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1 Samenvatting 

Inleiding 

Succesvolle vervolging van daders van mensenhandel is onder meer afhankelijk van de 

betrouwbaarheid van de getuigenissen van de slachtoffers van deze mensonterende praktijken. Voor de 

rechtsgang is belangrijk dat deze getuigenissen zo coherent of consistent mogelijk zijn. De opgelopen 

trauma’s bij de slachtoffers kunnen echter een negatieve invloed hebben op deze getuigenissen. Van 

belang is daarom inzicht te krijgen in mogelijke maatregelen waarmee incoherenties of inconsistenties 

zoveel als mogelijk worden beperkt of voorkomen. 

Het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van 

veiligheid en justitie, heeft in 2012 aan INTERVICT de opdracht verstrekt om een onderzoek uit te 

voeren om inzicht te krijgen in de wijze waarop consistentie of coherentie van getuigenverklaringen van 

slachtoffers van mensenhandel met een psychotrauma (mogelijk) kan worden verbeterd, teneinde de 

opsporing en vervolging van mensenhandel te verbeteren. In dit onderzoek staan zeven 

onderzoeksvragen centraal. 

Dit rapport doet verslag van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. In deze samenvatting 

worden aan de hand van de zeven vragen, de uitkomsten van het onderzoek op hoofdlijnen beschreven. 

Om deze samenvatting overzichtelijk te houden, wordt voor een overzicht van alle conclusies verwezen 

naar de laatste afsluitende conclusie-paragrafen van de resultaathoofdstukken (5, 6, 7 en 8) en het 

hoofdstuk conclusies. 

 

Werkwijze onderzoek 

Alvorens resultaten te beschrijven, gaan we eerst kort in op de wijze waarop het onderzoek is 

uitgevoerd, c.q. de benodigde informatie is verzameld.  

Voor dit verkennende onderzoek zijn semi-gestructureerde interviews gehouden met politie, 

officieren van justitie en hulpverleners (aan slachtoffers van mensenhandel) in België, Engeland en 

Nederland. Het betreft mensen die zelf beroepsmatig ervaringen hebben met slachtoffers van 

mensenhandel en expert zijn. In ieder land zijn daarvoor per beroepsgroep circa vier personen 

geïnterviewd. Daarbij werd, na een reeks meer algemene openingsvragen over mensenhandel, 

gestructureerd een serie vragen gesteld over een concrete casus van een getraumatiseerde slachtoffers 

van mensenhandel waarmee geïnterviewden (recent) te maken hebben gehad. Gebleken is dat deze 

casussen voor een belangrijk deel vrouwelijke getraumatiseerde slachtoffers betrof, die te maken 

hebben gehad met seksueel geweld of uitbuiting. Aanvullend is een docent van de Politieacademie 

geïnterviewd over de certificering mensenhandel in Nederland. 

Daarnaast is een systematische literatuurreview uitgevoerd naar epidemiologische studies naar 

de lichamelijke, psychische en culturele problemen van (getraumatiseerde) slachtoffers van 

mensenhandel.  
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Resultaten 

Hieronder worden per onderzoeksvraag de belangrijkste resultaten samengevat. 

 

1. Op welke wijze worden slachtoffers van mensenhandel in zorginstellingen gediagnosticeerd? Uit de 

interviews met de hulpverleners blijkt klinische diagnose op een zelfde wijze plaats vinden als 

elders in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Dit geldt ook voor België en Engeland, 

waar het onderscheid tussen categorale en niet-categorale instellingen niet (op dezelfde wijze) 

gemaakt wordt. Steeds is de basis voor deze diagnostiek de internationaal erkende standaarden 

die te vinden zijn in de DSM of de ICD (waarin de criteria voor psychische stoornissen zoals 

PTSS zijn vastgelegd). 

 

2. Welke lichamelijke, psychische en ‘culturele’ problemen doen zich voor bij slachtoffers van 

mensenhandel? Voor de beantwoording van deze vraag is een systematische literatuurreview 

uitgevoerd, die ‘slechts’ zeven studies opleverde die zijn uitgevoerd onder met name 

vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel. Daarbij blijkt vaak sprake te zijn geweest van 

seksueel geweld. Uit deze studies, waarvan de representativiteit van de deelnemers om 

begrijpenlijke redenen niet heel goed is vast te stellen, kan de conclusie worden getrokken dat 

veel slachtoffers van mensenhandel kampen met ernstige psychische problemen, variërend van 

hoofdpijn, geheugenproblemen, angstgevoelens tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS). 

Zeer vermoedelijk zijn de percentages PTSS bij deze slachtoffers zijn gevonden (30-40%) 

vergelijkbaar met de percentages PTSS die in algemene epidemiologische studies worden 

gevonden bij slachtoffers van seksueel geweld. Wat de lichamelijke gezondheid betreft, blijkt 

verder dat diverse slachtoffers van mensenhandel HIV hebben opgelopen. 

 

3. Op welke wijze belemmeren deze problemen de rechtsgang en waarheidsvinding? Volgens met 

name de geïnterviewde politieagenten en officieren van justitie uit de drie landen, kunnen deze 

psychische problemen van invloed zijn op de getuigenissen. Een voorbeeld is dat angstige 

slachtoffers in het begin minder vertellen omdat er op dat moment nog geen vertrouwensband 

met de interviewer bestaat, of het verhaal om die reden later intrekken. Zoals een geïnterviewde 

het verwoordde: “Slachtoffers hebben een pantser om zich heen, als zelfbescherming, waar alleen 

met het winnen van vertrouwen doorheen geprikt kan worden.” Maar de invloed is volgens 

geïnterviewden wisselend. Volgens hen komt het ook voor dat getraumatiseerde slachtoffers 

van mensenhandel zich juist elk detail prima kunnen herinneren. Dit stemt overeen met de 

wetenschappelijke literatuur over trauma en geheugen: volgens deze literatuur zijn er 

persistente bewijzen dat opgelopen trauma’s herinneringen aan de schokkende gebeurtenissen 

zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. 
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4. Welke slachtoffergroepen kennen (deels) vergelijkbare problemen, die de rechtsgang en 

waarheidsvinding belemmeren? Aan de geïnterviewden is bij het begin van het interview 

gevraagd een algemeen oordeel te geven over de mate van invloed die een 15-tal factoren zou 

kunnen hebben op de consistentie of coherentie van getuigenissen van slachtoffers van 

mensenhandel (variërend van intelligentieniveau, angst voor handelaar of uitbuiter, 

taalproblemen tot getraumatiseerde zijn en angst voor verstoting van familie en gemeenschap). 

Uit de antwoorden van de geïnterviewden blijkt onder meer dat eventuele trauma’s een rol 

kunnen spelen, naast bijvoorbeeld de angst om Nederland te moeten verlaten, vrees te worden 

verstoten door de familie en schaamte voor hetgeen is gebeurd. Volgens de geïnterviewden is 

getraumatiseerd zijn een factor, naast diverse andere factoren zoals hierboven genoemd, die 

eveneens belangrijk zijn. Met andere woorden, bij slachtoffers van mensenhandel die vooral 

kampen met angst voor verstoting van familie en gemeenschap kan de coherentie of 

consistentie evenzeer ernstig onder druk staat als bij getraumatiseerde slachtoffers. Vaak zal 

sprake zijn van een (complex) samenspel van factoren. 

 

5. Worden in die gevallen specifieke voorbereidingen getroffen t.b.v. de rechtsgang (bijvoorbeeld 

m.b.t. zorg/diagnose/behandeling)? Zo ja welke? Zijn deze effectief? Zijn deze ook toepasbaar bij 

slachtoffers van mensenhandel in Nederland? Uit de interviews in België, Engeland en Nederland 

blijkt onder meer dat over het algemeen door medewerkers van politie en OM geen specifieke 

voorbereidingen getroffen worden ten behoeve van de rechtsgang wanneer duidelijk is dat er 

sprake is van een getraumatiseerd slachtoffer van mensenhandel. Uit de interviews blijkt dat 

politiemedewerkers er min of meer van uitgaan dat deze slachtoffers getraumatiseerd zijn. Ze 

meldden in de interviews dat zij over het algemeen geen andere, specifieke of extra speciale 

voorbereidingen treffen die alleen op getraumatiseerde slachtoffers van mensenhandel van 

toepassing zijn, anders dan de noodzakelijke voorbereidingen en gesprekstechnieken die ze ook 

bij andere slachtoffers toepassen zoals informatie geven (over het gehele proces en de rollen 

van een ieder), rust bieden, de tijd nemen en het niet opjagen van slachtoffers. Aan deze zaken 

wordt wel veel belang gehecht. 

 Verder komt naar voren dat de afwezigheid van zeer specifieke, op slachtoffers van 

mensenhandel gerichte voorbereidingen, niet wil zeggen dat alle slachtoffers precies en exact 

hetzelfde worden bejegend. Centrale boodschap van de geïnterviewden is dat het bij 

getraumatiseerde slachtoffers van mensenhandel telkens om maatwerk gaat bij verhoren om 

incoherenties of inconsistenties zoveel als mogelijk beperken of te voorkomen (dus afhankelijk 

is van de situatie, de emoties en gedrag van slachtoffers en dergelijke). Hulpverleners melden 

dat zij hierin een andere rol hebben dan politie en OM. Geïnterviewde hulpverleners geven aan 

dat zij er zijn om de (psychische) gezondheid van slachtoffers te verbeteren (door behandeling) 

en niet uit zijn op waarheidsvinding. Uit het onderzoek blijkt dat geïnterviewden van politie en 

OM aangeven dat zij niet op de hoogte zijn van een mogelijke diagnose (het is niet. 
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6. Worden in die gevallen specifieke aanpassingen in het strafproces aangebracht? Zo ja, welke? Zijn 

deze effectief? Zijn deze ook mogelijk in rechtszaken betreffende mensenhandel? De antwoorden 

op deze vragen liggen in het verlengde van de antwoorden op de vorige vraag: er wordt 

rekening gehouden met elk specifiek slachtoffer of specifieke situatie waarin het slachtoffer met 

zijn of haar toestand verkeert. Aanpassingen kunnen variëren van het nemen van korte pauzes 

omdat het slachtoffer daaraan toe is, een studio- of videoverhoor, het aanpassen van het verhoor 

bij slachtoffers met een (ingeschat) laag IQ, het afreizen van een rechercheur naar het 

slachtoffer, en het laten opschrijven van de verklaring omdat het vertelde verhaal structuur 

mist. Daarbij wordt in wisselende mate gebruik gemaakt van psychologen. Zeer sporadisch 

wordt externe deskundigen ingeschakeld zoals een traumadeskundige of voodoodeskundige. 

 

7. Maken deze verhoormethoden op dit moment deel uit van de leergang t.b.v. de mensenhandel-

certificering van politierechercheurs? Uit het interview met de politieacademie over de 

mensenhandelcertificering (12-daagse cursus ‘overige uitbuitingen’ en 7-daagse cursus 

‘seksuele uitbuiting’) en uit de bestudering van het lesmateriaal blijkt dat er geen specifieke op 

getraumatiseerde slachtoffers van mensenhandel gerichte verhoren bestaan in de opleiding 

certificering mensenhandel. De certificering is gericht op kennis, houding en vaardigheden, 

waarbij bewustwording van houding en vaardigheden (echtheid) bij verhoren door middel van 

oefeningen met concrete casussen, een zeer prominente en dominante plaats inneemt. Deze 

aanpak van de verhoren is goed bruikbaar, maar zeker niet specifiek voor het verhoren van 

getraumatiseerde slachtoffers van mensenhandel. 

 

Tot slot 

Uit deze 7 vragen hebben de onderzoekers de conclusie getrokken dat het gemeenschappelijk doel van 

alle vragen het volgende is: ‘Inzicht verkrijgen in opgedane ervaringen en oplossingen die, na een 

praktische vertaalslag, ertoe kunnen bijdragen dat zoveel als mogelijk wordt voorkomen dat mogelijke 

inconsistenties of incoherenties in getuigenverklaringen van slachtoffers van mensenhandel worden 

veroorzaakt door de effecten van opgelopen trauma’s (inconsistenties of incoherenties kunnen immers ook 

andere oorzaken hebben). Op basis van de resultaten van het onderzoek komen wij in dit kader tot de 

volgende activiteiten of interventies, die ook van belang kunnen zijn voor andere (niet-geïnterviewde) 

functionarissen in de strafrechtketen zoals rechter-commissarissen en rechters. 

1. Zorgen voor een goede bejegening die ertoe bijdraagt dat het slachtoffer (zoveel als mogelijk) tot 

rust komt, zijn of haar verhaal kan vertellen, de ruimte krijgt, controle en vertrouwen kan 

herwinnen, en dergelijke. Daarbij zijn echtheid, respect, transparantie, competentie en 

pragmatisme van de kant van interviewer, officier of hulpverlener belangrijke voorwaarden. 

Concrete voorbeelden zijn: a.) zorgen dat het slachtoffer zijn/haar gevoel van controle weer 

terugkrijgt, zoals door slachtoffers een fysieke plek tijdens een verhoor te geven waarbij hij of zij 

snel die ruimte kan verlaten, b.) daadwerkelijk geduld hebben met het slachtoffer tijdens het 

verhoor en hem of haar de ruimte geven, en stoppen/pauzeren van het verhoor als het 

slachtoffer erg van streek raakt en blijft, als uiting van empathie en begrip.  
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2. Verschaffen van informatie over bijvoorbeeld wat men op de korte of langere termijn kan 

verwachten, wat de rollen van de professionals in het proces zijn, de aard van het (straf)proces 

en wat het voor betreffend slachtoffer in zal gaan houden, en dergelijke. Concrete voorbeelden 

zijn a.) uitleg over de verblijfsregeling Mensenhandel (vroeger B9-regeling1) en b.) uitleggen dat 

hij of zij de verhoorders altijd mag corrigeren als zij volgens hem of haar een fout maken: dat 

van het slachtoffer wordt verwacht dat als hij of zij iets niet weet, hij of zij dat gewoon kan 

vertellen en niets hoeft te verzinnen (is niet nodig). 

3. Aanpassingen in het verloop proces, zoals in het tempo van de afzonderlijke stappen (of stapjes) 

die daarin per casus van mensenhandel of slachtoffer van mensenhandel moeten worden 

gemaakt. Concrete voorbeelden zijn: a.) op tijd een pauze inlassen of het verhoor uitstellen tot 

een ander moment wanneer blijkt dat het slachtoffer het verhoor niet meer aankan en b.) de tijd 

nemen om een vertrouwensband met het slachtoffer op te bouwen, alvorens het slachtoffer te 

gaan verhoren. 

4. Inschakelen van derden, bijvoorbeeld als gaandeweg blijkt dat het, ondanks alle activiteiten en 

interventies en om uiteenlopende redenen, niet goed lukt om de verhoren goed te laten 

verlopen en tot consistente en coherente getuigenissen te komen. In dergelijke gevallen kan de 

inzet van experts of collega’s van buiten een bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen voor 

dergelijke problemen. Concrete voorbeelden zijn: a.) het inschakelen van een 

gedragsdeskundige door een rechercheur of b.) het inschakelen van een andere expert of collega 

van elders.  

5. Identificeren factoren die ook van invloed kunnen zijn op mogelijke inconsistenties of 

incoherenties in getuigenissen van een slachtoffer. Die kunnen namelijk, zoals de 

geïnterviewden melden, mede of vooral ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld 

druk/dreiging van de kant van de mensenhandelaar, vrees voor de veiligheid van het thuisfront, 

vrees het land te moeten verlaten en dergelijke. Trauma’s spelen eveneens mogelijk een (grote) 

rol, maar de aanpak van alleen de gevolgen van trauma voor de consistentie en coherentie van 

de getuigenissen door bovengenoemde punten, heeft het risico in zich dat de invloed van deze 

andere factoren ten onrechte wordt genegeerd.  

 

 

                                                   

1 www.ind.nl/organisatie/themas/mensenhandel/verblijfsregeling/Paginas/default.aspx 
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