
WODC

Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatiecentrum

Uitvoering B9 regeling

Verslag werkconferentie 17-18 juni 2004

      



Uitvoering B9-regeling

Verslag werkconferentie 17-18 juni 2004

‘Gedeelde verantwoordelijkheden vergen veel van 

onderlinge communicatie’ 2

• Rita Verdonk, opening werkconferentie

De praktijk is weerbarstiger dan de theorie 4

• Frans Beijaard, documentanalyse Verweij-Jonker Instituut

Documentanalyse niet op alle punten bij de tijd 6

• bespreking documentanalyse

THEMA 1: bekendheid en onderhoud expertise

‘Opheffing bordeelverbod was goed voor strijd tegen 

mensenhandel’ 8

• Joop van Dijk, inleiding

Zorg voor goede voorlichting over B9 10

• resultaten werkgroep 1

THEMA 2: verbeteringen in de onderlinge communicatie

Netwerk is vleugellam zonder coördinator 12

• Martine van Lier, inleiding

B9-procedure kent tal van variaties 13

• resultaten werkgroep 2

THEMA 3: opbouw gezamenlijk dossier

‘Achteraf gezien zou ik nu geen aangifte meer doen’ 15

• Kristina Strugoveca, inleiding

Advocaat speelt hoofdrol bij dossieropbouw 17

• resultaten werkgroep 3

Resultaten van de werkconferentie 19

Deelnemerslijst 22

Dames en heren,

Ik ben erg blij dat u gehoor heeft gegeven aan de 

uitnodiging voor deze werkconferentie. 

Van de organisatie hoorde ik dat bijna iedereen die is 

uitgenodigd aanwezig is of een vervanger heeft gevonden.

Met andere woorden: praktisch alle instanties rond de 

uitvoering van de B9-regeling zijn hier. Ik stel dat zeer op

prijs. 

Ik neem aan dat u de noodzaak onderschrijft om samen

uitgebreid stil te staan bij de uitvoering van de B9-rege-

ling, die zo genoemd is naar het betreffende hoofdstuk 

in de Vreemdelingencirculaire. De directe aanleiding voor

deze conferentie is mijn wens om daadwerkelijke, 

praktische oplossingen te vinden voor knelpunten in de 

uitvoering van de regeling. Die knelpunten zijn inmiddels

uitgebreid in kaart gebracht. De reader die u ter voorberei-

ding van de conferentie heeft ontvangen laat wat dat

betreft weinig te raden over.

Het is me wel opgevallen dat niet alle genoemde knel-

punten nog even actueel zijn. 

Bijvoorbeeld de gebrekkige bereikbaarheid van de 

Stichting Tegen Vrouwenhandel, die ik in de documenten-

analyse van het Verwey-Jonker Instituut nog tegenkwam,

is inmiddels behoorlijk verbeterd. Ik heb dat tijdens mijn

Minister Verdonk verzorgt opening
werkconferentie

‘Gedeelde verantwoorde-
lijkheden vergen veel van
onderlinge communicatie’

INHOUD

Er zijn veel organisaties betrokken bij de uitvoe-

ring van de B9-regeling, die is bedoeld om slacht-

offers van mensenhandel te stimuleren aangifte te

doen tegen de daders. Politie, Justitie, uitkerings-

instanties en allerlei soorten hulpverleners spelen

een belangrijke rol. Op 17 en 18 juni 2004 waren

vertegenwoordigers van deze organisaties samen

in Den Haag, om knelpunten te bespreken en –

vooral – oplossingen te vinden. De minister voor

Vreemdelingenzaken & Integratie Rita Verdonk 

verzorgde de opening. Hieronder staat de tekst

van haar toespraak.
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recente werkbezoek aan de Stichting zelf mogen erva-

ren. Het was een plezierig en leerzaam bezoek, vooral

ook omdat ik persoonlijk met een aantal slachtoffers heb

kunnen praten.

Solide uitgangspunt voor beleid
Ik beschouw de regeling op zichzelf als een solide 

uitgangspunt voor beleid. Daar hoor ik ook niet veel 

kritiek op. De tekst wordt regelmatig geactualiseerd en

waar nodig verduidelijkt. De laatste opfrisbeurt is van 13

april jl. Van de projectleider prostitutie en mensenhandel

van de Nederlandse politie heb ik begrepen dat men

daar de nieuwe B9 en de samenwerking tussen politie

en Justitie bij de totstandkoming ervan als zeer positief

heeft ervaren. Ook de Stichting Tegen Vrouwenhandel is

niet ontevreden met de nieuwe versie.

Internationaal gezien loopt Nederland nog steeds voor-

op als het gaat om de noodzaak van verblijfsrecht voor

slachtoffers. Belangrijke principes uit ons beleid zijn

inmiddels overgenomen in een Europese Richtlijn. Het

ministerie van Sociale Zaken werkt momenteel aan de

wijziging van het Uitvoeringsbesluit bij de Wet arbeid

vreemdelingen waardoor het mogelijk wordt voor slacht-

offers om in Nederland te werken. En door de inspan-

ningen van creatieve en vindingrijke volhouders gaat er

gelukkig een hoop goed bij het opvangen en begeleiden

van slachtoffers.

Maar dat betekent zeker niet dat we er zijn, want er gaat

ook nog het een en ander minder goed. Ik schets u een

paar problemen.

Het loopt nog niet vlekkeloos bij de voorlichting over de

B9-regeling, bij de toegang tot de regeling en bij het

informatie geven over de bedenktijd. Het is het slacht-

offer niet altijd duidelijk of er een aangifte wordt opgeno-

men of alleen maar een verklaring. 

Het slachtoffer wordt slecht geïnformeerd over een even-

tueel sepot. Ook de IND is daar niet altijd van op de

hoogte. Slachtoffers vinden het moeilijk om in het open-

baar te getuigen in plaats van achter gesloten deuren. 

Er is verwarring bij slachtoffers over de aanspraak op

een uitkering, de duur ervan en over de voorwaarden

erbij. Soms wordt een slachtoffer zelfs verplicht te sollici-

teren terwijl het per definitie niet is toegestaan te werken.

Dat gaat overigens veranderen, zoals ik net al zei.

Opvanginstellingen houden soms de deur dicht vanwege

onduidelijkheid rond de financiering en vanwege de bij-

zondere problematiek van deze slachtoffers. Ze kampen

bovendien met capaciteitsgebrek. Niet duidelijk is wan-

neer er aanspraak is op huursubsidie en kinderbijslag.

Een opleiding voor slachtoffers is, hoewel formeel toe-

gestaan, in de praktijk lastig te realiseren.

Voor inschrijving in de GBA wordt met regelmaat een

paspoort gevraagd, al dan niet echt noodzakelijk, maar

veel slachtoffers beschikken niet over een geldig pas-

poort en niet alle ambassades van landen van herkomst

stellen zich even coöperatief op bij het afgeven van een

nieuw paspoort. Voor slachtoffers is het moeilijk om aan

te tonen dat terugkeer naar het land van herkomst voor

hen eigenlijk onmogelijk zou zijn. Voor de IND is het bij-

zonder lastig om een dergelijk verzoek te beoordelen

zonder de benodigde gegevens. 

Niet alleen van Justitie
Dit is een aantal voorbeelden, tot mijn spijt, de lijst is

niet limitatief. De behoefte aan oplossingen moge duide-

lijk zijn. Ik heb de Tweede Kamer in november van het

vorige jaar desgevraagd toegezegd uitvoerders aan het

woord te zullen laten om te praten over oplossingen

voor de knelpunten. Deze werkconferentie is daar een

aanzet toe. Er zijn nu eenmaal veel verschillende instan-

ties bij de uitvoering van de B9 betrokken. Dat kan ook

moeilijk anders, gelet op de verdeling van de bevoegd-

heden binnen de Nederlandse overheid. 

Ik hoor wel dat mensen denken dat de B9 uitsluitend

een regeling van Justitie is en zij spreken Justitie dan

ook aan op de uitvoering. Ik zou willen dat het zo 

eenvoudig lag. Als de regeling geheel in één hand zou 

liggen, dan zou ik tenminste nog kunnen roepen: ‘Doe

nou eens gewoon wat ik zeg.’ Hoewel, als moeder weet

ik uit ervaring dat zo’n aanpak ook niet altijd het gewen-

ste effect heeft.

Het is duidelijk dat de gedeelde verantwoordelijkheden

veel vergen van de onderlinge communicatie. De groep

van slachtoffers van mensenhandel is klein. Daardoor is

het voor instanties soms moeilijk een slachtoffer te 

herkennen. Ook is duidelijk dat verschillende belangen

soms met elkaar botsen.
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‘Internationaal gezien loopt Nederland nog
steeds voorop als het gaat om de noodzaak
van verblijfsrecht voor slachtoffers’

‘De directe aanleiding voor deze conferentie
is mijn wens om daadwerkelijke, praktische
oplossingen te vinden’



De B9-regeling is een instrument om slachtoffers van

mensenhandel te stimuleren om te getuigen tegen

de daders. Slachtoffers van mensenhandel horen

binnen 24 uur na ontvangst van de aangifte door de

IND een verblijfsvergunning te krijgen, en daarmee

toegang tot opvang en zorg. Maar de lijst met prakti-

sche knelpunten is groot.Van onduidelijkheid over de

verblijfsvergunning tot gebrekkige voorlichting.

In opdracht van het WODC stelde het Verweij-Jonker

Instituut een documentanalyse op over de knelpunten in

de uitvoering van de B9-regeling. Marjan Wijers heeft

hiervoor tientallen documenten geraadpleegd en daaruit

een overzicht samengesteld. Omdat ze zelf niet aanwezig

kon zijn, gaf Frans Beijaard van het WODC een samen-

vatting van haar documentanalyse.

‘We vroegen knelpunten en die hebben we ook gekre-

gen’, aldus Beijaard. Waarmee hij wilde zeggen dat er

ook een heleboel goed gaat en dat staat niet in deze

analyse. De presentatie volgde, net als de analyse zelf,

de verschillende stadia van de procedure.

Toepasselijkheid
De B9-regeling is in beginsel van toepassing op alle

slachtoffers van mensenhandel (met uitzondering van

de mogelijkheid bedenktijd aan te vragen; die geldt

alleen voor slachtoffers die in Nederland in de prosti-

tutie hebben gewerkt). Toch bestaan er in de praktijk

veel misvattingen, met name dat de regeling niet zou

gelden voor bepaalde categorieën personen: een slacht-

offer dat nog niet tot Nederland is toegelaten, dat nog in

de asielprocedure zit, dat (nog) niet in de prostitutie

werkzaam is, dat wist dat ze hier in de prostitutie zou

komen te werken en een slachtoffer dat al in het land

van herkomst in de prostitutie werkte. Echter: de regeling

is voor al deze categorieën wel degelijk van toepassing.

Signalering (vermoedelijke) slachtoffers
Als alles naar behoren verloopt, wijst de politie reeds bij

de geringste aanwijzing van mensenhandel het slacht-

offer op de mogelijkheid van de B9-regeling gebruik te

maken. In de praktijk blijkt er echter weinig ervaring

mee. Ook worden signalen vaak niet herkend en er is
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Een algemeen belang als het tegengaan van illegaal

verblijf bijvoorbeeld spoort niet altijd met de persoon-

lijke belangen van een individu. De noodzaak getuigen

te horen bij opsporing en vervolging kan risico’s opleve-

ren voor de veiligheid van het individuele slachtoffer. Er

vinden afwegingen plaats. Ook dat is een gegeven.

Sedert 1988 kent Nederland een regeling voor slacht-

offers van mensenhandel die meewerken bij het opspo-

ren en vervolgen van de handelaar. Met België waren

wij het eerste land dat inzag dat veel slachtoffers niet

alleen illegale vreemdelingen zijn maar ook slachtoffer

van een zeer ernstig delict en waardevolle getuigen in

een strafproces. We voeren al met al zo’n zestien jaar

beleid maar toch blijft de aangiftebereidheid laag.

Uiteraard speelt de angst voor de dader en zijn handlan-

gers hierbij een grote rol. Die angst kunnen wij niet

wegnemen. We kunnen ons wel inspannen om te voor-

komen dat problemen rond de B9 de aangiftebereidheid

negatief beïnvloeden. 

Centrale regie is onmogelijk
Zoals ik al zei is de B9 een regeling met veel spelers in

het veld. In het Nederlandse bestel is onmogelijk die

regeling onder één centrale regie uit te voeren. Wat wel

mogelijk moet zijn is het verspreiden van kennis over de

B9, het meer samenwerken en het beter coördineren,

het vinden van wegen om klachten over de regeling

goed te kanaliseren. Deze conferentie is mede bedoeld

om elkaar beter te leren kennen, begrip te krijgen voor

elkaars situatie en elkaar voortaan makkelijker te 

kunnen vinden als er problemen spelen.

Maar vóór alles moeten we proberen ons te richten op

de persoon van het slachtoffer. Want dat is degene waar

het uiteindelijk om draait. En dat signaal wil ik duidelijk

afgeven als mijn toekomstvisie op de uitvoering van de

B9. 

Ik wens u twee succesvolle dagen.

‘Soms wordt een slachtoffer zelfs verplicht
te solliciteren terwijl het per definitie niet 
is toegestaan te werken’

Uitvoering B9-regeling kent tal van knelpunten

De praktijk is weerbarstiger dan de theorie



een gebrek aan coördinatie tussen verschillende organi-

saties. Zelfs als er vermoedens zijn van mensenhandel,

komt het voor dat men niet wijst op de B9-regeling. In

sommige gevallen is het slachtoffer dan ook al uitgezet

voor het aangifte kon doen. Grootste knelpunt, aldus de

analyse, is het spanningsveld met de bestrijding van

illegaliteit. Bij ‘veegacties’ staan de vliegtuigen vaak al

klaar om mensen naar het land van herkomst te 

brengen. Een dergelijke snelle uitzetting maakt het lastig

mensenhandel goed te vervolgen: wanneer de getuigen

zijn vertrokken, kunnen ze ook geen verklaring meer

afleggen.

Bedenktijd
Slachtoffers die in Nederland in de prostitutie werken,

hebben een bedenktijd van drie maanden om te beslissen

of ze al dan niet aangifte doen. Geen overbodige luxe,

want het is een moeilijke beslissing. In de praktijk lijkt

de bedenktijd weinig te worden gebruikt. Er wordt niet

op gewezen, de bedenktijd wordt geweigerd of de

bedenktijd is te kort. De politie is vaak bang dat de

bedenktijd schadelijk kan zijn voor de opsporing, omdat

getuigen zich misschien terugtrekken. In de praktijk

wordt het slachtoffer wel eens onder druk gezet om aan-

gifte te doen of het slachtoffer wordt uitgezet voordat

het aangifte heeft kunnen doen. Extra kwetsbaar zijn de

ama’s: minderjarige asielzoekers die geen ouders in

Nederland hebben om hun in deze kwestie raad te

geven.

Aangifte
De B9-regeling schrijft voor dat het slachtoffer altijd

gelegenheid krijgt om aangifte te doen, dat er bij signa-

len van mensenhandel altijd opsporing plaatsvindt en

zo mogelijk vervolging, en dat er bij aangifte automa-

tisch sprake is van een aanvraag voor een vergunning

tot verblijf (vtv) met bijbehorende toegang tot opvang,

uitkering en hulp.

De praktijk is problematischer. Het komt voor dat de

politie het doen van aangiftes ontmoedigt of zelfs wei-

gert. Soms neemt de politie ze niet in behandeling of

wijst ze af, terwijl het OM moet aangeven of het tot ver-

volging overgaat. Wat ook voorkomt is dat de politie een

verklaring opneemt in plaats van een aangifte, waarmee

het slachtoffer getuige wordt en dus geen aanspraak

kan maken op een verblijfsvergunning. Of de politie

maakt zelf een inschatting van de strafrechtelijke kans

van slagen.

Grootste knelpunt is dat slechts vijf procent van de

slachtoffers aangifte doet, aldus cijfers van de Nationaal

Rapporteur Mensenhandel. Dat is uitermate laag voor

een dergelijk ernstig delict. 

Tijdelijke verblijfsvergunning (vvr)
Volgens de regeling staat een aangifte ambtshalve gelijk

aan een aanvraag voor een verblijfsvergunning. De IND

beslist vervolgens binnen 24 uur over het honoreren

daarvan, waarna de vvr geldt voor de duur van het

strafproces tegen de verdachte. Er is geen machtiging

voorlopig verblijf (mvv) vereist en geen paspoort.

In de praktijk staat een aangifte vaak niet gelijk aan een

aanvraag vvr. De aangifte komt ook vaak niet terecht bij

het OM en de IND. Regelmatig stelt de IND de verblijfs-

vergunning afhankelijk van vervolging door het OM. En,

een zeer belangrijk punt: de IND beslist niet binnen 24

uur. Daarmee is ook de opvang in het geding.

Bovendien vinden afwijzingen vaak plaats op onjuiste

gronden, zoals het ontbreken van een paspoort. Heeft

een slachtoffer geen vvr, dan kan het ook geen klacht

indienen tegen het eventueel seponeren van de zaak.

Opvang en hulpverlening
Een slachtoffer dat aangifte heeft gedaan of bedenktijd

gevraagd, wordt door de politie aangemeld bij de

Stichting Tegen Vrouwenhandel (STV), als het goed is.

Het slachtoffer heeft recht op een Rvb (Regeling ver-

strekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen) of uit-

kering, opvang en hulpverlening, geregeld door de STV.

Ook hier blijkt de praktijk weerbarstiger. Niet alle slacht-

offers worden aangemeld, waardoor er geen landelijk

overzicht is. Er is gebrekkige afstemming tussen organi-

saties, en STV ondervindt hinder van onduidelijkheid

over haar rol en een onvoldoende toerusting. Bij veel

opvangorganisaties is de kennis en ervaring met B9

onvoldoende, het is lastig opvang te vinden, er is een

gebrek aan vervolghuisvesting en, als gevolg van het

uitblijven van een vtv, zijn er bureaucratische proble-

men met uitkering en opvang.

Ook de veiligheid van het slachtoffer is in het geding.

Het komt voor dat verdachten het te horen krijgen als

een slachtoffer aangifte heeft gedaan. Daardoor kunnen

verdachten het slachtoffer intimideren om de aangifte in

te trekken. Bovendien geniet een slachtoffer na afloop

van de strafzaak, bijvoorbeeld bij een sepot, geen

bescherming meer. De B9-regeling biedt namelijk
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Slechts vijf procent van de slachtoffers
doet aangifte



slechts bescherming tot het moment dat de strafzaak is

afgelopen.

Speciale knelpunten op dit gebied zijn onder andere de

veelheid aan instanties die hierbij betrokken zijn en de

problematische afstemming, het gebrek aan speciale

hulpverlening voor minderjarigen en jongens en de

onveiligheid voor ama’s in asielcentra.

Beklag bij niet verdere vervolging
Als de strafzaak wordt geseponeerd kan het slachtoffer

een klacht indienen. Volgens de B9-regeling mag het

slachtoffer in Nederland blijven om vervolgens de 

uitspraak af te wachten.

In de praktijk hoort het slachtoffer vaak pas van het

sepot op het moment dat de verblijfsvergunning wordt

ingetrokken, wat de mogelijkheden tot het indienen van

een klacht beperkt.

Verblijfsvergunning voortgezet verblijf
Na het strafproces, als de verblijfsvergunning (vvr) is

geëindigd, kan een slachtoffer een aanvraag indienen

voor voortgezet verblijf op humanitaire gronden.

In de praktijk worden deze aanvragen vrijwel standaard

afgewezen. Vaak worden ze alleen getoetst op het

gevaar van represailles, en dat kan het slachtoffer moei-

lijk aantonen. Represailles kunnen bovendien gericht

zijn tegen de familie in Nederland of het land van 

herkomst en dat gevaar is helemaal niet aan te tonen.

Daarnaast vindt een onderzoek of de autoriteiten in het

land van herkomst bescherming kunnen bieden zelden

plaats. Ook toetsing op basis van de andere humani-

taire gronden in de B9-regeling vindt meestal niet

plaats. Verder vervalt deze mogelijkheid voor vrouwen

die nog in hun bedenktijd zitten, en dus nog geen vvr

hebben.

Terugkeer
Er zijn natuurlijk ook slachtoffers die wel willen terug-

keren naar hun land van herkomst. De B9-regeling

schrijft voor dat het OM in zo’n geval een seintje krijgt,

zodat het slachtoffer alsnog kan getuigen.

In de praktijk wordt er vaak druk uitgeoefend op het

slachtoffer om langer in Nederland te blijven in het

belang van de strafzaak. Of het slachtoffer wordt uitge-

zet voordat er een getuigenis is opgenomen. In veel

gevallen krijgt het slachtoffer geen voorbereiding op de

terugkeer, zodat de kans groot is dat ze opnieuw slacht-

offer wordt.

Voorlichting
Voor de gehele B9-regeling geldt dat de voorlichting aan

het slachtoffer onder de maat is. Dat geldt zowel voor

de inhoud van de regeling als voor de gevolgen van het

doen van aangifte en het verloop van het strafproces.
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Aanwezigen verzorgen update van documentanalyse
Documentanalyse niet op alle punten bij de tijd

De knelpunten die in de documentanalyse worden

besproken zijn niet altijd even actueel, vonden

sommige betrokkenen. Reden voor een update.

Tijdens de discussie bleek al snel dat niet iedereen zich

kon vinden in de documentanalyse van het Verweij-

Jonker Instituut. Belangrijkste punt van kritiek: de docu-

mentenanalyse is op bepaalde punten behoorlijk 

gedateerd. Het is belangrijk voor de discussie of organi-

saties zich aangesproken voelen door de gesignaleerde

knelpunten.

Het beeld van de Stichting Tegen Vrouwenhandel (STV)

dat erin naar voren komt is bijvoorbeeld storend. ‘STV

is sinds anderhalf jaar weer ruim op sterkte’, aldus een

woordvoerder, ‘en werkt goed samen met andere 

organisaties, er zijn nieuwe afspraken gemaakt of oude

afspraken bevestigd. STV heeft een goed registratie-

systeem, de dossiers worden steeds voller. Ook naar de

opvang toe heeft STV nieuwe impulsen gegeven om de

samenwerking en onze rol daarin duidelijk te krijgen.

Het is jammer als de beeldvorming blijft hangen rond

de periode 2000-2002.’

‘Sinds anderhalf jaar zijn we weer ruim 
op sterkte. We werken samen met andere 
organisaties en hebben een goed registratie-
systeem. Ik zou het jammer vinden als de
beeldvorming achterblijft’



Op het terrein van de IND worden in de analyse enkele

praktijkvoorbeelden genoemd waarin het fout ging, ter-

wijl het ook tig keer goed is gegaan, aldus iemand van

de IND. De behandelingstijd die de IND nodig heeft is

wel een cruciaal element.

Van de zijde van de politie werd benadrukt dat de prak-

tijk duidelijk is veranderd, onder andere ‘de contacten

met de IND zijn beter’. Zorgen dat kennis over de B9-

regeling overal doordringt is cruciaal.

Actuele knelpunten
Om er zeker van te zijn dat men de juiste knelpunten

besprak, inventariseerden de deelnemers de punten die

volgens hen actueel waren.

- Veel slachtoffers doen geen aangifte.

- Er zit iets onduidelijks in de regeling. Gaat het er nou

vooral om mensenhandel te bestrijden of te voor-

komen dat mensen in de illegaliteit belanden? Hoe

serieus is de strijd tegen mensenhandel?

- Er is onvoldoende opvang voor moeilijke groepen,

zoals verslaafden. Er is sowieso te weinig opvang.

Bovendien zijn er problemen met de lokatie: als er

alleen een opvangplek beschikbaar is in Maastricht,

is dat lastig voor de politie, die moet gaan reizen om

de getuige te horen. Ook opvang van minderjarigen

is een probleem. 

- Kinderen van de slachtoffers vormen een aparte

categorie. Met name de bureaucratie daaromheen is

een probleem. Het voeren van (proef)procedures is

buitengewoon kostbaar. 

- Het perspectief voor slachtoffers is onduidelijk. Aan

de ene kant zeggen we dat ze terug moeten naar het

land van herkomst, maar we vragen ze wel nog even

te blijven voor het onderzoek. Als we ze alleen een

dergelijk kort perspectief bieden, verkleint dat de

kans dat ze willen meewerken.

- Het is lastig een goede ondersteuning te geven,

zeker bij de terugkeer. Het IOM houdt zich hier onder

andere mee bezig, samen met de STV. Maar: ‘Hoe

praat je over terugkeer?’

- Vaak wonen slachtoffers in onderhuur, waardoor ze

zich niet kunnen inschrijven. Dat geeft dan weer pro-

blemen met voorzieningen.

- Er zijn 470 Sociale Diensten in Nederland en slechts

44 aangiftes per jaar op basis van de B9-regeling.

Hoe kun je dan als Sociale Dienst expertise opbou-

wen? ‘Er is dus behoefte aan een plek waar je lande-

lijk de expertise neerlegt.’

- Een aangifte wordt vaak niet gezien als een aan-

vraag in aanmerking te komen voor de B9-regeling.

Het zou beter zijn als mensen bij het doen van aan-

gifte meteen in aanmerking komen voor de B9-rege-

ling. Dan hoeven ze tenminste niet meer te wachten

op een verblijfsvergunning. Mocht dat nodig zijn,

dan zou je die later alsnog kunnen intrekken. Het is

ook uitdrukkelijk de bedoeling van het beleid dat het

zo werkt, zodat slachtoffers rustig de beslissing van

het OM kunnen afwachten.

Mooi voor de slachtoffers
De vraag doet zich voor hoe betrouwbaar getuigenver-

klaringen zijn. ‘Hoe mooier wij het hier maken voor de

slachtoffers, hoe groter het belang dat ze krijgen bij het

vertellen van onwaarheden. Ook de verdediging van de

beschuldigde zou daar misbruik van kunnen maken om

de hele getuigenis in twijfel te trekken.’ Uiteindelijk ligt

de zaak bij het OM, die bij een zaak die nergens op is

gebaseerd kan besluiten niet tot vervolging over te

gaan. En sepot leidt tot intrekking van de verblijfs-

vergunning.

Bovendien is er vaak sprake van internationale georga-

niseerde misdaad, waarbij winsten worden witgewas-

sen via Nederlandse banken. We zien alleen het topje

van de ijsberg.
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‘Aan de ene kant zeggen we dat slacht-
offers terug moeten naar het land van 
herkomst, maar we vragen ze wel nog
even te blijven voor het onderzoek’



Met de uitvoering van de B9 gaat het de goede

kant op, vindt Joop van Dijk, coördinator vreemde-

lingentoezicht bij de politie regio Noord- en Oost-

Gelderland. Veel kritiek op de politie was terecht,

maar inmiddels zijn de meeste knelpunten weg-

gewerkt. ‘Na de opheffing van het bordeelverbod 

is het aantal controles fors gestegen.’

‘Mijn motto is: wil je inzicht hebben in mensenhandel,

dan moet je inzicht hebben in prostitutie’, vertelde Joop

van Dijk. De nauwe samenhang tussen mensenhandel

en prostitutie is voor hem altijd uitgangspunt geweest

bij het politiewerk in deze sector van misdaad. Behalve

coördinator vreemdelingentoezicht is Van Dijk lid van de

Expertgroep prostitutie en mensenhandel van de Neder-

landse politie, voorzitter van de werkgroep vreemdelin-

genzaken binnen de expertgroep en betrokken bij een

project ter ondersteuning van de bestrijding van vrou-

wenhandel in Tsjechië.

Sinds de opheffing van het bordeelverbod kreeg de 

politie de taak en instrumenten om de rechtmatigheid

van de Nederlandse seksindustrie te controleren. ‘Ik

koos ervoor regelmatig over de vloer te komen bij de

zogeheten legale seksinrichtingen. Kennen en gekend

worden, daar doen we veel goede zaken mee’, vertelde

Van Dijk. ‘Door de vele controles kunnen we ook meer

slachtoffers in de seksinrichtingen herkennen en eruit

halen. Alle agenten die hiermee bezig zijn weten dat er

een hoofdstuk B9 is, maar het duurt een tijdje voor die

kennis is doorgedrongen bij de politie als geheel. De

politie heeft terecht kritiek gekregen over een aantal

zaken die er aan de hand zijn. Maar ik denk dat die

achterhaald zijn.’ Van Dijk schetste een tamelijk gunstig

beeld van de huidige gang van zaken en zette uiteen hoe

de vorderingen de afgelopen paar jaar tot stand zijn

gekomen.

Hij onderstreepte dat de opheffing van het bordeel-

verbod in 2000 van groot belang is geweest voor de

strijd tegen mensenhandel, mede omdat het tegengaan

van mensenhandel een nevendoelstelling was van dit

besluit. ‘Na de opheffing van het bordeelverbod werden

in elke regio in Nederland per 1 oktober 2000 prostitutie-

controleteams opgericht, of, als ze er al waren, werden

hun werkzaamheden geïntensiveerd.’ Het gevolg was dat

het aantal controles fors steeg. Volgens Van Dijk komen

er nauwelijks nog slachtoffers van vrouwenhandel in de

legale prostitutie terecht. Hij heeft de aandacht nu 

grotendeels verlegd naar de illegale prostitutie.

B9 was bij politie niet populair
Ondanks de intensievere controle en de betere onder-

kenning van het probleem, verliep de bestrijding van

mensenhandel en de opvang van slachtoffers aanvan-

kelijk allerminst vlekkeloos, stelde Van Dijk. Een van de

knelpunten waarop de politie stuitte, was het cultuur-

verschil tussen de zedenpolitie en de vreemdelingen-

rechercheurs. Van Dijk: ‘Er bestaan geen grotere cultuur-

verschillen dan tussen die twee. In het verleden was de

zedenpolitie een beetje als de maatschappelijk werkers,

terwijl de vreemdelingenrechercheurs een houding 

hadden van: oppakken en uitzetten. Voor de vreemdelin-

genrechercheurs was de B9 een wangedrocht. Bedenk-

tijd geven aan slachtoffers? Hoezo, dan duiken ze toch

onder? En hoezo slachtoffer? Ze kunnen toch zo uit dat

bordeel weglopen als ze willen?’

Dat was de manier waarop veel van deze rechercheurs

ertegen aankeken. ‘Ik moet zeggen dat dit nu wel wat

begint te veranderen’, zei Van Dijk. ‘Ons idee was om

een prostitutieteam op te zetten waarvan de cultuur de

gulden middenweg zocht tussen die twee uitersten. Dat

is nu ook aan het lukken.’ Politiek en bestuur geven 

volgens hem inmiddels ook aan bescherming van

8

Politie heeft veel vooruitgang geboekt

‘Opheffing bordeelverbod was goed voor strijd 
tegen mensenhandel’

THEMA 1: bekendheid en onderhoud expertise

‘Ik koos ervoor regelmatig over de vloer te
komen bij de zogeheten legale seksinrich-
tingen. Kennen en gekend worden, daar
doen we veel goede zaken mee’

‘De core business van de politie is boeven
vangen. Maar ineens moesten agenten
gaan zoeken naar opvang voor slacht-
offers; daar waren ze dagen mee bezig’



slachtoffers hogere prioriteit dan voorheen. Het belang

van het herkennen en erkennen van slachtoffers van

mensenhandel wordt niet ondergeschikt gemaakt aan

het belang van het oppakken en uitzetten van illegalen.

Een andere reden waarom de B9-regeling bij de politie

niet populair was, was dat het de agenten met oneigen-

lijke taken opzadelde. ‘De core business van de politie is

boeven vangen. Maar nu waren agenten bezig met het

vinden van opvang voor een slachtoffer: bellen met de

STV of andere instanties, waar zij bijna standaard te

horen kregen dat er geen plek was. De politie was soms

dagen achtereen bezig om onderdak voor een slacht-

offer te vinden. Maar het verlenen van opvang is geen

werk dat bij de politie thuishoort.’ 

De politieregio waar Van Dijk werkzaam is begreep dat

indien de STV haar werk beter zou kunnen doen, de

rechercheurs en agenten meer aan hun eigenlijke werk

zouden toekomen. Volgens hem is dit laatste verwezen-

lijkt. ‘Ook wat dit knelpunt betreft is het rapport van

Marjan Wijers achterhaald.’

Kennis waaiert uit
Ook de kennis over de B9-regeling is inmiddels goed

over de politieorganisatie uitgewaaierd, aldus van Dijk.

‘De regionale recherche bijvoorbeeld, die grote onder-

zoeken oppakt, moest het verschil leren kennen tussen

slachtoffers van mensenhandel en slachtoffers van

‘gewone’ zedendelicten. Dat weet men nu redelijk goed.

Zeker de leidinggevenden weten nu behoorlijk goed wat

er aan de hand is.’

De B9-regeling is tot een belangrijk onderdeel gemaakt

van een postinitiële politieopleiding die een kleine 

vierhonderd studie-uren omvat. ‘Kandidaten kunnen

pas slagen als zij een intakegesprek tot een goed einde 

kunnen brengen en daar hoort het informeren over de

B9-regeling bij’, legde van Dijk uit. Hij voegde eraan toe

dat er voor het OM een dergelijke opleiding is ontwik-

keld. ‘Het OM is nog belangrijker dan de politie in het

hele verhaal van mensenhandel.’ Hij pleitte ervoor ook

andere mensen in de hulpverleningsketen, met name

hulpverleners en advocaten, beter vertrouwd te maken

met de B9-regeling door een opleiding. 

Van Dijk stelde verder dat de nieuwe tekst van de 

B9-regeling een aantal zaken aanzienlijk verbetert:

Best practise I: zo hoeft de politie de IND niet meer met

een proces-verbaal in kennis te stellen van aangifte,

maar volstaat een fax. De dienst wordt daarin verzocht

om binnen 24 uur te beslissen over een verblijfs-

vergunning. 

Best practise II: de politie vult het het COA-RVB-formulier

direct in en stuurt het op. Zo krijgt het slachtoffer (de

opvanginstantie) sneller geld.

Ook de nieuwe illegalennota van minister Verdonk is

volgens hem een stap vooruit, omdat daar een hoofd-

stuk over mensenhandel in is opgenomen. ‘Zij vindt

hulp aan slachtoffers van vrouwenhandel belangrijker

dan illegalen uitzetten’, aldus Van Dijk. 

Andere verbeterpunten op de sheets van Van Dijk

waren: vaste aanspreekpunten bij IND, politie en het

OM en rechtshulp voor slachtoffers.

Hij erkende dat nog niet iedereen binnen het politie-

apparaat van de nieuwe vreemdelingencirculaire op de

hoogte is. ‘Verwacht nog geen wonderen van de politie,

maar het komt wel. Er is de afgelopen vier jaar heel 

veel werk verzet. Het is van belang dat we met de

betrokkenen blijven praten. Vergeet niet dat de rest van

Europa nog steeds met buitengewoon veel belang-

stelling meekijkt naar hoe wij het hier in Nederland

doen.’ 

9

THEMA 1: bekendheid en onderhoud expertise

‘Het OM is nog belangrijker dan de politie
in het hele verhaal van mensenhandel’



Hoe zorg je ervoor dat iedereen binnen je eigen

organisatie afdoende op de hoogte is van de B9-

regeling? Dat was de vraag waarover de deel-

nemers van de werkconferentie zich in de eerste

werkgroep bogen. Opzetten van een website

waarop alle informatie te vinden is en het 

aanwijzen van een interne deskundige (of een

deskundige per ketenpartner) waren enkele van

de belangrijkste uitkomsten.

Het blijkt in het algemeen erg moeilijk om informatie

over de B9-regeling van de leiding van een organisatie

te laten uitwaaieren naar de gehele organisatie, stelden

de deelnemers aan de werkgroep vast. Hoe krijg je de

relevante informatie naar beneden de organisatie in?

Wat doe je als iemand die wel goed op de hoogte is ziek

wordt, of in deeltijd werkt en dus niet altijd aanspreek-

baar is? Een breed scala aan mogelijke oplossingen

passeerde de revue.

- Verbeter de interne voorlichting, zodat de informatie

over de B9-regeling voor iedereen toegankelijk is,

inclusief actuele wijzigingen of interessante praktijk-

gevallen. Dit kan door de informatie over de regeling

op een intranet te plaatsen. Een aantal organisaties,

zoals de politie, heeft dit al gedaan. Ook kunnen

nieuwsbrieven nuttig zijn om informatie toegankelijk

te maken, naast het opstellen van praktische hand-

boeken met een checklist en het organiseren van

themadagen waarop deelnemers ervaringen met de

uitvoering kunnen uitwisselen. 

- Ontwerp een ‘sociale kaart’: zet alle mensen die

betrokken zijn bij de uitvoering van de B9-regeling

van de eigen organisatie op een adressenlijst. Dit

maakt het onderling uitwisselen van informatie een

stuk gemakkelijker.

- Wijs bij instellingen vaste contactpersonen aan en

concentreer specialistische kennis binnen de eigen

organisatie bij deze personen, die als vraagbaak 

dienen. Deze specialisten kunnen tegelijkertijd naar

buiten treden als woordvoerder als er iets over de

uitvoering van de B9 te melden valt. 

- Schrijf een interne handreiking waarin je uitlegt hoe

medewerkers van je organisatie met slachtoffers van

mensenhandel en de B9-regeling dienen om te

gaan. Voor een organisatie als het CWI kan het 

bijvoorbeeld nuttig zijn als medewerkers naar een

handreiking kunnen grijpen zodra zij te maken 

krijgen met slachtoffers van mensenhandel. 

- Maak gebruik van samenwerking in netwerkverband.

In Rotterdam en Amsterdam zijn hiermee goede

ervaringen opgedaan. In Amsterdam leidt dit onder

andere tot het zeer snel koppelen van slachtoffers

aan de rechtshulpverlening. In Rotterdam zijn met

name de contactlijnen tussen verschillende organi-

saties en Sociale Zaken verkort, wat de efficiëntie in

de uitvoering heeft vergroot.

- Stel overzichten op van goede initiatieven en ‘best

practices’ en maak deze toegankelijk, bijvoorbeeld

op de websites van de ketenpartners. Stel vast wat

goed is, bijvoorbeeld op het gebied van samenwer-

king, en bouw daarop voort. 

- Voor organisaties die maar weinig met de B9-

regeling te maken hebben, zoals gemeenten, is het

ondoenlijk voortdurend alle expertise op dit gebied

in huis te hebben en te actualiseren. Het ligt dan

veel meer voor de hand duidelijkheid te scheppen

over waar je die informatie buiten de deur kunt 

vinden. Als mogelijke externe informatiebronnen

worden genoemd: een landelijke helpdesk B9, regio-

loketten vreemdelingenzaken en vakbladen. Van

belang is in elk geval dat dergelijke ‘externe’ 

informatiebronnen voor degene die de informatie

zoekt gezaghebbend zijn.  
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- Het zou goed zijn als er ter ondersteuning van de

interne informatievoorziening ook een landelijke B9-

website komt – met het adres www.b9.nl? – waarop

alle relevante informatie te vinden is, en waarop alle

wijzigingen en aanvullingen accuraat en gezag-

hebbend worden bijgehouden. [Het adres

www.b9.nl blijkt overigens al in gebruik; wellicht 

dan www.b9-regeling.nl?] Wie zou deze landelijke

web-site moeten opzetten en onderhouden? Deze

vraag bleef nog even onbeantwoord. Zeker is dat de

persoon of instelling die de website inhoudelijk 

verzorgt gezaghebbend moet zijn, zodat iedereen 

die hem raadpleegt erop kan vertrouwen dat de

informatie klopt. Sommige deelnemers stelden dat

de IND de aangewezen instantie is om de website

op te zetten, ‘omdat de B9-regeling uiteindelijk ook

van de IND afkomstig is’. De STV wees erop dat er al

een naar thema’s ingerichte website is

(www.opvang.nl) die mogelijk als model kan dienen.

- Maak en verspreid een zogeheten ‘sfeerverbaal’. Dit

is een proces-verbaal dat een probleem in algemene

termen beschrijft. Het bevat achtergrondinformatie

die vooral voor rechters (en op andere wijze voor

advocaten) van belang is om de context van een

zaak goed te kunnen bevatten. Dergelijke sfeer-

verbalen bestaan al voor sommige categorieën

wetsovertreders, bijvoorbeeld zakkenrollers. Het

sfeerverbaal geeft een beeld van de cultuur van de

zakkenrollerij, hoe zakkenrollers gezamenlijk opere-

ren, hoe zij met oogcontact onderling opereren e.d.

Omdat een rechter doorgaans al zijn informatie uit

slechts één dossier haalt, is het van belang dat hij

zich ook in bredere zin over een kwestie kan informe-

ren, vooral als hij voor het eerst met een bepaalde

problematiek te maken krijgt. Een ‘B9-sfeerverbaal’

zou in overleg met officieren van justitie kunnen

worden opgesteld en landelijke geldingskracht 

kunnen hebben. Vier à vijf A4’tjes zou moeten 

volstaan.

Niet alles opgelost
De deelnemers aan de werkgroep concludeerden dat zij

voor enkele knelpunten niet direct een oplossing wisten.

Een van die nog openstaande punten was de identiteits-

vaststelling van slachtoffers van mensenhandel. Wellicht

moet er een uitvoeringsrichtlijn over identiteitsvast-

stelling komen, opperden de deelnemers. Het probleem

speelt vooral bij gemeenten, waar slachtoffers na het

verkrijgen van een tijdelijke verblijfsvergunning in de

basisadministratie moeten worden ingeschreven. Ook

hebben gemeenten de taak om de verblijfsvergunning

uit te reiken. Maar hoe weet een gemeenteambtenaar

dat de persoon die zich aan het loket meldt inderdaad

de op de vergunning vermelde persoon is? De oplos-

sing moet worden gezocht in het meeleveren van een

foto met het aanvraagformulier als dat bij de IND wordt

ingediend. Hiertoe moet dit formulier nog wel worden

veranderd, zodat duidelijk is dat er een foto bij moet.

Volgens een vertegenwoordiger van de politie ligt het

reeds in de bedoeling voortaan een handtekening en

een foto van het slachtoffer bij de aanvraag mee te 

leveren. 

Ook de vraag hoe informatie van de werkvloer door-

dringt naar de top, bleef vooralsnog onbeantwoord.

Men vond het van belang dat ervaringen en expertise

van medewerkers uit de praktijk voor de gehele organi-

satie beschikbaar komen, zowel de top als het bredere

werkveld.

Een aantal deelnemers boog zich over de vraag hoe de

informatieverstrekking aan slachtoffers valt te verbete-

ren. Men dacht aan het maken van brochures waarin

slachtoffers gewezen worden op hun rechten en opties.

Deze teksten zouden dan wel in samenspraak met de

gehele keten van betrokken instanties moeten worden

opgesteld, om ervoor te zorgen dat de brochures een

reëel beeld geven van de consequenties van het doen

van aangifte.
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De provincie Friesland heeft een Netwerk Vrouwenhan-

del, waarin tal van organisaties samenwerken – te veel

eigenlijk, maar er zijn nou eenmaal zoveel organisaties

betrokken bij deze problematiek. Daardoor is een

betaalde coördinator onmisbaar.

Ze wilde niet zeggen dat zij de beste zijn, maar in ieder

geval héeft Friesland een Netwerk Vrouwenhandel. Dat

is nog niet in elke regio het geval – er zijn nu tien regio’s

actief – en vaak zijn de netwerken ook nog niet voldoen-

de geoutilleerd.

Martine van Lier, verbonden aan de stichting Partoer

voor zorg en welzijn, is voorzitter van de stuurgroep van

het Netwerk Vrouwenhandel Friesland. Het is een

samenwerkingsverband van een aantal organisaties die

hulp bieden aan slachtoffers van mensenhandel –

meestal vrouwen.

‘Waar hebben we het eigenlijk over bij mensenhandel?’,

vroeg ze, om zelf het antwoord te geven. Ongeveer een

miljoen mensen, vooral vrouwen en kinderen, die vaak

onder dreiging van geweld in de prostitutie werken. Ze

zijn illegaal, verkeren in een isolement en weten niet de

weg in het betreffende land. Er is sprake van georgani-

seerde misdaad, met een lage pakkans.

Het Netwerk Vrouwenhandel probeert een samenhan-

gend hulpaanbod te realiseren, om te beginnen tijdens

het opvangtraject. Daaronder vallen zaken als signa-

lering, pogingen om het slachtoffer uit de prostitutie te

krijgen, veilig onderdak en allerhande vormen van zorg:

materieel, juridisch, medisch, maatschappelijk, psycho-

sociaal, psychiatrisch, zorg voor de kinderen en soms

ook hulp bij verslaving.

De zorg en begeleiding zijn ofwel gericht op een voort-

gaand verblijf in Nederland, of op terugkeer naar het

land van herkomst. ‘Dat is een punt waar het netwerk

het lang moeilijk mee heeft gehad’, vertelde ze. ‘Negen

van de tien mensen gaan uiteindelijk terug, na alles wat

ze hebben meegemaakt, nadat we gebruik hebben

gemaakt van hun getuigenis voor ons rechtssysteem.

Toch moeten we daaraan meewerken. Als netwerk 

kunnen we geen verblijf garanderen. We kunnen 

hoogstens mensen begeleiden bij hun terugkeer,

nagaan of ze in het land van herkomst middelen van

bestaan hebben en een sociaal netwerk.’

Naast een opvangtraject en een hulptraject is er ook een

justitieel traject waar het netwerk zich mee bezighoudt.

Daaronder valt het tegengaan van illegale situaties als:

mensenhandel, gedwongen prostitutie en illegaal 

verblijf.

Te veel partners
De structuur van het netwerk is eigenlijk vrij simpel, 

vertelde Van Lier. Er zit een stuurgroep op management-

niveau, een zorgcoördinator en vervolgens heb je nog

twee overlegvormen: een zorgplanoverleg per cliënt en

een plenair hulpverlenersoverleg dat twee keer per jaar

bij elkaar komt en waar alle contactpersonen van de

deelnemende organisaties in zitten.

Het aantal partners is eigenlijk te groot, vond ze,

gewoon omdat ‘te veel organisaties hiermee te maken

hebben’. Met sommige organisaties heeft het netwerk

alleen werkafspraken, andere maken werkelijk deel uit

van het netwerk: de Stichting Tegen Vrouwenhandel,

twee maatschappelijke opvanghuizen in Friesland, twee

vrouwenopvanghuizen en Asja (een opvanghuis speciaal

voor minderjarige prostituees), centrumgemeente

Leeuwarden (aangewezen voor maatschappelijke

opvang en vrouwenopvang), de politie, maatschappelijk

werk, slachtofferhulp, Nidos (de voogdij-instelling voor

minderjarige asielzoekers), de GGD en – voorlopig nog

– Partoer.

Samenwerkingsafspraken zijn er met Verslavingszorg,

het Bureau voor Rechtshulp, Vluchtelingenwerk, IOM en

La Strada. Nog in ontwikkeling zijn afspraken met het

OM, de GGz en een advocatenbureau.

Coördinator heeft meeste kennis
Het was niet eenvoudig om het netwerk tot stand te 

krijgen. De aanlooptijd bedroeg ruim drie jaar. Dat was
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vooral vanwege ‘het veronderstelde lage aantal slacht-

offers’ en vanwege de tijd die men nodig had om een

werkwijze met elkaar af te spreken. ‘Vervolgens hebben

we drie jaar lang gewerkt in de projectfase, om een

gezamenlijke aanpak te ontwikkelen, neergelegd in een

protocol. Binnen de projectfase hebben we ook gewerkt

aan zorgcoördinatie, waarbij we vooral gemerkt hebben

hoe belangrijk het is dat daarvoor voldoende uren

beschikbaar zijn en dat het niet op tijdelijke basis is.

Want wat daarna?’

Dat heeft ervoor gezorgd dat het netwerk bijna onderuit

ging. De financiering voor de netwerkcoördinator viel

uit en ‘dan is zo’n netwerk eigenlijk vleugellam’, aldus

Van Lier. ‘Je kunt nog wel bij elkaar zitten met zijn allen,

maar dan moet je constateren dat het zo niet gaat. De

zorgcoördinator heeft een onontbeerlijke functie: het is

degene met de meeste kennis. ‘Je kunt niet verwachten

dat iedereen binnen het netwerk die kennis heeft, daar-

voor is de materie rond de B9 te ingewikkeld.’ Daarnaast

kan alleen de zorgcoördinator stagnaties oplossen, zoals

wanneer er een crisis is rond een bepaalde patiënt.

November 2003 is er een convenant ondertekend voor

een structureel netwerk met zorgcoördinatie. Dat is

redelijk uniek: van alle vijftien netwerken in Nederland

zijn er slechts drie met een betaalde coördinator. Behal-

ve Friesland zijn dat Amsterdam en Noord-Brabant. Het

aantal cliënten in Friesland ligt inmiddels op zo’n dertig

per jaar. ‘Dat aantal was lager voorspeld’, aldus Van Lier.

Gezien de complexiteit en ernst van de gevallen – ‘je

zult maar slachtoffer zijn van een serieverkrachting’ – is

het behoorlijk veel werk.

Tot slot een aantal adviezen van Martine van Lier.

- Je moet het netwerk structureel implementeren.

- Zorgcoördinatie is essentieel.

- Commitment op managementniveau is belangrijk.

Het management moet aangeven wat hun inzet en

verantwoordelijkheid zijn, zodat iedereen weet wie

wat aan wie belooft. Het management moet uren

beschikbaar stellen en er moeten vaste contactper-

sonen zijn. ‘Dat is echt heel erg belangrijk om elkaar

snel te kunnen vinden.’

- Er is samenwerking nodig met politie, justitie en

openbaar bestuur. ‘Het is belangrijk er niet alleen

een hulpverlenersnetwerk van te maken, het is een

integraal probleem.’

- Kortom, mensenhandel aanpakken doe je samen!

Naar aanleiding van een vraag over de financiering ver-

telde Van Lier nog dat de provincies een ‘aanjaagtaak’

hebben voor zorg en welzijn. ‘Dat betekent dat je een

beroep kunt doen op de provincie, bijvoorbeeld om zo’n

provinciaal steunpunt te organiseren.’ Structurele finan-

ciering van een zorgcoördinator, ‘een plusfunctie’, is in

Friesland gekomen vanuit de doeluitkering van de

MO/VO-gelden. De rijksoverheid heeft aan de zogeheten

centrumgemeente, in dit geval Leeuwarden, geld ter

beschikking gesteld voor vrouwenopvang. ‘De rijksover-

heid heeft erkend dat de capaciteit voor vrouwenop-

vang een stuk omhoog moet. Je kunt dus proberen een

beroep te doen op je centrumgemeente, met als argu-

ment dat deze vrouwen anders heel lang in de opvang

blijven hangen. Het is dus kostenbesparend als er een

goed netwerk is.’
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‘Het is belangrijk er niet alleen een hulp-
verlenersnetwerk van te maken, het is een
integraal probleem’

Werkgroep 2 over communicatie en samenwerking tussen ketenpartners

B9-procedure kent tal van variaties
Thema 2 was duidelijk het moeilijkste.Van tevoren

was een schema gemaakt met daarin de plaats van

de diverse ketenpartners in de procedure.Vervolgens

is gekeken wat er niet helemaal klopt aan dit sche-

ma, zodat er straks voor de website ‘www.b9-rege-

ling.nl’ een schema is dat echt klopt.

De deelnemers aan de werkgroepen rond thema 2 had-

den tal van verfijningen bedacht voor het schema met

de diverse ketenpartners.

- Bij de start van de procedure, linksboven, kon de

aanduiding ‘jeugd’ weg bij de Jeugd- en zedenpoli-

tie. Het is alleen nog Zedenpolitie.

- Een toevoeging in het eerste vierkant linksboven

was prostitutiecontroleteams.

- De drie hokjes bij politie konden wat de werkgroep

betreft wel één hok worden.

- Tussen de politie en de SVT mogen de pijlen twee

kanten op staan. Er is immers sprake van tweerich-

tingsverkeer.

THEMA 2: verbeteringen in de onderlinge communicatie



- De regionale meldpunten mogen regionale netwer-

ken zijn, maar daar zou ook zorgcoördinator mogen

staan. De pijl met STV mag in twee richtingen staan.

- Naast vrouwenopvang is er ook sprake van maat-

schappelijke opvang.

- Er moet een pijl komen van COA naar zorgverzeke-

raar.

- Het OM ontbreekt. Dat moet er onder politie bijko-

men en dan met tweerichtingsverkeer.

- De politie heeft ook een formele rol bij contacten

met ambassades: als het niet zomaar lukt om een

verblijfsvergunning te krijgen, heeft de politie daar

een stimulerende rol te spelen. Het OM heeft daar

ook een rol bij, zij het niet formeel.

Ambassades horen erbij, onder het eerste kader.

- De pijlen richting STV horen niet alleen vanaf de

politie te komen: doorverwijzing is ook mogelijk 

vanuit de advocatuur of de hulpverlening.

- In de praktijk onderhoudt de STV tweerichtings-

verkeer met iedereen: alle pijlen dus twee kanten op.

Wie doet wat?
Een belangrijk knelpunt is dat er niet overal regionale

netwerken zijn, terwijl deze wel goed werken. Het zou

dan ook een aanbeveling zijn overal de condities te 

verzorgen dat ze kunnen starten.

Een probleem is dat rechtsbijstand lastig te organiseren

is. ‘In Alkmaar is een experiment gedaan waarbij de

politie meteen het adres meegaf van een advocaat die

beschikbaar was.’ Het experiment is helaas in de Tweede

Kamer gesneuveld.

‘Zoiets kan wellicht georganiseerd worden via de STV’,

opperde iemand. ‘Dan is het wel zaak dat de STV ook

alle aanmeldingen krijgt’, aldus een woordvoerder van

de STV.

Vaak zijn landelijke instanties regionaal georganiseerd.

Daardoor is het lastig de juiste persoon te vinden. Iets

voor de IND om dat te regelen? ‘Bij de startprocedure is

voor de IND geen rol weggelegd’, vond een van de

medewerkers.

‘We zitten hier juist omdat de IND alleen gaat over het

verblijfsdeel en de opvang elders is geregeld. De B9 is

zo’n heksentoer omdat er geen centrale regie is.’

‘De IND is ook mogelijk de laatste die daarvoor geschikt

is. Zij zijn belanghebbende, ze nemen beslissingen. Dan

kun je er beter iets nieuws voor oprichten.’

Een suggestie kan zijn een samenwerkingsverband op

te richten, een Kennisnet, ‘met bijvoorbeeld de Natio-

naal Rapporteur Mensenhandel erbij, de IND, Stimu-

lansz en de STV’.

‘Als er al het nodige bestaat, zoals Opvang.nl, dan zitten

we graag voor een dubbeltje op de eerste rang. 

Wanneer we moeten gaan discussiëren over budgetten,

betekent dat in deze tijd dat er niets kan.’

‘Er kan worden begonnen met een clubje dat iets ont-

wikkelt en het dan weer aan de anderen voorlegt.’
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‘De B9 is zo’n heksentoer omdat er geen
centrale regie is.’

Het schema kwam steeds voller te hangen met

aanpassingen.



Aangifte doen brengt voor slachtoffers van mensen-

handel allerlei risico’s met zich mee. Daarover kan

voormalig slachtoffer Kristina Strugoveca meepraten.

‘Vrouwen moeten vanaf het begin goede voorlich-

ting krijgen. Achteraf gezien zou ik nu geen aangifte

meer doen, want er ging bij mij gewoon te veel mis.’

Het is van belang, vertelde Kristina Strugoveca, dat

zodra een vrouw de stap durft te zetten en zich meldt 

bij de politie of de gemeente, zij goede informatie in

handen krijgt. Er zouden goede informatiepakketten

beschikbaar moeten zijn. Volgens Strugoveca kan een

folder van de stichting BlinN, getiteld ‘Jouw Rechten’,

die in samenwerking met Atalantas en een aantal slacht-

offers is gemaakt, als voorbeeld dienen. Een goed 

informatiepakket, met een goede checklist van dingen

waaraan een slachtoffer moet denken, voorkomt dat

slachtoffers voor vragen steeds weer terug moeten naar

de politie. ‘Veel vrouwen durven niet voor een tweede

keer informatie te gaan vragen. En als ze het wel doen

blijkt die eerdere contactpersoon vaak net niet te 

werken die dag of op cursus te zijn.’

Strugoveca hamert erop dat de informatie over het

recht op verblijf wel realistisch moet zijn. Geen mooie

verhalen voorspiegelen, is haar adagium. Vaak krijgen

slachtoffers te horen dat zij in Nederland mogen blijven

als zij aangifte doen. Dan komt het extra hard aan als na

verloop van tijd blijkt dat ze alsnog weg moeten. ‘Ze zet-

ten hun leven op het spel, doen aangifte en moeten na

twee, drie maanden alsnog vertrekken. Slachtoffers

moeten weten dat dit risico bestaat’, vertelde Strugo-

veca. ‘De daders zitten vaak in het buitenland – landen

als Oekraïne en Bulgarije – en weten dat er aangifte is

gedaan. Die vrouwen worden bij terugkeer hard aange-

pakt en soms weer in de mensenhandel gebracht. We

moeten voorkomen dat vrouwen twee keer slachtoffer

worden.’

Ze legde uit dat veel vrouwen met wie zij contact heeft

geen aangifte hebben gedaan en ze heeft daar alle

begrip voor. ‘Aangifte doen draait om mensenlevens.

Vrouwen doen soms aangifte en hebben het gevoel dat

men ze daarna keihard laat vallen. Mijn ervaring na aan-

gifte waren van dien aard dat ik achteraf zeg: ik zou nu

geen aangifte meer doen. Sommige landen zijn inder-

daad veilig, maar er zijn gevallen waarin iemand echt

niet kan terugkeren.’

Nooit een goed dossier opgebouwd
Strugoveca zegt dat het van groot belang is dat er vanaf

het begin een dossier wordt opgebouwd. Alleen dan is

goed te volgen wat er precies aan de hand is en kan een

hulpverlener of instantie die voor het eerst met een

slachtoffer in aanraking komt, snel zien hoe de zaak in

elkaar zit. Dossieropbouw is tevens van belang om te

kunnen aantonen dat terugkeer naar het land van her-

komst wellicht geen optie is. ‘Als uit het dossier blijkt in

welke mate prostitutie in het land van herkomst stigma-

tiserend werkt, en hoe criminele bendes daar te werk

gaan, is het gemakkelijker aan te tonen dat veilige

terugkeer niet mogelijk is.’

In de negen jaar dat zij zelf in het kader van de B9-

regeling een verblijfsvergunning had, is er van Strugo-

veca nooit een goed dossier opgebouwd, vertelt ze. 

Op zeker moment kreeg zij een nieuwe advocaat, die

binnen drie dagen een aanvullend beroep moest 

instellen. Dat was door het ontbreken van een goed

dossier niet te doen, zegt ze.

Ook als er wel dossiers zijn is dat nog geen garantie

voor een betere gang van zaken, want de kwaliteit laat

soms te wensen over. ‘Ik heb een aantal dossiers van

slachtoffers doorgenomen en heb daarbij zoveel fouten

gezien! Je vraagt je echt af hoe dat kan. In één geval
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Ervaringsdeskundige hoopt op betere dossieropbouw en voorlichting 

‘Achteraf gezien zou ik nu geen aangifte meer doen’

‘Veel vrouwen durven niet voor een 
tweede keer informatie te gaan vragen. 
En als ze het wel doen blijkt die eerdere 
contactpersoon vaak net niet te werken
die dag of op cursus te zijn’ 

‘Ze zetten hun leven op het spel, doen
aangifte en moeten na twee, drie maanden
alsnog vertrekken. Slachtoffers moeten
weten dat dit risico bestaat’



was bijvoorbeeld de zaak geseponeerd. We hebben toen

nog eens goed gekeken en alsnog bewijzen gevonden

die aannemelijk maakten dat terugkeer levensgevaarlijk

zou zijn. Toen is de zaak van deze vrouw heropend,

maar hoeveel zaken gaan er zo niet verloren?’

Vrouwen horen niets
Een groot manco bij de verlenging van de verblijfs-

vergunning is verder dat slachtoffers zelf het bewijs

moeten leveren dat zij risico lopen bij terugkeer in het

land van herkomst. Dit is volgens Strugoveca dikwijls

ondoenlijk. Ze noemt het geval van een vrouw uit 

Bulgarije die eerder al zwaar mishandeld was. Om dit te

bewijzen wilde zij van het ziekenhuis dat haar had

behandeld een medische verklaring ontvangen, maar

daarvoor moest zij betalen, zoals je in Bulgarije voor

vrijwel elke medische dienst geld op tafel dient te 

leggen. De vrouw had dat geld niet. 

Een ander knelpunt dat Strugoveca tegenkwam, betreft

gebrekkige informatieverstrekking vanuit het openbaar

ministerie. ‘Ik moest twee jaar geleden een vragenlijst

van de IND invullen, die op zich een goede lijst was.

Maar sommige vragen brachten mij in de problemen.

"Hoe is je relatie met de dader?", stond er. Maar wat

moet ik daarmee als ik niet op de hoogte wordt gesteld

van wat er met de dader aan de hand is? Vrouwen wor-

den alleen gebruikt om aangifte te doen en horen ver-

der niets. Het zou goed zijn als op z’n minst hun advo-

caat op de hoogte wordt gesteld als een dader

gevangenisstraf krijgt of vrijkomt.’

Elke zaak afzonderlijk beoordelen
Vanaf het begin werken aan dossieropbouw is volgens

Strugoveca van cruciaal belang omdat alleen dan snel

inzicht is te verkrijgen door alle instanties in de keten

die met een slachtoffer te maken krijgen. Een dossier is

bovendien van belang voor het opbouwen van bewijs-

materiaal omtrent de kwestie van terugkeer. Strugoveca

onderstreept nog eens dat een individueel dossier zo

belangrijk is, omdat de situatie van ieder individueel

slachtoffer verschilt. 

Voor zowel informatieverschaffing als dossieropbouw is

het volgens Strugoveca van belang dat instanties beter

samenwerken. ‘Op papier ziet de B9 er goed uit. Waar

het aan ontbreekt is samenwerking. Als we die verbete-

ren dan gaat het prima.’
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Een goed dossier is van belang voor de veiligheid

van het slachtoffer. Maar hoe bouw je een dossier op

als er zoveel partijen bij betrokken zijn? En wat moet

erin staan? Ten minste informatie over de situatie in

het land van herkomst en informatie uit het straf-

dossier. Een centrale rol is weggelegd voor de 

advocaat van het slachtoffer.

In een compleet dossier zou informatie moeten zitten

over: het land van herkomst, met aandacht voor de

vraag of prostitutie er stafbaar is; gegevens over de 

criminele organisaties per land; alle informatie uit de

zorgcoördinatie, inclusief gegevens over de opvang en

over bijvoorbeeld óf en waarom een slachtoffer van

opvang heeft moeten veranderen; daarnaast nog 

specifieke aanvullende informatie over het individuele

slachtoffer, zoals de gezins- en leefomstandigheden in

het land van herkomst.

Dit pakket van wensen is wat hoog gegrepen. Maar er

zijn in de praktijk wel degelijk dingen te verbeteren

zodat de huidige gang van zaken een stuk in de richting

van de ideale situatie opschuift.

Verschillende suggesties kwamen ter tafel. Het ministe-

rie van Buitenlandse Zaken zou meer informatie kunnen

verstrekken over het land van herkomst, zo mogelijk in

de vorm van een individueel ambtsbericht, dat wil zeg-

gen een verslag en analyse van hoe het op het gebied

van vrouwenhandel in een bepaald land toegaat. De

STV wees erop dat in de ambtsberichten vooral goed

gekeken zou moeten worden naar mogelijkheden van

opvang voor een slachtoffer in het land van herkomst –

maar dan niet uitsluitend afgemeten aan de maatstaven

van dat land zelf, want dit betekent dikwijls dat een

vrouw alleen haar toevlucht kan nemen tot een gesloten

psychiatrische inrichting.

Nagegaan wordt of er in ieder geval in de bestaande

ambtsberichten, die doorgaans elke één à twee jaar

worden geactualiseerd, meer aandacht kan komen voor

vrouwenhandel. Nu is het zo dat slechts bij een paar

landen een beknopt hoofdstukje over vrouwenhandel is

opgenomen. Het maken van aparte ambtsberichten

over vrouwenhandel stuit in beginsel op formele belem-

meringen. ‘Maar wellicht zijn er uitzonderingen te

maken.’

Als alternatief voor de ambtsberichten van Buitenlandse

Zaken werd even gedacht aan het Institute for Social

Studies (ISS), dat op bestelling onderzoek doet naar de

sociale context in een land van herkomst (‘social 

services’). 

Hoofdrol voor advocaat
Een andere manier om de dossieropbouw te verbeteren

is de inbreng van andere instellingen te vergroten, met

name van NGO’s. De IND zou bovendien best wat vaker

slachtoffers al bij de eerste aanvraag (‘in eerste aanleg’)

kunnen horen. Door zo’n gesprek komen er meer feiten

boven water en het is in het algemeen heel nuttig als de

IND-medewerkers het slachtoffer persoonlijk te zien 

krijgen. 

De IND vroeg zich af hoe zij aan het strafdossier dat op

de zaak betrekking heeft zou kunnen komen. Vermoe-

delijk zou de advocaat het moeten leveren, want het is

onwaarschijnlijk dat het Openbaar Ministerie of de 

politie het aan de IND verstrekt. 

In de ideale situatie kun je het slachtoffer en haar advo-

caat gezamenlijk als initiatiefnemer zien. Van hen gaat

immers de aanvraag voor verblijf in het kader van de

B9-regeling uit. De IND is de andere belangrijke partij

die vanaf het begin een rol speelt, omdat zij de aan-

vraag beoordeelt. ‘Deze twee partijen moeten daarom

goed communiceren en samen de verantwoordelijkheid
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Advocaat speelt hoofdrol bij dossieropbouw 



nemen voor het in gang zetten van de keten van infor-

matievoorziening.’

In het beeld van een goed lopende B9 is een zeer

belangrijke rol weggelegd voor de advocaat. Het rijtje

van taken is omvangrijk:

- De advocaat vraagt het strafdossier op, inclusief de

verslagen van alle verhoren.

- De advocaat belt de STV om te horen of er wellicht

meer vrouwen bij een en dezelfde zaak betrokken

zijn – iets waarop de STV meestal wel zicht heeft. 

- Het is ook de advocaat die contact opneemt met de

coördinator. Van deze functionaris ontvangt hij het

hulpverleningsdossier, dat aanvullend inzicht biedt

in de situatie van het slachtoffer. Dit dossier geeft bij-

voorbeeld antwoord op de vraag of er sprake is van

bedreigingen, als gevolg waarvan een vrouw nieuw

onderdak heeft moeten zoeken, wat een belangrijke

overweging kan zijn bij verlenging van het voorlopig

verblijf.

Dossier moet eigenaar hebben
Naast de advocaat heeft het ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid een belangrijke rol bij 

dossieropbouw. Daar is immers informatie beschikbaar

over uitkeringen en ‘arbeidstoeleiding’ – zeer relevante

informatie om de integratie van slachtoffers in de

Nederlandse maatschappij te bevorderen, een onder-

werp dat alleen maar relevanter wordt als slachtoffers

straks onder de B9-regeling mogen werken. Verder is

ook toegang tot het medisch dossier van belang, omdat

daaruit blijkt of er sprake is geweest van behandeling

voor letsel. 

‘Al deze informatie moet voor de advocaat gemakkelijk

te verzamelen zijn. Dat is alleen mogelijk als alle partijen

diep doordrongen zijn van het belang van informatie-

verstrekking.’

‘Het zou goed zijn als er een dossiereigenaar is, die het

dossier bewaakt en die beschikt over alle informatie. De

advocaat zou dit dossier dan aan de IND kunnen leve-

ren.’ Wellicht moet er een richtlijn komen voor hoe zo’n

dossier eruit moet zien, zodat alle betrokkenen goed

weten wat erin hoort en wat niet.

Een aanwezige advocaat wees erop dat er in de plannen

wel een erg grote rol voor de advocatuur is ingeruimd.

‘En al die taken moeten binnen acht uur gebeuren? Als

je goede hulp van een advocaat wil, moet je daarvoor

ook de financiering regelen.’

Toegang tot strafdossier
Vrijwel eensgezind waren de werkgroepdeelnemers van

mening dat de IND toegang zou moeten krijgen tot de

strafdossiers. De verzamelde vergadering suggereerde

dat er een werkgroep zou moeten komen die bekijkt hoe

de betreffende haken en ogen vallen op te lossen – het

verspreiden van privacygevoelige informatie uit een

strafdossier kan niet zomaar. Ook zijn er belemmeringen

uit de weg te ruimen. Zo mag de politie geen gegevens

uit het strafdossier verstrekken aan de STV, omdat deze

stichting niet op de lijst van instellingen staat die 

volgens de Wet politieregistratie mogen worden inge-

licht. ‘Die lijst moet dus worden aangepast’, was de 

logische conclusie en de aanwezige politiedeskundigen

dachten dat daartoe wel mogelijkheden waren.

Een andere voorwaarde voor een goed verloop van de

B9 en een goede dossieropbouw is dat het slachtoffer

vanaf het allereerste moment dat zij zich meldt, aan een

advocaat en andere zorgverleners wordt gekoppeld.

Deze vereiste werd unaniem als hoofdvoorwaarde aan-

gemerkt. Een andere voorwaarde voor succes is dat de

drie partijen die zich vanaf het begin over het slachtoffer

ontfermen – politie, advocaat, hulpverlener – ook veel

verstand hebben van de problematiek. Liefst een in de

B9 gecertificeerde advocaat dus, en een goed ingelichte

politiefunctionaris. Idealiter is de advocaat eveneens

vertrouwd met de andere vormen van hulpverlening

waar het slachtoffer op aangewezen is en brengt hij het

slachtoffer met deze hulpverleners in contact. Idealiter is

er ook een landelijke zorgcoördinator. De vraag uit welk

potje deze laatste betaald zal gaan worden bleef voor-

alsnog onbeantwoord. De STV zou zich hierin gaan 

verdiepen. Daarnaast heeft ook het slachtoffer informatie

op papier nodig. Goede brochures dus.
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beschikt over alle informatie’

THEMA 3: opbouw gezamenlijk dossier



De informatie-uitwisseling die nodig is voor een 

goede uitvoering van de B9-regeling laat te wensen

over, zowel waar het informatie betreft binnen

instanties en tussen instanties als met betrekking

tot informatie van instanties aan het slachtoffer. Om

hierin verandering te brengen worden de volgende

werkafspraken gemaakt.

I Beschikbaar stellen van informatie

De bekendheid van de B9-regeling zal worden vergroot,

waardoor de uitvoering van de B9 kwalitatief zal verbe-

teren, door het aanwijzen van een centrale redactie die

zorg draagt voor de verspreiding van actuele en heldere

informatie op gezaghebbend niveau. Taak van deze cen-

trale redactie is het bundelen van informatie uit de prak-

tijk van IND, STV, politie en de netwerken die zich bezig-

houden met opvang, alsmede van relevante informatie

uit een andere bron. 

Aan deze centrale redactie wordt waar nodig een

gastredactie toegevoegd. Gestart zal worden met het

samenbrengen van de bestaande informatie op rijks-

niveau zoals: de B9-regeling zelf, de betreffende regel-

geving inzake inschrijving in de GBA, de richtlijnen van

de Raad voor de Rechtsbijstand ter zake van de financie-

ring van de rechtshulp aan slachtoffers, de aanwijzingen

aan de Centra voor Werk en Inkomen met betrekking tot

de verstrekking van een bijstandsuitkering, de regel-

geving van de Belastingdienst ten aanzien van het sofi-

nummer/btw-nummer.

Bij relevante informatie uit een andere bron moet wor-

den gedacht aan:

- Stroomschema’s van diverse ketenpartners voor het

onderdeel van de B9 dat zij uitvoeren.

- Een sociale kaart met de adresgegevens van alle

betrokken sleutelfiguren bij de uitvoerende instan-

ties.

- Overige relevante uitvoeringsrichtlijnen van organi-

saties.

- Kwalitatieve onderzoeken op het gebied van 

mensenhandel.

- Informatie over congressen e.d. over mensenhandel

en slachtofferzorg.

- Statistische informatie.

- Publicaties.

- Jurisprudentie.

- Questions and answers.

- Het uitvoeringsstroomschema van de B9 zoals op

deze conferentie gepresenteerd.

- Landeninformatie over landen van herkomst (alge-

mene ambtsberichten, landeninformatie Europap).

- Informatie ISS.

- Slachtofferbrochures (bijv. BlinN).

Deze informatie zal ter beschikking worden gesteld op

www.opvang.nl. Informatie wordt pas ter beschikking

gesteld nadat de centrale redactie deze heeft goedge-

keurd.

Alle uitvoerende instanties zullen in vakliteratuur en op

hun eigen website of intranet periodiek aandacht vragen

voor het raadplegen van www.opvang.nl. Te denken valt

aan:

- NVVB (Gemnet)

- IND (intranet)

- Politie (PKN)

- Atalantas

- Rode Draad

De centrale redactie bestaat ten minste uit Justitie/DVB

(Edit Bleeker), Justitie/IND (Bas de Visser), STV (Maria

de Cock, Marcia Albrecht) en de politie (Willem Knoop).

De gastredactie bestaat in elk geval uit StimulanSZ (Jan

Klienbannink), NVVB (Ron van Troost), Advocatuur (Els

van Blokland), OM (Remco van Tooren), Raad voor de

Rechtsbijstand (Herman Schilperoort), Buitenlandse

Zaken (Marjo Crompvoets), COA/DVB.

II Controle op gebruik van informatie

Problemen in de uitvoering of stagnatie in de toepas-

sing van regelgeving binnen of tussen instanties moe-

ten tijdig worden gesignaleerd. Dat kan worden gerea-

liseerd door een doorlopend systeem van bewaking van

de kwaliteit van de uitvoering in het leven te roepen.

Elke organisatie wijst hiertoe eigen contactpersonen of

teams van contactpersonen aan. Uiteindelijk zijn de 

verantwoordelijke bewindslieden aanspreekbaar op het

toepassen van de bestaande regelgeving. 
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Om een dergelijk systeem te ontwikkelen is het nodig:

- Regelmatig werkoverleg te houden binnen en tussen

de diverse instanties.

- Periodiek themadagen te organiseren over de uit-

voering van de B9, bijvoorbeeld door het jaarlijks bij-

een te laten komen van de deelnemers aan deze

werkconferentie.

- Uitvoerende instanties zich te laten abonneren op en

gebruik te laten maken van de forumfunctie binnen

het kennisnet van de STV, zodat men onderling vra-

gen en antwoorden kan uitwisselen in het geval er

problemen zijn met de toepassing van de B9-

regeling.

- Verantwoordelijke personen aan te wijzen binnen de

organisatie, zoals de prostitutieteams van de politie.

- Problemen te signaleren bij genoemde centrale

redactie.

- Zonodig gebruik te maken van officiële klachten-

instanties als de Nationale Ombudsman.

- Zonodig gebruik maken van de officiële klachten-

instantie voor de betreffende beroepsgroep waar-

tegen de klacht zich richt.

III Informatievoorziening aan het slachtoffer

De informatievoorziening aan het slachtoffer wordt 

verbeterd. Noodzakelijk is dat het slachtoffer in een zo

vroeg mogelijk stadium over de volledige informatie

beschikt om keuzes te kunnen maken.

Om dit te garanderen is het nodig:

- De toegang tot rechtshulp voor een slachtoffer in

een zo vroeg mogelijk stadium beschikbaar te 

stellen.

- Helderheid te bieden over de financiering van laag-

drempelige rechtshulp.

- Brochures te maken voor potentiële slachtoffers die

door veldwerkers worden verspreid.

- Brochures specifiek gericht op de mogelijkheden en

rechten van het slachtoffer ter beschikking stellen bij

het eerste contact van het slachtoffer met de politie

of de hulpverlening.

IV Landelijk dekkend netwerk van 
zorgcoördinatie

De ondersteuning van de opvang van slachtoffers van

mensenhandel wordt verbeterd. Speciale aandacht

hoort uit te gaan naar zwakke groepen onder de slacht-

offers, zoals minderjarigen, verslaafden en psychiatri-

sche patiënten.

Om deze verbetering tot stand te brengen is het nodig: 

- Een landelijk dekkend geheel van regionale/lokale

netwerken mensenhandel te organiseren.

- Deze netwerken basiszorg te laten leveren, bestaan-

de uit veilige opvang, rechtshulp, medische begelei-

ding en sociaal-emotionele ondersteuning. Leveran-

ciers voor deze zorg zijn de maatschappelijke en

vrouwenopvang, advocaten/rechtshulpverleners,

GGD’s/GGZ, maatschappelijk werk (zorg en welzijn)

en politie.

Het fonds Zorgonderzoek Nederland (Zon Mw) finan-

ciert momenteel een project van twee jaar dat uitge-

voerd wordt door STV en dat gericht is op het consoli-

deren van de tien reeds bestaande netwerken, op het

deze met elkaar in verbinding brengen en op het vast-

leggen van de opgebouwde expertise.

Het voortbestaan van de netwerken in de toekomst

moet gegarandeerd worden onder een landelijke regie

op basis van lokale en/of regionale en/of provinciale dan

wel landelijke steun, bijvoorbeeld door middel van de

doeluitkering maatschappelijke opvang, het Grote 

Stedenbeleid en/of de Centrumgemeenten. 

V Verbetering van dossieropbouw ten behoeve
van de beslissing omtrent voortgezet verblijf 

Er zal gerichter worden gewerkt aan de opbouw van

een dossier met gegevens relevant voor het kunnen

nemen van een verantwoorde beslissing omtrent voort-

gezet verblijf.

Daarvoor is het volgende nodig:

- De IND hoort slachtoffers in verzoeken om voort-

gezet verblijf zowel in eerste aanleg als in bezwaar.

- Buitenlandse Zaken stelt algemene ambtsberichten

ter beschikking met daarin informatie over gevoerd

beleid in het land van herkomst ter zake van men-

senhandel, zoals aanwezigheid van opvang (bijvoor-

beeld aanwezigheid van La Strada, IOM), het risico

van vervolging door autoriteiten in verband met

prostitutie en illegale grensoverschrijding, informatie

over het prostitutiebeleid in het algemeen, risico’s op

maatschappelijk isolement en toegang tot rechts-

bescherming.

- Buitenlandse Zaken maakt zonodig individuele

ambtsberichten op verzoek van de IND, dan wel indi-

viduele informatie wordt vergaard via het ISS of

politieke samenwerking, teneinde informatie te krij-

gen over onder meer het risico van represailles.
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- Het slachtoffer moet in een zo vroeg mogelijk 

stadium rechtshulp krijgen.

- Rechtshulpverleners in mensenhandelzaken moeten

worden gecertificeerd, vergelijkbaar met certificering

voor asieladvocaten ten behoeve van de toevoeging

door de Raad voor de Rechtsbijstand.

- Er moet een dossiereigenaar/casemanager binnen

de rechtshulp aan worden gewezen.

- Het aantal uren waarvoor een rechtshulpverlener

kan worden toegevoegd moet worden uitgebreid.

- Het moet mogelijk worden de voor de beslissing

omtrent het voortgezet verblijf relevante informatie

uit het strafdossier beschikbaar te krijgen. De rechts-

hulpverlener kan verzoeken om het strafdossier bij

het Openbaar Ministerie. Het Openbaar

Ministerie/politie en de IND maken afspraken over

welke informatie standaard mag worden uitge-

wisseld.

- De politie stelt sfeerverbalen ter beschikking aan de

advocaat en de IND.

- Het OM stelt het proces-verbaal aan advocaat en

IND ter beschikking, alsmede het verslag van het

gehoor bij de rechter-commissaris en het getuigen-

verslag bij de rechtbank.

- Een hiertoe gemachtigde rechtshulpverlener moet

toegang krijgen tot informatie uit de dossiers van 

de afdelingen sociale zaken van de gemeenten of 

Sociale Diensten aangaande vrijwilligerswerk, 

sociale activering en mogelijke arbeidstoeleiding in

verband met het beoordelen van de mate van inte-

gratie in Nederland.

- Een medisch behandelaar moet het medisch dossier

desgevraagd ter beschikking stellen aan een hiertoe

gemachtigde rechtshulpverlener in verband met 

letsel dat verband houdt met mensenhandel en/of

noodzakelijke medische behandeling in Nederland.

- Door middel van richtlijnen moeten hulpverleners

helder weten wat zij mogen opvragen, verzamelen

en uitwisselen, conform wetgeving bescherming

persoonsgegevens. Hiertoe wordt een werkgroep

geformeerd (deelname politie, NVVB, Justitie/directie

wetgeving, IND).
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Marcia Albrecht

Stichting Tegen Vrouwenhandel

Johan van Oldenbarneveltlaan 34-36

3818 HB Amersfoort

Tel: 033-4615029 / 033-4481186

Fax: 033-4618064

E-mail: m.albrecht@opvang.nl

Politie Regio IJsselland

Mevrouw Y. Beumer,

Projectrechercheur Prostitutie/Mensenhandel

Postbus 611

8000 AP Zwolle

Tel: 038-4963493/ 06-53892379

Fax: 038-4963449

E-mail: ylma.beumer@ysselland.politie.nl

Ministerie van Justitie, Directie Vreemdelingenbeleid

Edit Bleeker

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

Tel: 070-3707368

Fax: 070-3707972

E-mail: E.bleeker@minjus.nl

Advocatencollectief Oost

Mevrouw E. van Blokland

Postbus 94858

1090 GW Amsterdam

Tel: 020-6655977

E-mail:blokland@akoost.nl

IOM Nederland

Mevrouw M. Brons

Postbus 10796

2501 HT Den Haag

Tel: 070-3181534/ 500

Fax: 070-3181501

E-mail: mbrons@iom.int

BlinN/Humanitas

Mevrouw S. Claassen

Postbus 71

1000 AB Amsterdam

Tel: 020-5231100

Fax: 020-6227367

E-mail: s.claassen@lb.humanitas.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken

DPV

Mevrouw M. Crompvoets

Bezuidenhoutseweg 67

2594 AC Den Haag

Tel: 070-3484862/ 070-3486017

Fax: 070-3484006

E-mail: marjo.crompvoets@minbuza.nl

Maria de Cock

Stichting Tegen Vrouwenhandel

Johan van Oldenbarneveltlaan 34-36

3818 HB Amersfoort

Tel: 033-4615029

Fax: 033-4618064

E-mail: m.decock@opvang.nl

Concernafdeling Beleid

Sociale Dienst Amsterdam

Mevrouw E. da Costa

Markplein Nieuw West 

Jan van Galenstraat 323

1056 CH Amsterdam

Tel: 020-3464848

E-mail: ella.dacosta@sociale-dienst.amsterdam.nl

Politie Regio Noord- en Oost Gelderland

Vreemdelingenpolitie/projectleider P/M Noord-Gelderland

De heer J. van Dijk

Postbus 618

7300 AP Apeldoorn

Tel: 055-5482078

Fax: 055-5482650

E-mail: joop.van.dijk@no-gelderland.politie.nl

Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk

Regio Rotterdam Rijnmond

Mevrouw S. Kern, Zorgcoördinator

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

Tel: 010-4250122

Fax: 010-4772658

E-mail: skern@humanitas-rotterdam.nl
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Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

De heer P. de Kiefte

Postbus 3002

2280 ME Rijswijk

Tel: 070-3727445/ 446

Fax: 070-3727405

E-mail: pkiefte@coa.minjus.nl

Stimulansz

De heer J. Klienbannink

Postbus 85932

2508 CP Den Haag

Tel: 070-3469300/ 06-22661549

Fax: 070-3617372

E-mail: jan.klienbannink@vng.nl

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Regio ‘s-Hertogenbosch

Mevrouw R. Knaapen, zorgcoördinator

Frederik Hendriklaan 21

5212 BA ’s-Hertogenbosch

Tel: 073-6444244

Fax: 073-6445995

E-mail: r.knaapen@madi-denbosch.nl

Politie Regio Gooi- en Vechtstreek

Prostitutie/ mensenhandel

De heer W. Knoop

Postbus 42

1200 AA Hilversum

Tel: 035-6557213

E-mail: willem.knoop@gooi.politie.nl

Bureau voor Rechtshulp

Mevrouw A. Koopsen

Tweede Oosterparkstraat 274

1092 BV Amsterdam

Tel: 020-5999312

Fax: 020-6658699

E-mail: a.koopsen@amsterdam.bureaurechtshulp.nl

Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel

De heer D. Koster

Koninginnegracht 19

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

Tel: 070-3704514

Fax: 070-3704537

E-mail: d.koster@minjus.nl

IND / Regulier Den Bosch

Mevrouw A. van Loon

Kamer DBM B415

Postbus 70567

5201 CZ ’s-Hertogenbosch

Tel: 073-6495347

Fax: 073-6441747

E-mail: aloon@ind.minjus.nl

Landelijk Beraad Rechters-Commissaris

p/a Arrondissementsrechtbank Amsterdam

De heer J. Moors, voorzitter

Postbus 84500

1080 BN Amsterdam

Tel: 020-5412403

Fax: 020-5412590

E-mail: j.moors@amsarr.drp.minjus.nl

Bureau voor Rechtshulp

Mevrouw T. Neyzen

Strevelsweg 692

3083 AR Rotterdam

Tel: 010-4106652

Fax: 010-480863

E-mail: tneijzen@rechtshulprotterdam.nl

Stichting Tegen Vrouwenhandel

Helpdesk

Mevrouw P. Ntoane

Johan van Oldebarneveltlaan 34-36

3818 HB Amersfoort

Tel: 033-4481138

Fax: 033-4618064

E-mail: pinkyntoane@opvang.nl

Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Stedelijke zorg Rotterdam

André den Ouden

Willem Ruyslaan 225

3063 ER Rotterdam

Tel: 010-4982034

Fax: 010-4533351

E-mail: ah.denouden@sozawe.rotterdam.nl

Raad voor Rechtsbijstand

Herman Schilperoort

Postbus 58132

1040 HK Amsterdam

Tel: 010-5805913

Fax: 010-5805976

E-mail: h.schilperoort@asd.rvr.org
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Vereniging Atalantas

p/a Stichting de Rode Draad

mevrouw K. Strugoveca

Klovenierburgwal 47

1011 BX Amsterdam

Tel: 06-42801798

E-mail: info@atalantas.org / kstrugoveca@rodedraad.nl

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken

De heer R. van Troost

Boerhaavelaan 14

2713 HX Zoetermeer

Tel: 079-3617747

Fax: 079-3623747

E-mail: ronvantroost@nvvb.nl

IND

De heer B. de Visser

Postbus 5800

2280 HV Rijswijk

Tel: 070-3703987

E-mail: bvisser1@ind.minjus.nl
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