minderjarigen in de B8/3- procedure wordt 
er pas duidelijkheid gegeven over het toekomstperspectief in de procedure voor voortgezet verblijf. 

Bovenstaande analyse van het huidige beschermingsregime voor buitenlandse minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel heeft UNICEF Nederland en Defence for Children gebracht tot een aantal beleidsaanbevelingen die 
de knelpunten zouden kunnen oplossen. Deze worden in het volgende hoofdstuk beschreven.  
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4. VOORGESTELDE BELEIDSWIJZIGING: KINDEREN ALLEREERST BESCHERMEN 

 

Kinderen die worden uitgebuit zijn bijzonder kwetsbaar en hebben bescherming nodig. Een veilige plek waar ze op 
adem kunnen komen, hun waardigheid terugvinden, en samen met volwassenen kunnen kijken naar hoe het in de 
toekomst verder moet. Toegang tot zo’n veilige basis moet niet gebonden zijn aan voorwaarden maar iets zijn waar 
minderjarige slachtoffers recht op hebben. Zoals omschreven in de EU-Richtlijn Mensenhandel hebben niet-
begeleide minderjarige slachtoffers van mensenhandel recht op opvangmaatregelen vanaf het ogenblik van 
signalering en identificatie totdat er een duurzame oplossing wordt gevonden. Er dient zo spoedig mogelijk een 
beslissing over de toekomst van elk niet- begeleid minderjarig slachtoffer te worden genomen met het oog op een 
duurzame oplossing op basis van een individuele beoordeling waarin de belangen van het kind vooropstaan. Het 
recht op bescherming mag niet worden gekoppeld aan het wel of niet meewerken aan het strafproces.

50
  

Zoals hierboven is omschreven, zijn er in de huidige situatie meerdere knelpunten die de rechten van minderjarige 
buitenlandse slachtoffers schenden. Om de bescherming voor minderjarige buitenlandse slachtoffers in lijn te 
brengen met de internationale kinderrechtennormen en de knelpunten weg te nemen, zou er beleid moeten 
worden gemaakt voor deze groep minderjarige slachtoffers. Een bijzondere procedure voor verblijfsrecht en 
bescherming van minderjarige slachtoffers zou opgenomen moeten worden in de vreemdelingenwet. Om 
pragmatische redenen stellen UNICEF en Defence for Children voor om met een aanpassing in het huidige beleid 
tot een regeling te komen. Dit zal sneller te realiseren zijn en zo tijdig een oplossing bieden voor minderjarige 
slachtoffers in Nederland.  

VOORSTEL 

De voogdij-regeling en de B8/3-regeling moeten worden aangepast zodat deze samen in de beschermingsbehoefte 
van de jongere kunnen voorzien. Het gaat om de volgende aanpassingen:  

1. Het verblijfsrecht mag niet afhankelijk zijn van het doen van aangifte;  

2. De invulling van voogdij en hulpverlening wordt voorafgegaan door een belangenafweging in 
samenspraak met de minderjarige, die resulteert in een plan van aanpak om binnen een aanvaardbare 
termijn tot een duurzame oplossing te komen;  

3. De hulpverlening moet doorlopen na het achttiende levensjaar, zonodig doorlopen tot het 23e 
levensjaar. 

 

4.1. VERBLIJFSRECHT MAG NIET AFHANKELIJK ZIJN VAN AANGIFTE 

Om de verblijfsrechtelijke bescherming voor buitenlandse minderjarige slachtoffers te garanderen zonder de 
verplichting om aangifte te doen, doen UNICEF en Defence for Children het voorstel om de B8/3.1 regeling 
concreet uit te werken zodat deze voor minderjarige slachtoffers extra bescherming biedt. De B8/3.1 regeling geeft 
slachtoffers na de standaard drie maanden bedenktijd ook een tijdelijke verblijfsvergunning als zij geen aangifte 
kunnen of willen doen in verband met een ernstige bedreiging en/of een medische of psychische beperking. Deze 
dreiging dient te worden aangetoond met verklaringen van de politie of van een medicus als er beroep wordt 
gedaan op een medische beperking. UNICEF en Defence for Children vinden dat alle minderjarigen standaard onder 
de bijzondere vrijstelling van de aangifteplicht moeten vallen.  

                                                                 

50 Richtlijn 2011/36/EU van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan, o.a. Preambule overweging 23, en artikel 16. 



21 

In reactie op het Jaarbericht Kinderrechten 2011 van Defence for Children en UNICEF heeft de Minister van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) ook gewezen op deze regeling: ‘minderjarige vreemdelingen, van wie 
slachtofferschap wordt aangenomen maar die niet in staat zijn om met de autoriteiten mee te werken, in 
aanmerking komen voor een verblijfsvergunning wegens klemmende redenen van humanitaire aard. Dit geldt 
indien er sprake is van een ernstige bedreiging en of een medische of psychische beperking.

51
 De ratio achter de 

B8/3.1 regeling dat sommige groepen slachtoffers ongeconditioneerd op humanitaire gronden bescherming moet 
worden geboden zou voor alle minderjarige slachtoffers moeten gelden. Deze regeling zou standaard moeten 
worden uitgebreid door aan de gronden ‘ernstige bedreiging’ en ‘medische of psychische beperking’ de grond 
‘minderjarigheid van het slachtoffer’ toe te voegen. Het wordt zo mogelijk om, gebaseerd op de 
beschermingsbehoefte van minderjarige slachtoffers, tijdelijk verblijfsrecht te geven.  

Indien na een jaar de terugkeer van de minderjarige niet gerealiseerd kan worden, krijgt de minderjarige 
vreemdeling een permanente verblijfsvergunning. De regeling biedt zo ook perspectief op het bieden van een 
duurzame oplossing als blijvende vestiging in Nederland in het belang van het kind zou zijn. In ieder geval biedt een 
verblijfsvergunning de tijd en de rust om te werken aan de definitieve, duurzame oplossing voor het kind.  

Het is voor de vervolging van mensenhandelaren niet noodzakelijk dat slachtoffers van mensenhandel aangifte 
doen of een verklaring afleggen. Ander bewijsmateriaal kan ‘gestapeld’ worden en tijdens de terechtzitting leiden 
tot een bewezenverklaring en een veroordeling. Voor de vervolging van mensenhandelaren is het zodoende niet 
nodig om van slachtoffers te vragen om aangifte te doen.  

Om de melding van slachtoffers bij CoMensha ook bij deze regeling te waarborgen zou de meldplicht bij CoMensha 
van slachtoffers mensenhandel ook uitgebreid moeten worden naar voogden van Nidos.

52
  

 

4.2. BELANGENAFWEGING RESULTEREND IN EEN PLAN VAN AANPAK VOOR EEN DUURZAME 
OPLOSSING BINNEN AANVAARDBARE TERMIJN 

Volgens de tekst van artikel 3 lid 1 IVRK dient bij ‘alle maatregelen betreffende kinderen’ met het belang van het 
kind rekening te worden gehouden. Het onder voogdij stellen van een minderjarige en het verlenen van een B8/3-
vergunning aan een minderjarig slachtoffer en het opstellen van het plan van aanpak zijn bij uitstek maatregelen 
waarbij het belang van het kind moet worden betrokken. De voogd maakt in samenspraak met de minderjarige een 
plan van aanpak waarin staat welke activiteiten er zullen worden ondernomen om in een duurzame oplossing voor 
het slachtoffer te voorzien. Door de langdurige verblijfsonzekerheid is het op dit moment voor de voogd en jongere 
moeilijk om direct te werken aan een duurzaam perspectief. Elementen die in het eerste plan van aanpak staan 
zijn:  

 De mogelijkheid om gezinshereniging met de ouder(s) te bewerkstelligen; 

 De plek waar de minderjarige het beste opgevangen kan worden; 

 De wenselijkheid om direct aan terugkeer te werken; 

 De eventuele medische of psychische hulp die geboden moet worden; 

 Het onderwijs dat de minderjarige kan gaan volgen.  

In de EU-Richtlijn Mensenhandel worden als duurzame oplossingen onder meer genoemd de terugkeer en re-
integratie in het land van herkomst of van terugkeer, integratie in het gastland, het verlenen van een internationale 

                                                                 

51 Brief van de Staatssecretaris van VWS d.d. 6 oktober 2011, Jaarbericht Kinderrechten 2011.  
52 De politie, de Koninklijke Marechaussee en de inspectie SZW hebben een meldplicht die is vastgelegd in de 

Vreemdelingencirculaire, B8/3.4 De meldplicht houdt in dat alle (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel moeten worden 
aangemeld bij CoMensha. Pas als de meldplicht voor alle relevante instanties geldt, kan er goed zicht komen op de 
werkelijke populatie van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland. 
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beschermingsstatus of het verlenen van een andere status overeenkomstig het nationaal recht van de lidstaten. In 
een plan van aanpak kan een traject worden uitgezet om te werken aan terugkeer door middel van family tracing, 
terugkeergesprekken met het IOM en het aanvragen van reisdocumenten. Wanneer het in het belang is van het 
kind om in Nederland te blijven kan een start worden gemaakt met de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd.  

Continuïteit en veiligheid moeten de leidende beginselen zijn voor de bescherming van buitenlandse minderjarige 
slachtoffers van mensenhandel. Binnen de kortst mogelijke tijd moet er definitieve zekerheid geboden worden. In 
het wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen

53
 worden een aantal aanpassingen voorgesteld voor 

de uithuisplaatsing van minderjarigen om ze sneller die zekerheid te bieden. Dit biedt ook aanknopingspunten voor 
de verbeterde bescherming van buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Bij een 
ondertoezichtstelling moet er bijvoorbeeld perspectief zijn dat de ouders binnen een voor de minderjarige 
aanvaardbare termijn de verzorging en opvoeding van hun kind weer op zich kunnen nemen. Wanneer bij het 
instellen van de OTS (ondertoezichtstelling) al duidelijk is dat dit voor de ouders niet mogelijk zal zijn, dient volgens 
het nieuwe voorgestelde beleid direct gezagsbeëindiging te worden overwogen. Het gezag kan dan worden 
overgedragen aan de feitelijke opvoeders zoals de pleegouders. Dit is een belangrijke concretisering van het belang 
dat een kind heeft bij stabiliteit en continuïteit in de verzorging en opvoeding.  

Voor buitenlandse minderjarige slachtoffers is de vraag niet zozeer in welk gezin zij op zullen groeien maar eerder 
in welk land, met welk toekomstperspectief en met welke ondersteuning. De onzekerheid die met deze 
onbeantwoorde vragen gepaard gaat, is zeer groot. In de huidige B8/3-regeling verblijft het slachtoffer in 
Nederland voor de duur van het strafproces en kan daarna eventueel vragen om een duurzaam verblijfsrecht op 
niet-tijdelijke humanitaire gronden. Vaak zijn slachtoffers dan al meerderjarig geworden. Er worden geen grenzen 
gesteld aan de periode van onzekerheid ter voorkoming van schade. Voor kinderen die onder toezicht zijn gesteld 
daarentegen moet volgens de voorgestelde plannen van de wetgever ‘zeker na een periode van twee jaar 
overwogen worden of het kind nog langer in onzekerheid mag blijven over zijn toekomstige opvoedingssituatie.’

54
 

In het wetsvoorstel voor de herziening kinderbeschermingsmaatregelen wordt er een termijn gesteld aan de 
onzekerheid voor kinderen. Deze zogenaamde ‘aanvaardbare termijn’ wordt als volgt omschreven: 'Het ijkpunt 
voor het bepalen van de aanvaardbare termijn voor een kind is de periode van onzekerheid over de vraag in welk 
gezin hij verder zal opgroeien, die het kind kan overbruggen zonder verdergaand ernstige schade voor zijn 
ontwikkeling op te lopen’. En verder: ‘Wat voor een minderjarige een redelijke termijn is, is afhankelijk van zijn 
leeftijd en ontwikkeling. Het spreekt voor zich dat een zich over jaren uitstrekkende verlenging van de 
ondertoezichtstelling daar niet bij aansluit. Voor jongere kinderen zal de termijn over het algemeen korter zijn dan 
voor de oudere kinderen. De toepassing van dit uitgangspunt vereist maatwerk.'

55
 

Voor buitenlandse slachtoffers mensenhandel zou binnen één jaar duidelijkheid moeten worden gegeven en naar 
een duurzame oplossing toe moeten worden gewerkt. Wanneer minderjarige slachtoffers voortaan in de B8/3-
regeling een verblijfsrecht voor één jaar krijgen waarbij er wordt gewerkt aan een duurzame oplossing wordt de 
wachttijd teruggebracht tot een aanvaardbare termijn. De termijn van één jaar sluit tevens aan bij verschillende 
normen in het personen- en familierecht: in het internationaal privaatrecht als de termijn voor de gewone 
verblijfplaats, in het jeugdrecht bij de ontkenning vaderschap (art 1;200, lid 5 BW), bij de vernietiging van de 
erkenning (art 1: 205, lid 3 BW), bij de voorwaarden voor adoptie (art 1:228, sub f BW), bij het gezag voor de 
overlevende ouder (art 1: 253h BW), bij het blokkaderecht (art. 1:253s BW), bij het gezamenlijk gezag (art 1:253t 
BW) en bij het voogdijverzoek van pleegouders (art 1:299a BW). In al deze artikelen wordt één jaar als maximale 
termijn gehanteerd om nog verandering aan te brengen in de leefsituatie van het kind en zijn opvoeders, dan wel 
omdat er family life is ontstaan (artikel 8 EVRM), dan wel vanuit de gedachte dat er continuïteit in de 
opvoedingssituatie moet zijn. Wanneer het mogelijk is een duurzame oplossing te realiseren op kortere termijn dan 
één jaar, is het in het belang van de minderjarige dat hier zo snel mogelijk aan wordt gewerkt. 

                                                                 

53 Kamerstukken II, 2008/09, 32 015, nr. 3, p. 10. 
54 Kamerstukken II, 2008/09, 32 015, nr. 3, p. 10. 
55 Kamerstukken II, 2008/09, 32 015, nr. 3, p. 10. 
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TERUGKEERVISIE 

Defence for Children en UNICEF Nederland zijn van mening dat veiligheid en herstel op de eerste plaats komt voor 
minderjarige slachtoffers mensenhandel, zoals artikel 39 IVRK ook opdraagt. Mochten deze voorwaarden het beste 
worden gerealiseerd in het land van herkomst dan is het in het belang van het kind dat de terugkeer zorgvuldig en 
snel plaats vindt. Om te weten of de duurzame oplossing voor een minderjarige ligt in de terugkeer naar het land 
van herkomst moet de aanwezigheid van de ontwikkelingsvoorwaarden

56
 in het thuisland en in Nederland worden 

onderzocht onder leiding van de voogd. Ook dient er aansluiting te worden gezocht bij de checklist voor 
terugkeerbeslissingen van ECRE/Save the Children en de verdere uitwerking van deze checklist door UNICEF 
Nederland.

57
 In deze checklist worden bij de verschillende fasen van de belangenafweging over terugkeer concrete 

voorbeelden gegeven hoe deze dienen te worden ingevuld. Bij het ontwerp van de terugkeerprocedure moet er 
bijvoorbeeld aandacht zijn voor de mening van het betreffende kind en moet de mogelijkheid van vrijwillige 
terugkeer worden verkend voordat een terugkeerbesluit wordt genomen. Bij de belangenafweging voor de 
mogelijke terugkeer van een minderjarig slachtoffer mensenhandel in de voorgestelde procedure kan er 
bijvoorbeeld worden gedacht aan het contacteren van familieleden en hulpverlenende instanties in het land van 
herkomst, het opvragen van reisdocumenten en het starten van psychologische hulpverlening.  

Bij het zoeken naar een duurzame oplossing kan de voogd werken met de zesde standaard van de Standaarden 
voor voogden van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

58
: 

Standaard 6  De voogd zorgt voor een tijdige identificatie en implementatie van duurzame oplossingen voor 
het kind. 

Indicatoren: 
De voogd: 
A) Daagt anderen uit om te bewijzen dat de voorgestelde duurzame oplossingen en implementatieplannen het 
belang van het kind voorop stellen, waarbij in ieder geval rekening wordt gehouden met:  

• de gezinssituatie van het kind; 
• de situatie in het land van herkomst; 
• de adequaatheid van opvangfaciliteiten zodat een veilige en stabiele omgeving wordt 
gegarandeerd; 
• de veiligheid van het kind en risico’s waaraan het kind wordt blootgesteld; 
• de mate van integratie in Nederland; 
• de geestelijke en lichamelijke gezondheid; 
• de ontwikkelingsmogelijkheden. 

B) Ondersteunt de hereniging van het kind met zijn/haar familie wanneer dit in het belang is van het kind: 

• beoordeelt hun mogelijkheden om op een veilige en geschikte manier voor het kind te zorgen; 
• onderzoekt of er mogelijke signalen van mensenhandel zijn in relatie tot de familieleden of 
andere verzorgers in het land van herkomst. 

C) Ondersteunt de integratie van het kind in Nederland wanneer dit in belang van het kind is, met bijzondere 
aandacht voor: 

                                                                 

56  Zie: Kalverboer en Zijlstra, Het belang van het kind het Nederlands recht. Voorwaarden voor ontwikkeling vanuit een 
pedagogisch perspectief, Amsterdam: SWP.; en Kalverboer en Zijlstra, Kinderen uit asielzoekersgezinnen en het recht op 
ontwikkeling. Het belang van het kind in het Vreemdelingenrecht. Amsterdam: SWP 

57  Een checklist om te komen tot ‘good practices’in de besluitvorming rond terugkeer van kinderen naar derde landen. Een 
instrument voor kwaliteitsplanning voor lidstaten. Van de Europese Raad voor Vluchtelingen en Ballingen (ECRE) in 
strategisch partnerschap met Save the Children (EU-kantoor) Vertaald door UNICEF Nederland, december 2011. 

58  Core standards for guardians of seperated children in Europe. Goals for guardians and authorities. Defence for Children e.a. 
2011., p. 29 ev. 
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• taal; 
• sociale contacten; 
• onderwijs en werkgelegenheid. 

Het is belangrijk dat alle opties worden onderzocht om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en om in 
een later stadium het slachtoffer bij een gewijzigd perspectief te kunnen bijstaan. Wanneer direct al duidelijk is of 
de toekomst van het slachtoffer in het thuisland ligt of juist in Nederland kan meteen worden gestart met de 
daarvoor noodzakelijke aanvragen en of voorbereidingen.  

 

4.3 CONTINUERING VAN DE BESCHERMING NA ACHTTIENDE LEVENSJAAR 

Nederlandse slachtoffers van mensenhandel die worden beschermd door de jeugdzorg kunnen ook na hun 
achttiende verjaardag worden opgevangen binnen de jeugdzorg. Er bestaat de mogelijkheid tot voortgezette 
jeugdzorg na het achttiende jaar als een jongere voor het bereiken van die leeftijd al gebruik maakte van jeugdzorg, 
of als de jeugdige die tot achttien jaar jeugdzorg kreeg binnen een halfjaar na het bereiken van die leeftijd opnieuw 
een beroep doet op BJZ.

59
 De voortgezette jeugdzorg is vrijwillig mogelijk voor jeugdigen tot 23 jaar. Voor 

buitenlandse slachtoffers is de bescherming georganiseerd door de voogdij van Nidos, een gezagsmaatregel die bij 
meerderjarigheid niet meer mogelijk is.  

Bij de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children zijn meerdere zaken bekend waarbij minderjarigen na hun 
achttiende onvoldoende voorbereid waren op zelfstandigheid en niet de nodige begeleiding kregen.

60
 Het 

voortzetten van de ingezette hulpverlening voor deze (beperkte) groep minderjarigen na de achttiende verjaardag 
voorkomt problemen met overdracht en verzekert de voortzetting van het hulpverleningstraject voor een 
duurzame oplossing. Voor de juridische invulling van deze continuering zou gekeken kunnen worden naar het bij de 
rechter omzetten van de Nidos voogdij in een mentorschap ten behoeve van meerderjarige, zie artikel 1:450 BW. 
Deze mentoraanstelling voorziet in belangenbehartiging door een mentor voor ‘een meerderjarige die als gevolg 
van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is of bemoeilijk wordt zijn belangen 
van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen’. Voor meerderjarige slachtoffers van 
mensenhandel zou het dan gaan om de belangenbehartiging bij eventuele nog lopende verblijfsrechtelijke 
procedures en het organiseren van de juiste zorg gericht op herstel. Met de mentoraanstelling

61
 zou de 

begeleiding kunnen worden gecontinueerd ook na de achttiende verjaardag van pupillen. Nidos voogden kunnen 
zelf om een mentoraanstelling vragen, de instelling waar een minderjarig slachtoffer verblijft kan dit ook doen, en 
na de achttiende verjaardag kan de pupil er zelf om verzoeken. Wanneer mentorschap wordt ingesteld, dient de 
mentor zo veel mogelijk de persoon ten behoeve van wie het mentorschap is ingesteld te betrekken bij de 
vervulling van zijn taak, er dient regelmatig contact te zijn tussen de mentor en de meerderjarige.

62
 Daarnaast is 

een financiële vergoeding mogelijk voor de werkzaamheden van de mentor.
63

 De mogelijkheid om het verblijf in 
de instelling te continueren moet per instelling worden bekeken.  

 

 

                                                                 

59 Artikel 1 onder b Wjz. 
60 Bij de helpdesk zijn meer dan tien zaken bekend waarbij de overgang naar meerderjarigheid voor problemen heeft gezorgd.  
61 Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen art. 1:450 e.v, BW en art. 4 en art. 8 Wet Bopz.  
62 Zie artikel 1:454 BW. 
63 Artikel 1:460 BW. 
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5. CONCLUSIE EN STAPPENPLAN 

 

 

UNICEF Nederland en Defence for Children zien goede mogelijkheden om met beperkte aanpassingen van het 
huidige beleid de bescherming voor buitenlandse minderjarige slachtoffers in overeenstemming te brengen met de 
internationale regelgeving en de EU-Richtlijn Mensenhandel. Dit nieuwe beleid zou een einde maken aan de 
volgende problemen:  

 Geen 'gedwongen' aangifte meer voor minderjarigen. 

 'Zuiver' aangiftebeleid: wanneer er bereidheid is tot het doen van aangifte is dit losgekoppeld van 
motivatie gelegen in verblijfsrecht.  

 Geen jarenlange onzekerheid over de toekomst voor ernstig beschadigde minderjarigen. 

 Bescherming staat voorop voor alle minderjarige slachtoffers mensenhandel. 

 Geen onderbreking in de begeleiding van slachtoffers als de jongere achttien wordt.  

 Geen onvoorbereide oplossingen. Het opbouwen van een dossier over de mogelijkheden voor terugkeer 
of voortgezet verblijf wordt meteen gestart.  
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SAMENVATTING STAPPENPLAN 

Het beschermingstraject voor buitenlandse minderjarige slachtoffers dient als volgt te worden ingericht: 

A. Signalering en identificatie van slachtoffer mensenhandel. Bij de geringste aanwijzing dient een 
minderjarig slachtoffer de bedenktijd van drie maanden te worden aangeboden.  

B. Als na afloop van de bedenktijd, die zal worden gebruikt voor een eerste kennismaking en identificatie, 
blijkt dat het gaat om een minderjarig slachtoffer mensenhandel dan wordt een verblijfsvergunning voor 
één jaar verleend op basis van humanitaire gronden conform de B8/3 regeling. Aangifte is geen 
voorwaarde voor verblijfsrechtelijke bescherming.  

C. De voogd maakt in samenspraak met de minderjarige een plan van aanpak. Hierin staat hoe er wordt 
gewerkt aan de bescherming van de minderjarige en aan het vinden van een duurzame oplossing.  

D. Uiterlijk na één jaar formuleert de voogd een concreet toekomstperspectief waar naartoe wordt gewerkt.  

E. De minderjarige blijft bij voorkeur onder de zorg van Nidos vallen, ook wanneer hij of zij meerderjarig is 
geworden. Met een mentoraanstelling wordt voor continuïteit in de begeleiding gezorgd.  

F. Duurzame oplossing:  

a. Terugkeer. Door direct te starten met het bespreken van terugkeer kan een geïnformeerd beeld 
worden gegeven aan het slachtoffer wat dat betekent. Het verkrijgen van reisdocumenten en/of 
andere benodigde formaliteiten kan worden geregeld met het slachtoffer. Zo mogelijk worden 
ouders gebeld om na te gaan of terugkeer naar het gezin mogelijk is en onder welke 
voorwaarden. De overdracht van de zorg voor de minderjarige in het land van herkomst aan een 
organisatie wordt voorbereid. Het is essentieel dat voor een kind terugkeert er is aangetoond dat 
het zorg- en beschermingsniveau ter plaatse in overeenstemming is met internationale 
kinderrechtenstandaarden. Ook moet er een toezicht- en re-integratieplan zijn. Bij het nemen van 
deze beslissingen over veilige terugkeer worden de Standaarden voor voogden gerespecteerd en 
dient de Checklist van ECRE als leidraad.  

b. Permanent verblijfsrecht in Nederland. Op basis van het hulpverleningstraject van de voogd wordt 
een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf aangevraagd voor het minderjarige slachtoffer.

64
 

Hier wordt tijdig mee gestart om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan het slachtoffer.  

                                                                 

64
  Kamerstukken II, 2008/09, 32 015, nr. 3, p. 13. 


