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Voorwoord
Mensenhandel wordt gezien als een ernstige aantasting van de (lichamelijke)
integriteit van een persoon en een grove schending van diens mensenrechten.
Binnen het beleid ten aanzien van mensenhandel dient daarom de opvang van
en hulp aan slachtoffers een centrale plaats in te nemen. Dit is een essentieel
onderdeel van wat bekend staat als de mensenrechtelijke benadering van
mensenhandel. Hoewel deze benadering neergelegd is in internationale
verdragen en EU richtlijnen ‐ en door de Nederlandse overheid expliciet wordt
onderschreven ‐ blijft het de vraag of de uitvoeringspraktijk hieraan steeds ten
volle voldoet. In dit rapport wordt getracht deze vraag te beantwoorden op
basis van gesprekken met slachtoffers en experts en een analyse van
zaakdossiers van het Openbaar Ministerie. Het veldwerk vond plaatst van
februari 2012 tot december 2012.
Dit onderzoek heeft alleen kunnen plaatsvinden door de bereidheid van 36
slachtoffers om hun ervaringen met ons te delen. Het inzicht dat daardoor is
ontstaan vormt de essentie van dit onderzoek. Wij willen ieder van hen
hartelijk danken voor de openheid tijdens de interviews.
Een aantal mensen en organisaties is ons zeer behulpzaam geweest bij het
organiseren van de verschillende deelonderzoeken. Graag noemen we Bernice
Boermans, Ineke van Buren, Linda Futa‐van Goch, Hanka Mongard, Chris Sent
en de staf van Fier Frieslân.
Voor het verzamelen van het onderzoeksmateriaal hebben we ondersteuning
gehad van enthousiaste en betrokken studenten. Alice Bosma, Floortje Hack,
Lyndsey Thomsin en Wendy Rutten zijn van onschatbare waarde geweest bij de
dossierstudie en de verwerking van interviews. De begeleidingscommissie
bestaande uit Klara Boonstra (FNV en UvA, voorzitter), Martin Appelo (GZ‐
Psycholoog en gedragstherapeut), Bernice Boermans (Fairwork, later
vervangen door Eline Willemsen), Machteld Boot (BNRM), Carlo Contino
(Fonds Slachtofferhulp), Warner ten Kate (landelijk officier van justitie
mensenhandel/mensensmokkel), en Jerrol Marten (CoMensha), zijn we zeer
erkentelijk voor haar kritische commentaar en suggesties voor verbeteringen.
Dit onderzoek zou niet hebben plaatsgevonden zonder de financiële steun van
het Fonds Slachtofferhulp. Middels de resultaten en daarop gebaseerde
(beleids‐)aanbevelingen hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan het
realiseren van de doelstelling van het Fonds, namelijk het verbeteren van de
positie van slachtoffers van misdrijven.
Tilburg
April 2013
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1

Inleiding

De diversiteit onder slachtoffers mensenhandel is groot. Niet alleen vanwege de
verschillende vormen van uitbuiting (seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting,
overige vormen van uitbuiting en verwijdering van organen) maar ook
vanwege het brede scala van mogelijke vormen van dwang die kunnen leiden
tot de kwalificatie mensenhandel. Deze vormen variëren van misleiding en
misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht tot ernstig
en systematisch fysiek geweld. De behoeften van de slachtoffers mensenhandel
wanneer zij uit de situatie van uitbuiting zijn geraakt, hangen in belangrijke
mate af van de uitbuitingssituatie waarin zij hebben gezeten en de daarbij
ondergane vormen van dwang. Voorts hangen de behoeften van slachtoffers
samen met de ervaringen die zij hebben opgedaan sinds het verlaten van de
situatie van uitbuiting (heeft men hulp gekregen, zijn/haar leven weer
opgepakt, werk gevonden, een relatie aangegaan, etc.). Het aanbod van opvang
en ondersteuning1 van slachtoffers mensenhandel zou idealiter omvattend
moeten zijn en toegesneden op de behoeften van de individuele slachtoffers,
zowel op het moment dat zij de situatie van uitbuiting verlaten als in de periode
korte en langere tijd daarna. Of de opvang en ondersteuning in Nederland in
voldoende mate aansluit op de bij de slachtoffers bestaande behoeften is het
onderwerp van onderhavig onderzoek.
In dit hoofdstuk wordt ten eerste het begrip mensenhandel nader toegelicht in
het bijzonder de aspecten die van belang zijn om de behoeften van slachtoffers
te kunnen begrijpen. Vervolgens zal het begrip slachtoffer zoals we dat
hanteren in dit onderzoek worden toegelicht. Daarna volgt een bespreking van
de bij dit onderzoek toegepaste methodologie. Tot slot volgt aan het eind van
dit hoofdstuk een leeswijzer voor het overige deel van het rapport.

1.1 Achtergrond en onderzoeksvragen
De afgelopen vijftien jaar is de aandacht voor mensenhandel toegenomen.
Aanvankelijk werd mensenhandel vooral benaderd vanuit de mogelijkheden
voor opsporing en vervolging maar meer recent is er ook aandacht voor de
opvang en ondersteuning van slachtoffers en, zij het in mindere mate, voor de
preventie van het misdrijf. Deze drie aspecten, opsporing en vervolging,
bescherming van slachtoffers en preventie, worden in het discours over
mensenhandel het drie P‐paradigma genoemd (van de drie p’s van prosecution,
protection en prevention). Er is in de literatuur brede consensus dat mensen‐
handel een ernstige schending van fundamentele rechten impliceert en dat de
1 Verschillende termen worden gebruikt om het totaal aan beschermingsmaatregelen voor
slachtoffers aan te geven. De B9 spreekt van opvang en bescherming naast het verblijfsrecht,
Richtlijn 2011/36/EU spreekt van bijstand en ondersteuning. We kiezen er in dit onderzoek voor te
spreken van opvang en ondersteuning en bedoelen daarmee het volledige pallet aan
beschermingsmaatregelen, inclusief verblijfsrecht, onderdak, medische voorzieningen, scholing,
integratietraject, etc.
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aanpak daarvan alleen effectief kan zijn door middel van een allesomvattende,
geïntegreerde aanpak (Gallagher 2010; Aronowitz 2009; Obokata 2006). Dat
neemt niet weg dat slachtoffers nog steeds vooral worden gewaardeerd op hun
rol in de strafrechtsketen, dat wil zeggen in hun hoedanigheid als getuige wiens
verklaring voor het verkrijgen van een veroordelend vonnis veelal onmisbaar is
(Goderie en Boutellier 2009; Rijken 2003; Smit 2001). Dit roept de vraag op of
met deze benadering voldoende tegemoet gekomen kan worden aan de
behoeften en belangen van slachtoffers. In veel landen waaronder Nederland
zijn beslissingen in de strafrechtelijke procedure bepalend voor besluitvorming
in de vreemdelingen procedure, meer specifiek voor de verlening en verlenging
van een verblijfsvergunning, i.c. de B9 (Rijken 2012; Rijken en van Dijk 2007).
Omdat ook opvang en ondersteuning voor niet‐Nederlandse slachtoffers zijn
ondergebracht in de B9 regeling, is het aanbod ervan mede afhankelijk gemaakt
van beslissingen in de strafprocedure. De vraag is of vanwege deze koppeling
de toegang tot opvang en ondersteuning wel voldoende kan worden
gegarandeerd. Ook overigens kan worden betwijfeld of het thans bestaande,
historisch bepaalde hulpaanbod optimaal is afgestemd op de sterk heterogene
noden en hulpvragen van de verschillende categorieën slachtoffers.
De vraag naar de match tussen hulpvraag en hulpaanbod is belangrijk om
humanitaire redenen maar heeft ook belangrijke implicaties voor de rechts‐
handhaving. Indien het belangrijk wordt gevonden om goede getuigenissen van
slachtoffers te verkrijgen dan dient inzicht te bestaan in de belangenafweging
die slachtoffers van mensenhandel maken bij de beslissing uit de situatie van
uitbuiting te stappen en om al dan niet aangifte te doen of te getuigen. In de
literatuur wordt weliswaar vaak opgemerkt dat de bereidheid van veel
slachtoffers om tegen de verdachten te verklaren tekortschiet maar de
belangen die hierbij voor het slachtoffer op het spel staan, zijn tot nu toe
onderbelicht gebleven. Uit onderzoek naar de aangiftebereidheid van
slachtoffers van geweldmisdrijven of seksuele misdrijven in het algemeen, is
bekend dat uiteenlopende motieven een rol spelen. Blijkens internationale
enquêtes onder slachtoffers zijn belangrijke motieven de wens dat de dader
stopt met zijn gedrag en/of wordt gestraft. Andere belangrijke motieven zijn de
behoefte aan hulp, het voldoen aan een morele verplichting vanwege de ernst
van het gebeuren en de wens om schadevergoeding te krijgen (van Dijk e.a.
2008). Bij slachtoffers van mensenhandel spelen naast deze algemene motieven
waarschijnlijk specifieke praktische overwegingen een rol: slachtoffers zoeken
bijvoorbeeld een veilige omgeving/woning, hereniging met kinderen, en een
nieuw economisch toekomstperspectief. De beslissing om de situatie van
uitbuiting te verlaten of om aangifte te doen of te getuigen wordt uiteraard niet
slechts beheerst door de te verwachten baten maar evenzeer door de
inschatting van eventuele kosten of nadelen. Hierbij kan in het kader van
mensenhandel bijvoorbeeld worden gedacht aan het risico op represailles van
de zijde van de daders in verschillende verschijningsvormen, waaronder
spirituele bedreigingen (R. van Dijk e.a. 2006), aan arrestatie en uitzetting,
gevolgen voor familieleden en andere dierbaren, en aan verlies van inkomsten.
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In veel gevallen zal de belangenafweging gecompliceerd zijn en zullen
meerdere oplossingsrichtingen dan alleen het doen van aangifte worden over‐
wogen. Denkbaar is dat sommige slachtoffers bijvoorbeeld primair voordelen
zien in onderhandelingen met hun uitbuiters of eenzijdige acties die kunnen
leiden tot een verbetering van hun arbeidsomstandigheden. Ook het feit dat
slachtoffers en daders van seksuele uitbuiting elkaar vaak al kenden voordat er
sprake was van uitbuiting en niet zelden zelfs een (vermeende) liefdesrelatie
met elkaar hebben gehad, waaruit soms kinderen zijn voortgekomen, moet
hierbij in acht worden genomen (Groen 2007; Hughes 2000). Het is duidelijk
dat in een dergelijk scenario medewerking aan de vervolging van de daders
weinig voordelen biedt ‐ de betrokkene zal erop worden aangekeken in het
milieu‐ en ook de op ‘rehabilitatie’ gerichte hulp past niet altijd goed bij de
wensen van het slachtoffer. Te gemakkelijk wordt aangenomen dat slachtoffers
sterk gemotiveerd zijn om te worden bevrijd uit hun situatie van gedwongen
prostitutie en dus een evident belang hebben bij vervolging van de daders en
het daarbij horende hulpverleningspakket (Brunovskis en Surtees 2007).
Onvoldoende lijkt ook te worden verdisconteerd dat sommige categorieën
slachtoffers zichzelf eerder percipiëren als risico nemende kleine ondernemers
die met tegenslag kampen dan als slachtoffers (Siegel 2007). Zij zien zichzelf
niet als slachtoffer en de handelaar niet als dader. Dit kan een gedeeltelijke
verklaring zijn voor herhaald slachtofferschap d.w.z. slachtoffers mensenhandel
die voor een tweede of derde keer in een situatie van uitbuiting terecht komen.
Verder dient ook te worden onderzocht of het gebrek aan vertrouwen in de
politie, bijvoorbeeld vanwege slechte ervaringen met autoriteiten in eigen land
en/of Nederland, een reden is niet vanuit een uitbuitingssituatie naar de politie
te gaan of om geen aangifte te doen of niet te getuigen en dus geen gebruik te
maken van het hulpaanbod. Het begrijpen van deze complexiteit en de factoren
die hierin een rol spelen is noodzakelijk voor het ontwikkelen van beleid
waarin op een verantwoorde manier aan slachtoffers wordt gevraagd een
bijdrage te leveren aan de vervolging van de daders en dat zo weinig mogelijk
risico’s met zich brengt op herhaald slachtofferschap.
Deze overwegingen leiden tot de volgende twee centrale onderzoeksvragen:


Welke beslisfactoren en beslispatronen spelen een rol bij
slachtoffers mensenhandel om een situatie van uitbuiting te
verlaten en gebruik te maken van het hulpaanbod en bij de
bereidheid om aangifte te doen en te getuigen tegen hun
handelaar?



Wat zijn de specifieke behoeften van slachtoffers van
mensenhandel en met welke interventies zou het hulpaanbod
daarop optimaal afgestemd kunnen worden?

1.2 Het begrip mensenhandel
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Alvorens in te gaan op de opzet van het onderzoek volgt hier eerst een
beknopte uiteenzetting van wat mensenhandel inhoudt en een bespreking van
een aantal knelpunten betreffende de definitie mensenhandel.
Artikel 273f van het wetboek van Strafrecht (Sr) kent in lid 1 een negental
verschillende vormen van mensenhandel, waarvan sub 1 en sub 4 de meest
voorkomende zijn (NRM 2012b).
Volgens deze bepalingen is schuldig aan mensenhandel:
1˚: degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of
door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude,
misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden
voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het
geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een
persoon te verkrijgen die zeggenschap over de ander heeft, werft, vervoert,
overbrengt, huisvest of opneemt, met het oogmerk van uitbuiting van die ander
of de verwijdering van diens organen;
…
4˚: degene die een ander met een van de onder 1˚ genoemde middelen dwingt
of beweegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten
of zijn organen beschikbaar te stellen dan wel onder de onder sub 1˚ genoemde
omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt
tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar stelt;

De omschrijving van het strafbare feit mensenhandel in sub 1 is ontleend aan
de definitie van trafficking in persons in het Palermo protocol uit 2000. Het
bestaat uit drie onderdelen, te weten, een handeling (werven, vervoeren, etc.),
de daarbij toegepaste middelen (vormen van dwang), en het oogmerk van
uitbuiting (of verwijdering van iemands organen). Uitbuiting, omschreven in lid
2, behelst in ieder geval seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting (inclusief
gedwongen of verplichte dienstverlening).
Bij de delictsomschrijving sub 4 komt de handeling van werven of vervoeren te
vervallen. In dit onderdeel gaat het om de uitbuiting als zodanig en ziet de
dwang op het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van arbeid of diensten
(of het beschikbaar stellen van organen). Anders dan in sub 1 ziet de dwang dus
niet op de handeling die de uitbuiting mogelijk maakt maar op de uitbuitings‐
situatie zelf (Heemskerk en Rijken 2011). De criminele gedraging is het gebruik
maken van de uitbuitingssituatie wat wordt gekwalificeerd als mensenhandel
(NRM 2012b). Desondanks wordt (het oogmerk van) uitbuiting als zodanig
door de rechtspraak niet gezien als element van sub 4 (NRM 2012b).2 Tevens
hoeft ook hier de arbeid of dienstverlening niet te hebben plaatsgevonden
alvorens een situatie gekwalificeerd kan worden als mensenhandel (NRM
2012b).
Zoals blijkt uit het bovenstaande, is mensenhandel in navolging van het
Palermo protocol niet beperkt tot seksuele uitbuiting maar impliceert de term
2

HR 20 december 2011, LJN: BR0448, Hof Den Haag 25 augustus 2011, LJN: BR5629.
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sinds de wetswijziging van 2005 ook arbeidsuitbuiting en overige vormen van
uitbuiting (Heemskerk en Rijken 2011; Lestrade en ten Kate 2009; Boot en Smit
2007; de Jonge van Ellemeet 2007; Korvinus 2006).
Wanneer sprake is van arbeidsuitbuiting is niet nader door de wetgever
uitgewerkt en is expliciet overgelaten aan de rechtspraak. Sinds de genoemde
wetswijziging worstelt de rechtspraak met de nadere invulling van het begrip
arbeid gerelateerde uitbuiting en overige uitbuiting. Aanvankelijk werd door de
rechters een hoge drempel opgeworpen alvorens arbeidsuitbuiting in de zin
van mensenhandel bewezen werd geacht (Lestrade en ten Kate 2009).3 Na de
uitspraak van de Hoge Raad op 27 oktober 2009 inzake de Chinese horeca lijkt
hierin een kentering te zijn opgetreden.4 De Hoge Raad bepaalde dat bij de
beoordeling of er sprake is van uitbuiting gekeken dient te worden naar de aard
en duur van de tewerkstelling, de beperkingen die de tewerkstelling voor de
persoon meebrengt en het economische voordeel van de uitbuiter. Dit alles
dient gewogen te worden naar de in Nederland geldende maatstaven. Alhoewel
hiermee enigszins duidelijk is geworden welke aspecten van belang zijn bij de
beoordeling of er sprake is van uitbuiting is niet duidelijk hoe deze elementen
precies gewogen dienen te worden (Heemskerk en Rijken 2011). Wel heeft
deze uitspraak geleid tot het opnieuw verkennen van de reikwijdte van artikel
273f Sr (van Krimpen 2011). Van Krimpen bespreekt een aantal uitspraken
waarin het begrip extensief is geïnterpreteerd en waarbij het bewegen van
iemand tot het afsluiten van telefoonabonnementen op zijn naam maar ten
voordele van derden, waardoor betrokkene schulden krijgt, wordt
gekwalificeerd als mensenhandel. Zij wijst erop dat een al te brede interpretatie
kan leiden tot erosie van het begrip mensenhandel. Erosie kan bijvoorbeeld
optreden wanneer situaties van slecht werkgeverschap of niet naleving van
arbeidsvoorwaarden zonder meer worden gekwalificeerd als mensenhandel
(Skrivankova 2010). Deze brede interpretatie wordt mede in de hand gewerkt
door het feit dat er slechts in beperkte mate bepalingen in het bestuursrecht of
strafrecht voorhanden zijn om werkgevers die misbruik maken van
werknemers aan te pakken. In een dergelijk geval moet bij vervolging het zware
middel mensenhandel worden ingezet wat niet altijd past bij de ernst van het
gedrag (Skrivankova 2010). Zoals hierboven is aangegeven is het begrip
mensenhandel door de Nederlandse wetgever ruim gedefinieerd en kunnen
zeer uiteenlopende situaties binnen de definitie worden ondergebracht. Ook in
de internationale wetgeving op dit gebied is het begrip uitbuiting ruim
gedefinieerd. Zoals opgemerkt gaat het bij mensenhandel om seksuele
uitbuiting (o.a. uitbuiting in de prostitutie), arbeidsuitbuiting en overige
vormen van uitbuiting (o.a. gedwongen of verplichte arbeid of diensten,
Er moest sprake zijn van de drie eerder genoemde elementen, de uitbuiting moest excessief zijn
en bovendien moest er sprake zijn van een mensenrechtenschending. Soms werd ook de eis gesteld
dat het moest gaan om een meervoudige afhankelijkheid. Zie o.a. Hof ’s‐Hertogenbosch 30 januari
2008, LJN BC3000, Rb ’s‐Gravenhage 21 november 2006, LJN AZ2707, Rb Zwolle 29 april 2008, LJN
DB0846. Een bespreking van deze vroege jurisprudentie m.b.t. overige uitbuiting is te vinden in
Lestade en Ten Kate 2009.
4 HR 27 oktober 2009, LJN: BI7097.
3
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slavernij en met slavernij of dienstbaarheid vergelijkbare praktijken) of de
verwijdering van organen. In dit onderzoek is gekeken naar slachtoffers van
seksuele uitbuiting en van arbeidsuitbuiting. Daarbij hoeft strikt bezien de
uitbuiting niet daadwerkelijk te hebben plaatsgevonden omdat het oogmerk
van uitbuiting voldoende is voor de kwalificatie mensenhandel.
Door de brede schakering van de dwangmiddelen die worden genoemd in de
definitie kan het zijn dat een situatie als mensenhandel wordt gekwalificeerd
zonder dat daarbij fysieke of psychische dwang is toegepast maar bijvoorbeeld
misleiding of misbruik van een kwetsbare positie. Het is niet moeilijk voor te
stellen dat de behoeften van slachtoffers waarbij gedurende een langere
periode fors psychisch en fysiek geweld is gebruikt in de uitbuitingssituatie van
een andere aard zijn dan van de persoon die is aangeworven in het buitenland
en naar Nederland gebracht om in de prostitutie te gaan werken maar die nooit
als prostituee heeft gewerkt door vroegtijdige interventie van de politie. In
beginsel maakt het voor de kwalificatie van mensenhandel ook niet uit of een
persoon heeft ingestemd met het werk als een van de ‘dwangmiddelen’ uit de
definitie is gebruikt. De persoon die instemt om in Nederland in de prostitutie
te werken maar wordt misleid ten aanzien van de verdiensten en
arbeidsomstandigheden kan evengoed slachtoffer zijn van mensenhandel als
degene die in een huis wordt opgesloten en onder bedreiging met geweld
seksuele diensten moet verlenen aan mannen die door anderen het huis
worden binnengelaten.5 Hoewel het tweede type slachtoffer in sterkere mate
voldoet aan de stereotype voorstelling van een slachtoffer mensenhandel en
ook opsporingsinstanties zich hierop in het bijzonder zullen richten, vallen ook
de andere categorieën onder het formele etiket slachtoffer mensenhandel.
Gebaseerd op de internationale literatuur en eerder Nederlands onderzoek
(Fairwork 2012; Willemsen 2010) lijkt het zinvol allereerst een onderscheid te
maken tussen slachtoffers van seksuele uitbuiting en slachtoffers van
arbeidsuitbuiting. Daarnaast zijn er binnen deze groepen subgroepen te
onderscheiden die vanwege specifieke omstandigheden specifieke behoeften
hebben. Een belangrijk aspect is of het slachtoffer afkomstig is uit Nederland,
de EU of van buiten de EU. Bij de verwerking van de data uit de door ons
gehouden interviews is deze categorisering aangehouden. Wat overigens is
opgevallen tijdens de gesprekken met zowel experts als slachtoffers is dat ook
binnen deze categorieën de verschillen in behoeften groot zijn. Dit heeft onder
meer te maken met de mate van geweld in de uitbuitingssituatie, het bestaan
van een sociaal vangnet, de draagkracht van een persoon, aanwezigheid van
uitzicht op een beter leven, het feit of iemand de dader kende, de duur van de
uitbuiting, en het tijdsverloop sinds de beëindiging van de uitbuitingssituatie.
Hierdoor is het slechts beperkt mogelijk in algemene termen te praten over
behoeften van slachtoffers en zal er in de praktijk altijd gekeken moeten
worden naar de behoeften van elk afzonderlijk slachtoffer. Met deze
kanttekening in het achterhoofd moet dit rapport worden gelezen.
Overigens is conform art. 273f sub 3 een dwangmiddel niet vereist indien iemand wordt
aangeworven om in een ander land in de prostitutie te gaan werken.

5
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1.3 Het begrip slachtoffer
Dit onderzoek gaat over behoeften van slachtoffers mensenhandel en dus zal
allereerst de vraag beantwoord moeten worden wanneer iemand als zodanig
kan worden aangemerkt. Een tweede reden waarom het van belang is een
antwoord op deze vraag te formuleren is dat slachtoffers mensenhandel in
Nederland in aanmerking komen voor een speciaal regime van opvang,
ondersteuning, hulp en bejegening. In Nederland is dit regime zoals gezegd
hoofdzakelijk neergelegd in de zogenaamde B9 regeling (zie verder hoofdstuk
2). De vraag wie slachtoffer is van mensenhandel lijkt in eerste instantie simpel
te beantwoorden, namelijk, ieder persoon ten aanzien van wie het misdrijf
mensenhandel is gepleegd. Dit volgt o.a. uit artikel 4 van het verdrag van de
Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel (RvE verdrag) en uit
artikel 51a Sv. Artikel 51a Sv bepaalt dat degene die als rechtstreeks gevolg van
een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel heeft ondervonden
aangemerkt wordt als slachtoffer. In de doctrine rondom slachtofferschap is er
overeenstemming dat ‘harm’ ofwel ‘schade’ een van de kernelementen van
slachtofferschap is. Dit is ook neergelegd in artikel 2 van de UN Declaration on
the Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (VN verklaring)
uit 1985. De in deze verklaring neergelegde definitie komt er op neer dat een
slachtoffer iemand is die schade heeft ondervonden door een strafbaar feit.
Hier doen zich twee problemen voor. Ten eerste is in de vorige paragraaf
uiteengezet dat de reikwijdte van de definitie mensenhandel breed is en dat de
jurisprudentie hierover nog in ontwikkeling is. Het is niet altijd op voorhand
duidelijk of een situatie is te kwalificeren als mensenhandel en dus ook niet of
iemand slachtoffer van mensenhandel is. Een tweede probleem dat hier
opdoemt, is de strafrechtelijke context van deze definitie. Dient het strafbare
feit bewezen te zijn verklaard door de rechter, of is het voldoende als er een
opsporingsonderzoek wordt ingesteld. En wat als er, voor wat voor reden dan
ook zoals bijvoorbeeld door capaciteitsgebrek, geen onderzoek naar het feit
wordt ingesteld? Kan in een dergelijk geval toch van een slachtoffer worden
gesproken? Het antwoord luidt uiteraard bevestigend. Ook andere disciplines
(artsen, psychologen, hulpverleners) kunnen slachtofferschap vaststellen
zonder daarbij gehinderd te worden door de vraag of er sprake is van een
strafbaar feit. Ingevolge de VN Verklaring moet bij de vaststelling van
slachtofferstatus primair worden uitgegaan van de verklaring die door het
slachtoffer zelf is afgelegd. Omdat de status van slachtoffer mensenhandel recht
geeft op een pakket voorzieningen en bijzondere rechten krachtens de B9
regeling valt te begrijpen dat slachtoffers die hiervoor in aanmerking willen
komen op redelijke gronden gebaseerde aanwijzingen aanvoeren waaruit blijkt
dat zij slachtoffer van mensenhandel zouden kunnen zijn. Een dergelijke
screening is in overeenstemming met artikel 11(2) Richtlijn 2011/36/EU. In de
praktijk is een dergelijke zelfidentificatie niet zonder problemen. In geval van
een inval door de politie of melding door de omgeving zal een slachtoffer zich
niet altijd als zodanig kenbaar durven of willen maken. Er zijn dan andere
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indicaties nodig die leiden tot een vermoeden van mensenhandel of
slachtofferschap. In de context van de B9 regeling worden deze indicaties
omschreven als ‘de geringste aanwijzing dat er sprake is van mensenhandel’.
Het begrip ‘de geringste aanwijzing’ is niet nader gedefinieerd en ziet op een
geringste aanwijzing voor mensenhandel en niet voor slachtofferschap
(Roelleven 2013). Uiteraard hangen deze wel samen want als we ervan uitgaan
dat een slachtoffer iemand is die schade heeft ondervonden door een strafbaar
feit, in dit geval mensenhandel, dan kan een geringste aanwijzing mensen‐
handel tevens een geringste aanwijzing zijn voor slachtofferschap.
Een van de voorwaarden voor toepassing van de B9 regeling is dat de persoon
slachtoffer is van mensenhandel. Dus alhoewel er niet een instantie of autoriteit
aangewezen is voor de formele vaststelling van slachtofferschap zijn de politie
en de KMar door de rol die zij vervullen bij toekenning van bedenktijd en
aanvraag van de B9, de instanties die indirect (mogelijk) slachtofferschap
vaststellen (zie ook hoofdstuk 2). Vanwege de afwezigheid van een instantie die
formeel het slachtofferschap vaststelt moeten we eigenlijk spreken van
mogelijk slachtoffer mensenhandel. De term dient in dit rapport ook zo gelezen
te worden maar omwille van de leesbaarheid gebruiken we de term slachtoffer.
Hierbij zij overigens opgemerkt dat cliënten van algemene hulpverlenings‐
instellingen voor slachtoffers van misdrijven zoals Slachtofferhulp Nederland
als vanzelfsprekend als slachtoffer worden aangeduid, ongeacht of er een
opsporingsonderzoek loopt of een veroordeling tegen de dader is uitgesproken.
Een andere meer principiële bedenking bij het gebruik van de term slachtoffer
komt voort uit het feit dat dit begrip associaties oproept van passiviteit en
hulpeloosheid (van Dijk 2008). Veel slachtoffers percipiëren zichzelf niet als
zodanig. Zij kunnen ook gezien worden als personen die na een rationele
analyse van mogelijkheden, risico’s en voordelen een moedige keuze hebben
gemaakt om hun leven te verbeteren die uiteindelijk verkeerd heeft uitgepakt.
Vanuit dat perspectief past de term slachtoffer minder goed omdat deze te
eenzijdig de negatieve gevolgen van slachtofferschap benadrukt. Het zou
daarom meer passend zijn de neutrale term ‘uitgebuite personen’ te gebruiken.
In de Verenigde Staten worden slachtoffers veelal aangeduid als survivors en
organisaties die hulp verlenen aan slachtoffers van partnermishandeling of
mensenhandel survivor agencies. In de nationale en internationale literatuur is
het begrip slachtoffers mensenhandel evenwel dermate ingeburgerd dat wij
ervoor hebben gekozen om in dit rapport toch de term slachtoffer mensen‐
handel te bezigen.

1.4 Methodologie van het onderzoek
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn verschillende methoden
van onderzoek gebruikt. Allereerst heeft er een literatuuronderzoek
plaatsgevonden naar bestaande kennis over de behoeften van slachtoffers
mensenhandel. De belangrijkste uitkomsten van dit deel van het literatuur‐
onderzoek zijn te vinden in de hoofdstukken twee en vijf. Omvattend onder‐
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zoek naar de behoeften van slachtoffers mensenhandel bleek overigens niet
voor handen te zijn. Wel is in eerder onderzoek bijvoorbeeld gekeken naar
redenen om geen gebruik te maken van het geboden hulpaanbod (Brunovski en
Surtees 2007) of naar de effecten op slachtoffers van de afhankelijkheid van
beslissingen in de strafrechtprocedure (Brunovskis 2012). In de literatuur over
slachtoffers mensenhandel zien we vaak een eenzijdige focus op de aangifte‐
bereidheid van slachtoffers en de rol van het slachtoffer in de strafrechtketen
(Goderie en Boudelier 2009; Montpellier 2009) of juist op de hulpverlening en
medische behoeften van slachtoffers (o.a. Zimmerman 2006). Bij de verslag‐
legging van de literatuurstudie is dit onderscheid dan ook aangehouden. Binnen
de literatuurstudie is tevens uitgebreid gekeken naar de B9 regeling en de
toepassing daarvan. De rapportages van het Bureau Nationaal Rapporteur
Mensenhandel zijn daarvoor een belangrijke informatiebron geweest. Ter
vergelijking is gekeken naar een aantal identificatiemechanismen in andere
landen, om inspiratie op te doen voor mogelijke verbeteringen in het Neder‐
landse systeem.
Het empirisch onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel.
Binnen het kwantitatieve deel is in overeenstemming met de onderzoeks‐
opdracht, een secundaire analyse van bestaand cijfermateriaal over slachtoffers
mensenhandel uitgevoerd. Tevens is informatie verzameld middels een analyse
van 25 dossiers van slachtoffers die gebruik maakten van het hulpaanbod van
de hulpverleningsinstelling Fier Fryslân en van gegevens van 78 slachtoffers in
OM dossiers die door de politie zijn geïdentificeerd tijdens onderzoek naar een
verdachte inzake mensenhandel (zie verder hoofdstuk 3). Het kwalitatieve deel
vormt de kern van het onderzoek. Het bestaat uit interviews met experts
(hoofdstuk 4) en interviews met slachtoffers mensenhandel middels focus‐
groepen en diepte‐interviews (hoofdstuk 5). Voor de expertinterviews is een
onderverdeling gemaakt in experts uit de hulpverlening, experts van politie en
OM, en experts op gebied van beleidsvorming. In totaal zijn 16 experts
geïnterviewd en 36 slachtoffers.

1.4.1 Opzet van het kwalitatieve onderzoek: de narratieve benadering
Middels interviews met slachtoffers hebben we getracht inzicht te krijgen in de
factoren die een rol spelen bij slachtoffers wanneer zij een situatie van
uitbuiting (proberen te) verlaten. Bij het organiseren en houden van de
interviews hebben we ons geconformeerd aan de aanbevelingen van de WHO
betreffende ethische en veiligheidsaspecten bij het interviewen van
vrouwelijke slachtoffers mensenhandel (WHO 2003). Slachtoffers werden
benaderd via hulpverleningsinstanties en via personen in ons netwerk die de
slachtoffers persoonlijk kenden. Daardoor kon een goede inschatting worden
gemaakt of een persoon een dergelijk interview emotioneel aan zou kunnen.
Uiteraard werd middels een brief en een mondelinge toelichting de reden en
inhoud van het interview besproken en op basis daarvan instemming gevraagd.
In overleg met de slachtoffers werd het tijdstip en de plaats van het interview
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bepaald waarbij de voorkeur van een slachtoffer bepalend was. Aan
hulpverlening en de contactpersonen werd een terugkoppeling gegeven en in
een enkel geval werd van tevoren afgesproken dat de hulpverlening na afloop
contact op zou nemen met het slachtoffer voor eventuele nazorg. Wanneer we
zelf het idee hadden dat een interview onverwacht grote impact had op het
slachtoffer werd de hulpverlening of de contactpersoon hierover geïnformeerd.
Alle slachtoffers die werden geïnterviewd kregen een cadeaubon voor de
genomen moeite en de geïnvesteerde tijd. Bij het benaderen van de slachtoffers
hebben we ons dus afhankelijk van de hulpverlening opgesteld. Daardoor
hebben we een deel van de selectie van de slachtoffers uit handen gegeven en
kunnen voorkeuren van hulpverleners een rol hebben gespeeld. Echter, het
voordeel dat door professionals een inschatting kon worden gemaakt of het
slachtoffer een dergelijk gesprek aan kon en dat hulpverlening beschikbaar was
voor eventuele nazorg vonden we zwaarder wegen dan het nadeel van enige
invloed van de hulpverleners op de selectie.
Bij de opzet van de interviews met slachtoffers hebben we ons laten leiden door
de narratieve benadering in sociaalwetenschappelijk onderzoek.6 De narratieve
onderzoeksbenadering richt zich op het optekenen en analyseren van verhalen.
De methode lijkt bij uitstek geschikt voor de bestudering van slachtoffer‐
ervaringen omdat degenen die door een ingrijpende levensgebeurtenis zijn
getroffen de natuurlijke neiging hebben over hun ervaringen te communiceren
in de vorm van min of meer vaste verhalen. Uit de literatuur is bekend dat veel
slachtoffers tevens periodiek de behoefte voelen om hun ‘verhaal’ bij iemand
kwijt te kunnen. Reeds in de 19de eeuw is aan psychiaters het enigszins
dwangmatige karakter opgevallen van deze slachtofferverhalen. Veel trauma‐
therapieën moedigen het opschrijven of vertellen van deze verhalen ook aan als
onderdeel van het verwerkingsproces (bijvoorbeeld door middel van
gestructureerd schrijven van een brief aan een vertrouwenspersoon).
In het onderzoek naar ervaringen van overlevenden van concentratiekampen is
reeds op ruime schaal gebruik gemaakt van de narratieve methode (Riessman
2004). Met betrekking tot de slachtofferverhalen van slachtoffers van andere
levensgebeurtenissen bestaat nog geen gevestigde onderzoekstraditie. Van Dijk
(2009) heeft de toekenning van het sociale etiket van ‘slachtoffer’ bestudeerd
door middel van een analyse van de verhalen van twaalf ‘bekende slachtoffers’
die over hun ervaringen autobiografische boeken hebben gepubliceerd of hun
verhalen door anderen hebben laten optekenen zoals An Dardenne, Arjan Erkel,
mevrouw Heijn en Natascha Kampusch. Bij dit onderzoek naar de toekenning
aan gedupeerden van een specifieke identiteit van ‘slachtoffer’ met de positieve
en negatieve gevolgen van dien was het gebruik van bestaande vragenlijsten
contra‐geïndiceerd, omdat de te bestuderen vooronderstellingen dan reeds in
6 Er is geen eenduidige omschrijving van een verhaal (Engels: narrative). De meeste onderzoekers
hanteren een beperkte betekenis van een verhaal als een reeks uitspraken over een specifieke
gebeurtenis met een duidelijk begin en eind en een logisch verloop in de tijd (‘En wat gebeurde er
toen?) (Riessman 1993). In het onderhavige onderzoek hanteren wij in principe dit beperkte begrip
van een narrative.

20

het daarbij gehanteerde begrippenapparaat zouden zijn verdisconteerd. De
narratieve benadering is tevens toegepast in het verkennende onderzoek naar
leemten in de hulpverlening van slachtoffers van verschillende soorten life
events van Van Dijk en van Mierlo (2009)
Volgens Labov (1972), geciteerd in Riessman (1993), bezitten verhalen als
regel een aantal kenmerken en eigenschappen die eigen functies hebben. Zo is
er meestal sprake van een oriëntatie qua tijd en plaats, een bepaalde mate van
gecompliceerdheid (volgorde van gebeurtenissen), een samenvatting, evaluatie
(significantie en betekenis), uitkomst (wat is er uiteindelijk gebeurd) en een
‘coda’ waarin het perspectief in het heden wordt geplaatst (wat heeft het op dit
moment, na het verstrijken van het incident, nog voor betekenis voor de
verteller).
Uit een slachtofferverhaal blijkt meestal duidelijk welke aspecten van het
gebeuren en van de latere verwerking en de daarbij verkregen steun voor het
slachtoffer het belangrijkste zijn geweest, omdat die aspecten immers de kern
uitmaken van het verhaal. Slachtoffers vertellen hetgeen ze hebben
meegemaakt op een manier die het beste weergeeft hoe zij het slachtofferschap
ervaren hebben en welke aspecten van het slachtofferschap de meeste indruk
op hen hebben gemaakt. Door te luisteren naar de verhalen van slachtoffers kan
worden begrepen wat het meeste indruk heeft gemaakt op het slachtoffer, wat
de prioritaire behoeften zijn van het slachtoffer en of de reacties van de
omgeving en de hulpverlenende instanties voor het slachtoffer adequaat zijn
geweest zonder dat hier gericht naar hoeft te worden gevraagd.

1.4.2 De focusgroepen en diepte‐interviews
In het onderhavig onderzoek is er aanvankelijk voor gekozen om slachtoffers
uit te nodigen het verhaal over hun ervaringen als gedupeerden/slachtoffers te
vertellen als deelnemer aan een focusgroep. Er is voor deze opzet gekozen om
de respondentslachtoffers de gelegenheid te bieden op elkaar te reageren. De
groepsdiscussie kan duidelijk maken over welke aspecten overeenstemming
bestaat en waarover wellicht verschil van mening bestaat. De interviewer kan
bij een focusgroep tussen ervaringsdeskundigen bovendien vrijwel geheel
buiten beeld blijven waardoor de kans op beïnvloeding op grond van eigen
waardeoordelen en vooronderstellingen van zijn kant verder wordt verkleind.
Een focusgroep is een manier van interviewen die de laatste decennia steeds
vaker wordt toegepast omdat daarmee in een korte tijd, op een goedkope
manier authentieke percepties en opvattingen van een groep respondenten
verzameld kunnen worden. Het is een methode die veel gebruikt wordt in
onderzoek voor commerciële en politieke doeleinden maar ook in de sociale
wetenschappen zijn nut heeft bewezen (Baker 1999).
De focusgroep methode is een gevestigde methodiek in het internationale
onderzoek naar slachtofferschap van huiselijk geweld en partnergeweld
(Dienemann e.a. 2005; Lutenbacher e.a., 2003; El‐Bassel e.a. 2001; Mayer
2000). Focusgroepen hebben niet alleen voordelen voor de onderzoeker, maar
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sluiten, net als de narratieve methode, goed aan bij de belevingswereld van
slachtoffers. Voor slachtofferrespondenten kan de opzet van een focusgroep
een veilig gevoel geven, omdat men niet in het middelpunt van de
belangstelling staat. Ook het idee dat andere deelnemers eenzelfde nare
ervaring hebben meegemaakt kan een ontspannende uitwerking hebben.
Daarnaast zullen reacties van de één, reacties bij de ander opwekken, waardoor
synergie kan ontstaan en men gezamenlijk tot scherpere inzichten en
formuleringen komt. Mensen wordt niet persoonlijk naar hun mening gevraagd,
maar kunnen reageren wanneer zij denken dat zij iets belangrijks te melden
hebben of wanneer ze een aanvulling hebben op een eerdere uitspraak van een
gespreksdeelnemer (Baker 1999). Van groot belang lijkt ons dat focusgroepen
met slachtoffers aansluiten bij de veelvoorkomende spontane behoefte van
slachtoffers om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen en om daarbij uiting
te kunnen geven aan ervaren gevoelens van empathie en mededogen (van Dijk
en van Mierlo 2009; El‐ Bassel e.a. 2001). Ten slotte wijzen we erop dat
deelname aan brainstorming sessies over hoe slachtofferhulp of zorg verbeterd
zou kunnen worden ook goed aansluit bij de natuurlijke interesse van
slachtoffers in maatregelen die kunnen voorkomen dat anderen een
soortgelijke negatieve ervaring zullen moeten ondergaan.
Op basis van positieve ervaringen van de onderzoekers met focusgroepen in
het zojuist genoemde onderzoek werd besloten focusgroepen te organiseren en
deze aan te vullen met een klein aantal diepte‐interviews. Het uitvoeren van
geslaagde focusgroepen met deze doelgroep bleek echter om verschillende
redenen lastiger dan verwacht. Ten eerste toonden hulpverleners zich
terughoudend om slachtoffers bloot te stellen aan deze methode van
informatieverzameling, omdat zij die als extra belastend beoordeelden voor
slachtoffers. Bij de eerste sessies bleek dat veel slachtoffers inderdaad
terughoudend waren om in een groep tegenover vreemden over hun
ervaringen in en na de uitbuitingssituatie te spreken. Ten tweede, en zoals
hierboven reeds aangegeven, is de groep slachtoffers mensenhandel qua
ervaringen en culturele achtergronden zeer divers. Dit vermindert de
toegevoegde waarde van focusgroepen omdat de deelnemers zich slechts ten
dele in de ervaringen van de andere groepsleden kunnen herkennen. Met name
in die groepen waar deelnemers elkaar reeds kenden en zich verbonden met
elkaar voelden was de interactie er wel en vulden de deelnemers elkaars
verhalen ook aan. Ten derde, waren er praktische belemmeringen zoals
taalbarrières en moeilijkheden bij het maken van gezamenlijke afspraken
bijvoorbeeld in verband met werk of de zorg voor kinderen. Door deze factoren
is tijdens het onderzoek gebleken dat de focusgroepen niet de meerwaarde
hadden die ervan was verwacht. Uiteindelijk hebben we veertien slachtoffers
gesproken binnen vijf focusgroepen. Om toch voldoende input te krijgen van de
slachtoffers is ervoor gekozen om het aantal open interviews uit te breiden. Bij
deze interviews is evenals bij de focusgroepen zoveel mogelijk geprobeerd de
deelnemers hun eigen verhaal te laten vertellen. De vragenlijst is daarom zo
minimaal mogelijk gehouden. Wel is, waar nodig, specifiek gevraagd naar de
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ervaringen met politie en hulpverlening en de redenen om een situatie van
uitbuiting te verlaten. In totaal hebben we met 22 slachtoffers een dergelijk
open interview gehouden. Totaal hebben we dus met 36 slachtoffers gesproken.

1.5 Leeswijzer
De indeling van het rapport volgt de verschillende delen van het onderzoek. Na
deze inleiding volgt eerst het verslag van de literatuurstudie, uitgesplitst naar
de behoeften van slachtoffers (algemeen, in de hulpverlening en in de
strafrechtketen), de motieven om de situatie van uitbuiting te verlaten en de B9
regeling (inclusief een vergelijkende studie naar identificatiemechanismen in
een aantal andere landen). In hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd over de
dossierstudie en de secundaire analyse van bestaand cijfermateriaal. De
uitkomsten van de expertinterviews zijn neergelegd in hoofdstuk 4, gevolgd
door de analyse van de diepte‐interviews en focusgroepen met slachtoffers in
hoofdstuk 5. Tot slot treft u de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 6.
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2

Behoeften en beleid: de stand van zaken

Inleiding
Zoals uiteengezet in hoofdstuk 1 is het onmogelijk het profiel van een
slachtoffer van mensenhandel te schetsen omdat de onderlinge verschillen
bijzonder groot zijn. Dit maakt het lastig om in algemene termen te spreken
over behoeften van slachtoffers mensenhandel. In de literatuur wordt vaak in
algemeenheden gesproken met het risico dat individuele slachtoffers zich
hierin niet of slechts ten dele herkennen.
Ook wij ontkomen er niet aan om enigszins generaliserend te spreken over
behoeften van slachtoffers mensenhandel of van categorieën slachtoffers.
Vanwege de verschillen tussen slachtoffers en het daarmee gepaard gaande
brede pallet van behoeften is dit hoofdstuk onderverdeeld in de volgende
paragrafen. Als eerste wordt weergegeven wat in de literatuur zoal wordt
aangegeven als behoeften van slachtoffers van misdrijven in het algemeen.
Daarna wordt onderscheid gemaakt tussen behoeften aan hulpverlening en
behoeften tijdens de strafprocedure. Vervolgens wordt gekeken naar wat in de
literatuur bekend is over de keuzestrategieën van slachtoffers. Bij de
presentatie en interpretatie van de uitkomsten van de interviews met
slachtoffers over de door hen gevoelde behoeften zullen we voortbouwen op
deze aan de literatuur ontleende inzichten. Hierbij zullen we de verschillende
typen behoeften nader ordenen met behulp van de theorie van Maslow
betreffende de hiërarchie binnen menselijke behoeften in het algemeen.
De behoeften van slachtoffers mensenhandel kunnen slechts worden begrepen
in de context van de in Nederland vigerende regelingen voor hun identificatie
en bejegening. Daarom bestaat het tweede deel van dit hoofdstuk uit een
overzicht van het Nederlandse beleid t.a.v. de identificatie en opvang zoals
vastgelegd in de zogenoemde B9 regeling. Daarna wordt het Nederlandse
beleid in internationaal perspectief geplaatst door de Europese regelgeving te
schetsen alsmede het in een aantal andere Europese landen in deze gevoerde
beleid. Op deze beschrijvingen van buitenlands beleid zal bij de aanbevelingen
in het concluderende slothoofdstuk worden teruggegrepen (hoofdstuk 6).

2.1 Het stereotype slachtofferbeeld
Slachtoffers worden vaak gezien als zielige, kwetsbare en passieve personen
die ‘gered’ moeten worden (Brunovskis en Surtees 2008; Jordan 2002). Een
dergelijk perspectief kan leiden tot systemen van controle, afhankelijkheid en
over‐bescherming (inclusief vrijheidsbelemmeringen) die niet altijd aansluiten
bij de behoeften van slachtoffers of zelfs kunnen leiden tot negatieve
ervaringen en het gevoel van opsluiting (Brunovskis en Surtees 2008; Clawson
en Dutch 2007; GAATW 2007). Daarnaast kan de behoefte van hulpverlening en
politie om vrouwen te ‘bevrijden’ uit de prostitutie een tweedeling geven
tussen ‘echte want onschuldige’ slachtoffers en ‘niet echte slachtoffers’
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(Harrington 2005; Hoyle en Sanders 2000). Daarbij lijken ook uiterlijk en
gedrag een rol te spelen (Brunovskis en Surtees 2008). De achterliggende
motivatie bij de bejegening van slachtoffers ligt hierbij dan meer in de wens
prostitutie en illegaliteit tegen te gaan dan ernstig geweld tegen vrouwen,
kinderen en mannen in uitbuitingssituaties. De discussie over mensenhandel
wordt in dat geval onvoldoende onderscheiden van een discussie over
prostitutie (Brunovskis en Surtees 2008; Harrington 2005). Hoyle en Sanders
stellen dat er een verschil bestaat tussen de perceptie van een slachtoffer door
politie en door de hulpverlening; de politie is geneigd te denken in termen van
‘slachtofferschap’ en ‘bevrijding’ door externe actoren en de hulpverlening in
termen van ‘agency’ en ‘empowerment’ van de betrokken personen zelf (Hoyle
en Sanders 2000). Ook slachtoffers zelf maken vaak een dergelijk onderscheid
waarbij ze geneigd zijn de schuld voor de situatie waarin ze zijn beland mede
bij zichzelf te zoeken. Deze schuldvraag is van invloed op het wel of niet zoeken
of accepteren van hulp. Zoals gezegd, beschouwen lang niet alle slachtoffers
zichzelf als slachtoffers die daarop toegespitste hulp nodig hebben. Sommigen
wijzen de identiteit van slachtoffer uitdrukkelijk af (Brunovskis en Surtees
2007).
Om gedrag en behoeften van slachtoffers te kunnen begrijpen, is het van belang
inzicht te hebben in hun relatie met de uitbuiter. In veel gevallen is, met name
bij seksuele uitbuiting, sprake van een complexe relatie, mogelijk voortkomend
uit een liefdesrelatie of een door de dader gespeelde liefdesrelatie,
afhankelijkheid, het hebben van gezamenlijke kinderen en angst (zie ook de
verhalen van de slachtoffers in hoofdstuk 5). Door deze complexe relatie is het
voor slachtoffers vaak moeilijk om uit de uitbuitingssituatie los te breken.
Vervolgens is het als ze uit de situatie van uitbuiting zijn getreden, moeilijk
onmiddellijk en onvoorwaardelijk afstand te nemen van de uitbuiter. Deze
twijfelende en ambivalente houding kan onder omstandigheden bij de
autoriteiten die graag zo snel mogelijk een volledige verklaring tegen de
uitbuiter willen hebben, onder omstandigheden leiden tot ergernis over het
optreden van het slachtoffer en dus tot blaming the victim. De neiging om het
slachtoffer verwijten te maken kan mede worden opgeroepen door een
assertieve opstelling van het slachtoffer. Als slachtoffers te veeleisend zijn,
vermindert dit de sympathie die er voor hen bestaat en kan deze zelfs omslaan
in afwijzing van de status van slachtoffer en zich dus tegen hen keren. Aan de
identiteit van slachtoffers en de daarbij horende aanspraken op opvang en
ondersteuning zijn in de Westerse cultuur stringente voorwaarden verbonden.
Het slachtoffer moet meewerken met de autoriteiten en zich bescheiden
opstellen. Wie zich daaraan niet houdt, verliest als het ware zijn aanspraken op
hulp en coulance en wordt soms zelfs van de weeromstuit vijandig tegemoet
getreden. Door Van Dijk is dit ook bij andere categorieën slachtoffers van life
events soms optredende afwijzingsmechanisme ‘reactive victim blaming’
genoemd (van Dijk 2008; 2009).

26

2.2 Behoeften algemeen
Binnen de behoeften van slachtoffers mensenhandel wordt vaak een
onderscheid gemaakt tussen behoeften die naar voren komen in relatie tot de
hulpverlening en behoeften die naar voren komen in de strafprocedure. Deze
indeling wordt in deze paragraaf ook aangehouden, maar eerst worden enkele
inleidende opmerkingen gemaakt.
Specifiek onderzoek naar behoeften van slachtoffers mensenhandel is niet op
grote schaal uitgevoerd. Het veel geciteerde onderzoek van Zimmerman kan
worden gezien als aanvangsmoment van meer aandacht voor de lichamelijke en
psychische klachten van slachtoffers mensenhandel (Zimmerman 2003; 2006).
Net als Zimmerman maken ook Clawson en Dutch (2007) in hun exploratief
onderzoek naar de opvang van slachtoffers mensenhandel in de Verenigde
Staten, onderscheid tussen crisis‐ of noodopvang (grofweg de eerste twee tot
vier weken na de uitbuiting), opvang en ondersteuning op korte termijn
(ongeveer vier tot zes weken na eerste opvang) en opvang en ondersteuning op
langee termijn (na drie maanden). Dit onderscheid is ook bekend in de meer
algemene literatuur over slachtofferhulp en is inmiddels op grote schaal
overgenomen (UNODCCP 1999).
Wanneer we de behoeften van slachtoffers goed willen begrijpen moeten we
ook kijken naar de achtergrond van het slachtoffer, demografisch en cultureel,
inclusief de gezinssituatie en de taken van het slachtoffer daarin (Brunovskis en
Surtees 2012).
Brunovskis en Surtees maken de volgende onderverdeling in behoeften;
medische zorg (angst voor SOAs, verwondingen, verslaving), psychologische
hulp (angst, irritatie, nervositeit, suïcidaal, depressie) emotionele
ondersteuning (geruststelling, gevoel van veiligheid, herstellen van sociale
contacten met directe omgeving), economische ondersteuning (bijvoorbeeld bij
schulden door de reis en migratie, familie die financieel afhankelijk is van het
slachtoffer en nu geen inkomsten meer ontvangt, opgelegde boetes), juridische
ondersteuning (bij deelname in strafprocedure, bij migratieprocedures,
administratieve procedures om identiteitsdocumenten te verkrijgen, registratie
van kinderen) onderdak (omdat ze vaak niet terug naar huis kunnen, ‘social
exclusion’, opvanghuizen waar kinderen kunnen worden gehuisvest) en
veiligheid (inclusief veiligheid in opvanghuizen).
Naast deze onderverdeling maken genoemde auteurs onderscheid in behoeften
direct gerelateerd aan mensenhandel, behoeften samenhangend met sociale en
economische kwetsbaarheid die bestond voor de uitbuiting, en behoeften van
personen die een directe relatie hebben met een slachtoffer, in het bijzonder
kinderen. Deze laatste categorie voegen zij toe omdat uit hun onderzoeken
blijkt dat veel van de behoeften van slachtoffers samenvallen met de behoeften
van hun naasten.
In relatie tot de economische kwetsbaarheid merken zij op dat armoede en
gebrek aan mogelijkheden om werk te vinden in het thuisland belangrijke
redenen zijn voor mensen om op zoek te gaan naar mogelijkheden in andere
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landen om hun situatie te verbeteren. Wanneer dit niet lukt bijvoorbeeld
doordat zij slachtoffer worden van mensenhandel dan blijft de uitzichtloze
financiële situatie van voor de uitbuiting en dus de behoefte aan economische
ondersteuning bestaan (Brunovskis en Surtees 2012; Montpellier 2009).
Alhoewel aan primaire behoeften en medische behoeften doorgaans wel wordt
tegemoetgekomen lijkt dit lastiger voor de behoeften die samenhangen met
sociale kwetsbaarheid en uitsluiting of met de behoeften van personen
waarvoor het slachtoffer zich direct verantwoordelijk voelt (indirecte
behoeften) (Brunovskis en Surtees 2012).
Verder blijkt uit de literatuur dat er verschil is tussen behoeften van
slachtoffers van seksuele uitbuiting en van arbeidsuitbuiting (van Londen en
Hagen 2013; Fairwork 2012; Rijken 2011; Willemsen 2010). Dit is deels toe te
schrijven aan de vaak ernstigere inbreuk op de fysieke integriteit bij
slachtoffers van seksuele uitbuiting. Slachtoffers van arbeidsuitbuiting hebben
vaak als belangrijkste behoefte betaling van achterstallig loon. Naar de politie
gaan of naar de hulpverlening levert niet direct een bevrediging van die
behoefte op. Een aangifte leidt op zichzelf niet tot verbetering van hun eigen
situatie (Willemsen 2010). Over het algemeen is het niet makkelijk om
schadevergoeding of loonvorderingen te innen. Het proces duurt lang en is
kostbaar en er is geen garantie dat bij aangifte betaling van achterstallig loon of
schadevergoeding zal plaatsvinden (Fairwork 2012; NRM 2009). Slachtoffers
van arbeidsuitbuiting noemen verder een verbetering in de bejegening op de
werkplek als een behoefte. Deze ervaren zij vaak als discriminatoir en
vernederend (College voor de Rechten van de Mens 2013; Fairwork 2012)
onder andere t.a.v. huisvesting, overbewoning, gebrek aan privacy en hoge
huurlasten.
Voorts zijn de slachtofferbehoeften sterk afhankelijk van een aantal feitelijke
omstandigheden zoals de verblijfsrechtelijke status (van Londen en Hagen
2013; Goderie en Boutellier 2009; Rijken en van Dijk 2007; Heather e.a. 2003).
Specifiek voor buitenlandse slachtoffers is de behoefte aan hulp bij het
verkrijgen van een verblijfsstatus en officiële documenten. Omdat elke situatie
en persoon uniek is, is het moeilijk zo niet onmogelijk om een prognose te
stellen over verwachte uitkomst van verblijfsrechtelijke procedures. Dit geeft
veel onzekerheid en stress bij de slachtoffers (Clawson en Dutch 2007).
Uit onderzoek blijkt dat in de eerste periode na de uitbuiting slachtoffers
moeite hebben met het verwerken van informatie die wordt gegeven en dat ze
die informatie vaak niet snappen (Goderie en Boutellier 2009; Brunovskies en
Surtees 2007). De verschillende fasen in de strafrechtelijke procedure, het
verschil tussen een informatief gesprek en een aangifte, het verschil tussen een
verhoor in kader vreemdelingenrecht of strafrecht worden door elkaar gehaald
en de relevantie ervan verkeerd ingeschat. In geval van sepot worden zij daar
niet altijd van op de hoogte gebracht (Goderie en Boutellier 2009). Vooral in de
eerste periode na de uitbuiting zijn slachtoffers in shock en niet altijd in staat te
onderkennen wat er gebeurt en te begrijpen welke hulp hen wordt aangeboden.
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2.2.1 Behoeften in de hulpverlening
In zijn algemeenheid is er bij slachtoffers van geweldsmisdrijven een grotere
kans op emotionele problemen, zeker als de dader een bekende is of uit de
eigen leefomgeving komt. Winkel stelt dat bij slachtoffers van ernstige
geweldsmisdrijven vaker hardnekkige psychische klachten optreden (Winkel
2003). Daarnaast komt PTSS vaker voor bij slachtoffers van seksueel geweld
(Winkel e.a. 2006; Zimmerman 2006; Zoelner e.a. 2000). Omdat slachtoffers
van mensenhandel niet zelden bloot hebben gestaan aan beide misdrijven zijn
deze klachten bij hen in versterkte mate aanwezig. Dit wordt bevestigd in het
onderzoek van Zimmerman. Door de hulpverlening wordt gesignaleerd dat er
vaak behoefte bestaat aan psychische hulp bij de verwerking van opgelopen
trauma’s. Hierbij moet worden bedacht dat de behoefte aan psychische maar
ook lichamelijke hulp niet per se hoeft voort te komen uit de ervaringen tijdens
de uitbuitingssituatie maar ook verder weg liggende oorzaken kan hebben
(Brunovskis en Surtees 2012; Herwijnen 2011; Verwijs e.a. 2011). De
causaliteit tussen de uitbuitingssituatie en psychische problemen is vaak lastig
vast te stellen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat veel vrouwen in de
prostitutie belanden in verband met eerder opgelopen trauma’s, verslaving,
verwaarlozing, misbruik of extreme armoede (Herwijnen 2011; Verwijs e.a.
2011; Harrington 2005; Hughes 2002; Farley e.a. 1998).
Zoals gezegd is het onderzoek verricht door Zimmerman e.a. het eerste
onderzoek dat specifiek aandacht besteedt aan de psychische problematiek van
slachtoffers van seksuele uitbuiting en/of van seksueel geweld tijdens
uitbuiting als huishoudelijke hulp. Belangrijk vinden zij dat er vanaf het eerste
contactmoment aandacht is voor lichamelijke en psychische klachten. Ook
menen zij dat er meer onderzoek moet komen naar hoe de gezondheids‐
toestand het gedrag van slachtoffers beïnvloedt, met name de negatieve
gevolgen van trauma’ s op het geheugen (Montpellier 2009). Het Istanbul
protocol wordt vaak genoemd als mogelijke bron voor inspiratie om medisch
onderzoek in mensenhandelzaken verder vorm te geven (de Vries 2012; Sent
2008). Onderzoeksrapportages gebaseerd op dit protocol zouden kunnen
bijdragen aan een goede inschatting van de geloofwaardigheid en aannemelijk‐
heid van een relaas. Daarnaast is het interessant te kijken naar de ervaringen
opgedaan met medisch onderzoek in de asielprocedure (de Vries 2012; Sent
2008).
Gezondheidsbehoeften zijn door Zimmerman e.a. in kaart gebracht op drie
verschillende momenten: bij de crisis‐ interventie/noodhulp (1 tot 14 dagen na
aanmelding in opvang), tijdens de aanpassingsfase/korte termijn (28‐56 dagen
na de start opvang), en op lange termijn (90 of meer dagen na start opvang). In
fase 1 heeft 57%, 12 of meer symptomen van lichamelijke klachten, 7% in fase
2 en 6% in fase 3. Wat betreft psychische symptomen is dat percentage 70% in
fase 1, (met name depressie, angst en afkerigheid), 52% in fase 2 en 6% in fase
3. Alhoewel de daling in fase 3 opmerkelijk is moet in aanmerking worden
genomen dat de uitval in deze fase groot was. Een aantal van de lichamelijke
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klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en geheugenverlies is van
invloed op de cognitieve functies van slachtoffers en hebben implicaties voor
hulpverlening en opsporingsautoriteiten. Alhoewel symptomen verminderen
na 4 tot 6 weken zal er ook na die tijd aandacht moeten worden besteed aan de
lichamelijk gevolgen van de uitbuiting. Na 90 dagen of langer zijn de psychische
symptomen sterk verminderd, maar deze zijn nog altijd dusdanig
veelvoorkomend dat het te verwachten is dat deze een invloed hebben op
normale dagelijkse bezigheden als werk, school en zorg voor gezin. Depressie
en gebrek aan zingeving worden vaak genoemd als symptomen van psychisch
disfunctioneren, soms versterkt door het gebrek aan sociale contacten en
gevoelens van eenzaamheid. Angst blijft nog lang bestaan, ook door
aanwezigheid van actuele (be)dreigingen. Training en scholing lijken een
reductie te geven van de symptomen. Dit sluit aan bij bevindingen van Bos en
Appelo dat zingeving en ervaren autonomie een buffer kunnen vormen tegen
klachten (Bos en Appelo 2009) en dat autonomie de meest belangrijke
psychische factor is voor het gevoel van welbevingen. In het onderzoek van
Zimmerman heeft van de slachtoffers 52% moeite met concentratie, en 63% is
vergeetachtig of chaotisch. Daarnaast geeft meer dan een derde aan moeite te
hebben met het herinneren van details van de uitbuitingsperiode. Dit wordt
bevestigd door andere studies (Giezen e.a. 2005; Krakow e.a. 2000; Koss e.a.
1996). Zimmerman e.a. geven aan dat deze vergeetachtigheid en chaotische en
verwarrende herinneringen aan de uitbuiting consequenties kunnen hebben
wanneer bijvoorbeeld hun verblijfsstatus of sociale zekerheid afhangt van de
geloofwaardigheid van hun verhaal. Zij stellen ‘inconsistencies are not likely to
be indicative of a lack of credibility. Memory difficulty is a fundamental element of
a psychological portrait of a trafficking survivor’ (Zimmerman e.a. 2006).
Een van de belangrijkste behoeften voor slachtoffers mensenhandel is de
behoefte aan veiligheid. Deze behoefte wordt het sterkste gevoeld in de eerste
periode na de uitbuiting (van Londen en Hagen 2013; Brunovskis en Surtees
2012; Herwijnen 2011). Zelfs als de dreiging van de uitbuiter of diens netwerk
niet meer overheersend aanwezig is, blijft deze de eerste periode na de
uitbuiting een grote invloed op slachtoffers uitoefenen (Brunovskis en Surtees
2012). Vaak wordt in de primaire behoefte aan veiligheid voorzien middels het
aanbieden van veilige opvang, veelal op geheime locaties. Deze opvang dient
dan wel specifiek te zijn afgestemd op de noden van de betrokken slachtoffers
om onnodige beperking van hun bewegingsvrijheid te voorkomen (Brunovskis
en Surtees 2008). Andere primaire behoeften die door hen worden benoemd
zijn voedsel, kleding en tolken/vertalingen. Zij constateren tevens dat een
aanzienlijke groep pas jaren na de uitbuiting aangeeft meer hulp en
ondersteuning nodig te hebben, vaak nadat ze eerst vergeefs hebben
geprobeerd om op eigen kracht hun uitbuitingservaring te verwerken.
De situatie onmiddellijk volgend op het verlaten van een uitbuitingssituatie is
zeer belastend voor slachtoffers. Er komt zeer veel op hen af. Het slachtoffer
staat vaak nog onder de invloed van de dader en bedreigingen door de uitbuiter
gaan vaak nog door (Goderie en Boutellier 2009). Zij zien zichzelf soms niet
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onmiddellijk als slachtoffer en sommigen hebben wellicht nog nooit van
mensenhandel gehoord. Toch worden zij geacht om tegen vreemden hun
verhaal te doen, en aan te geven of zij hulp willen ontvangen dan wel liever zo
snel mogelijk naar huis willen terugkeren. De eerste weken na het verlaten van
de uitbuitingssituatie vormen niet het juiste moment om van de uitgebuite
persoon een juiste beslissing op al deze vragen te verwachten (van Londen en
Hagen 2013; brief NGO’s januari 2012; Goderie en Boutellier 2009; Sent 2008;
Brunovskis en Surtees 2007; Zimmerman e.a. 2006).
Clawson en Dutch stellen dat verslavingsgerelateerde behoeften ook een rol
kunnen spelen en dat met name buitenlandse slachtoffers meer moeite hebben
hierover te praten. Als problemen in de opvang zien zij gebrek aan kennis over
opvangmogelijkheden en omgaan met slachtoffers mensenhandel bij alle
partners in de keten (Clawson en Dutch 2007). Ook praktische problemen zoals
lange wachttijden en hoge kosten zijn belemmeringen in de opvang, evenals het
gebruik maken van (openbaar) vervoer voor slachtoffers om naar de
instellingen voor hulpverlening te komen. Daarnaast stellen zij en anderen dat
er meer aandacht zou moeten zijn voor cultureel gerelateerde behoeften
(Montpellier 2009; Zimmerman e.a. 2006).

2.2.2. Behoeften in de strafrechtsketen
Een vertrouwensband met de politie is van cruciaal belang voor het doen van
aangifte door een slachtoffer mensenhandel (Goderie en Boutellier 2009; Sent
2008). Vaak zijn er bedreigingen door de uitbuiter geuit om te voorkomen dat
slachtoffers naar de politie gaan waardoor slachtoffers niet durven te praten
tegen de politie. Ook zijn ze, zoals hierboven reeds opgemerkt niet op de hoogte
van wat politie hen kan bieden en wordt de hierover verstrekte informatie niet
of slechts gebrekkig begrepen (Montpellier 2009). Het eerste contact met de
politie lijkt voor slachtoffers van geweldmisdrijven belangrijk te zijn voor het
gevoel serieus genomen te worden en met respect te worden behandeld (van
Dijk en van Mierlo 2009). Indien de politie te veel oog heeft voor het
onderzoeksbelang wordt hieraan niet tegemoetgekomen. Daarnaast worden
slachtoffers mensenhandel afkomstig uit het buitenland vooral gezien als
mogelijk illegalen en wordt primair gekeken naar hun verblijfsstatus. Vooral
slachtoffers zonder geldige verblijfspapieren worden vaak in eerste instantie
vastgezet in vreemdelingendetentie. Hiermee wordt bevestigd waarvoor
handelaren hadden gewaarschuwd; ‘ze zullen je niet geloven en je wordt
gevangen gezet en uitgezet’ (Rijken 2012).
Ook komt in de literatuur steeds terug dat signalen van mensenhandel niet
worden gezien of dat er niet het juiste gevolg aan wordt gegeven (Boermans en
Habich 2012; Fairwork 2012; Rijken 2012; 2011; Boermans 2009; Goderie en
Boutellier 2009; NRM 2009; Hoyle en Sanders 2000). Verschillende redenen
kunnen worden genoemd waarom dit niet gebeurt zoals conflicterende
belangen, gebrek aan capaciteit, etc. (Rijken 2011; NRM 2009; Schone Schijn
2008). Ook gebeurt het dat signalen die door anderen worden opgemerkt
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uiteindelijk niet bij de politie terecht komen. Er zal dan geen strafrechtelijk
onderzoek worden gestart wat weer gevolgen heeft voor een mogelijke
verblijfsstatus (Rijken 2012; 2011; Goderie en Boutellier 2009;).
Met name de ernst van het feit en de opsporingskansen zijn beslissend voor de
vraag of een zaak wordt opgepakt. Daarbij is het subjectieve oordeel van de
politie in veel gevallen van doorslaggevende betekenis. Andere factoren die van
invloed zijn of een zaak wordt opgepakt, zijn; concurrentie met andere priori‐
teiten (waaronder de waan van de dag), beperkte kennis van betrokkenen,
arbeidsintensieve karakter, bewijsproblemen, twijfel over verklaringen, gedrag
slachtoffers niet kunnen begrijpen en twijfel over relevantie strafrechtelijke
afhandeling (Goderie en Boutellier 2009; de Poot e.a. 2004). Wanneer er weinig
aanknopingspunten zijn wordt een zaak snel stop gezet. De kennis van de
politie met betrekking tot de complexe relatie tussen slachtoffer en de
mogelijke dader en van eventueel bestaande psychische problemen zijn van
cruciaal belang om een goede inschatting te maken van het gedrag van een
slachtoffer. Het feit dat een slachtoffer steeds teruggaat naar een verdachte
hoeft niet te impliceren dat haar verhaal ongeloofwaardig is (Goderie en
Boutellier 2009). Vrouwen worden vaak niet fysiek gedwongen in een huis te
blijven maar bevinden zich onder controle of invloedssfeer van de uitbuiter.
Migratie‐ en vervolgingsautoriteiten hebben vaak moeite te begrijpen wat het
effect is van psychische controle en/of langdurige terreur.
Gebrek aan medewerking door slachtoffers in de strafprocedure is een van de
grootste obstakels bij strafzaken (Herewijnen 2009; NRM 2009; Farell e.a.
2008; Montpellier 2007). Uit de cijfers van CoMensha over 2012 blijkt dat
slechts 26% van het aantal geregistreerde slachtoffers aangifte heeft gedaan.
Een groot deel van de slachtoffers doet geen aangifte uit angst voor represailles
van de dader of omdat ze psychische klachten hebben (NRM 2009; Goderie en
Boutellier 2009). Wanneer een slachtoffer de moed heeft gevonden een
getuigenis af te leggen dan volgt voor hem of haar een zware periode. Zij voelen
zich tijdens en na de strafrechtelijke procedure onveilig, onvoldoende
beschermd door de politie en tevens onvoldoende gehoord (Verwijs e.a. 2011;
Montpellier 2009). Ook de gedetailleerdheid van de ondervragingen, de
herhaalde verhoren en de confrontatie met de verdachte/uitbuiter en
verdedigingsadvocaat zijn voor slachtoffers moeilijk (Herwijnen 2011;
Helfferich e.a. 2010; Rood 2009; Montpellier 2007; Zimmerman e.a. 2006).
Goderie en Boutellier stellen dat sommige slachtoffers beter niet zouden
kunnen getuigen omdat ze een groot risico lopen op verdere beschadiging. Ook
slachtoffers die er nog niet aan toe zijn en (mede) daardoor slechts een half
verhaal vertellen, zijn niet geholpen met het verlenen van medewerking aan de
politie. Omgekeerd is de politie niet geholpen met een incompleet of incoherent
verhaal. Andere redenen voor slachtoffers om niet mee te werken zijn; dat ze
nog geld van hun uitbuiter tegoed hebben en denken dat niet te zullen krijgen
wanneer ze aangifte tegen hem doen of een verklaring afleggen; dat ze vinden
dat hun situatie niet extreem slecht is omdat ze meer over houden dan in het
thuisland en een gebrek aan vertrouwen dat de dader echt zal worden gepakt
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en bestraft. Een van de doelstellingen van de Categorale Opvang Slachtoffers
Mensenhandel (zie hierna) was de aangiftebereidheid te verhogen. Alhoewel
het percentage (buitenlandse) slachtoffers in de COSM dat aangifte doet hoog is
wijkt dit niet af van het percentage (buitenlandse) slachtoffers dat aangifte doet
in de reguliere opvang (van Londen en Hagen 2013).

2.3 Het verlaten van de situatie van uitbuiting
Er is niet veel systematisch onderzoek gedaan naar de redenen voor
slachtoffers van mensenhandel om hun situatie van uitbuiting te verlaten. Door
sommigen (waaronder rechters en verdedigingsadvocaten) wordt er vanuit
gegaan dat een slachtoffer ieder moment aan zou moeten grijpen die situatie te
verlaten. Hierbij wordt dan geen rekening gehouden met de vaak complexe
psychologische verhoudingen tussen een uitbuiter en degene die wordt
uitgebuit. Dit heeft zijn weerslag op de houding ten aanzien van slachtoffers in
de rechtszaal, tijdens verhoren en in contact met advocaten van de verdediging.
Voor de complexe situatie waarin slachtoffers van mensenhandel vaak
verkeren, bestaat weinig of geen begrip (van Herwijnen 2011; Hoyle 2011;
Goderie en Boutellier 2009; Montpellier 2009)
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen slachtoffers die zelf
hebben besloten om de situatie van uitbuiting te verlaten, slachtoffers die
tijdens (politie)controle zijn opgepakt en niet worden gezien als slachtoffers
mensenhandel en slachtoffers die tijdens een (politie)controle zijn opgepakt en
wel worden gezien als slachtoffers mensenhandel. Voor zover bekend kunnen
er verschillende redenen zijn waarom een persoon besluit de situatie van
uitbuiting te verlaten. Sommigen accepteren hulp pas als ze echt geen andere
uitweg meer zien. Een incident is dan vaak de spreekwoordelijke druppel die
de emmer doet overlopen, dat wil zeggen de aanleiding om naar de politie te
stappen (Herwijnen 2011; van Dijk en van Mierlo 2009). Wanneer slachtoffers
zijn gepakt tijdens een politiecontrole of controle op papieren die niet in orde
waren, staan slachtoffers nog in de invloedssfeer van de uitbuiters. Slachtoffers
nemen hun pooier vaak in bescherming en wijzen hulp daarom af. Het ingrijpen
door de politie kan het slachtoffer een alibi geven om de situatie te verlaten
omdat het slachtoffer kan zeggen dat het initiatief van de politie kwam en zij
geen andere keuze hadden (Herwijnen 2011).
Voor slachtoffers kunnen er verschillende redenen zijn om geen gebruik te
maken van het categorale hulpaanbod. Soms zijn opvanglocaties geheim, mag
familie het slachtoffer niet bezoeken of mag een kind daar niet komen of
verblijven. Verder is er schaamte en angst dat hun verhaal bekend wordt als
een vorm van specifieke opvang voor slachtoffers mensenhandel wordt
geaccepteerd. Voor sommigen lijkt het aanvaarden van hulp op de rekrutering
waarmee hun uitbuiting is begonnen. Ook toen zijn zij in eerste instantie te
goed van vertrouwen geweest door met iemand mee te gaan naar een
onbekende bestemming met het idee er beter van te worden (Brunovskis en
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Surtees 2007). Ze zijn huiverig om een dergelijke vergissing nogmaals te
maken.

2.4 Opvang en ondersteuning en de B9
Voor een goed begrip van de behoeften en belangen van slachtoffers
mensenhandel zijn de geldende regelingen betreffende verblijf en hulpaanbod
van het grootste belang. Deze juridische en institutionele omgeving zal daarom
hier kort worden beschreven op basis van de beschikbare literatuur.
Bij slachtoffers mensenhandel wordt vaak primair gedacht aan buitenlandse
slachtoffers. Het Palermo protocol over mensenhandel van de Verenigde Naties
is opgehangen aan het Verdrag tegen Transnationale Georganiseerde Misdaad
en is dus uitdrukkelijk gericht op grensoverschrijdende mensenhandel. In veel
landen is de hulp en opvang dan ook primair gericht op buitenlandse
slachtoffers. Dat is niet anders in Nederland waar deze hulp en opvang is
geregeld in de B9, hoofdstuk 9 deel B van de vreemdelingencirculaire. Gevolg is
dat Nederlandse slachtoffers zijn aangewezen op de bestaande opvang‐
mogelijkheden en niet in aanmerking komen voor de opvang specifiek voor
slachtoffers mensenhandel. Een ander gevolg is dat Nederlandse slachtoffers
moeilijker zijn te monitoren en er dus ook minder informatie over beschikbaar
is. De Nederlandse slachtoffers vormen tot op zekere hoogte een vergeten
groep. Dit probleem is overigens niet beperkt tot Nederland en wordt ook in de
VS gesignaleerd (Clawson en Dutch 2007).
CoMensha is de centrale organisatie binnen Nederland waar slachtoffers van
mensenhandel worden gemeld. Ook regelt deze organisatie voor veel
slachtoffers de opvang. De politie, Inspectie SZW en de KMar hebben een plicht
om aanwijzingen van mensenhandel bij CoMensha te melden. Er zijn echter
verschillende manieren om deze plicht te interpreteren waardoor de melding
niet eenduidig is (CoMensha jaarverslag 2011, 2012; NRM 2009). Deze
meldplicht geldt niet voor andere instanties die in aanraking komen met
(mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Het is derhalve niet exact te zeggen
welk percentage van bij verschillende instellingen bekende (mogelijke)
slachtoffers bij CoMensha wordt gemeld. In hoofdstuk 3 zal nader worden
ingegaan op de aantallen slachtoffers mensenhandel.
Het regelen van opvang voor slachtoffers mensenhandel wordt door betrokken
partijen als problematisch gezien (NRM 2009, jaarverslagen CoMensha). Er is
een tekort aan geschikte voorzieningen en een slachtoffer moet vooral in de
beginperiode vaak wisselen van plek voordat er een plek voor langere tijd is
gevonden. Daarom is er per 15 juni 2010 gestart met de Categorale Opvang
Slachtoffers van Mensenhandel (COSM). Hiervoor zijn door de ministeries van
Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) voor de
periode van twee jaar in eerste instantie 50 en later 70 plaatsen in de
gespecialiseerde opvang gefinancierd, verdeeld over drie instellingen (ACM
Amsterdam, PMW Rotterdam en JADE Assen). Aanvankelijk was dit een pilot
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maar deze is nu omgezet in structurele categorale opvangplekken.7 Een COSM
is in principe bedoeld voor een eerste plaatsing in de opvang, dus niet als
‘doorplaatsingsplek’. Volgens CoMensha zijn er een aantal criteria waaraan
moet worden voldaan alvorens plaatsing in een COSM kan plaatsvinden: het
betreft buitenlandse slachtoffers die in de bedenktijd zitten of die aangifte
willen doen of anderszins willen meewerken aan het strafproces en die zich in
een crisissituatie bevinden. Het betreft een eerste opvang en zij mogen niet
reeds een ander hulp of zorgtraject bewandeld hebben (inclusief de
asielprocedure). Ook mag hun zaak niet zijn geseponeerd. Plaatsing in de COSM
kan daarom pas plaatsvinden nadat er ten minste een afspraak met de politie is
gemaakt of men bereid is deze te maken. Hiermee wordt een grote groep van de
categorale opvang uitgesloten, waaronder Nederlandse slachtoffers. In
aanmerking komen in hoofdzaak slachtoffers die de bedenktijd hebben
aangeboden gekregen en kort in Nederland zijn of kort geleden uit een
uitbuitingssituatie zijn gekomen. De categorale opvang is expliciet niet bedoeld
voor het plaatsen van eenmalige grote groepen slachtoffers mensenhandel na
een grootschalige actie van politie of KMar (van Londen en Hagen 2013). Naast
deze pilot zijn de overige opvangvoorzieningen blijven bestaan, maar zoals
gezegd is er een structureel tekort aan dergelijke plekken.
De COSM is bedoeld als toegangspoort naar afgestemde hulpverlening en het is
de bedoeling dat de diagnostiek en een inventarisatie van hulpbehoeften daar
plaatsvindt. Daarna kan dan de eigenlijke behandeling worden georganiseerd.
In verband hiermee kan volgens de overheid de opvang sober zijn. Er wordt
gezegd dat deze bestaat uit BBB, bed, bad en brood. Omdat uit de pilot is
gebleken dat dit aanbod te beperkt is, is door de Minister van Veiligheid en
Justitie besloten daar psychosociale diagnostiek aan toe te voegen. 8 In
hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de invulling van de categorale opvang in
de praktijk.
Zoals gezegd is er regelmatig een tekort aan opvangplaatsen, reden waarom het
aantal plaatsen in de pilot is uitgebreid van 50 naar 70. Met betrekking tot de
wachtlijsten hanteert CoMensha twee soorten wachtlijsten, een voor de COSM
en een voor slachtoffers in asielzoekerscentra die gespecialiseerde opvang
nodig hebben. Sinds dit onderscheid wordt gemaakt (september 2012) is de
wachtlijst voor de COSM gereduceerd wat dus inhoudt dat veel slachtoffers die
wachten op een plek in een COSM in asielzoekerscentra verblijven (in
november 2012 waren dat er ongeveer 20) en dus verstoken blijven van
gespecialiseerde opvang.
Naast de COSM en de reguliere opvang kan een slachtoffer worden opgenomen
bij de noodopvang. Dit is een regionale voorziening binnen bestaande
vrouwenopvangvoorzieningen voor een verblijf van maximaal drie nachten
voor opvang buiten kantooruren en in het weekend. Zoals we zien richt het
beleid rondom de opvang van slachtoffers mensenhandel zich voornamelijk op
Brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, Den Haag, 1 februari 2012, TK 2011‐2012, 28638, nr. 72.
8 Brief Minister Veiligheid en Justitie, 1 februari 2012, TK 2011‐2012, 28638, nr. 72.
7
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de opvang van buitenlandse slachtoffers in de bedenktijd of in de B9 (zie
hieronder). Zoals ook blijkt uit de cijfers van CoMensha is ongeveer 25% van de
door hen geregistreerde (mogelijke) slachtoffers Nederlands (337 van de 1222
in 2011 en 428 van de 1711 in 2012). Voor hen bestaat geen gespecialiseerde
opvang die centraal wordt geregeld. Wel zijn er een aantal opvanglocaties
gespecialiseerd in de opvang van slachtoffers mensenhandel, waaronder Fier
Fryslân, maar van een structureel en gespecialiseerd aanbod is in de meeste
instellingen geen sprake (Verwijs e.a. 2011). Van Nederlandse slachtoffers
wordt verwacht dat zij gebruik kunnen maken van de reguliere
opvangmogelijkheden en dat deze ook toereikend zijn voor hun problematiek.
We zullen op deze aanname terugkomen in hoofdstuk 5.9 Het Verwey Jonker
Instituut heeft onderzoek gedaan naar de opvang en hulp aan slachtoffers
loverboy en op basis daarvan is een actieplan opgesteld (Verwijs e.a. 2011).10
Bij Nederlandse slachtoffers wordt vooral gedacht aan slachtoffers van
loverboys; jonge (minderjarige) kwetsbare meisjes die zich door
verleidingstechnieken hebben laten inpalmen (Verwijs e.a. 2011; NRM 2009).
Ook het beleid richt zich voornamelijk op deze groep (o.a. Aanpak
loverboyproblematiek 2011‐2014). Het onderzoek van het Verwey Jonker
Instituut was in grote mate gericht op jeugdige (minderjarige) slachtoffers.
Alhoewel de loverboy zich vooral richt op minderjarigen, het misdrijf meestal
in Nederland wordt gepleegd en de methode van de loverboy specifiek is, zou
het volgens critici beter zijn om ook voor Nederlandse slachtoffers de term
slachtoffers mensenhandel te hanteren (Van der Wiele en de Ruiter 2011;
Verwijs e.a. 2011; Goderie en Boutellier 2009). De inpalmingstactiek wordt
namelijk ook gebruikt door buitenlandse mensenhandelaren en in een
transnationale context (zie ook hoofdstuk 3 en 5). In dergelijke gevallen
spreken we van mensenhandel en mensenhandelaren en niet van loverboys
(Verwijs e.a. 2011). Bovenkerk stelt dat deze methode zo oud is als prostitutie
zelf en raadt af om de term loverboy te gebruiken (Bovenkerk 2004).
Voor opvang en hulp worden Nederlandse slachtoffers doorgaans
doorverwezen naar jeugdzorg (voor minderjarigen) en naar de mogelijkheden
binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In paragraaf 7 WMO
wordt onder de specifieke regelingen ingegaan op financiering van de
vrouwenopvang (WMO para 7, Verwijs e.a. 2011). Ingevolge lid 6 dienen
maatschappelijke opvang en verslavingszorg toegankelijk te zijn voor een ieder
die in Nederland woont. De voorwaarden voor financiering verschillen echter
tussen de verantwoordelijke gemeenten. Omdat binnen ons onderzoek
minderjarigen zijn uitgesloten zal hier niet verder worden ingegaan op de
jeugdzorg (Verwijs e.a. 2011; NRM 2011; 2009). Verwijs e.a. stellen dat
gespecialiseerde hulp en verdere professionalisering wenselijk is, maar dat
slachtoffers mensenhandel ook te kampen hebben met meer algemene
9 In zijn brief van 1 februari 2012 stelt de Minister Veiligheid en Justitie, dat uit onderzoek van het
Verwey‐Jonker instituut zou blijken dat slachtoffers van loverboys over het algemeen tevreden zijn
over de geboden hulp en opvang.
10 Actieplan 2011‐2014; Rijksbrede aanpak van de loverboyproblematiek.
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(psychische en psychiatrische) problemen waar de reguliere opvang doorgaans
op is gericht (Verwijs e.a. 2011). De conclusie van de Minister van Veiligheid en
Justitie dat ‘het aantal opvangplekken en de binnen de opvang gegeven zorg en
hulp goed aansluit bij de vraag van de specifieke groep’ daarmee doelend op
Nederlandse slachtoffers mensenhandel, lijkt niet geheel te sporen met de
conclusies in het rapport.
Een antwoord op het onderzoek van Verwijs e.a. is het actieplan loverboys
2011‐2014, gericht op de jeugdige slachtoffers van loverboys. Een aantal
aanbevelingen daarin opgenomen, is echter beperkt tot jeugdzorginstellingen
en richt zich primair op loverboys onder andere t.a.v. de deskundigheids‐
bevordering. Voor de overige Nederlandse slachtoffers biedt dit actieplan geen
uitzicht op verbetering.

2.4.1 Opvang buitenlandse slachtoffers; de B9
Opvang voor niet Nederlandse slachtoffers is, zoals gezegd, geregeld in de
vreemdelingencirculaire in hoofdstuk B9 en is een uitwerking van artikel 14
Vw over de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.11 Het regelt zowel de
verblijfsrechtelijke positie als de opvang en ondersteuning gedurende de
verschillende fasen van het proces.12 Kort gezegd komt deze regeling erop neer
dat bij een geringste aanwijzing van mensenhandel door de politie een
bedenktijd wordt geboden voor de duur van maximaal drie maanden waarin
het slachtoffer in alle rust de beslissing kan overwegen of hij/ zij al dan niet wil
meewerken met de autoriteiten bijvoorbeeld door het doen van aangifte. Na de
bedenktijd of wanneer een aangifte wordt gedaan kan het slachtoffer een
tijdelijk verblijfsrecht op grond van de B9 worden verleend. De voorwaarden
daarvoor zijn:
 de vreemdeling is slachtoffer van mensenhandel;
 de vreemdeling heeft aangifte gedaan of verleent op andere wijze
medewerking aan strafrechtelijk onderzoek;
 er is sprake van een strafrechtelijk onderzoek naar het feit waarvan
aangifte is gedaan.
De plicht om mogelijke slachtoffers van mensenhandel te informeren over de
B9 is in de B9‐regeling in eerste instantie overgelaten aan de politie en
autoriteiten belast met toezicht op vreemdelingen (KMar en vreemdelingen‐
politie). Volgens paragraaf 3.1. B9 dienen zij reeds bij de geringste aanwijzing
dat er sprake is van mensenhandel, de vreemdeling te wijzen op de mogelijk‐
heid van het doen van aangifte of het op andere wijze verlenen van mede‐
werking aan een strafrechtelijk opsporings‐ of vervolgingsonderzoek terzake
mensenhandel. Deze dient zo uitgelegd te worden dat de politie de procedure

11 Per 1 juni 2013 zal een aanpassing van de Vreemdelingencirculaire 2000 plaatsvinden en zal de
tekst van de B9 worden opgenomen in B8/3 zonder inhoudelijke wijzigingen.
12 Naast slachtoffers mensenhandel ziet de B9 ook op getuigenaangevers van mensenhandel. Deze
worden niet meegenomen in deze bespreking.
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rondom de bedenktijd en de B9 dient uit te leggen bij een geringste aanwijzing.
Bij de toepassing van deze bepaling over de toegang tot de B9 (en de
bedenktijd) doen zich een aantal problemen voor.
Een eerste probleem dat zich voordoet is het identificeren van slachtoffers.
Formeel is er geen instantie die is aangewezen om slachtofferschap vast te
stellen. Indirect lijkt de politie en de KMar daartoe bevoegd door als
voorwaarde te stellen dat het verblijfsrecht B9 is voorbehouden aan
slachtoffers mensenhandel en politie en KMar aangewezen zijn de bedenktijd
toe te kennen of de B9 aan te vragen. In de aanwijzing mensenhandel van het
College van Procureurs Generaal is een lijst met indicatoren opgenomen die in
de praktijk behulpzaam kunnen zijn bij de identificatie van slachtoffers van
mensenhandel. 13 In de praktijk blijkt het vaak lastig om slachtoffers van
mensenhandel te herkennen. Als oorzaken kunnen hiervoor genoemd worden
dat niet helemaal is uitgekristalliseerd wanneer een situatie als mensenhandel
gekwalificeerd kan worden, dat autoriteiten belast met controles (inclusief
bijvoorbeeld inspectie SZW en gemeentelijke diensten belast met brand‐
veiligheid en huisvesting) slechts een gedeelte van het strafbare feit te zien
krijgen en dit deel als zodanig niet kwalificeren als (een deel) van mensen‐
handel, dat er een gebrek is aan kennis, samenwerking, en aan capaciteit bij de
betrokken instanties (NRM 2012a; 2010; Heemskerk en Rijken 2011).
Daarnaast percipiëren slachtoffers zichzelf vaak niet als slachtoffer en maken
zich daarom niet als zodanig kenbaar. Wanneer (mogelijke) slachtoffers niet als
zodanig worden erkend wordt hen ook niet de bedenktijd of de B9 regeling
aangeboden. Daarnaast is niet duidelijk wat een geringste aanwijzing is en
blijkt uit onderzoek dat geen eensgezindheid bestaat over de invulling ervan
(Roelleven 2013).
Een tweede probleem bij de toegang tot de B9‐regeling is dat de B9 steeds
verwijst naar de politie (inclusief de vreemdelingenpolitie en KMar) die het
slachtoffer informeert en identificeert en wijst op de mogelijkheden van de B9.
De politie dient ook de bedenktijd toe te kennen en te zorgen dat in geval van
aangifte of medewerking de procedure voor de aanvraag B9 in gang wordt
gezet. Andere instanties die ook in aanraking komen met slachtoffers of
getuigen van mensenhandel, zoals NGO’s, advocaten of personen werkzaam in
de sectoren waar slachtoffers werkzaam zijn, spelen hier geen (formele) rol in.
Slachtoffers die nog een goede band met familie hebben gaan vaker naar familie
voor opvang dan naar slachtofferhulp/zorg en zij worden dan niet via de
officiële kanalen geïdentificeerd (Brunovskis en Surtees 2007). Door de
uitbreiding van de definitie van mensenhandel in 273f Sr naar arbeids‐
uitbuiting is de groep actoren die met mensenhandel en slachtoffers van
mensenhandel in aanraking kunnen komen sterk uitgebreid (Rijken 2011). Bij
een vermoeden van slachtofferschap moeten deze actoren via de politie
bewerkstelligen dat deze persoon een aanbod krijgt voor de bedenktijd of voor
een verblijfsvergunning op grond van de B9 (CoMensha jaarverslag 2011 en
13 Zie Aanwijzing mensenhandel, 1 januari 2009, Stcrt. 2718, 31 december 2008, p. 5, 13‐14. Deze is
verlengd tot 30 juni 2013, Staatscourant, 2012, nr. 26876.
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2012). Het probleem hierbij is dat slachtoffers niet makkelijk naar de politie
stappen bijvoorbeeld omdat zij geen vertrouwen hebben in de politie of
bevreesd zijn voor uitzetting wanneer zij illegaal in Nederland verblijven.
Een derde probleem is het feit dat door de politie vanuit een
opsporingsperspectief naar een zaak van mensenhandel wordt gekeken. Als
een slachtoffer zich meldt met beperkte informatie op basis waarvan een
opsporingsonderzoek niet kan worden gestart, dan kan het slachtoffer niet in
aanmerking komen voor een verblijfstitel en bijstand en ondersteuning op
basis van de B9. Er zijn regelmatig klachten over het niet opnemen van een
aangifte van een slachtoffer, het seponeren van een zaak door de politie of het
niet verlenen van de bedenktijd of de B9 terwijl het slachtoffer wel wil
meewerken (Boermans en Habich 2012; Fairwork 2012; NRM 2012a; 2009;
Boermans 2009). Zoals we hierboven hebben gezien, heeft dit vergaande
consequenties voor slachtoffers. De rapporteur mensenhandel stelt in haar
onderzoek naar de opsporing van mensenhandel en de B9 regeling dat
aangiftes ‘altijd moeten worden opgenomen en ingezonden naar de Officier van
Justitie voor afhandeling ongeacht of er een verdachte in beeld is dan wel
sprake van opsporingsindicaties’ (NRM 2012a). Echter, een zaak kan pas
worden ingeschreven in het systeem Compas van het OM als er een verdachte
bekend is of als er voldoende opsporingsindicaties zijn. Als dit niet het geval is,
dan wordt de zaak niet officieel geregistreerd. Wanneer niet ingeschreven
zaken worden geseponeerd wordt gesproken van een cosmetisch sepot. Deze
worden veelal handmatig in mappen bijgehouden door een parketsecretaris.
Volgens de rapporteur overstijgt het aantal cosmetische sepots het aantal
dossier sepots (109 tegenover 15).
Een vierde probleem bij de toegang tot de bedenktijd en de B9 is dat
slachtoffers van mensenhandel in vreemdelingendetentie vaak niet als zodanig
worden erkend en dus niet op hun rechten worden gewezen (Fairwork 2012;
Boermans 2009).
Een vijfde en laatste probleem dat hier aandacht verdient is het vermoeden van
oneigenlijk gebruik van de B9 procedure. Met name wanneer personen in
vreemdelingendetentie verklaren dat ze slachtoffer mensenhandel zijn en
aangifte willen doen of mee willen werken kunnen er vermoedens van misbruik
rijzen (NRM 2009). In beginsel moet bij een geringe aanwijzing van mensen‐
handel de persoon geïnformeerd worden over de rechten krachtens de B9 en
dient met het aanbieden van de bedenktijd uitzetting te worden opgeschort.
Vooral wanneer er weinig opsporingsindicaties zitten in een aangifte, wordt
snel vermoed dat misbruik van de B9 de motivatie achter de aangifte is.
Ondanks inspanningen meer duidelijkheid te krijgen over de omvang van
misbruik van de B9 is dit tot op heden niet met cijfers te onderbouwen
(Herwijnen 2011). Om (vermeend) misbruik van de B9 tegen te gaan zijn door
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toenmalig minister Leers een aantal voorstellen gedaan waarop hieronder nog
nader zal worden ingegaan.14

2.4.2 Opvang tijdens bedenktijd en verblijf B9
Zoals gezegd wordt tijdens de bedenktijd geen formeel verblijfsrecht toegekend
maar wordt de uitzetting opgeschort. De betrokkenen hebben dan rechtmatig
verblijf conform artikel 8k Vw en kunnen aanspraak maken op vergoedingen en
uitkeringen op basis van Rvb.15 Op grond van de Rvb is het slachtoffer tevens
verzekerd tegen ziektekosten. De politie meldt de verlening van de bedenktijd
bij de IND en bij de dienst terugkeer en vertrek (DT&V) en de persoon wordt
ingeschreven in het registratiesysteem van de politie die administratief
verantwoordelijk blijft. Daarnaast wordt opvang geregeld indien dat nodig is en
wordt de zorgcoördinator van de betreffende regio geïnformeerd. De
zorgcoördinator regelt zo nodig medische bijstand en rechtshulp. De opvang
wordt rechtstreeks geregeld door de politie of CoMensha. In alle gevallen wordt
melding gemaakt bij CoMensha. Tijdens de bedenktijd mag het slachtoffer niet
werken. De politie kan eventueel een W2‐document aanvragen voor het
slachtoffer dat dan als tijdelijke identiteitskaart dient. De bedenktijd eindigt
indien het slachtoffer uit de opvang vertrekt, aangeeft geen aangifte te willen
doen of op andere wijze mee te willen werken, wel aangifte doet en proces
verbaal (PV) met verklaring heeft ondertekend of op andere wijze
medewerking heeft verleend of indien het slachtoffer een aanvraag voor
verblijf op andere gronden heeft gedaan. Alhoewel de bedenktijd een periode
van rust zou moeten zijn voor een slachtoffer blijkt deze in de praktijk vaak
juist een hectische periode omdat opvang geregeld moet worden, er vaak
sprake is van overplaatsingen en slachtoffers regelmatig door de politie worden
benaderd voor verhoor.
Een aangifte of bereidheid tot medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek
wordt gezien als een ambtshalve aanvraag B9. De politie stelt de IND en
CoMensha hiervan op de hoogte. De Rvb uitkering wordt gestopt en het
slachtoffer dat aangifte heeft gedaan of medewerking heeft verleend krijgt een
uitkering o.b.v. Wet werk en bijstand (Wwb), na afgifte van de verblijfs‐
vergunning. Een knelpunt is het tijdsverloop tussen aanvraag van een
vergunning en de verstrekking van een verblijfspas door de IND. Gemiddeld
duurt dat 48,2 dagen. Doorgaans wordt de uitkering op grond van Rvb pas stop
gezet als de vergunning is verleend en de uitkering op grond van Wwb is in‐
gegaan. Dit leidt in de praktijk soms toch tot problemen (Koopsen 2005). Pas na
ontvangst van de verblijfsvergunning kan het slachtoffer zich inschrijven in de
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), ziektekostenverzekering aanvragen,
14 Brief van de Minister voor Migratie en Asiel aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
van 11 november 2011, ‘Maatregelen bestrijding misbruik verblijfsregeling slachtoffers
mensenhandel’.
15 Regeling verstrekkingen bijzondere groepen vreemdelingen.
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inschrijven voor inburgering, een uitkering krijgen en zich inschrijven als
woningzoekende. Het slachtoffer kan in overleg met de zorgcoördinator in
aanmerking komen voor vervolgopvang. Het slachtoffer mag werken en komt
in aanmerking voor scholing. Ook in deze fase draagt de zorgcoördinator
verantwoordelijkheid voor medische bijstand en rechtshulp. Verblijf op grond
van de B9 wordt verleend voor een jaar en kan telkens met een jaar worden
verlengd.
Formeel neemt de IND een beslissing over de verblijfsaanvraag binnen 24 uur.
Het komt slechts zelden voor dat de IND een negatieve beslissing neemt op een
B9 aanvraag van de politie. Uit de brief van ex‐minister Leers van november
2011 blijkt dat per 1 juli 2011 in totaal 580 personen een B9 vergunning
hadden en dat er de eerste helft van 2011 200 vergunningen waren verleend.
In december 2010 is een uitzondering op het vereiste van medewerking
gecreëerd in para 12 B9. Hierin is bepaald dat wanneer een slachtoffer geen
aangifte kan of wil doen of mee kan of wil werken met het onderzoek vanwege
ernstige bedreigingen en/of medische beperking hij/zij onder omstandigheden
toch een beroep kan doen op de B9. Hiervoor gelden twee voorwaarden,
namelijk, een verklaring van de politie dat de betrokken persoon (mogelijk)
slachtoffer is van mensenhandel en (in geval van ernstige bedreigingen) een
verklaring van de politie dat medewerking of aangifte door de vreemdeling niet
verwacht kan worden in verband met bedreigingen. In dat geval wordt
verondersteld dat deze bedreigingen ook in de weg staan aan uitzetting. In
geval van medische beperking moet uit medische informatie blijken dat een
psychische aandoening aan medewerking in de weg staat. Deze informatie moet
afkomstig zijn van een persoon ingeschreven in het register van Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg (BIG) of het register van het Nederlands Instituut
van Psychologen. Ook hier is een verklaring van de politie vereist dat
betrokkene slachtoffer is van mensenhandel. Er is dus naast de verklaring van
slachtofferschap van de politie altijd nog een tweede verklaring van politie of
zorgverlener nodig.16
Ook EU‐onderdanen, EER‐onderdanen (naast EU onderdanen, onderdanen uit
Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) en Zwitserse onderdanen kunnen een
beroep doen op de B9 regeling voor zover zij geen rechten kunnen ontlenen
aan het gemeenschapsrecht. In beginsel is er voor EU‐onderdanen geen
noodzaak gebruik te maken van de B9 regeling voor wat betreft het
verblijfsrecht omdat zij op grond van het EU recht zoals is uitgewerkt in o.a.
B10 Vc in Nederland mogen verblijven. De verblijfstermijn en de daarbij
behorende verplichtingen zijn in drie fasen ingedeeld. De eerste drie maanden
mogen EU onderdanen in Nederland verblijven als zij een geldig paspoort of ID
kaart hebben (B10 para 2.5.1). Voor EER en Zwitserse onderdanen gelden iets
andere eisen. Na drie maanden moeten EU‐onderdanen zich melden bij de IND
om zich te laten registreren in de vreemdelingenadministratie (Art. 8.12 lid 4
Vb). Zij mogen in Nederland verblijven indien zij tot een van de volgende
Zie ook Mensenhandel. Een genderscan op de B9 regeling, rapport van E‐quality, BLinN en
CoMensha, 15 juni 2011, p. 10.
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categorieën behoren: werknemers, zelfstandigen, economisch niet‐actieven,
student. De economisch niet‐actieven mogen in Nederland verblijven zolang ze
geen belasting vormen voor de publieke middelen. Daarom dienen zij over
voldoende bestaansmiddelen te beschikken en verzekerd te zijn tegen
ziektekosten (para 4.1. en 2.5.2. B10). De bron van de bestaansmiddelen is niet
van belang. Na vijf jaar ononderbroken verblijf krijgen EU burgers recht op
duurzaam verblijf (B10 para 2.5.3.). Alhoewel EU‐onderdanen, EER en
Zwitserse onderdanen dus voor het verblijfsrecht doorgaans geen beroep
hoeven te doen op de B9 kan dit wel gelden voor de opvang en ondersteuning
die wordt verleend op grond van de B9 (met name bijstand en opvang). Ook
voor het beroep op voorzieningen is van belang hoe lang ze in Nederland
hebben gewerkt. Een EU‐onderdaan die minder dan drie maanden in Nederland
verblijft, heeft geen recht op voorzieningen op grond van zijn EU burgerschap
en komt derhalve in aanmerking voor de voorzieningen die zijn afgeleid van de
verblijfsstatus zoals beschreven in de B9 indien hij aan de overige voorwaarden
voldoet. Een EU‐onderdaan die korter dan 1 jaar in Nederland heeft gewerkt,
behoudt zijn status van werknemer (en gelijkstelling met Nederlanders)
gedurende zes maanden indien hij onvrijwillig werkeloos is en staat
ingeschreven als werkzoekende (artikel 7(3) Richtlijn 2004/38 EU). Een
beroep op de bijstand heeft geen gevolgen voor het verblijfsrecht indien
inkomsten uit arbeid meer dan 50% van de geldende bijstandsnorm bedragen.
Is het lager dan kan dit leiden tot intrekking van het verblijfsrecht. In die
gevallen en in geval van toekenning na het verstrijken van de zes maanden en
indien zij slachtoffer van mensenhandel zijn en aan de overige voorwaarden
voldoen kunnen zij in aanmerking komen voor de B9. Voor EU‐onderdanen die
langer dan een jaar als werknemer in Nederland hebben gewerkt gelden
dezelfde mogelijkheden als voor Nederlanders. Voor slachtoffers mensenhandel
betekent dit dat zij gebruik kunnen c.q. moeten maken van de reguliere voor‐
zieningen. Het gaat hier steeds over EU‐onderdanen die op een legale manier te
werk zijn gesteld, en dus op basis van een arbeidscontract werkzaamheden
hebben verricht. Voor Bulgaren en Roemenen geldt tot 1 januari 2014 dat zij
hiervoor in aanmerking komen als tevens een werkvergunning voor hen is
verleend. Voor wat betreft zelfstandigen geldt, net als bij werknemers, artikel 7,
derde lid, richtlijn 2004/38/EG.
Zoals ook hierna nog zal blijken zijn de reguliere mogelijkheden voor
specialistische opvang voor slachtoffers mensenhandel in Nederland beperkt
en omgeven met complexe regelgeving. Hierdoor kan de paradoxale situatie
ontstaan dat een EU‐onderdaan beter af is wanneer hij niet wordt gelijkgesteld
met een Nederlander omdat hij dan in aanmerking komt voor gespecialiseerde
opvang voor slachtoffers mensenhandel in een COSM. Ook wanneer een
slachtoffer onder de categorie van economisch niet‐actieven valt en hij een
beroep wil doen op de opvang zal de B9 daartoe de grondslag geven tenzij dit
beroep op de opvang gezien wordt als een niet onredelijke belasting van de
publieke middelen, want dan is er gelijkstelling met Nederlanders.
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Zoals blijkt uit de cijfers van CoMensha staat een aantal EU landen hoog op de
lijst met landen van herkomst van de geregistreerde slachtoffers. Uit de
beschikbare cijfers van CoMensha valt echter niet op te maken hoeveel van de
geregistreerde EU onderdanen gebruik hebben gemaakt van de opvang via
CoMensha. Zoals zal blijken in hoofdstuk 5 zijn we relatief weinig slachtoffers
uit EU landen tegen gekomen in de gespecialiseerde en reguliere opvang (van
Londen en Hagen 2013).
Na afloop van de B9 regeling kan een slachtoffer beroep doen op voortgezet
verblijf om klemmende redenen van humanitaire aard (B16, art. 3.52 Vb). Deze
kan in ieder geval worden ingewilligd:
- indien de strafzaak waaraan medewerking is verleend of waarin
aangifte is gedaan uiteindelijk tot een veroordeling heeft geleid; en
- Indien een slachtoffer meer dan drie jaar op grond van de B9 verblijf
heeft gehad.
Indien de zaak binnen drie jaar is geseponeerd of tot een vrijspraak heeft geleid
ten aanzien van de mensenhandel (of gerelateerde delicten) dan kan voortgezet
verblijf op grond van B16 worden verleend indien op grond van bijzondere
individuele omstandigheden niet gevergd kan worden dat het slachtoffers
Nederland verlaat. Bij deze beoordeling wordt o.a. rekening gehouden met het
risico van represailles, risico van vervolging in herkomstland en mogelijke
sociale uitsluiting in herkomstland, maar ook bijvoorbeeld met een ondergane
behandeling voor psychische problemen die mogelijk niet voortgezet kan
worden in het land van herkomst.
De onzekerheid over de aan de strafrechtelijke procedure gekoppelde
verblijfsstatus brengt voor slachtoffers veel stress en onzekerheid met zich
mee. Zeker wanneer zij aangifte hebben gedaan tegen de uitbuiter en het risico
lopen hun verblijfsrecht en de daarbij horende beschermde opvang te
verliezen, kan dit voor slachtoffers een beangstigende situatie zijn (Montpellier
2009, Brunovskis en Surtees 2012; 2007).

2.4.3 Recente ontwikkelingen
Sinds twee jaar is er met enige regelmaat (politieke) belangstelling voor
vermeend misbruik van de B9. Deze vermoedens worden gevoed door het
aantal zaken met weinig opsporingsindicaties en door een stijging in het aantal
slachtoffers dat door CoMensha wordt geregistreerd (Brief Leers 11 november
2011; NRM 2009). De verontrusting over de stijging van het aantal
geregistreerde slachtoffers lijkt enigszins paradoxaal. Vanuit de politiek is juist
sterk aangedrongen op intensivering van de opsporing van verschillende
vormen van mensenhandel. De stijging van het aantal geregistreerde
slachtoffers lijkt vooral een gevolg van deze verhoogde inzet. Op basis van een
literatuurstudie komt Herwijnen tot de conclusie dat er geen indicaties zijn dat
de B9 een factor is die van belang is bij de beslissing om aangifte te doen
(Herwijnen 2011). Dat neemt niet weg dat voor sommige asielzoekers de B9
wordt gezien als een mogelijke optie hun verblijfsrecht in Nederland te
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verlengen. Wel moet daarbij rekening worden gehouden met de veelheid aan
andere factoren die van invloed kunnen zijn op de aangiftebereidheid die
hierboven zijn besproken. Alhoewel vermeend misbruik niet kon worden
gekwantificeerd heeft de vroegere minister van asiel en immigratie Leers een
viertal maatregelen voorgesteld om misbruik van de B9 te voorkomen:
 het verkorten van de doorlooptijd voor aanvragen voortgezet verblijf
 vervolgen van valse aangiften
 verblijfsrecht beëindigen na sepot, en
 uitvoeren pilot kansloze aanvragen
Ondanks de kritiek op o.a. het derde punt17 is het verblijfsrecht op grond van de
B9 gedurende beklag bij het Gerechtshof na sepot afgeschaft. De vraag kan
worden gesteld of hiermee niet ook een effectief rechtsmiddel zoals vereist
onder artikel 13 EVRM is afgeschaft. Zeker omdat artikel 12d SV inzake beklag
voorschrijft dat de klager in beginsel moet worden gehoord alvorens het
Gerechtshof een beslissing neemt (van Zoest 2013). Deze mogelijkheid wordt
het Hof ontnomen nu het slachtoffer geen rechtmatig verblijf meer heeft in
Nederland en dus het grondgebied heeft moeten verlaten.
De achterliggende gedachte bij deze maatregel is dat slachtoffers beklag
instellen ‘om het verblijf in Nederland te bestendigen’. Dit lijkt echter een
onjuiste aanname volgens de NRM in haar onderzoek naar Opsporing van
mensenhandel en de B9‐regeling, Vreemdelingenrechtelijke en strafrechtelijke
aspecten van geseponeerde mensenhandelzaken, (NRM 2012a). De NRM
concludeert in het verslag van een onderzoek naar 49 geseponeerde
mensenhandelzaken ten eerste dat de beklagprocedure gemiddeld 5 maanden
duurt en niet de veronderstelde 12 maanden. Daarnaast constateerde de
rapporteur geen oververtegenwoordiging van Nigeriaanse zelfmelders zoals
werd verondersteld en ook niet dat de meeste slachtoffers al waren
uitgeprocedeerd toen ze aangifte deden. Voor 51% was de B9 de eerste
vreemdelingenrechtelijke procedure in Nederland. In een derde van de gevallen
was het slachtoffer op eigen initiatief naar de politie gegaan (26% daarvan had
de Nigeriaanse nationaliteit). Anderen kwamen via hulpverlening of NGO’s of
bijvoorbeeld via IND of een mensenhandelcontrole.
In de 49 onderzochte zaken ging 56,3% binnen een maand na beëindiging van
de uitbuitingssituatie naar de politie. In de helft van de aangiftes vond de politie
geen opsporingsindicatie. In 7 gevallen werd wel de identiteit van verdachte
verstrekt maar deze kon slechts in drie gevallen worden achterhaald. De
opsporingsactiviteiten die de politie aanwendde bestonden voornamelijk uit
het melden van de zaak bij Expertisecentrum Mensenhandel en
Mensensmokkel (EMM), het doorzoeken van politiesystemen, het rondrijden
met slachtoffers en het starten van een forensisch medisch onderzoek. De NRM
in het rapport over opsporing en B9 constateert dat de lange duur tussen

17 Brief gezamenlijke NGO’s 18 januari 2012, Maatregelen bestrijding misbruik verblijfsregeling
slachtoffers mensenhandel, ACVZ advies 005/2012 van 14 juni 2012.
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aangifte en sepot niet lijkt samen te hangen met een intensief opsporings‐
onderzoek. Het tegenovergestelde lijkt meer aannemelijk namelijk hoe meer
opsporingshandelingen hoe sneller een sepot.
Ten vervolge op het vierde voorstel is op 1 september 2012 in Rotterdam en
Groningen/Friesland/Drenthe een pilot kansloze aanvragen van start gegaan.
Het doel van de pilot is een snelle afhandeling van kansloze aangiften. Als
kansloos worden aangiften gezien met geen of nagenoeg geen opsporings‐
indicaties. In het plan van aanpak voor deze pilot wordt gesteld dat de lange
doorlooptijden voor beslissingen op aanvragen het aantrekkelijk zou kunnen
maken een aangifte te doen met weinig opsporingsindicaties. Zoals we hiervoor
hebben gezien is er in de literatuur geen onderbouwing te vinden voor deze
aanname en ook heeft eerder onderzoek naar mogelijk misbruik geen argu‐
menten ter ondersteuning opgeleverd. Doel van de pilot is om te komen tot een
werkwijze voor IND, politie en OM waardoor de B9‐verblijfsregeling minder
aantrekkelijk wordt voor misbruik en/of oneigenlijk gebruik. Dit zou worden
bereikt door een versnelling en stroomlijning van de behandeling van de
aangifte en de B9‐verblijfsregeling en de eventueel daaropvolgende aanvraag
voor voortgezet verblijf. De streeftermijn voor de behandeling van de aangifte
is gesteld op tien werkdagen. De streeftermijn voor de behandeling van een
aanvraag voor voortgezet verblijf is 35 werkdagen en bezwaar daartegen 50
werkdagen. Indien de vreemdeling geen gebruik wil maken van de bedenktijd
en aangeeft direct medewerking te willen verlenen aan het strafrechtelijk
onderzoek, meestal door het doen van aangifte, wordt een B9‐vergunning
(binnen 24 uur) afgegeven (ook deze met geen of nagenoeg geen
opsporingsindicaties). Wanneer een zaak (binnen 10 werkdagen) wordt
geseponeerd wordt direct over gegaan tot intrekking van de vergunning. De
IND streeft ernaar dit binnen 20 dagen te realiseren. Tegelijkertijd wordt de
mogelijkheid geboden om een aanvraag voor voortgezet verblijf in te dienen.
De pilot loopt tot 1 januari 2014. Naast het onderhavige onderzoek, is door het
WODC een vergelijkend onderzoek gestart naar de verblijfsregelingen voor
slachtoffers van mensenhandel in België, Italië en het Verenigd Koninkrijk en
het mogelijk oneigenlijk gebruik van die regelingen .
Er zijn een tweetal bezwaren tegen deze pilot in te brengen. Ten eerste volgt uit
bovenstaand literatuuronderzoek dat slachtoffers, zeker in de eerste periode
nadat ze uit een situatie van uitbuiting zijn geraakt, vaak in de war zijn, bang en
angstig en daarom (nog) niet durven te verklaren. Een versnelde procedure zal
dan ook geen gunstige bijdrage leveren aan strafrechtelijke onderzoeken en
slachtoffers veeleer afschrikken, zeker wanneer daar nog het dreigement van
een mogelijke vervolging aan wordt gekoppeld. Een tweede bezwaar is dat de
versnelde procedure op gespannen voet lijkt te staan met artikel 13 van het
Verdrag van de Raad van Europa ter Bestrijding van Mensenhandel, waarin
staat dat bij een redelijk vermoeden een bedenktijd aangeboden moet worden.
Met de pilot wordt voorbij gegaan aan het doel van de bedenktijd, namelijk dat
het slachtoffer in alle rust moet kunnen overwegen al dan niet mee te willen
werken aan het strafrechtelijk onderzoek en de tijd heeft tot rust te komen.
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Bij het tegengaan van misbruik doet zich het dilemma voor dat het risico op
false positives moet worden afgewogen tegen het risico op false negatives. In het
strafrecht geldt van oudsher het adagium dat het risico op een ten onrechte
veroordeelde verdachte tien keer zwaarder weegt dan het risico op een
onterechte vrijspraak. Het strafproces kiest uitdrukkelijk voor het voorkomen
van false positives en accepteert dat er dus soms false negatives optreden. Bij
een al te strenge aanpak van de misbruikproblematiek zal het risico op false
negatives, d.w.z. een onjuiste afwijzing van de slachtofferstatus sterk kunnen
toenemen.

2.5 Identificatie van slachtoffers in Europees perspectief
Zoals uit bovenstaande blijkt is een cruciaal element van elk mensenhandel‐
beleid het onderkennen en als zodanig erkennen van de slachtoffers. Pas als
personen zijn geïdentificeerd als zijnde slachtoffers kunnen zij gebruik maken
van de hen toegekende rechten. In Nederland is de identificatie van slachtoffers
niet officieel neergelegd bij een instantie maar heeft de politie doorgaans een
beslissende rol.
Voor de identificatie van slachtoffers mensenhandel zijn minimumnormen
vastgesteld in enkele Europese regelingen. We zullen deze regelingen hier kort
weergeven en dan de Nederlandse regelgeving en praktijk hieraan toetsen.
Daarna zullen we aandacht besteden aan de vergelijkbare regelingen in enkele
andere Europese landen om te bezien of hieraan suggesties voor verbeteringen
in de Nederlandse opzet kunnen worden ontleend.
Het Verdrag van de Raad van Europa (RvE verdrag) van 2005 verplicht de
verdragspartners tot het invoeren van een zogenoemd Referral and
Identification Mechanism (Art. 10 RvE verdrag). De identificatie van slachtoffers
heeft verschillende doeleinden. Wanneer er een redelijk vermoeden is van
slachtofferschap van mensenhandel, dient een slachtoffer zonder geldige
verblijfstitel een reflectie‐ en herstel periode van minimaal 30 dagen te worden
toegekend gedurende welke geen uitzetting kan plaatsvinden ( art. 13, RvE
verdrag). Tevens dienen als zodanig geïdentificeerde slachtoffers, ongeacht hun
verblijfsstatus, een uitgebreid en toegespitst hulp‐ en ondersteuningsaanbod te
ontvangen waaronder rechtsbijstand (art. 12 en 15, RvE). Het ontvangen van
hulp en steun mag volgens het Verdrag niet afhankelijk worden gemaakt van de
medewerking met de politie aan een opsporingsonderzoek (art 12 lid 6 RvE
verdrag). Na de toekenning van de slachtofferstatus geldt tevens de non
punishment clause, d.w.z. dat geen strafrechtelijke maatregelen mogen worden
genomen in verband met eventuele door de betrokkene zelf in de context van
de mensenhandel gepleegde strafbare feiten (art. 26 RvE verdrag). Na de
periode van rust en herstel kan de betrokkene die aan de opsporing zegt te
willen meewerken en/of indien persoonlijke omstandigheden dit vergt, een
(voorlopige) verblijfstitel worden toegekend (art.14 RvE verdrag). Het Verdrag
noemt tevens de optie dat ook slachtoffers die niet met de politie samenwerken
wegens hun persoonlijke situatie een verblijfsvergunning kunnen krijgen. In
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Nederland is dat sinds 2010 in een beperkt aantal gevallen mogelijk mogelijk.
Richtlijn 2011/36/EU is in belangrijke mate gebaseerd op het RvE Verdrag en
bevat vergelijkbare bepalingen.
Zoals hierboven weergegeven is de identificatie niet altijd eenvoudig omdat
slechts weinig slachtoffers zichzelf als zodanig herkennen en bij de autoriteiten
kenbaar willen maken. Men is bang te worden uitgezet en/of gedetineerd en/of
vreest represailles van de daders indien men met de autoriteiten samenwerkt.
Zoals we in hoofdstuk 5 nog zullen zien is die vrees niet altijd onterecht. Deze
mentale blokkades worden door de handelaren/uitbuiters vaak bewust gevoed.
De identificatie is mede lastig omdat de delictsomschrijving meerdere
elementen omvat en niet betrekking heeft op een enkele handeling maar op een
proces. Ten behoeve van de identificatie zijn indicatoren opgesteld door o.a.
IOM, ILO en UNODC. Zulke indicatoren zijn in Nederland opgenomen in
richtlijnen van het OM voor de opsporing van mensenhandel welke thans wordt
herzien. Uit de keuze voor het werken met indicatorenlijstjes blijkt reeds dat de
identificatie even gecompliceerd is als het diagnosticeren van complexe
ziektebeelden. Hierbij komt nog dat het verschijnsel mensenhandel continue in
beweging is en steeds nieuwe verschijningsvormen vertoont en dat de
indicatoren dus steeds moeten worden aangepast. Indicatoren voor
arbeidsuitbuiting verschillen deels van die van uitbuiting in de seksindustrie en
binnen de arbeidsuitbuiting zijn er verschillen al naargelang de setting
(huiselijk of bedrijfsmatig). Het Verdrag van de Raad van Europa schrijft voor
dat de overheid de betrokken medewerkers van de desbetreffende autoriteiten
dienen te trainen in het herkennen van slachtoffers. De identificatie dient
bovendien te geschieden in samenwerking met particuliere hulporganisaties
(art. 10 lid 1 RvE verdrag).
In de EU Richtlijn van 2004/81/EG is geregeld dat de lidstaten aan slachtoffers
van mensenhandel zonder geldige verblijfstitel een redelijke bedenktijd dienen
te geven over de vraag of men aan een opsporingsonderzoek wil meewerken.
Aan slachtoffers die daartoe beslissen dient vervolgens een voorlopige
verblijfstitel te worden afgegeven. De latere Richtlijn 2011/36/EU verplicht de
lidstaten om als zodanig geïdentificeerde slachtoffers terstond bijstand en
ondersteuning te bieden. Artikel 11 lid 3 van deze Richtlijn stelt dat deze
bijstand en ondersteuning niet afhankelijk mag worden gemaakt van de
medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek, de vervolging of het proces.
In Nederland wordt de identificatie zoals hierboven beschreven primair gedaan
door gespecialiseerde eenheden bij de politie. Vermoedelijke slachtoffers
worden aangemeld bij CoMensha en ontvangen langs die weg zonodig opvang
en ondersteuning. Ingeval een vermoedelijk slachtoffer geen verblijfstitel bezit,
wordt door de politie een rust‐ en herstel periode aangevraagd bij de IND die
deze automatisch verleent. Zoals hierboven is weergegeven en zoals ook blijkt
uit de interviews in ons onderzoek (zie hoofdstuk 5) verloopt de identificatie
vaak buitengewoon moeizaam, vooral bij slachtoffers zonder geldige
verblijfstitel. Het verhaal moet verschillende malen en vaak bij verschillende
personen worden herhaald. Het is geen uitzondering dat de betrokkene een
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jaar of langer in onzekerheid wordt gehouden over de uiteindelijke beslissing.
De betrokkenen zelf hebben vaak moeite het verhaal geheel of in detail te
vertellen uit schaamte en/of angst voor represailles. Een vaak genoemde angst
is dat achtergebleven kinderen of familie ervoor zullen moeten boeten indien
de waarheid over de mensenhandel wordt verteld.
Zoals hiervoor reeds aangegeven is de identificatie in feite steeds mede
dadergericht, namelijk gericht op de vraag of er voldoende indicaties zijn om de
dader te vinden. Het oordeel van de politie weegt vervolgens in veel landen,
waaronder Nederland, zeer zwaar bij het nemen van een beslissing door de
Immigratiedienst over de verblijfstitel. Hierop is de kritiek geuit dat
slachtoffers de bescherming van de status van slachtoffer kan worden
onthouden vanwege opsporingscapaciteiten en prioriteiten van de lokale
politie of het vervolgingsbeleid van het OM. Een tweede nadeel van een
dergelijke regeling is dat er een premie wordt gesteld op een getuigenis die tot
opsporing en veroordeling kan leiden. Dit aspect zal door de rechters uiteraard
worden meegewogen in hun beoordeling van de waarde van het aangeboden
bewijs en biedt aanknopingspunten voor de verdediging om de
betrouwbaarheid van de getuigenissen in twijfel te trekken (NRM 2012b).
Hoewel het RvE Verdrag en de EU Richtlijn uit 2011 dit uitdrukkelijk verbieden,
kan de centrale rol van de politie bij de identificatie ertoe leiden dat de bijstand
en ondersteuning toch afhankelijk wordt van de medewerking van het
slachtoffer met in de strafprocedure. Indien slachtoffers immers geen
bedenktijd of B9 krijgen aangeboden van de politie, moeten ze het land verlaten
en kunnen zij geen gebruik maken van de beschikbare faciliteiten. Indien
slachtoffers die niet met de politie willen meewerken zich zelf bij CoMensha
vervoegen zal CoMensha hen in beginsel doorverwijzen naar enig vorm van
opvang. Het probleem is echter dat dergelijke slachtoffers geen verblijfstitel
hebben en kunnen worden uitgezet. De aanbieding van een hulpaanbod zonder
de voorwaarde van medewerking met de politie wordt daardoor in de praktijk
onmogelijk gemaakt voor deze groep slachtoffers. Hieraan zij nog toegevoegd
dat, zoals hiervoor is gebleken de regeling van het hulpaanbod van
buitenlandse slachtoffers met een verblijfsrecht, zoals personen met een
andere EU nationaliteit dan de Nederlandse ondoorzichtig is. Hoewel zij een
geldig verblijfsrecht bezitten moeten zij in sommige gevallen voor opvang en
ondersteuning een beroep doen op een vreemdelingenrechtelijke bepaling.
Nederlandse slachtoffers moeten zich wenden tot de reguliere opvang die in
zeer beperkte mate gespecialiseerde hulp kent. De opvang en ondersteuning
van slachtoffers mensenhandel is in Nederland opgehangen aan de B9 regeling
die op hen volstrekt niet van toepassing is.
Het RvE verdrag stelt, zoals gezegd, dat de overheid bij de identificatie van
slachtoffers van mensenhandel zou moeten samenwerken met hulporgani‐
saties. Bij deze organisaties bestaat immers expertise m.b.t. slachtofferschap
van mensenhandel en hun invalshoek van hulpverlening kan tegenwicht bieden
aan die van de vooral op opsporing van daders gerichte politie. De achtergrond
van het artikel over samenwerking met NGO’s is dat door een multidisciplinaire
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aanpak het risico op false negatives waarschijnlijk aanzienlijk kan worden
verkleind. De inschakeling van hulporganisaties bij de identificatie zal tevens
kunnen helpen voorkomen dat de hulpverlening afhankelijk wordt gesteld van
samenwerking met de politie. Tegen deze achtergrond lijkt het zinvol nader te
verkennen hoe de identificatie in andere Europese landen, verloopt en wat de
rol van NGO’s daarin is. Hierbij is dan vooral de aanpak interessant van andere
typische ontvangstlanden die met ongeveer dezelfde problemen kampen als
Nederland, inclusief het probleem van irreële dan wel gefingeerde claims op
slachtofferschap door buitenlanders. Gekozen is voor een summiere
verkenning van de wijze waarop de identificatie is georganiseerd in zeven
ontvangstlanden (Belgie, Finland, Oostenrijk, Denemarken, Italië, Verenigd
Koninkrijk en Portugal). Over enkele van deze landen zijn door het
toezichthoudend mechanisme van het RvE verdrag, GRETA, inmiddels
evaluatie‐ rapporten gepubliceerd. Deze zijn gebruikt als bron van informatie.
België, Finland en Italië zijn nog niet geëvalueerd maar over de daar vigerende
regelingen is voldoende literatuur beschikbaar (Kulu‐Glasgow 2012; Baroud
2011; CBSS 2011; Hollevoet 2010; Noteboom 2009).
In België kan een bedenktijd van 45 dagen worden toegekend door politie‐
ambtenaren. De vermoedelijke slachtoffers worden door de politie tevens in
contact gebracht met een van de gespecialiseerde hulporganisaties waardoor
men zich verplicht moet laten begeleiden en die een zelfstandige beoordeling
van slachtofferschap maken. Vervolgens kan in geval het slachtoffer met de
politie wil meewerken door de Vreemdelingendienst op verzoek van genoemde
hulporganisaties bij het gemeentebestuur worden gevraagd om een
verblijfsvergunning van drie maanden. De uiteindelijke toekenning van een
verblijfsvergunning, het zogenoemde slachtofferstatuut, is voorbehouden aan
het OM. Het OM laat zich hierbij steeds mede adviseren door de betrokken
hulporganisatie.
In Finland is de identificatie van slachtoffers in verband met de bedenktijd of
een voorlopige verblijfstitel in handen van politie of Immigratiedienst. Parallel
daaraan hebben twee daarvoor aangewezen hulpverleningsinstellingen een
zelfstandige bevoegdheid om aan de hand van bepaalde criteria slachtoffers
mensenhandel toe te laten tot het special hulpaanbod (CBSS 2011).
In Oostenrijk zijn vooral lokale politiefunctionarissen en lokale NGO’s
betrokken bij de primaire identificatie van slachtoffers. De formele identificatie
is in handen van zowel eenheden binnen de politie als een door de overheid
hiervoor aangewezen NGO (LEFÖ/IBF). De politie alsmede de betrokken NGO is
gemachtigd ook slachtoffers als zodanig te identificeren die niet met de politie
willen meewerken. Dergelijke slachtoffers ontvangen opvang en ondersteuning
en kunnen ook een tijdelijke verblijfsvergunning ontvangen. Er bestaat in
Oostenrijk overigens geen formele regeling met betrekking tot de reflectie ‐ en
herstelperiode.
In Denemarken wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen de identificatie
van legaal in het land verblijvende slachtoffers (bijv. EU onderdanen) en
degenen zonder verblijfstitel. De identificatie van de eersten is in handen van
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een hulpverleningsinstelling die onderdeel uitmaakt van de rijksoverheid. Over
de slachtofferstatus van personen zonder verblijfstitel wordt beslist door de
Immigratiedienst. Er is dus sprake van een duale afhandeling van de
identificatie van respectievelijk slachtoffers met en slachtoffers zonder
verblijfstitel.
In Italië geldt geen formele regeling voor een bedenktijd. In de praktijk wordt
vaak een zekere bedenktijd geboden door zowel hulporganisaties als de politie.
Sinds 1998 kan aan vermoedelijke slachtoffers zonder verblijfstitel een
verblijfsvergunning worden geboden op humanitaire gronden mits men
deelneemt aan een programma van sociale bijstand en re‐integratie. Een
voorlopige verblijfsvergunning wordt toegekend vanwege samenwerking met
de politie of vanwege deelname aan een re‐integratieprogramma uitgevoerd
door NGO’s. Bijstand en ondersteuning zijn dus in beginsel geheel losgekoppeld
van samenwerking met de politie. Wel is volgens het Italiaanse recht iedere
burger die wordt opgeroepen als getuige in een rechtszaak verplicht te
verschijnen. Indien het slachtoffer aan de opsporing weigert mee te werken, zal
er overigens slechts zelden sprake zijn van een strafproces tegen een dader.
In het Verenigd Koninkrijk is sinds twee jaar een nieuw identificatie en
verwijzingssysteem ingevoerd. Een brede groep van officiële instanties en
particuliere organisaties (NGO’s) is aangewezen als first responders, d.w.z. als
organisaties die kunnen aangeven dat er een vermoeden van mensenhandel
bestaat. De betrokkenen hebben vervolgens gedurende gemiddeld een week
een beschermde status en kunnen niet worden uitgezet. Hierna volgt net als in
Denemarken een duale aanpak. Door een gespecialiseerde politie‐eenheid
wordt beslist over de identificatie van vermoedelijke slachtoffers met een
verblijfstitel en door de Immigratiedienst over degenen zonder titel. Door deze
beide Competent Authorities wordt de primaire identificatiebeslissing genomen
volgens het in het Verdrag van de RvE genoemde criterium van een redelijk
vermoeden (reasonable grounds). Bij negatieve beslissingen wordt als regel
eerst de zogenoemde first responder, waaronder veel NGO’s, gehoord. Bij een
positieve beslissing geldt een beschermingstermijn van twee maanden waarna
door de genoemde twee overheidsinstanties een definitieve beslissing wordt
genomen aan de hand van strengere criteria dan een redelijk vermoeden.
In Portugal spelen particuliere organisaties een rol als primaire signaleerders
van mogelijk slachtofferschap. Deze signalen kunnen worden doorgegeven aan
een Observatory bij de nationale politie en/of bij de politie‐eenheid die
mensenhandelzaken operationeel behandelt. Besluiten met betrekking tot
identificatie worden, net als in het VK, genomen door de politie met betrekking
tot personen met verblijfstitel en door de immigratiedienst met betrekking tot
personen zonder een dergelijke titel. In Portugal heeft een te Porto gevestigde
hulporganisatie als taak om de politie bij de identificatie bij te staan maar dit
blijkt tot nu toe in de praktijk zelden te gebeuren. In Portugal heeft de Nationale
Rapporteur Mensenhandel de mogelijkheid false negatives te voorkomen, dat
wil zeggen negatieve beslissingen qua identificatie door de politie of
immigratiedienst in bijzondere gevallen te overrulen.
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GRETA heeft ook een aantal landen geëvalueerd die in hoofdzaak herkomst of
transitlanden zijn voor mensenhandel. In Kroatië is de formele identificatie in
handen van het Georganiseerde Criminaliteit Departement van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken. Deze eenheid is echter gehouden om de zogenoemde
lokale Mobiele Teams, samengesteld uit plaatselijke particuliere en publieke
hulpverleningsinstellingen, te informeren over alle mensenhandelzaken en
deze uit te nodigen deel te nemen aan het interview met het desbetreffende
slachtoffer. In Moldavië, een oorsprongland van slachtoffers mensenhandel, is
de identificatie van slachtoffers de verantwoordelijkheid van zogenoemde
multidisciplinaire teams; samenwerkingsverbanden van publieke en private
hulpverleningsinstellingen. In Letland, een ander oorsprongland, is de
identificatie ten behoeve van het verkrijgen van opvang en ondersteuning
formeel de verantwoordelijkheid van een multidisciplinair team, zij het dat de
politie hierbij de facto meestal als voortrekker optreedt.
Samenvattend kan worden gesteld dat hulpverleningsorganisaties en/of
speciale NGO’s een belangrijke rol spelen bij de signalering van vermoedelijke
slachtoffers in het VK en Portugal. Bij een negatieve beslissing wordt de
betrokken signalerende NGO in het VK steeds gehoord. In Portugal is het de
bedoeling dat een gespecialiseerde hulporganisatie de politie bijstaat bij de
identificatie. Hulporganisaties spelen verder een verplichte adviserende rol bij
de toekenning van een voorlopige verblijfsvergunning in België. In Denemarken
is de identificatie van slachtoffers met een verblijfsvergunning geheel
toevertrouwd aan een hulpverleningsorganisatie. In Finland beslist de directie
van de twee hiervoor aangewezen hulpinstellingen zelfstandig over het aanbod
van een hulpaanbod. In Oostenrijk is identificatie door een daarvoor
aangewezen NGO mogelijk naast identificatie door de politie, ook bij
slachtoffers zonder verblijfstitel die niet met de politie willen samenwerken.
NGO’s hebben in Italië een zelfstandige bevoegdheid om slachtoffers te
identificeren, ongeacht hun verblijfstitel en eventuele bereidheid wel of niet
met de politie samen te werken. Voor de hierboven besproken regelingen in
typische oorsprongslanden geldt dat de identificatie steeds mede in handen is
gelegd van NGO’s (of zgn. multidisciplinaire teams waaraan door medewerkers
van NGO’s wordt deelgenomen).18
Uit dit summiere overzicht blijkt dat de identificatie per land verschillend is
georganiseerd maar dat vrijwel overal en ook in bestemmingslanden met
vergelijkbare problemen met illegale vreemdelingen als Nederland ‐ aan
publieke of private hulpverleningsorganisaties een zekere rol is toebedeeld in
de besluitvorming over identificatie. Wij zullen hierop in het slothoofdstuk
terugkomen.

De identificatie van slachtoffers in typische oorspronglanden geldt als regel slachtoffers die naar
hun eigen land zijn teruggekeerd. De identificatie betreft dus doorgaans slachtoffers die de
nationaliteit hebben van het identificerende land.
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3

Secundaire analyse kwantitatieve gegevens en dossierstudie

Inleiding
Voor de vaststelling en evaluatie van het tegen mensenhandel gevoerde beleid
zou men idealiter moeten beschikken over betrouwbare gegevens over de
omvang van de verschillende vormen van mensenhandel en over de
daarbinnen optredende trends. Ook zou men graag willen kunnen vergelijken
met soortgelijke gegevens uit relevante andere landen. Goede gegevens over de
werkelijke omvang van de mensenhandel zijn echter niet beschikbaar. Bekend
is slechts hoeveel gevallen bekend worden bij politie en/of hulpverlening maar
niet te bepalen is welk deel deze bekende gevallen uitmaken van de werkelijke
omvang. Dit probleem wordt aangeduid als het probleem van de verborgen
misdaad of de dark numbers van de criminaliteit. Binnen de criminologie zijn de
afgelopen dertig jaar methoden ontwikkeld om schattingen te maken van de
werkelijke omvang van de veelvoorkomende misdaad, namelijk door middel
van enquêtes onder de bevolking naar daderschap (self reported delinquency) of
slachtofferschap gedurende het afgelopen jaar (van Dijk, Junger en Sagel‐
Grande 2011). Uit deze studies blijkt dat de ter kennis van de politie gekomen
criminaliteit slechts ongeveer 10 à 20 percent uitmaakt van de werkelijke
omvang. In Nederland zijn tot nu toe nog geen dark number studies uitgevoerd
naar mensenhandel en tasten we over de werkelijke omvang ervan dus nog
goeddeels in het duister. Het is dus eveneens moeilijk iets met zekerheid te
zeggen over eventuele trends binnen het verschijnsel mensenhandel in de tijd.
In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van het cijfermateriaal dat
in Nederland over mensenhandel en met name over slachtoffers van
mensenhandel beschikbaar is. Daarbij zal kort worden ingegaan op de globale
en regionale schattingen van de werkelijke omvang van mensenhandel/
gedwongen arbeid die zijn gemaakt door de International Labour Organization
(ILO 2012a, 2012b). Vervolgens komen aan de orde de statistieken van
CoMensha betreffende de door hen geregistreerde slachtoffers en enkele
kwantitatieve data die zijn gepubliceerd door de Nationale Rapporteur
Mensenhandel.
Ten tweede worden hier de resultaten van de dossierstudie gepresenteerd. In
het kader van dit onderzoek zijn gegevens verzameld middels een analyse van
een steekproef van actuele OM dossiers uit 2012 betreffende mensenhandel,
aangevuld met dossiers van een regionale hulpverleningsorganisatie (Fier
Fryslân). Deze dossiergegevens zullen op onderdelen worden vergeleken met
uitkomsten van eerdere studies naar de afdoening van mensenhandelzaken.

3.1 De ILO schattingen
Het eerste initiatief om een globale database op te zetten betreffende bekende
gevallen van mensenhandel kwam van het Weense bureau van de Verenigde
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Naties, UNODC. In deze studie werden gegevens verzameld over gevallen van
mensenhandel waarvan melding was gemaakt in officiële statistieken en open
bronnen, inclusief mediaberichten, over de periode 1996 tot 2003 (UNODC
2006). Nederland figureerde volgens deze gegevens, samen met o.a. Duitsland,
Italië en de Verenigde Staten bij de top tien van bestemmingslanden. Op de
studie is forse kritiek gekomen. De voornaamste kritiek was dat landen met een
actiever opsporingsbeleid hoger zouden scoren qua aantallen berichten in
officiële rapporten of de media dan landen met een minder actief beleid. De
kritiek was aanleiding voor het UNODC om deze dataverzameling niet voort te
zetten. UNODC publiceert sindsdien nog uitsluitend overzichten van officiële
gegevens over mensenhandel.
In 2005 heeft de ILO een nieuwe poging gedaan globale data te verzamelen
over de dark numbers. De ILO hanteert de definitie van forced labour
(gedwongen arbeid) van de ILO conventie uit 1930 maar gaat er vanuit dat
mensenhandel zoals gedefinieerd in het Palermo Protocol daar ook onder valt
(behalve handel in verband met orgaanverwijdering). Uiteraard ziet deze ILO
studie zowel op arbeidsuitbuiting als op seksuele uitbuiting, soms aangeduid
als niet‐seksuele arbeidsuitbuiting. Echter niet alle gedwongen arbeid is het
resultaat van mensenhandel (ILO 2008). De gevallen van mensenhandel
waarbij slachtoffers zijn vervoerd naar een andere bestemming dan hun
woonplaats, is een subgroep of deelverzameling van het ILO begrip gedwongen
arbeid. In de hierna te bespreken tweede ILO studie uit 2012 is geen
uitsplitsing meer gegeven van de gevallen van mensenhandel in die zin.
De ILO studie was evenals de UNODC studie gebaseerd op zowel officieel
geregistreerde gevallen, NGO rapporten en mediaberichten. Een belangrijke
toevoeging op de UNODC studie was de toepassing van de methodiek van
capture‐recapture om een schatting te maken van het werkelijke aantal
berichten.19 Vervolgens werd een statistische formule gehanteerd om het
werkelijke aantal gevallen van mensenhandel te schatten. De globale schatting
kwam uit op ruim 12 miljoen slachtoffers van mensenhandel/gedwongen
arbeid op enigerlei moment tijdens de onderzoeksperiode. De ILO‐studie is in
2012 herhaald met enkele belangrijke verbeteringen in de methodiek (ILO
2012a). Belangrijk is vooral dat de schatting van het werkelijke aantal gevallen
van mensenhandel op basis van het geschatte totaal aan berichten nu niet meer
gebaseerd was op een statistische formule maar op dark number studies onder
teruggekeerde migranten in vier landen in de Kaukasus. Deze laatste studies
leiden tot de empirisch gefundeerde aanname dat voor elk gerapporteerd geval
er 27 onbekend blijven, oftewel dat 3.6% van de werkelijke gevallen van
gedwongen arbeid bij de autoriteiten bekend worden. Dit percentage heeft het
team vervolgens toegepast op de met de capture/recapture methodiek

Deze methodiek berust op het gegeven dat bij het vissen in een afgesloten poel, het aantal bij een
eerste vangstronde gemerkte vissen dat bij een tweede ronde opnieuw wordt gevangen, een basis
biedt om het werkelijke aantal vissen in de poel te schatten. Door het ILO team werden data
verzameld door twee volstrekt onafhankelijke van elkaar werkende groepen onderzoekers.
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geschatte aantallen van bekende gevallen van mensenhandel/gedwongen
arbeid om de werkelijke omvang te schatten globaal en per wereldregio.
Op deze wijze kwam de ILO tot de globale schatting van gemiddeld 21 miljoen
slachtoffers van gedwongen arbeid op enigerlei moment gedurende 2002 tot
2010 waarvan 4,5 miljoen slachtoffers van seksuele uitbuiting. In een
afzonderlijk rapport is een schatting gemaakt van de omvang van gedwongen
arbeid voor de EU‐27. Deze schatting kwam uit op 880.000 (ILO 2012b)
waarvan ongeveer 245.000 slachtoffers van seksuele uitbuiting. Door Fairwork
is op basis van het aandeel van Nederland in de EU‐bevolking geschat dat in
Nederland zich op enigerlei moment 30.000 personen in een criminele
uitbuitingspositie bevinden, waarvan 21.000 van non‐seksuele uitbuiting en
9.000 slachtoffers van seksuele uitbuiting (Fairwork 2012). Op jaarbasis zijn de
aantallen uitgebuite personen hoger indien de duur van de uitbuiting
gemiddeld beneden de 1 jaar ligt.20
Op bovenstaande schattingen van de werkelijke omvang is het nodige af te
dingen. De empirische basis voor de extrapolatie naar werkelijke aantallen op
basis van de gerapporteerde gevallen berust, zoals gezegd, op vier dark number
enquêtes in relatief arme Kaukasus‐landen betreffende non‐seksuele uitbuiting.
Toepassing van de hierop gebaseerde factor van 3.6% op de gehele wereld,
zonder onderscheid naar type uitbuiting of regio, kan uiteraard slechts een zeer
ruwe schatting opleveren, of beter gezegd niet meer dan een beredeneerde
guesstimate. Ter verdediging hiervan kan worden aangevoerd dat de dark
numbers van vooral niet‐seksuele uitbuiting volgens alle insiders zeer groot zijn
om de eenvoudige reden dat deze vorm van uitbuiting nog vrijwel nergens
opsporingsprioriteit krijgt en bijvoorbeeld in Nederland pas sinds 2005
strafbaar is gesteld. Een lopende dark number studie in Californië van Sheldon
Zhang komt eveneens uit op een registratiepercentage in de buurt van de nul.
In Amsterdam is een dark number studie uitgevoerd naar aantallen van
seksuele uitbuiting (van Wijk e.a. 2010). Met de nodige slagen om de arm
komen de onderzoekers tot een iets hoger registratiepercentage, in de buurt
van 10%. 21 Een soortgelijk percentage komt ook tevoorschijn uit de
vergelijking van een schatting van het landelijke aantal uitgebuite prostituees
in het Verenigd Koninkrijk en de aantallen bij de politie bekend geworden
Het ILO rapport geeft deze gegevens over uitbuitingsduur niet uitgesplitst naar regio of land.
Volgens het rapport is vooral de raamprostitutie in Amsterdam gevoelig voor misstanden. Hier
werken naar schatting op jaarbasis 1.000 tot 3.000 prostituees. Het aandeel hiervan dat wordt
uitgebuit wordt zeer verschillend geschat. Volgens een enquête van de belangenbehartigende
organisatie Scharlaken Koord zou het gaan om 8% van de in Amsterdam werkzame prostituees.
Politiemensen achten een percentage van dertig à veertig procent realistisch. Indien we deze laatste
assumptie toepassen op de aantallen raamprostituees, zou het gaan om 300 tot 1.000 gevallen per
jaar. De Amsterdamse politie opende in 2006‐2009 jaarlijks ongeveer veertig zaken in verband met
mensenhandel. Dit spoort redelijk met het gegeven dat bij CoMensha in 2012 t/m september 58
slachtoffers van seksuele uitbuiting zijn gemeld door het Korps Amstelland (CoMensha 2012). Bij
CoMensha worden ook meldingen gedaan van gevallen door andere organisaties dan de politie. Het
zal in de jaren 2006‐2009 dus zijn gegaan om ruim 50 gevallen per jaar uit Amsterdam. Deze ruwe
aantallen leiden tot de conclusie dat het registratiepercentage van uitgebuite prostituees in de
buurt ligt van 5 tot 15% (50 van 300 of van 1.000).
20
21
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gevallen van dergelijke uitbuiting. Aangezien seksuele uitbuiting in veel landen
en zeker in de meeste Westerse landen meer prioriteit heeft bij de opsporing
dan arbeidsuitbuiting valt op theoretische gronden een wat hoger registratie‐
percentage te verwachten dan bij arbeidsuitbuiting Deze overwegingen leiden
tot de veronderstelling dat de ILO schattingen van de seksuele uitbuiting
wellicht een overschatting opleveren. De ILO schatting gaat uit van een
registratie percentage van slechts 3.6% voor alle vormen van mensenhandel.
Op basis van de ILO methodiek maar dan met een wat hoger registratie‐
percentage bij seksuele uitbuiting, namelijk van 10% zou het werkelijke aantal
gevallen van seksueel uitgebuite personen in de EU wel eens kunnen liggen
rond de honderdduizend in plaats van de 250.000 die de ILO noemt. In
Nederland zou het dan niet gaan om 9.000 zoals door Fairwork berekend, maar
om ruwweg 4.000 slachtoffers van seksuele uitbuiting op enigerlei moment. Bij
de schatting van Fairwork kan nog worden opgemerkt dat deze berust op de
aanname dat Nederland niet afwijkt van de rest van de EU. Niet iedereen zal het
met deze aanname bij voorbaat eens zijn. Criticasters van het Nederlandse
beleid zijn bijvoorbeeld van mening dat seksuele uitbuiting in Nederland
relatief vaak voorkomt in verband met het liberale beleid ten aanzien van
seksbedrijven. Als dat juist zou zijn, dan zou de schatting van 4.000 uitgebuite
prostituees op enigerlei moment toch weer een onderschatting opleveren.
De belangrijkste conclusie van deze statistische verkenningen van de
werkelijke omvang van slachtoffers mensenhandel moet zijn dat er te weinig
kennis is over de dark numbers op dit gebied om reële schattingen te kunnen
maken. Voortbouwend op de door de ILO ontwikkelde methodologie zouden in
landen als Nederland op mensenhandel toegespitste slachtofferenquêtes
moeten worden uitgevoerd onder steekproeven van sekswerkers en overige
arbeidsmigranten. De percentages zelfgerapporteerde slachtoffers kunnen
vervolgens worden toegepast op de geschatte populaties van sekswerkers en
arbeidsmigranten. Op deze wijze kan dan een reële schatting worden gemaakt
van de werkelijke omvang van de mensenhandelproblematiek in een land.

3.2 De officiële cijfers
In Nederland zijn politie, KMar en Inspectie SZW verplicht om alle hen bekende,
mogelijke gevallen van slachtofferschap van mensenhandel te melden bij het
Coördinatiecentrum Mensenhandel, CoMensha. Deze CoMensha‐cijfers vinden
hun weg naar de rapportages van de Nationale Rapporteur Mensenhandel en
tevens naar overzichten van internationale organisaties waaronder UNODC.
De aantallen zijn van 400 in 2004 opgelopen tot 1222 in 2011 en tot 1711 in
2012. In 2011 werd een stijging van 23% van het aantal slachtoffers gemeld.
Het betrof in totaal 1222 slachtoffers (in 2010 waren dat er nog 993). In 2012
was de stijging zelfs 40%. Wel moeten we enige kanttekeningen plaatsten bij
deze cijfers. Het betreft het totaal aan registratie van (mogelijke) slachtoffers
mensenhandel. Belangrijk daarbij is zich te realiseren dat CoMensha drie
soorten meldingen kent:
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1.
2.
3.

Informatie en advies: de cliënt behoeft geen onderdak, maar CoMensha
onderneemt wel acties ten behoeve van de cliënt. Dit kan zijn het
organiseren van hulpverlening, het zoeken naar een advocaat enz.
Registratie: de cliënt wordt aangemeld ter registratie, CoMensha hoeft
geen aanvullende acties te ondernemen voor de cliënt.
Registratie en opvang: CoMensha zoekt voor de cliënt een opvangplek
en monitort het verdere traject dat de cliënt doorloopt.

In 2012 was de onderverdeling als volgt: voor en aan 114 (mogelijke)
slachtoffers werd informatie en advies gegeven. In 1323 gevallen betrof het
louter een registratie. Voor 274 (mogelijke) slachtoffers bestond de hulp uit
registratie en opvang. In 2011 was het aantal (mogelijke) slachtoffers dat
verzocht om opvang 280. De enorme groei zit dus niet in het aantal
(slachtoffers) dat verzocht om opvang maar met name in het aantal registraties
(817 in 2011). Van de aanzienlijke groep registraties zonder aanvullende actie
van CoMensha is niet bekend in welke mate er indicaties voor slachtofferschap
aanwezig zijn omdat niet in alle gevallen een professional betrokken is bij deze
registratie.
Naast de opwaartse tendentie is de groei van het aandeel van de niet‐seksuele
uitbuiting opvallend. In 2011 ging het om ongeveer een kwart van de gemelde
gevallen, in 2012 ligt dit aanzienlijk lager (256 van de totaal 1711
geregistreerde slachtoffers wat slachtoffer van overige uitbuiting). Deze twee
trends hangen waarschijnlijk beiden samen met de toenemende aandacht voor
niet‐seksuele arbeidsuitbuiting. Ook elders in de wereld tekenen deze trends
zich af (UNODC, 2012).
De Nationaal Rapporteur rapporteerde in 2012 mede over de aantallen
vervolgingen en berechtingen in zake mensenhandel (NRM 2012b). In 2010
zijn er 69 veroordelingen geweest voor seksuele uitbuiting en 14 voor overige
uitbuiting, in totaal 83. Het aantal vrijspraken was 49 voor seksuele uitbuiting
en 19 voor overige uitbuiting. De percentages vrijspraak waren in dat jaar dus
respectievelijk 46 en 66%. Bij de beschikbare vonnissen voor seksuele
uitbuiting waren in 2010 147 unieke slachtoffers betrokken en bij de vonnissen
voor overige uitbuiting 70 slachtoffers. In totaal zijn dus betreffende 217
slachtoffers vervolgingen ingesteld. Het aantal betrokken slachtoffers in de
bewezenverklaringen is respectievelijk 93 en 39, samen 132.
In de rapportage van de Nationaal Rapporteur over de jurisprudentie m.b.t.
mensenhandel zijn gegevens opgenomen over schadevergoeding aan de
slachtoffers (NRM 2012b). Van de 70 slachtoffers van niet seksuele uitbuiting
wier zaken in 2010 voor de rechter kwamen, hadden er 21 vorderingen
ingediend voor schadevergoeding van de dader. Hiervan zijn er slechts 3 deels
of geheel toegekend. Van de 147 slachtoffers van door het OM in 2010
aangebrachte zaken in verband met seksuele uitbuiting hadden er 26 een
vordering ingediend voor door de uitbuiting opgelopen schade waarvan er 14
zijn toegekend. Uit de administratie van het CJIB blijkt dat er de afgelopen jaren
ongeveer 15 schadevergoedingsmaatregelen per jaar zijn opgelegd aan daders
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van het misdrijf mensenhandel. Dit aantal komt redelijk overeen met het aantal
in 2010 toegekende vorderingen civiele partij. Ten slotte blijkt uit de
administratie van het Schadefonds Geweldmisdrijven dat in 2010 en 2011
ongeveer 40 verzoeken zijn ingediend door slachtoffer van mensenhandel. In
2010 is 50% hiervan ingewilligd en in 2011 30%.

3.3 Over de effecten van de handhavinginspanningen
Een interessante benadering om de (potentiële) effectiviteit van de
handhavinginspanningen te meten is te kijken naar de verhouding tussen de
aantallen bekende of geschatte slachtoffers en de aantallen bij vervolgingen dan
wel veroordelingen betrokken slachtoffers. We zullen eerst kijken naar de
verhouding bij de bij CoMensha gemelde mogelijke slachtoffers. Aangezien er
geruime tijd verloopt tussen de melding van een mogelijk slachtoffer en een
vervolging/berechting van de daders, dienen de aantallen in 2009 gemelde
slachtoffers niet te worden vergeleken met de in rechtszaken betrokken
slachtoffers in dat jaar maar bijvoorbeeld in het volgende jaar (2010). In 2009
zijn er bij CoMensha, zoals gezegd, ongeveer 900 mogelijke slachtoffers gemeld
waarvan 700 voor seksuele uitbuiting en 200 overige uitbuiting. In 2010 zijn er
in totaal 217 slachtoffers opgenomen in tenlasteleggingen en 132 in
bewezenverklaringen. Met deze cijfers kan een zogenoemde handhavingsquote
worden berekend (het percentage gemelde slachtoffers waarvan de zaak door
het OM in behandeling wordt genomen, respectievelijk door de rechters wordt
afgedaan). De OM‐handhavingsquote blijkt dan ongeveer 25% en de
berechtingsquote 15% (900 meldingen, 217 in tenlastelegging genoemd en 132
bewezenverklaringen. Met andere worden, als een slachtoffer zich al dan niet
via de politie bij CoMensha meldt of wordt gemeld, is er een kans van 1 op 4 dat
in verband daarmee een zaak voor de rechter wordt gebracht en een kans van 1
op 7 dat de dader(s) worden bestraft. Bij de slachtoffers van seksuele uitbuiting
is de kans dat er een strafrechtelijk vervolg komt iets kleiner (147 in de
tenlastelegging opgenomen slachtoffers bij 700 gemelde gevallen, oftewel 20%)
en bij niet seksuele uitbuiting hoger (70 in tenlastelegging genoemd en
ongeveer 200 gemeld, dus 35%). Deze laatste wat hogere quote zou erop
kunnen wijzen dat slachtoffers van niet‐seksuele uitbuiting pas worden gemeld
indien de arbeidsinspectie meent een sterke zaak te hebben. Overigens is bij
slachtoffers van niet‐seksuele uitbuiting de kans dat de dader wordt bestraft
weer iets lager omdat er relatief meer vrijspraken zijn.
De hier berekende handhavingsquote kan worden vergeleken met de
verhouding tussen het aantal strafzaken voor misdrijven en het aantal ter
kennis van de politie gekomen misdrijven. In 2009 werden er 240.000
strafzaken door het OM afgedaan bij 1,2 miljoen bekend geworden misdrijven,
ofwel een OM‐handhavingsquote van 20% (van Dijk e.a. 2011). De
handhavingsquote bij mensenhandel ligt dus wat boven het gemiddelde van
misdrijven in het algemeen. In vergelijking met misdrijven van vergelijkbare
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ernst zoals ernstige geweldsmisdrijven is de handhavingsquote overigens
relatief laag.
Dat de handhavingsquote wat hoger is dan bij veelvoorkomende criminaliteit
komt omdat veruit de meeste meldingen bij CoMensha worden gedaan door de
politie. Dit houdt in dat er in de meeste gevallen een opsporingsindicatie is op
het moment dat het slachtoffer bij CoMensha wordt aangemeld, hetgeen
uiteraard bij andere, bij de politie door de slachtoffers zelf aangegeven delicten
vaak niet het geval zal zijn.
Vanzelfsprekend is de handhavingsquote aanzienlijk kleiner indien wordt
gekeken naar de verhouding tussen het aantal door de ILO en Fairwork
geschatte slachtoffers (de dark numbers) en het aantal bij vervolging, dan wel
berechting betrokken slachtoffers. Wanneer we de ILO/Fairwork schattingen of
beter gezegd, guesstimates hanteren dan zijn er bij 30.000 werkelijke
slachtoffers op enigerlei moment per jaar ongeveer 1.000 bekende slachtoffers
(3%) en ruim 200 slachtoffers die voorkomen in strafzaken (0.67%).

3.4 De dossierstudie
Zoals in het inleidende hoofdstuk aangegeven is als onderdeel van het
onderzoek een dossierstudie uitgevoerd. In het onderzoek zijn steekproeven
betrokken van bij het OM en de hulpverleningsorganisatie Fier Fryslân in 2012
in behandeling zijnde dossiers. De dossiers bij Fier Fryslân zijn ad random uit
het lopende bestand in 2012 gekozen. De dossiers van het OM zijn afkomstig uit
vijf arrondissementen die in overleg met de landelijk officier mensenhandel zijn
gekozen (Amsterdam, Den Bosch, Groningen, Rotterdam en Utrecht). Bij de
keuze is rekening gehouden met de geografische spreiding, het aantal zaken bij
de arrondissementen en de aanwezige expertise. Verondersteld kan worden
dat de steekproef redelijk representatief is voor de in 2012 door het OM bij de
rechter aangebrachte zaken. Na toestemming van het College van Procureurs
Generaal zijn de contactpersonen bij de parketten gevraagd de tien meest
recent dossiers ingeschreven onder artikel 273f Sr die aanwezig waren bij de
parketten te mogen inzien. Door het vragen naar de meest recente zaken
hebben we zicht op de meest actuele informatie. Consequentie is wel dat de
meeste zaken nog onder de rechter zijn en de afloop dus nog onbekend is. In
het arrondissement zijn Groningen zijn, in aanvulling op de tien dossiers, vier
dossiers geanalyseerd betreffende geseponeerde zaken.
De omvang van de dossiers is zeer verschillend. Soms bevat een dossier meer
dan 20 slachtoffers en soms slechts een. Het was derhalve niet nodig per
arrondissement alle (tien) dossiers volledig te bestuderen om het beoogde
totaal van ongeveer 75 dossiers te behalen. We hebben per arrondissement de
gegevens van minimaal tien slachtoffers in kaart gebracht. In totaal hebben we
de gegevens verzameld van 78 slachtoffers afkomstig uit vijf arrondissementen.
Van deze slachtoffers hebben we de PVs van aangifte en/of getuige en/of
verhoor gelezen en daarnaast de PVs van de verhoren van de verdachte en
andere relevante PVs. Dit om een meer compleet beeld van de zaak te krijgen.
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Bij de codering van de gegevens over verschillenden aspecten is gebruik
gemaakt van een coderingslijst die is opgesteld door onderzoekers van UNICRI
voor een onderzoek naar onder meer Roemeense slachtoffers van seksuele
uitbuiting in Duitsland (UNICRI 2005). Gegevens zijn verzameld betreffende de
volgende aspecten: demografische kenmerken, motieven om het thuisland te
verlaten, rekrutering, gebruik van geweld of dwang, en contact met de politie.
Tevens is getracht gegevens te verzamelen over de behoeften van de
slachtoffers maar hierover bleek in de OM dossiers nauwelijks enige informatie
aanwezig te zijn. In onderstaande presentatie van de resultaten is
bovengenoemde indeling aangehouden.
Uit de eerste analyses bleek dat de dossiers afkomstig van Fier Fryslân vrijwel
uitsluitend betrekking hebben op slachtoffers van seksuele uitbuiting afkomstig
uit landen buiten de EU (voornamelijk uit Nigeria of andere Afrikaanse landen).
Dit impliceert dat deze groep slachtoffers qua demografische kenmerken en
delictskenmerken significant verschilt van de OM dossiers. In de rapportage
zullen wij ons concentreren op de 78 OM dossiers omdat deze een
representatief beeld geven van alle zaken die in 2012 door het OM aan de
rechter zijn voorgelegd. Het totale bestand, inclusief de Fier‐dossiers, zullen we
gebruiken om te laten zien op welke punten de niet EU slachtoffers van
seksuele uitbuiting afwijken van de andere slachtoffers. Vermeldenswaardig is
overigens dat de dossiers van Fier Fryslân op veel punten vollediger waren qua
informatie over de slachtoffers dan de OM dossiers.

3.4.1 Demografische kenmerken
In de tabel hieronder is te zien dat ruim de helft van alle slachtoffers jonger is
dan 25 jaar. Gemiddeld zijn de slachtoffers in dit onderzoek bijna 28 jaar.
Vergeleken bij slachtoffers van gewone, veelvoorkomende criminaliteit, gaat
het om een relatief jeugdige groep. De subgroep van slachtoffers van seksuele
uitbuiting uit non EU landen is gemiddeld nog jonger.
Tabel 1: Verdeling van respondenten in leeftijdscategorieën, naar geslacht en
nationaliteit (N=78).
Variabele
Leeftijd

Geslacht
Nationaliteit

60

Categorie
12‐18
19‐21
22‐25
26‐35
36+
Man
Vrouw
Nederland
Binnen EU
Buiten EU
Onbekend

Aantal
1
15
22
26
14
22
56
13
48
16
1

Percentage
1,3%
19,2%
28,2%
33,3%
17,9%
28,2%
71,8%
16,7%
61,5%
20,5%
1,3%

De verdeling naar geslacht is 27,2% man en 72,8% vrouw. De meeste
mannelijke slachtoffers zijn slachtoffer van niet‐seksuele arbeidsuitbuiting.
De grootste groep slachtoffers had de Nederlandse (17%) of een andere EU‐
nationaliteit (62%). Slechts 20% had een non EU nationaliteit. Zoals gezegd, is
dit beeld bij de dossiers van Fier Fryslân geheel anders.
De verdeling van slachtoffers naar opleidingsniveau laat 70% onbekend zien
zodat hierover geen uitspraken kunnen worden gedaan. Voor zover het niveau
bekend is, is dit laag te noemen. In de dossiers van Fier Fryslân is meer
informatie hierover opgenomen. 60% van de slachtoffers van seksuele
uitbuiting van buiten de EU heeft geen opleiding genoten of slechts lager
onderwijs.
Ook over het arbeidsverleden is vaak geen informatie in de OM dossiers
opgenomen (38%). Voor zover bekend gaat het vrijwel steeds om beroepen
met lage status (huisvrouw, geen werk, prostituee). Dit geldt a fortiori voor de
cliënten van Fier Fryslân. Voorafgaand aan de uitbuitingssituatie was 37 %
werkeloos (36% onbekend). Slechts weinige slachtoffers waren op het moment
van uitbuiting gehuwd (10%) (onbekend 40%). Wat betreft de aanwezigheid
van kinderen blijkt dat er in bijna 71% geen aanwijzing is dat er kinderen zijn.
De andere 29% gaf aan 1 of meerdere kinderen te hebben binnen Nederland of
in het buitenland (land van herkomst of op een onbekende plaats).

3.4.2 Motieven om het thuisland te verlaten:
Van de meeste respondenten (90%) is het motief bekend waarom ze het
thuisland wilden verlaten. Voor 66% was dit motief geld of geldproblemen. 8%
gaf aan te zijn gevlucht voor familie (uithuwelijking/huiselijk geweld) en 6%
heeft het thuisland onder dwang verlaten. In een enkel geval betrof het
vluchten voor een oorlog in het land van herkomst. De dossiers van de cliënten
van Fier Fryslân geven een wat ander beeld. De helft noemt vlucht als motief.
Ook dwang en valse beloften worden relatief vaak genoemd.

3.4.3 Het rekruteren
De grootste groep is in Nederland geworven (21). Hierna volgen Bulgarije (18),
Roemenië (11) en Portugal (9). De meeste mensen worden in de eigen
woonplaats gerekruteerd (54%), veelal door bekenden (59%), de partner
(19%) of familie (8). Hiermee hangt samen dat veel slachtoffers meenden de
rekruteerder te kunnen vertrouwen (46%). 20% van de slachtoffers was op het
moment van rekrutering verliefd op de rekruterende persoon.
Nagegaan is of de dossiers informatie bieden over vormen van misleiding bij de
rekrutering. In 30% van de gevallen bleek het slachtoffer misleid over de
verdiensten en in 22% van het totaal aantal slachtoffers was verzwegen dat het
om werk in de prostitutie ging. De in de dossiers van Fier Fryslân opgenomen
informatie suggereert dat nagenoeg alle daar opgenomen slachtoffers misleid
zijn geweest over de aard van het werk (prostitutie). Uit de dossiers blijkt
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verder dat het vervoer naar Nederland op verschillende manieren plaatsvindt.
De grootste groep is per vliegtuig vervoerd (22%), daarna volgen bus (15%) en
auto (12%). Trein en boot worden zelden of nooit gebruikt. De Friese
slachtoffers zijn vrijwel allen per vliegtuig vervoerd.
In veel van de dossiers waren gegevens over het paspoort onbekend, of er werd
niet over gerapporteerd. Slechts zeventien slachtoffers maakten tijdens de reis
gebruik van een eigen paspoort. Twaalf slachtoffers hadden hun eigen paspoort
maar niet in eigen bezit. Bij 21 slachtoffers werd gebruik gemaakt van een vals
paspoort en voor dertien van hen gold dat zij het niet in eigen bezit hadden.
Vier slachtoffers hadden geen gebruik gemaakt van een reisdocument

3.4.4 De uitbuitingssituatie
Het grootste deel van de slachtoffers was in de uitbuitingssituatie werkzaam in
de seksindustrie, daarna volgt de land‐ en tuinbouwsector en slechts een
persoon was werkzaam als huishoudelijke hulp. Deze indeling vertoont in grote
mate gelijkenis met de categorisering door CoMensha. De cliënten van Fier
Frieslân hadden zoals gezegd nagenoeg allen in de seksindustrie gewerkt.
Tabel 2: Informatie over de aard en duur van de werkzaamheden in de
uitbuitingssituatie.
Variabele
Aard werkzaamheden

Duur werkzaamheden

categorie
Huishouden
Land en tuinbouw
Seksuele uitbuiting
Nog niet gewerkt
minder dan week
1 week ‐ 1 maand
1 maand ‐ 6 maanden
6 maanden ‐ 12 maanden
12 maanden ‐ 24 maanden
meer dan 24 maanden
Onbekend

Aantal
1
21
49
6
1
10
16
10
6
8
22

Percentage
1,3%
27,3%
63,6%
7,8%
1,4%
13,7%
21,9%
13,7%
8,2%
11,0%
30,1%

Elf slachtoffers waren minder dan een maand aan het werk in een
uitbuitingssituatie, zestien slachtoffers waren tussen een maand en een half
jaar aan het werk gesteld en tien slachtoffers waren tussen een half jaar en een
jaar aan het werk voor hun uitbuiter. Voor veertien slachtoffers geldt dat zij
meer dan een jaar gewerkt hebben in een situatie van uitbuiting waarvan acht
zelfs meer dan twee jaar. Gemiddeld is dit zes tot acht maanden.
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Tabel 3: Verblijfslocatie ten tijden van de uitbuitingssituatie.
Verblijf
Op bedrijf (arbeidsuitbuiting)
Op bedrijf (seksuele uitbuiting)
Geen verblijf op bedrijf
Onbekend

Aantal
21
28
24
5

Percentage
26,9%
35,9%
30,8%
6,4%

De meeste slachtoffers (60%) hadden een verblijf op de werklocatie
(arbeidsuitbuiting of seksuele uitbuiting). 33 slachtoffers verbleven elders
tijdens de uitbuitingssituatie.
Slechts een slachtoffer gaf aan betaald te hebben gekregen volgens afspraak, 34
mensen kregen gedeeltelijk betaald en bij 23 slachtoffers werd het betaalde
geld afgenomen op een of andere manier. 6 slachtoffers hebben nooit betaald
gekregen. De Fier Fryslân clientèle geeft vrijwel zonder uitzondering aan nooit
te zijn betaald.
Tabel 4: Informatie over het al dan niet uitbetaald hebben gekregen voor
werkzaamheden.
Uitbetaling
Betaald volgens afspraak
Gedeeltelijk betaald
Niets betaald
Inkomsten gedwongen afgegeven
Onbekend

Aantal
1
34
6
23
7

Percentage
1,4%
47,9%
8,5%
32,4%
9,9%

Bekeken is hoelang de slachtoffers ten tijde van het opmaken van het dossier of
het optekenen van het slachtofferverhaal in Nederland waren. Hieruit blijkt dat
slechts een paar slachtoffers minder dan een maand in Nederland waren. De
meeste slachtoffers zijn op dat moment reeds langer dan een half jaar in
Nederland.

3.4.5 Gebruik van geweld of dwang tijdens de uitbuitingssituatie
In veel gevallen worden meerdere vormen van dwang gebruikt en daarom
worden de vormen van dwang apart gescoord. In de analyse van deze gegevens
zullen we kijken of bepaalde vormen van dwang bij de ene groep slachtoffers
vaker voorkomen dan bij andere en of er dus een concentratie van
dwangmiddelen optreedt. In tabel 5 is te zien of er sprake is geweest van
geweld en/of dwang tijdens de situatie van uitbuiting.
Met betrekking tot het ondergaan van vormen van dwang of geweld zijn op
basis van de gevonden resultaten in de dossierstudie zeven categorieën
onderscheidden. Slachtoffers kunnen in meerdere categorieën tegelijk vallen.
Ze zijn dus niet wederzijds uitsluitend en daarom komt het totaal ook niet op
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100% uit. In tabel 5 zijn de uitkomsten van de OM dossiers vergeleken met die
van Fier Fryslân (non‐EU slachtoffers van seksuele uitbuiting).
Tabel 5: informatie over de vormen van toegepaste dwang bij slachtoffers uit OM
en hulpverleningdossiers.
Vorm van dwang

Slachtoffers OM
dossiers (N=78)

Slachtoffers dossiers
Fier Fryslân (N=25)

Geen paspoort
Bedreiging
Fysiek geweld
Opsluiting
Abortus
Familiebedreiging
Voodoo

65%
60%
50%
22%
5%
17%
1%

48%
72%
76%
28%
4%
16%
32%

Voor 65% van de slachtoffers uit de OM groep geldt dat hun paspoort in handen
was van de uitbuiter en dat zij hier zelf niet bij konden. 60% is met geweld
bedreigd en 50% heeft daadwerkelijk fysiek geweld ondervonden van hun
uitbuiter. 22% van de slachtoffers hebben opgesloten gezeten tijdens hun
situatie van uitbuiting. 5% heeft een (gedwongen) abortus moeten ondergaan.
Voor 17% van de slachtoffers geldt dat hun familie is bedreigd, of dat er
gedreigd is de familie iets aan te doen. Weinig van de doorsnee groep
slachtoffers heeft met Voodoo te maken gehad. De Fier Fryslân groep heeft
vaker te maken gehad met vormen van bedreiging, met fysiek geweld en met
bedreiging met Voodoo.
De vergelijking tussen de OM groep en de Fier Fryslân groep is nog aangevuld
met een vergelijking binnen de OM groep naar aard van de uitbuitingssituatie
(seksuele uitbuiting, uitbuiting in land –en tuinbouw). Bij deze vergelijking
bestaan de slachtoffers van seksuele uitbuiting zowel uit EU als non EU
onderdanen. Er treden wederom duidelijke verschillen aan het licht. Seksuele
uitbuiting gaat vaker gepaard met het innemen van het paspoort, bedreiging en
fysiek geweld. Bedreiging van familieleden komt zelfs uitsluitend voor bij
seksuele uitbuiting. Opsluiting is de enige vorm van dwang die vaker voorkomt
bij non‐seksuele arbeidsuitbuiting. De resultaten duiden erop dat bij seksuele
uitbuiting een arsenaal van terreurmiddelen wordt ingezet waardoor opsluiting
overbodig is. Bij arbeidsuitbuiting is opsluiting een middel om weglopen te
voorkomen.
In de dossieranalyse is mede gekeken naar eventuele speciale problemen die de
slachtoffers tijdens de uitbuitingssituatie hebben ondervonden. 9% had
medische problemen gehad, en 8% had met verslavingsproblemen te kampen
gehad. 9% had problemen met uitstaande schulden. 5% was enige tijd
ondervoed geweest.
Vervolgens is nagegaan of de dossiers van het OM informatie bevatten over de
wijze waarop de slachtoffers in contact zijn gekomen met de politie. In 33%
was het contact het gevolg van een inval en in 6% was men opgepakt op straat.
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12% van de slachtoffers was uit eigener beweging gevlucht naar de politie.
Eveneens 12% was door een klant of andere derde in contact met de politie
gebracht. De redenen om contact te zoeken worden slechts sporadisch in de OM
of hulpverleningsdossiers genoemd. De meest genoemde reden is de behoefte
aan bescherming.

3.5 Enkele conclusies
Alvorens enkele conclusies te trekken uit de resultaten, merken we op dat de
OM‐dossiers met betrekking tot informatie over typische slachtofferaspecten
van mensenhandel weinig relevante informatie bevatten. Behalve over leeftijd
en geslacht worden weinig persoonsgegevens opgenomen, zoals over de
maatschappelijke positie of gezinssamenstelling van de slachtoffers. Ook
informatie over de rekrutering en de reis is vaak niet beschikbaar. Vrijwel
geheel ontbrekend is informatie over de motieven van slachtoffers om in
contact met de politie te treden. De dossiers van Fier Fryslân zijn met
betrekking tot de meeste van deze aspecten vollediger, hetgeen er op wijst dat
dergelijke informatie zonder veel moeite bij de slachtoffers kan worden
verkregen. De conclusie dringt zich op dat de processen‐verbaal van aangifte
nog sterk, zo niet exclusief zijn gericht op waarheidsvinding met betrekking tot
de door de verdachte gepleegde misdrijven en minder op de slachtoffers en de
impact van het misdrijf op hen.
Inhoudelijk blijkt uit de dossiers ten eerste de grote maatschappelijke
kwetsbaarheid van de slachtoffers. De meesten zijn vergeleken bij andere
slachtoffergroepen relatief jong en hebben weinig opleiding en/of
werkervaring. Zij verkeren vrijwel allen in geldnood. Indien men hierbij
bedenkt dat de buitenlandse slachtoffers vrijwel nooit de Nederlandse taal
beheersen, en veelal niet legaal in Nederland verblijven (zeker wanneer zij van
buiten de EU afkomstig zijn) dan wordt hun kwetsbaarheid voor uitbuiting nog
duidelijker. Opmerkelijk is dat de rekrutering vaak in de eigen sociale kring
heeft plaatsgevonden en dat hierbij dus veelal sprake is geweest van een
ernstige schending van vertrouwen. Bij Nederlandse slachtoffers is vaak sprake
van een liefdesrelatie in de fase van rekrutering en beginnende uitbuiting.
Gegeven deze kwetsbaarheid van de slachtoffers, valt des te meer op hoe
gewelddadig de meeste slachtoffers door de mensenhandelaren en uitbuiters
zijn bejegend. Vooral bij de slachtoffers van seksuele uitbuiting zijn bedreiging,
geweld en bedreiging van familieleden bijna standaard elementen van het
misdrijf. In dit opzicht lijken de gevallen van niet‐seksuele uitbuiting minder
ernstig, zij het dat hierbij vaak opsluiting voorkomt. Bijna universeel is ook het
inhouden van identiteitsdocumenten als bijkomend drukmiddel.
Duidelijk is verder dat met de uitbuiting vaak grote sommen geld zijn gemoeid.
Naast de immateriële schade is dus ook de economische schade vaak groot. Ten
slotte valt op dat een aanzienlijk deel van de slachtoffers is geïdentificeerd
tijdens invallen van de politie. Uit zichzelf weten de slachtoffers de weg naar de
politie kennelijk niet zo gemakkelijk te vinden (zie ook hoofdstuk 4 en 5).
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Uit de officiële statistieken over mensenhandel in Nederland, valt op dat het
tegenwoordig om aanzienlijke aantallen gaat. Het aantal door CoMensha
geregistreerde slachtoffers is door de jaren heen sterk gegroeid, namelijk van
200 in 1998 tot 1711 in 2012. Deze toename lijkt vooral het gevolg van de
ingevoerde verbeteringen in de handhaving, toename van de aandacht voor
mensenhandel en de bekendheid van CoMensha.
Per 100.000 inwoners is het aantal geregistreerde slachtoffers opmerkelijk
hoog in vergelijking tot dat in andere Westerse landen (bijvoorbeeld in het
Verenigd Koninkrijk ongeveer 1.000 gevallen in 2011). We zijn geneigd dit
vooral te zien als het gevolg van de door de Nederlandse overheid geleverde
inspanningen. Indien andere landen dezelfde gespecialiseerde inspanningen
zouden leveren zouden de aantallen gemelde slachtoffers hoogstwaarschijnlijk
eveneens sterk omhoog gaan.
Ten aanzien van ongeveer een op de vier door Comensha geregistreerde
slachtoffers wordt een strafzaak geëntameerd. In internationaal perspectief is
dit een tamelijk hoge handhavingsquote. Zoals besproken, is het percentage
vrijspraken vergeleken bij andere delictstypen echter relatief hoog. Met name
bij arbeidsuitbuiting is dat het geval. Gelet op de complexe aard van veel
mensenhandelzaken, en de kwetsbaarheid van de slachtoffers, delen wij de
opvatting van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel dat deze zaken bij
voorkeur door gespecialiseerde en ervaren rechters en raadsheren zouden
moeten worden behandeld.
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4

Experts Interviews

Inleiding
Voor dit onderdeel zijn vijftien experts uit het veld geïnterviewd die in hun
dagelijkse werkzaamheden in contact staan met slachtoffers van mensenhandel
en/of zich in het kader van hun werkzaamheden direct of indirect inzetten voor
het versterken van de positie van deze slachtoffers of het verbeteren van het
ten aanzien van deze groep gevoerde beleid. In onderstaand verslag zijn
interviews met drie categorieën experts verwerkt;
a) Experts uit de directe opvang en hulpverlening; Hanka Mongard (Fairwork
1), Ineke van Buren (Fier Fryslân), Carla Keegel (VieJa Utrecht), Linda Futa‐
van Goch (Open Ogen), Marja Bijl (Prostitutie Maatschappelijk Werk, PMW
Rotterdam), Mill Bijnen (Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel ACM),
Geranda van der Vliet (Zorg en Therapie Centrum Wittelte);
b) Experts in de opsporingsketen; Lizeth Schellekens (Vreemdelingen politie),
Inge Schepers (Openbaar Ministerie), Henk Werson (KLPD);
c) Experts m.b.t. beleid en beleidsontwikkeling; Linda van Krimpen (BNRM),
Floris van Dijk (Inspectie SZW), Jerrol Marten (CoMensha), Wim Baltussen
(FNV) en Bernice Boermans (Fairwork 2).
Hanka Mongard is aanspreekpunt voor Poolse slachtoffers van
arbeidsuitbuiting bij de organisatie Fairwork en kan doorverwijzen naar
instanties die hen kunnen helpen. Ineke Van Buren werkt als zorgcoördinator
bij Fier Fryslân. Ze is teamleider van het prostitutiespoor en in de regio
vertegenwoordigt ze de keten. Carla Keegel is van VieJa, het ‘coördinatiepunt
slachtoffers mensenhandel regio Utrecht’. Hierbinnen heeft zij de functie van
begeleider van (directe) begeleiders, waarbij ze in contact staat met mensen in
de vrouwen/mannenopvang van VieJa, maar ook slachtoffers die zelfstandig
wonen, de zogenaamde ‘tussenvoorziening’. Linda Futa‐van Goch, directeur van
de stichting Open Ogen en ervaringsdeskundige, vertelt over de psychische
problemen, ook op lange termijn, van slachtoffers mensenhandel en legt de
nadruk op hun afhankelijkheid in een uitbuitingssituatie. Zij begeleidt en coacht
een aantal vrouwen en geeft daarnaast voorlichting en trainingen. Marja Bijl is
coördinator van de COSM (Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel) in
Rotterdam en vertelt over haar ervaringen met deze nieuwe vorm van opvang.
Mill Bijnen doet dat vanuit haar ervaringen met de COSM in Amsterdam.
Geranda van der Vliet deelt met ons de problemen ten aanzien van de
financiering van zorg voor slachtoffers mensenhandel waar zij als zorg‐
coördinator mee te maken heeft.
Lizeth Schellekens werkt als districtschef van de Vreemdelingenpolitie regio
Brabant Zuid/Oost. Ze vertelt over haar ervaring met slachtoffers van
mensenhandel: slachtoffers van arbeidsuitbuiting, maar voornamelijk Neder‐
landse slachtoffers van loverboys. Ze heeft gewerkt in een pilot speciaal gericht
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op de opsporing van mensenhandel zaken die inmiddels is gestaakt. Inge
Schepers werkt ten tijde van het interview bij het landelijk parket en vertelt
over slachtoffers van mensenhandel vanuit haar functie als zaaksofficier van
Justitie, met name tijdens de Sneepzaak waarbij ze te maken had met veel
slachtoffers van seksuele uitbuiting. Henk Werson is expert mensenhandel
binnen de politie en programmamanager mensenhandel. Hij kan bogen op een
lange ervaring en brede expertise in mensenhandelonderzoeken en heeft
daardoor een goed beeld van slachtoffers als deelnemers aan het strafrechtelijk
onderzoek.
Linda van Krimpen is wetenschappelijk medewerker van het Bureau Nationaal
Rapporteur Mensenhandel. Deze organisatie rapporteert over de aard en
omvang van mensenhandel in Nederland aan de Nederlandse autoriteiten.
Daarbij maken zij vooral gebruik van secundaire informatie. Floris van Dijk
werkt bij de inspectie SZW, sectie Analyse Programmering en Signalering. Deze
zorgt voor ondersteuning bij de wet‐ en regelgeving. Van Dijk is expert
mensenhandel op het gebied van arbeidsuitbuiting. Jerrol Marten legt uit waar
CoMensha tegenaan loopt bij de registratie en plaatsing van slachtoffers
mensenhandel en geeft aan hoe de opvang wordt beïnvloed door recente
beleidswijzigingen. Wim Baltussen is binnen FNV bondgenoten bestuurder
binnen de agrarische sector en komt in zijn dagelijkse werkzaamheden veel
signalen tegen van arbeidsuitbuiting. Bernice Boermans ten slotte vertelt over
haar ervaringen met slachtoffers vanuit de invalshoek van projectleider bij de
organisatie Fairwork die probeert uitbuiting te voorkomen en te bestrijden
door hulp aan individuele slachtoffers en het zichtbaar maken van uitbuiting
voor de samenleving.

4.1 Leeswijzer
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Als eerste wordt verslag gedaan van de
manieren waarop slachtoffers de weg naar de hulpverlening vinden en als
tweede zal worden ingegaan op de behoeften van slachtoffers zoals die worden
geïdentificeerd door de experts. Als derde worden de ervaren drempels van
slachtoffers in kaart gebracht om met de hulpverlening of autoriteiten in
contact te treden. Als vierde wordt er ingegaan op de keuzestrategieën die
slachtoffers hebben met betrekking tot het besluiten tot hulp zoeken en/of
aangifte doen, zoals waargenomen door de experts. Dit onderdeel van het
rapport wordt afgesloten met een schematisch overzicht van de behandelde
thema’s.

4.2 Hoe vindt het slachtoffer de weg naar de hulpverlening?
De manieren waarop slachtoffers in aanraking komen met de hulpverlening zijn
zeer divers. In die diversiteit kunnen een aantal hoofdstromen worden
aangewezen. Slachtoffers worden via politie en CoMensha in een COSM
geplaatst, via politie en CoMensha in de reguliere opvang geplaatst, melden zich
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direct bij gespecialiseerde hulpverlening, of komen via andere kanalen in
reguliere opvang en hulpverlening. In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van
de manieren waarop slachtoffers van mensenhandel (volgens de geïnterviewde
experts) met de betrokken organisaties in contact komen.
Tabel 6: Hoe slachtoffers mensenhandel de organisatie kunnen vinden volgens
experts van deze verschillende organisaties.
Zorg‐
coördi‐
nator

Fairwork 1
VieJa
Fairwork 2
Fier Fryslân
BNRM*
Politie
KLPD
Inspectie
SZW*
OM
CoMensha
ACM
PMW
FNV
Vreemde‐
lingen‐
politie
Wittelte
Open ogen

Opvang‐
instelling
(o.a.
kerken,
artsen en
andere
crisis‐
opvang)

Ander
hulpverl
Comen‐
sha
X
X

CoMens‐
ha
CoMen‐
sha
Comen‐
sha
X

* Vangt geen slachtoffers op

Signale‐
ring door
o.a.
inspectie,
vreemde‐
lingen of
illegalen
organi‐
saties
X

Collega

Politie

Zelf
gevon
‐den

X

(SIOD)

X

Via uit‐
buiter
(als SO
niets
meer
waard
is)

An‐
dere
zorg

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

4.2.1 In contact met de hulpverlening
De experts die in het veld werken met slachtoffers van mensenhandel geven
verschillende manieren aan waarop een slachtoffer in contact komt met ‘hun’
hulpverleningsinstantie. Slachtoffers van mensenhandel die in contact komen
met VieJa (coördinatiepunt slachtoffers mensenhandel regio Utrecht) komen
veelal via de politie, die op haar beurt mensen (nadat ze zijn aangemeld of
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zichzelf hebben aangemeld) doorverwijzen naar een contactpersoon bij
CoMensha. CoMensha gaat op haar beurt op zoek naar een geschikte opvang‐
plek. Bij de COSM van PMW en ACM worden mensen via CoMensha geplaatst.
Ruim twee jaar geleden is een pilot gestart met Categorale Opvang Slachtoffers
Mensenhandel (COSM) welke na twee jaar regulier beleid is geworden (zie
verder hoofdstuk 2). Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 worden de volgende de
criteria voor plaatsing in een COSM gehanteerd; het betreft een buitenlands
(mogelijk) slachtoffer die nog geen aangifte heeft gedaan, er is sprake van een
crisissituatie, de zaak is niet geseponeerd, en er is nog niet eerder een hulp‐ of
zorgverleningstraject bewandeld. Meestal gaat het dus om (mogelijke)
slachtoffers die in de bedenktijd zitten (van Londen en Hagen 2013). Hiermee
wordt een grote groep mogelijke slachtoffers mensenhandel uitgesloten,
waarvan een deel wel behoefte heeft aan hulpverlening. Deze groep moet via
het reguliere circuit worden geplaatst. Die plaatsing verloopt vaak moeizaam
bijvoorbeeld in geval een zaak is geseponeerd en er onduidelijkheid is over de
juridische verblijfsstatus. Daarnaast blijven zowel de reguliere opvang als de
COSM kampen met wachtlijsten (voor een lijst met organisaties in de reguliere
opvang, zie CoMensha jaarverslag 2012).
De hulpverleningsinstellingen gespecialiseerd in hulpverlening aan prostituees
zoals PMW of ACM hebben hun eigen netwerk en bekendheid binnen de stad of
regio. Sinds enkele jaren komen zij in toenemende mate in contact met
slachtoffers mensenhandel. De lijntjes tussen deze groep en de hulpverlening
zijn dan kort. Bij PMW bestaat ongeveer 70% van de caseload (400 cliënten) uit
slachtoffers mensenhandel. Omdat PMW ook ambulante hulpverlening
aanbiedt zijn de manieren waarop de slachtoffers binnenkomen divers; via
andere opvang, via projecten begeleid wonen en soms is er al contact met
slachtoffers die zelfstandig of bij vrienden of kennissen wonen. Sommige
slachtoffers komen bij PMW met het verhaal dat ze vrijwillig werken maar na
een aantal gesprekken blijkt dat dan niet zo te zijn. Sommigen komen juist
omdat ze gedwongen worden. Anderen treffen ze aan bij het veldwerk en soms
worden ze gebeld om naar een club te komen waar een vermoeden is van
onvrijwilligheid. Ook het ACM heeft een ambulante tak van hulpverlening. In
deze vorm van hulpverlening zitten zowel mannen als vrouwen in tegenstelling
tot de crisisopvang van het ACM, waar voornamelijk vrouwen zitten. De
slachtoffers die in de ambulante hulpverlening zitten komen voornamelijk via
kerken, vluchtelingenorganisaties en organisaties die opvang bieden aan
illegalen binnen. De slachtoffers die in de crisisopvang zitten komen
voornamelijk via de politie en CoMensha. Ook andere instanties of personen
kunnen hulp inschakelen van het ACM wanneer zij vermoeden dat er sprake is
van mensenhandel, bijvoorbeeld een huisarts. Het ACM is 24 uur per dag
bereikbaar. Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel worden veelal niet door
de politie gevonden maar ondernemen juist zelf een ontsnappingspoging en
komen zelf naar de politie. Er lijkt de afgelopen jaren een omkeer gaande te zijn
in de manier waarop de politie wordt gezien door de slachtoffers. Er bestaat het
vermoeden dat slachtoffers minder problemen hebben om met de politie te

70

praten. ‘Vroeger gaven zij vaker aan niet met de politie te durven praten, dat is
nu veel minder het geval’. Dit komt wellicht ook omdat sommige slachtoffers
wel met de politie moeten praten omwille van een verblijfsvergunning, maar
ook bij Oost‐Europese slachtoffers is deze kentering te zien. Zij zijn vaak al
eerder op een positieve manier met de politie in contact geweest.
Slachtoffers die bij Fier Fryslân binnenkomen, komen voornamelijk via de
politie. Fier Fryslân heeft een goede samenwerking met de politie. De ervaring
is dat slachtoffers naar de politie of een hulpverlening stappen als zij in acute
moeilijkheden zijn gekomen. Dit kan bijvoorbeeld door een zwangerschap,
extreem geweld of een ongeluk zijn of doordat de persoon aan de kant is gezet
door de uitbuiter. Sommigen worden door klanten geholpen om een situatie
van uitbuiting te verlaten.
Slachtoffers van arbeidsuitbuiting (o.a. uit Midden en Oost Europa) komen in
aanraking met Fairwork via de inspectie SZW na een inval op een werkplek, of
zij zoeken zelf contact met de organisatie nadat ze van Fairwork hebben
gehoord via anderen (ambassade, opvanginstelling, politie, zorgcoördinator) of
informatie op de website hebben gevonden. Slachtoffers van arbeidsuitbuiting
komen bij de FNV in eerste instantie met vragen over de arbeidsrechtelijke
positie. Werknemers zijn via via op de hoogte van de FNV of komen via
advocaten en Poolse servicepunten met hen in contact. Ook gaat de FNV naar
bedrijven toe wanneer zij denken dat de CAO niet wordt nageleefd. De FNV kan
dan bemiddelen bij een arbeidsconflict over het al dan niet naleven van de CAO.
Het contact met de FNV wordt overigens wel sterk beperkt wanneer
slachtoffers op het terrein van het bedrijf zijn gehuisvest. Toegang kan dan niet
buiten medeweten van de werkgever/uitbuiter plaatsvinden en soms wordt de
toegang geweigerd.

4.2.2 In contact met de politie
Het overgrote deel van de slachtoffers die bij CoMensha worden geregistreerd
komt via de politie binnen (in 2011 76%). In 2012 is dat percentage 54%
doordat de KMar 25% van de meldingen heeft gedaan. Deels kan dit worden
verklaard doordat Politie, KMar en Inspectie SZW een meldplicht hebben en
omdat politie en KMar de enige instanties zijn die bedenktijd en B9 mogen
aanbieden. Overigens is niet duidelijk op welk moment de melding moet
worden gedaan (zie hoofdstuk 2). Volgens CoMensha zit er verschil tussen de
politiekorpsen in het moment van melding. Sommige korpsen melden wanneer
er een signaal mensenhandel is, anderen wanneer een intake heeft
plaatsgevonden en weer anderen wanneer de bedenktijd of de B9 is verleend
en/of aangevraagd. De politie stuit op tal van manieren op indicatoren voor
mensenhandel en dus op mogelijke slachtoffers mensenhandel, bijvoorbeeld in
advertenties, meldingen van slachtoffers, meldingen bij Meld Misdaad Anoniem
(MMA), tijdens controles op straat of op stations. De meeste politieambtenaren
zijn opgeleid om de basisidentificatie te doen en zodra er mogelijk een zaak uit
komt wordt een gecertificeerde ambtenaar op de zaak gezet (aldus een

71

medewerker van KLPD). Als een zaak regio‐ overstijgend is kan de KLPD snel
een gecertificeerde ambtenaar naar de locatie sturen. Op dit moment is er bij de
KLPD geen zicht op de manier waarop de regio´s de doorverwijzing naar de
gecertificeerde ambtenaren doen. De lijst met indicatoren wordt als hulpmiddel
gehanteerd maar een indicator dient altijd in de context van 273f Sr te worden
beoordeeld. In beginsel krijgt iedere politieambtenaar in de opleiding te maken
met mensenhandel maar er wordt onderkend dat het onmogelijk is om alle 58
000 mensen bij de politie van een goede training te voorzien. Ook bij PMW
Rotterdam worden verschillen gezien tussen korpsen met betrekking tot het al
dan niet aanbieden van de bedenktijd bij een geringste aanwijzing. Uit het
aantal signalen dat van de politie op straat afkomstig is, leidt een medewerker
van de KLPD af dat de mindset is veranderd en dat er een bewustwording
binnen de politie heeft plaatsgevonden.
De politie dient het verhaal van een (mogelijk) slachtoffer te objectiveren
voordat er een beslissing over bedenktijd of B9 genomen wordt. Bij het
objectiveren gaat het erom of er voldoende opsporingsindicaties zijn, niet of
een persoon wel of niet (mogelijk) slachtoffer is. Het vaststellen van
slachtofferschap wordt niet gezien als taak van politie. Wanneer een verhaal
niet geobjectiveerd kan worden (lees indien er te weinig opsporingsindicaties
zijn) is er geen reden een opsporingsonderzoek te starten en kan er in beginsel
geen B9 worden verleend, omdat het lopen van een opsporingsonderzoek een
van de formele eisen is voor de verlening van een B9 vergunning. Of er
eventueel sprake is van een valse aangifte is niet van belang voor de politie.
Het komt er op neer dat op enig moment een (mogelijk) slachtoffer geloofd
moet worden dat hij of zij (mogelijk) slachtoffer is van mensenhandel. Het
oppikken van signalen door de politie is daarbij van essentieel belang.
Bewustwordingsprogramma’s, trainingen en speciaal getrainde rechercheurs
zijn hierbij cruciaal.

4.2.3 Overige aspecten
Niet alle slachtoffers in de opvang worden geplaatst via CoMensha en daardoor
is er geen compleet beeld van het aantal (mogelijke) slachtoffers dat in
Nederland in de opvang zit. Ook worden bij CoMensha slachtoffers gemeld die
niet met de politie willen samenwerken die geen verblijfsstatus hebben maar
wel opvang nodig hebben. Deze (mogelijke) slachtoffers komen dan terecht bij
centra die gespecialiseerd zijn in opvang van illegalen zoals kerken.
De samenwerking tussen de ketenpartners is voor justitie maar ook voor
CoMensha van essentieel belang, maar verschillende experts noemen de
uitwisseling van informatie tussen de verschillende partners niet optimaal. Bij
arbeidsuitbuiting is de samenwerking tussen FNV, Inspectie SZW, politie en
opvang niet altijd optimaal volgens sommige experts. Het strafrecht is soms een
te zwaar middel voor de situatie. Wanneer justitie dan een zaak naar zich
toetrekt blijft er vaak uiteindelijk niets van over. Beloftes over bedenktijd en B9
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worden dan niet nagekomen en dat is slecht voor het vertrouwen van
(mogelijke) slachtoffers.

4.3 Keuzestrategieën
In de tabel hieronder zijn de afwegingen van slachtoffers van mensenhandel
opgenomen zoals deze door de verschillende experts in het veld zijn genoemd.
Onder de tabel volgt de lopende tekst waarin de items in de tabel uitgebreider
aan de orde komen.
Tabel 7: Factoren van invloed op keuzestrategieën van slachtoffers van
mensenhandel, geïndiceerd door experts van verschillende organisaties.
Geen
geld
meer ‐
niet
uit‐
betaald
krijgen
VieJa
Fairwork
1
Fairwork
2
Fier
Fryslân
BNRM
Inspectie
ZSW
CoMensha
Politie
KLPD
OM
ACM
PMW
FNV
Vreemde‐
lingen‐
politie
Open ogen
Wittelte

Speci‐
fieke
gebeur‐
tenis ‐
vlucht‐
mogelijk
heid

Ontfer
‐ming

Ontdek‐
king
door
politie

Groeps‐
dyna‐
miek

Stabili‐
satie‐
trauma

Ge‐
dumpt
worde
n

Via
klanten

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
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Zwanger‐
schap

Vielja
Fairwork 1
Fairwork 2
Fier Fryslân
BNRM
Inspectie
ZSW
CoMensha
Politie
KLPD
OM
ACM
PMW
FNV
Vreemde‐
lingen‐
politie
Open ogen
Wittelte

Ander
werk

Inzicht
door
huidige
om‐
standig‐
heden

Uitzicht
of hoop
op beter
leven

X

X

X

X

De
druppel
(vb: ex‐
treem
geweld

Ran‐
cune

Eigen
net‐
werk

Eerdere
ervaring
‐en met
politie

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

Slachtoffers kunnen verschillende momenten hebben waarop ze besluiten om
hulp te zoeken en uit de uitbuitingssituatie te stappen. Voor andere slachtoffers
is er geen moment geweest waarvoor ze zelf hebben gekozen maar is de
gelegenheid daar geweest naar aanleiding van een incident (ongeval, inval van
de politie, etc.). Een inval van de politie i.v.m. arbeidsuitbuiting zorgt ervoor dat
de werknemers uit de situatie worden gehaald maar wordt door de
werknemers niet per se als positief gezien. Zeker niet wanneer ze nog geld
tegoed hebben van de werkgever of ze genoegen hebben genomen met het feit
dat ze minder betaald krijgen dan Nederlandse werknemers. Ze willen niet weg
omdat ze dan ander werk moeten zoeken omdat ze in Nederland hun geld
willen verdienen.
Voor een deel is dit voor slachtoffers van seksuele uitbuiting vergelijkbaar, zij
zaten in de situatie van uitbuiting en waren er op dat moment nog niet aan toe
in opstand te komen tegen de uitbuiter. Die situatie verandert niet
noodzakelijkerwijs omdat er een inval door de politie is gedaan. Daarom zal die
categorie slachtoffers ook niet snel en zeker niet onmiddellijk een verklaring
afleggen. Zij moeten eerst worden ‘losgeweekt’ van de uitbuiter. Een inval of
een actie van derden kan ook een alibi scheppen voor een slachtoffer, namelijk
dat het niet de schuld van het slachtoffer is. Wanneer er veel dwang en geweld
wordt toegepast kan er niet gesproken worden van een afweging van
mogelijkheden maar ontbreken er juist keuzemogelijkheden.
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Slachtoffers van arbeidsuitbuiting komen vaak uit de situatie doordat ze zelf
ander werk vinden. Soms gaan ze zelf naar politie of hulpverlening omdat de
werkomstandigheden slecht zijn, er sprake is van onderbetaling en er hoge
kosten in rekening worden gebracht voor huisvesting en eten, en er een gebrek
is aan toegang tot gezondheidsvoorzieningen. Maar ook disrespect voor
buitenlandse werknemers, discriminatie en onmenselijke behandeling zijn vaak
redenen om tegen de situatie in verweer te komen en de situatie te ontvluchten.
Soms zijn het ook Nederlandse collega´s of Nederlanders die in de omgeving
wonen die aan de bel trekken. In alle gevallen is het belangrijk dat zij goed
worden geïnformeerd over hun rechten en mogelijkheden. Groepsdynamiek
speelt ook een grote rol in de keuzestrategieën van slachtoffers van
arbeidsuitbuiting. Slachtoffers letten op elkaar, het hangt mede van een verhaal
van een ander af wat ze vertellen.
Slachtoffers van seksuele uitbuiting komen vaak uit de situatie door toedoen
van de politie, bijvoorbeeld wanneer zij zijn aangehouden voor minderjarige of
illegale prostitutie. Soms krijgen ze hulp van derden, zoals een klant of een
ziekenhuis. Wanneer slachtoffers al langere tijd in de prostitutie hebben
moeten werken dan is er vaak een concrete aanleiding; zwangerschap of de
mate van geweld. In eerste instantie is het dan niet eens altijd duidelijk dat het
om een zaak van mensenhandel gaat, maar als er vertrouwen wordt
opgebouwd laten de slachtoffers vaak wat meer los en kan een zaak van
mensenhandel in beeld komen. Wanneer slachtoffers weten dat zij een dak
boven hun hoofd hebben en enige bestaanszekerheid, draagt dit er toe bij dat
zij de stap durven te nemen om zich te onttrekken aan de uitbuiting.
Het komt ook voor dat een slachtoffer van seksuele uitbuiting gedumpt wordt
door de uitbuiter omdat ze bijvoorbeeld zwanger is, of minder aantrekkelijk, of
niet voldoende verdient. Hierna gaan slachtoffers hulp zoeken omdat ze vaak
niemand anders kennen dan de uitbuiter. Op deze manier komen ze (soms door
tussenkomst van hulpvaardige derden) bij de politie of hulpverlening terecht.

4.4 Behoeften van slachtoffers van mensenhandel
Een groot aantal verschillende behoeften kan worden geïdentificeerd bij
slachtoffers van mensenhandel. Daarbij is door verschillende experts
opgemerkt dat (mogelijke) slachtoffers mensenhandel geen homogene groep
vormen en dat verschillende groepen verschillende hulpvragen hebben en dat
dit weer per individu verschillend kan zijn. In de tabel hieronder is schematisch
weergegeven welke behoeften slachtoffers van mensenhandel kenbaar maken
bij de verschillende organisaties.
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Tabel 8: Behoeften van slachtoffers geïndiceerd door Experts van verschillende
organisaties.
Uit
detentie
komen
VieJa
Fairwork 1
Fier Fryslân
Fairwork 2
BNRM
Politie

X

Medische en
psychologische
behandeling

X

X

X

X

X
X

Gerichte
(praktische)
informatie /
over
rechten
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

Verhaal
doen

76

Hulp‐
verlening
op maat

!! lang niet
allemaal
X

OM
FNV
KLPD
CoMensha
ACM
PMW
Inspectie SZW
Open ogen
Wittelte

VieJa
Fairwork 1
Fier Fryslân
Fairwork 2
BNRM
Politie
OM
FNV
KLPD
CoMensha
ACM
PMW
Inspectie SZW
Open ogen
Wittelte

Verblijfs‐
vergunning

Terug naar
thuisland
X
X

X

Erkenning

Vertrouwen
X

X
X

X
X

Familie‐
contacten

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

Duide‐
lijk‐
heid
proces
VieJa
Fairwork 1
Fier
Fryslân
Fairwork 2
BNRM
Politie
OM
FNV
KLPD
CoMensha
ACM
PMW
Inspectie
SZW (ec.
uitbuiting)
Open ogen
Wittelte

Wraak
/
genoe
gdoe‐
ning

X

Bescher
‐ming /
veilig‐
heid

onder
komen

X

1 ste

rust

Com‐
pen‐
satie

Geld /
nieuw
werk

X

X

Uit de
situatie
gehaald
worden
(geborg
enheid)
X

Dage‐
lijkse
over‐
leving

X
X

X
X

X
X (ec.
uitbuit
ing)

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
(loon)
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

Een primaire behoefte die wordt aangegeven door verschillende experts is de
behoefte aan rust. Zeker wanneer (mogelijke) slachtoffers worden aangetroffen
tijdens een politieactie zijn ze vaak uitgeput, uitgeblust en apathisch. Sommige
experts geven aan dat de eerste drie maanden van de opvang nodig zijn om te
stabiliseren, tot rust te komen en veiligheid te creëren en te leren ervaren.
Oost‐Europese slachtoffers lijken eerder de behoefte te hebben aan informatie
dan slachtoffers met een andere afkomst. Slachtoffers uit Oost Europa willen
duidelijk hebben wat er gaat gebeuren. Afrikaanse slachtoffers daarentegen
hebben eerder behoefte aan iemand om mee te praten en rust. Verder is er in
veel gevallen ook sprake van verslaving waardoor er behoefte is aan een
voorziening om hun verslaving te onderhouden of om af te kicken. Andere
behoeften die door de meeste experts worden geïdentificeerd zijn behoefte aan
veiligheid en bescherming en de behoefte aan gerichte (praktische) informatie.
Met name buitenlandse slachtoffers zoeken veiligheid en verblijf. Veiligheid
wordt door de meeste experts gezien als een van de belangrijkste behoeften en
is iets dat niet alleen in de beginfase een rol speelt. Hierbij speelt ook dat
sommige slachtoffers (met name die afkomstig uit Nigeria) te maken hebben
met een Voodoobezwering en zich daarmee niet veilig kunnen voelen. Volgens
het ACM is het gebruik van Voodoo iets wat de laatste tijd wel veel minder
voorkomt dan vroeger.
Bij Nederlandse slachtoffers is erkenning van het slachtofferschap vaak een
belangrijke behoefte, naast veiligheid. Het gevoel van onveiligheid en onzeker‐

77

heid hangt ook samen met beslissingen in het strafproces en/of betreffende het
recht op verblijf. Sommige hulpverleners zien op die momenten klachten en
gevoelens van onveiligheid sterk toenemen. Volgens sommigen zou daarom het
strafproces geheel los moeten staan van het hulpverleningsproces.
De KLPD ziet drie hoofdcategorieën slachtoffers; ‘zij die heel zielig zijn, bijna
wegsterven en waar je echt aan moet gaan leuren, die willen rust hebben. Dan
degene die al overleven, de strijdbaren, die weg willen vluchten en die daardoor
ook meteen vijandig tegen de politie zijn. En je hebt de categorie die gaat heulen
met de vijand [de uitbuiter], maar tegelijkertijd ook gaat heulen met jou. Dat is
ook de categorie die bij jou in een goed daglicht probeert te komen’. De eerste
groep durft bijna geen aangifte te doen, die heeft rust nodig en moeten een
eigen ritme ontwikkelen. De tweede groep heeft hulp nodig om vertrouwens‐
relaties aan te gaan. De derde groep vertoont calculerend gedrag. Allen hebben
de basisbehoeften Bed, Bad, Brood (BBB). Daarnaast wordt de behoefte
gesignaleerd om weer controle over hun leven te krijgen door middel van
zingeving, sociale contacten, werk, onderwijs, eigen verantwoordelijkheid en
eigen initiatief. Zingeving kan worden bereikt door een vorm van
normalisering; man, kind, baan. Een kind kan slachtoffers het gevoel geven
weer nuttig te zijn. Daarnaast is het ook iets van zichzelf waarvoor ze willen
gaan.
Volgens een aantal experts komen slachtoffers pas in tweede instantie toe aan
het praten over en verwerken van de ervaringen van uitbuiting. Dit moet aan de
orde worden gesteld wanneer het individu er aan toe is en op een manier die bij
het individu past. Bij ernstig trauma is er behoefte aan langdurige zorg en een
veilig netwerk. Behandeling van het trauma is ook van belang om herhaald
slachtofferschap te voorkomen. Daarbij is het van belang dat slachtoffers niet
met te veel verschillende mensen in de hulpverlening te maken krijgen en dat is
vaak een probleem in de huidige hulpverleningscircuits.
Vanuit het OM wordt vaak de behoefte gezien dat mensen in Nederland willen
blijven (B9‐status). Anderzijds benadrukt men dat het een onterechte aanname
is dat alle buitenlandse slachtoffers in Nederland zouden willen blijven. De
behoefte aan wraak en genoegdoening springt eruit als een behoefte die opvalt
bij medewerkers van het OM. Evenals de angst om, wanneer er kinderen in het
spel zijn, het kind kwijt te raken aan de jeugdzorg.
In het geval van arbeidsuitbuiting is loonvordering volgens verschillende
experts de primaire behoefte naast een behoefte aan informatie over de
rechtspositie en over juridische ondersteuning. Bij arbeidsuitbuiting is er ook
minder vaak sprake van mishandeling of een onveilige situatie. Ook deze
slachtoffers willen lang niet altijd in Nederland blijven, maar willen vaak terug
naar het thuisland met het geld waarvoor ze gewerkt hebben. De
mogelijkheden voor een loonvordering zijn echter beperkt en alhoewel de FNV
hierin ondersteuning kan bieden is het de vraag of slachtoffers dit traject
moeten ingaan. Het is vaak moeilijk te bewijzen hoeveel uur er gewerkt is en
over welke periode, door gebrekkige administratie of juist een ‘kloppende’
schaduw administratie en afwezigheid van een arbeidscontract. Bedrijven zijn
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zeer bedreven in het kloppend maken van de boekhouding terwijl het
overduidelijk is dat er iets mis is en lucratieve praktijken worden in de sector
onderling uitgewisseld, aldus de FNV. Bij slachtoffers van arbeidsuitbuiting
waarbij wel sprake was van ellendige (onveilige, onhygiënische) woon‐ en
werkomstandigheden is de behoefte voor veiligheid wel aanwezig.
Voor de Nederlandse slachtoffers is de situatie op bepaalde punten anders
volgens PMW Rotterdam. Het feit dat zij mogelijk familie en een netwerk in de
omgeving hebben kan positief zijn wanneer zij steun zoeken maar ook negatief
wanneer er sprake is van schaamte of verstoting en een slachtoffer de
confrontatie moet aangaan.
De KLPD constateert dat slachtoffers steeds vaker op zitting moeten
verschijnen en hun verhaal meerdere keren moeten doen. Dit is belastend voor
slachtoffers en de rechter commissaris (RC) zou hier een grotere rol in kunnen
spelen. Deze belasting wordt door de experts werkzaam in de hulpverlening
ook naar voren gebracht. Zij signaleren vaak een terugval wanneer slachtoffers
met politie of OM heeft gesproken. Wat vaak extra traumatiserend is, is dat ze
met een busje van de politie worden opgehaald voor het gesprek en in een cel
moeten wachten totdat het gesprek kan plaatsvinden. Een van de experts gaf
dit pakkend weer: ‘Daar komen ze behoorlijk kapot van terug, los van de inhoud
van het verhoor’. Verschillende experts vinden dat deze gang van zaken
aangepast zou moeten worden.
Een behoefte die enkel bij Fairwork werd opgemerkt is ‘uit detentie komen’.
Hierbij gaat het om gevallen waarin slachtoffers om een andere reden in
detentie zitten en er nog niet in kaart is gebracht dat zij slachtoffer zijn van
mensenhandel. Slachtoffers komen vaak niet direct met dat verhaal naar buiten
en het duurt een poos voordat zij aangifte kunnen doen omdat dat lastig is
vanuit detentie.
Andere behoeften die genoemd zijn in de interviews zijn hulpverlening op
maat, je verhaal kunnen doen, terugkeer naar het thuisland, familiecontacten
herstellen, vertrouwen opbouwen, duidelijkheid over het proces, een
onderkomen, nieuw werk en uit de situatie gehaald worden.
Specifieke aandacht wordt gevraagd voor het grote aantal kinderen van
slachtoffers in de opvang. Volgens verschillende experts worden deze in de
bezettingspercentages
niet
meegerekend,
zij
vallen
buiten
de
financieringspotjes maar zitten wel met hun moeder in de opvang (vaak op
dezelfde kamer). In de COSM in Rotterdam verbleven op het moment van het
interview 7 kinderen boven op de 27 reguliere plaatsen.
Vanuit PMW Rotterdam en de KLPD wordt gepleit voor meer aandacht voor
culturele diversiteit in het hulpaanbod. Nu wordt er te veel vanuit een Westerse
blik op trauma en traumaverwerking door de slachtoffers gekeken. In andere
culturen kan de verwerking op een totaal andere wijze plaatsvinden. Als
voorbeeld werd genoemd een reinigingsritueel door een priester bij een
Nigeriaans slachtoffer.
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4.5 Drempels
Voordat slachtoffers de situatie van uitbuiting kunnen ontvluchten of eruit
kunnen stappen en binnen komen bij de hulpverlening, of voordat slachtoffers
besluiten om aangifte te doen, zijn er een aantal drempels dat zij moeten
nemen. Tabel 8 geeft een schematisch overzicht van deze drempels zoals die
zijn aangegeven vanuit de verschillende organisaties.
Tabel 9: Drempels ervaren door slachtoffers mensenhandel bij het ontvluchten
van de situatie van uitbuiting of het opnemen van contact met de politie,
geïdentificeerd door experts van verschillende organisaties
Gebrek
aan
veilig‐
heid

Verlof
van ver‐
dachte

Gebrek
aan info

Te
ingewik‐
kelde
procedu
res /
regeling
en

VieJa

Fairwork
1
Fier
Fryslân
Fairwork
2
BNRM
Vreemde‐
lingen‐
politie
OM
FNV
KLPD
CoMens‐
ha
ACM
PMW
Inspectie
SZW
Open
ogen
Wittelte
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X

Koppe‐
ling aan
straf‐
rechte‐
lijke
proce‐
dure

Ervaring
‐en met
en ver‐
trouwen
in
politie

Schaam‐
te

X
(afwezig
op‐
sporings
‐indic.)
/ zonder
aangifte

X

X

Erva‐
ringen
van
ande‐
ren (niet
serieus
geno‐
men)
X

X

X

X
(teleur‐
stelling)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
(teleur‐
stelling)
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

VieJa
Fairwork
1
Fier
Fryslân
Fairwork
2
BNRM
Vreemde‐
lingen‐
politie
OM
FNV
KLPD
CoMens‐
ha
ACM
PMW
Inspectie
SZW
Open
ogen
Wittelte

Angst/
dwang
(voodoo
,
familie)

Geen
slacht‐
offer
voelen

Taal /
cultuur
barrière

Moeten
confor‐
meren
aan
hulp‐
ver‐
lening
(regels)

X

X

X

Geen
hulp op
maat

X

X

Loya‐
liteit

Bang
om
terug
ge‐
stuurd
te wor‐
den

X

X

X

Her‐
haalde‐
lijk
moeten
vertel‐
len

X

X

X

Niets
meer te
maken
willen
hebben
met
situatie
‐ alleen
terug
naar
huis
willen
X

X

X
X

X

X
X ‐ moet
alleen
kunnen
redden

X

X

X

4.5.1 Beeld van de politie
De grootste belemmering om naar de politie te gaan is dat slachtoffers vaak
geen vertrouwen hebben in de politie en/of slechte ervaringen hebben met de
politie. Dit kan komen door ervaringen met de politie in hun thuisland
(bijvoorbeeld corruptie) of de vrees in vreemdelingendetentie te worden
geplaatst wanneer zij illegaal in Nederland verblijven. Door de uitbuiter wordt
dit wantrouwen gevoed en wordt soms zelfs gedreigd de politie te bellen. Veel
slachtoffers associëren het instituut politie daarom allerminst met redding of
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bescherming. En wanneer slachtoffers zelf naar de politie willen stappen
probeert de uitbuiter dit te voorkomen door te stellen dat dan bekend wordt
dat ze als prostituee hebben gewerkt. Soms worden slachtoffers op een andere
manier bang gemaakt zodat ze niet uit de situatie durven te stappen. Ze zijn
bijvoorbeeld bang om terug gestuurd te worden naar het thuisland van waaruit
ze zijn gevlucht of waar ze zich nog meer bedreigd voelen door de uitbuiters.
Soms speelt een rol dat zij als uitverkorenen naar Europa konden om daar geld
te verdienen voor de familie en een beter leven te krijgen. Schaamte en het
gevoel te hebben gefaald, speelt hierbij dan een grote rol. Dit zorgt er ook voor
dat slachtoffers niet aan de politie vertellen hoe de vork werkelijk in de steel
steekt wanneer er een (prostitutie)controle is of wanneer de politie komt
opdagen bij een melding. Volgens Fier Fryslân vormen ook ervaringen van
andere slachtoffers die aangeven dat ze niet serieus zijn genomen een
voedingsbodem voor wantrouwen jegens de politie.
Het wantrouwen van slachtoffers verdwijnt wel wanneer zij zien hoeveel
moeite politie doet om een opvangplek voor hen te vinden. De competenties
van de politie en met name de eerste diender waarmee het (mogelijke)
slachtoffer in aanraking komt, zijn hierbij vaak doorslaggevend. Die persoon
moet theoretische kennis hebben maar ook beloften nakomen en het
slachtoffer het gevoel geven dat de politie te vertrouwen is. Het vertrouwen is
afhankelijk van het ‘koppel’ (twee verhorende politieagenten), de media en
eerdere ervaringen met de politie. Ook een teleurstelling in de beveiliging
rondom een strafzaak kan leiden tot verlies aan vertrouwen. Praktisch gezien
zijn taal en cultuurbarrières een drempel, wanneer eenmaal contact met
hulpverlening of politie is gelegd. Hierdoor kunnen gemakkelijk misverstanden
ontstaan.

4.5.2 Belemmeringen gerelateerd aan het zelfbeeld van slachtoffers
Een aantal experts uit de hulpverlening geeft aan dat slachtoffers soms zelf niet
beseffen dat zij slachtoffer zijn van praktijken die illegaal zijn. Zij hebben
wellicht veel ergere dingen in hun thuisland meegemaakt of nemen aan dat
hetgeen hen overkomt erbij hoort of normaal is. Oost‐Europese slachtoffers
ervaren het werk dat zij in Nederland mogen doen vaak als een promotie
vergeleken bij de omstandigheden waaronder zij in hun thuisland in de
prostitutie werkzaam waren. Ze kunnen hier warm achter het raam staan en
hun klanten min of meer zelf uitkiezen. Ook al krijgen ze er dan maar 50 euro
per dag voor van hun pooier, het is een vooruitgang in arbeidsomstandigheden.
Hierdoor zien zij zichzelf ook niet direct als slachtoffer. Dat ze schulden maken
en dat ze op een gegeven ogenblik dingen moeten doen die ze echt niet willen
(zoals onveilige seks hebben), daar staan ze in eerste instantie niet bij stil.
Slachtoffers van arbeidsuitbuiting zien zichzelf vaak evenmin als slachtoffer.
Ook meer in het algemeen willen veel slachtoffers niet als slachtoffer worden
behandeld omdat ze zich in dat beeld niet herkennen
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Slachtoffers willen soms niets meer te maken hebben met hun situatie in
Nederland en willen zo snel mogelijk terugkeren naar hun thuisland. Voor
slachtoffers van seksuele uitbuiting vormt schaamte op verschillende manieren
een belemmering. De drempel om hulp te zoeken is hoger en schaamte speelt
een belemmerende rol in combinatie met de angst om terug gestuurd te
worden naar het thuisland. Het werk in de prostitutie dat het slachtoffer
gedaan heeft brengt het risico van afkeuring en verstoting van de familie met
zich mee, en leidt dus tot onzekerheid over de veiligheid in het thuisland. Voor
slachtoffers van arbeidsuitbuiting speelt schaamte ook een rol, maar dan in de
zin dat de uitbuiting als een vorm van falen wordt gezien door het slachtoffer.
Vaak durft een slachtoffer niet naar het thuisland terug te keren, voordat hij/zij
een redelijk bedrag heeft verdiend en dus een succesvol werkavontuur heeft
gehad.
Slachtoffers van arbeidsuitbuiting zijn vaak op meerdere manieren afhankelijk
in de uitbuitingssituatie. Het salaris is niet of niet geheel betaald en ze zijn vaak
voor huisvesting afhankelijk van de uitbuiter. Op deze manier zullen zij minder
snel hulp gaan zoeken met het risico de rest van het geld niet te krijgen en hun
huisvesting kwijt te raken. Informatievoorziening is bij deze groep van
essentieel belang maar is veelal moeilijk te realiseren omdat de startpagina’s
van informatiesites in het Nederlands of Engels zijn en niet gelezen kunnen
worden door hen.
Voor (Nederlandse) slachtoffers van een ‘loverboy’ is het moeilijk om zich los te
wrikken van hun ‘vriendjes’ en zij gaan ook vaak weer terug naar hun uitbuiter.
Het ACM probeert wel allerlei voorzorgsmaatregelen te treffen om het contact
met de uitbuiters af te houden maar door sociale media en mobiele telefonie is
dit moeilijk te bewerkstelligen.

4.5.3 Beleidsbelemmeringen
Door experts worden tal van voorbeelden genoemd hoe het bestaande beleid
belemmeringen opwerpt voor een goede opvang van slachtoffers. Een aantal
vindt de opvang te ingewikkeld geregeld met steeds nieuwe instellingen en
initiatieven. CoMensha stelt bijvoorbeeld dat het gebrek aan een integraal
beleid bij de opvang van (mogelijke) slachtoffers mensenhandel een belangrijk
obstakel is voor een goede opvang. Ook de complexiteit van de B9 regeling
vormt een praktische drempel voor slachtoffers. Zo wordt volgens CoMensha
slechts een enkele keer gebruik gemaakt van de uitzondering die in december
2010 in de B9 is gecreëerd waarbij een slachtoffer in bepaalde omstandigheden
een B9 kan krijgen zonder mee te werken met de autoriteiten (zie hoofdstuk 2).
Deze mogelijkheid lijkt bij de hulpverlening niet bekend en hoe deze
procedureel geregeld is en of de advocaat of hulpverlener van een slachtoffer
dit aan de politie kan verzoeken is onvoldoende duidelijk.
Informatie die aan slachtoffers is gegeven lijkt slecht te beklijven en moet
daarom meerdere malen worden herhaald. De slachtoffers binnen de
crisisopvang van het ACM moeten verplicht een juridische ‘cursus’ volgen
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waarin dingen worden verteld over papierwerk, de ambassade en het B9
traject. Het doel hiervan is dat de slachtoffers, wanneer ze verder gaan in de
hulpverlening, kunnen begrijpen in welke situatie ze zitten en welke stappen
genomen kunnen worden.
Door de strikte criteria voor plaatsing in een COSM wordt het moeilijker degene
te plaatsen die niet voor plaatsing in een COSM in aanmerking komen.
Instellingen zijn dan voorzichtig omdat er geen zekerheid is over de betaling
van de opvang. Wanneer een slachtoffer in een COSM aangifte doet dient deze
in beginsel de COSM te verlaten en moet de gemeente het overnemen. Omdat er
gebrek is aan doorplaatsingsmogelijkheden zijn medewerkers/begeleiders een
groot deel van hun tijd bezig met het zoeken naar een dergelijke opvangplaats.
Door gebrek aan mogelijkheden voor doorplaatsing zitten de COSM vaak vol.
Door medewerkers uit de hulpverlening wordt geschat dat zij aan twee derde
van de verzoeken van CoMensha voor plaatsing niet kunnen voldoen.
Vanuit Zorg en Therapie Centrum Wittelte wordt een gerelateerd probleem
genoemd, namelijk betreffende slachtoffers die in de reguliere opvang
psychiatrische klachten of gedragsproblemen ontwikkelen. De opvang is daar
niet op toegesneden en zij moeten doorverwezen worden naar de
gespecialiseerde GGZ zorg. Financiering van de eerste komt uit de WMO of
zorgverzekeringswet, die van de tweede uit de AWBZ. Omdat de criteria voor
AWBZ zorg steeds strenger worden, vallen steeds meer mensen buiten de boot.
Dit treft slachtoffers mensenhandel disproportioneel omdat bewijzen die voor
de AWBZ moeten worden overlegd voor buitenlanders moeilijker zijn te
verkrijgen. Daarmee ontstaat er dus een gat in de betaling van zorg waarover
onderhandeld moet worden door de instelling met de zorgverzekeraar. Om dit
gat te dichten worden er constructies bedacht om extra bedden te realiseren uit
het zorgverzekeringspotje (zogenaamde eerstelijnsbedden). Verschillende
experts geven aan veel tijd te moeten investeren in al deze administratieve
procedures, tijd die ze liever aan de directe zorg en opvang zouden willen
besteden. Gevolg van een gebrek aan gespecialiseerde psychische en
psychiatrische opvang is dat slachtoffers in de (eerstelijns) opvang blijven of uit
het zicht verdwijnen.
Andere voorbeelden van praktische problemen waar de hulpverlening
tegenaan loopt zijn het gebrek aan burgerservicenummers zodat
verzekeringen, inschrijvingen e.d. niet kunnen worden geregeld, of DNA tests
voor een kind om aan te tonen dat men de moeder is. De fragmentatie van
vergoedingen (WMO, AWBZ, zorgverzekeringswet e.d.) belemmert volgens
PMW Rotterdam een gecentraliseerd, integraal beleid voor de opvang van alle
slachtoffers mensenhandel.
CoMensha is voorstander van een bredere meldplicht, bijvoorbeeld ook voor
zorginstellingen en ziekenhuizen. Daarbij zou ook de maatschappij een grotere
rol kunnen spelen. Er is evenwel geen 24‐uurs service bij CoMensha en dus
moeten melders ´s nachts en in het weekend de opvang zelf regelen. Ook de
expert van de KLPD is voor meer centralisatie maar dan in de vorm van
diagnostische opvangcentra waarbij ook de politie een rol speelt. Een mogelijk
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slachtoffer kan dan goed worden voorgelicht maar ook worden onderzocht.
Tevens kan, indien nodig, therapie worden gestart. Een COSM komt volgens
sommige experts hieraan niet tegemoet, omdat er te weinig wordt uitgegaan
van wat het individu nodig heeft. De criteria voor plaatsing in een COSM die
hierboven zijn besproken zijn niet afgestemd op de behoeften van slachtoffers.
Daarnaast sluit de doelstelling van de COSM, het bieden van bed, bad en brood,
niet aan bij wat bekend is over de behoeften van slachtoffers mensenhandel.
Om deze reden is hier in februari 2012 ook psychosociale hulp aan toegevoegd
(zie hoofdstuk 2).
De experts melden ook enkele positieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij PMW
waar een interdisciplinair team werkzaam is (inclusief psychotherapeut en een
psychiater van Recuper) dat gezamenlijk de diagnose van een slachtoffer stelt
na een observatieperiode van ongeveer twee weken. De vervolgopvang wordt
daarop afgestemd. Ook hier is overigens onduidelijkheid over de vergoedingen
van de zorg.
Een ander voorbeeld van een belemmerende factor is een nieuwe richtlijn voor
de politie die voorschrijft dat opvang in een politiecel na 17.00 uur niet meer is
toegestaan. Als er voor die tijd geen opvang geregeld is dan worden mensen
(waaronder mogelijke slachtoffers van mensenhandel) op straat gezet om ze
vervolgens op te pakken en op een noodbed van bijvoorbeeld het Leger des
Heils te plaatsen. Gelukkig lijken dit uitzonderingen te zijn maar het geeft wel
een indruk van de creativiteit die nodig is om bij de naleving van beleid en
regelgeving ruimte te vinden voor een humane bejegening. Hierbij zit ook de
politie in een spagaat omdat ze aan de ene kant een getuigenverklaring of
aangifte moet objectiveren en op hetzelfde moment als hulpverlener moeten
fungeren en een inschatting moeten maken van wat een persoon aan opvang
nodig heeft.
Een ander knelpunt vanuit humanitair oogpunt is dat bij het aflopen van de
strafzaak de B9 wordt beëindigd en dat dan in principe ook alle voorzieningen
stoppen. Volgens CoMensha is dit een ingewikkeld probleem waarbij alles wat
is opgebouwd tijdens de B9 zomaar weer afgebroken kan worden. In beginsel
worden slachtoffers die nog opvang nodig hebben niet zonder meer op straat
gezet. Volgens experts tonen hulpverleners zich erg creatief om toch een
financiering te vinden voor voortzetting van de geboden opvang, vaak via
bijzondere bijdragen van gemeenten.
Naar aanleiding van de pilot kansloze aangiften besproken in hoofdstuk 2,
stellen CoMensha en PMW Rotterdam geen voorstander te zijn van het
versmallen van de toegangspoort omdat daardoor groepen buitengesloten
zullen worden die wel hulp en zorg nodig hebben. Dit geldt dan met name voor
slachtoffers die geen vertrouwen hebben in de politie, onder druk staan van de
uitbuiters en/of te bang zijn om te verklaren, of te zeer zijn getraumatiseerd om
een (coherent) verhaal te vertellen.
Bij de arbeidsuitbuiting is de veelheid aan regelgeving ook een belemmerende
factor; iedere sector heeft een andere CAO, er zijn allerlei constructies via
uitzendbureaus en verschillende systemen van certificering. Daarnaast is de
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definitie van mensenhandel in de zin van arbeidsuitbuiting in de jurisprudentie
nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Dit zijn factoren die het voor de experts
lastig maken te bepalen welke normen en arbeidsvoorwaarden gelden en dus
of werkgevers, uitzendbureaus en anderen zich hier aan houden.
Concluderend kan men stellen dat volgens de experts de fragmentatie in de
opvang en in de financiering ervan alsmede in de verantwoordelijkheid voor de
B9 belemmeringen vormen voor hun dagelijkse werkzaamheden. Door de
veelheid aan regelgeving en de tegengestelde belangen van organisaties zijn ze
voortdurend gedwongen creatieve oplossingen voor individuele cliënten te
bedenken.

4.6 Tussenconclusie
Door de experts is een veelheid aan informatie gegeven over de manier waarop
slachtoffers in aanraking komen met politie en hulpverlening en over de
factoren die daarbij een rol spelen. Daarnaast hebben zij aangegeven wat de
belemmeringen zijn voor slachtoffers om de politie en hulpverlening te
bereiken. Opvallend is dat regelgeving en beleid vaak een grote belemmering
vormen voor hulpverleners en politie om hun taken op een manier uit te
voeren die zij voor hun cliënten wenselijk achten. We komen hier in het
slothoofdstuk op terug.
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5

Slachtoffers aan het woord: Diepte‐interviews en focusgroepen

Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de ervaringen van de slachtoffers opgetekend. Zoals
aangegeven in hoofdstuk 1 kunnen de onderzoeksvragen in twee hoofdlijnen
worden ingedeeld;
1) welke beslisfactoren en beslispatronen kunnen worden geïdentificeerd bij
slachtoffers die bepalend zijn geweest om een situatie van uitbuiting te
verlaten.
2) wat zijn de behoeften van slachtoffers en in welke mate wordt daarin
voorzien in Nederland.
Deze twee vragen worden hieronder separaat behandeld. Als eerste wordt
gekeken naar de omstandigheden om een situatie van uitbuiting te verlaten en
vervolgens worden de behoeften zoals aangegeven door de slachtoffers
gecategoriseerd weergegeven. Beide aspecten worden eerst binnen een
theoretisch kader geplaatst waarna de analyse van de slachtofferinterviews
volgt. Voor de leesbaarheid en om traceerbaarheid te voorkomen zijn in
sommige gevallen citaten iets aangepast zonder afbreuk te doen aan de inhoud.
In totaal hebben we gesproken met 36 slachtoffers, veertien daarvan werden in
een van de vijf focusgroepen gesproken. Omdat aan een focusgroep uiteindelijk
maar een persoon deelnam, kan deze worden aangemerkt als een interview. De
overige dertien slachtoffers waren als volgt verdeeld: groep 1 Fier Fryslân, vier
slachtoffers seksuele uitbuiting waarvan drie van buiten de EU en een uit een
EU land, groep 2 Fier Fryslân, twee personen, slachtoffer van seksuele
uitbuiting, een afkomstig van buiten de EU en een van binnen de EU, groep 3
een uit ons netwerk en via Fairwork samengestelde groep die bestond uit drie
slachtoffers van seksuele uitbuiting van buiten de EU en groep 4 een via
Fairwork samengestelde groep van vier slachtoffers arbeidsuitbuiting
afkomstig uit een EU land (Polen). Daarnaast hebben we met 23 personen
(inclusief de persoon in de focusgroep) een diepte‐interview gehouden.
Vanwege de beperkte toegevoegde waarde van de informatie verkregen
middels de focusgroepen hebben we ervoor gekozen de data uit de
focusgroepen integraal te verwerken met de data afkomstig uit de diepte‐
interviews. Daar waar de informatie specifiek is voor de focusgroep wordt dat
vermeld. De inhoud van de focusgroepen en interviews is digitaal vastgelegd en
grotendeels uitgeschreven. Eerst bespreken we de factoren die van invloed zijn
om de situatie van uitbuiting te verlaten zoals die zijn aangegeven door de
slachtoffers. Daarna wordt een verantwoording gegeven voor de door ons
gekozen categorisering van behoeften en worden de uitgesproken behoeften
weergegeven. Steeds wordt een onderscheid gemaakt tussen behoeften en
factoren geuit door slachtoffers van seksuele uitbuiting afkomstig uit
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Nederland (acht), EU (vijf) en niet‐EU landen (veertien), en slachtoffers van
arbeidsuitbuiting afkomstig uit EU (vijf) en niet‐EU landen (vier). Nederlandse
slachtoffers van arbeidsuitbuiting hebben we niet gesproken.

5.1 Het verlaten van de situatie van uitbuiting
Bij het begrijpen van de ‘keuze’ van slachtoffers om de situatie van uitbuiting te
verlaten hebben we ons georiënteerd op de theorie van de rationele keuze. De
theorie van de rationele keuze vindt zijn grondslag in het utilitaristisch
individualisme en gaat er vanuit dat individuen bepaalde doelen hebben en
(beperkte) middelen om deze doelen te bereiken, en op een zo efficiënt
mogelijke manier proberen deze doelen te verwezenlijken. De rationele
keuzestrategie is door Ultee (2003) als volgt omschreven: ‘Doelen kunnen op
verschillende wijzen worden verwezenlijkt en mensen maken de keuze tussen
alternatieven op rationele wijze, namelijk door de kosten en baten die aan
alternatieven zijn verbonden, tegen elkaar af te wegen’ (Ultee 2003).
De omstandigheden waarin een persoon zich bevindt, bepalen of en in welke
mate alternatieven aanwezig zijn evenals de inhoud van de kosten en baten. Er
is niet veel fantasie voor nodig om te begrijpen dat de alternatieven voor
personen die zich in een uitbuitingssituatie bevinden vaak uitermate beperkt
zijn.
Bij de opzet van het empirische onderzoek, bestaande uit open focusgroepen en
interviews is gekozen voor de narratieve benadering, d.w.z. dat de slachtoffers
is gevraagd hun eigen verhalen te vertellen over wat er met hen is gebeurd. De
keuzes die ze daarbij hebben gemaakt, ontlenen we dus aan de opgetekende
verhalen. De slachtoffers worden willekeurig aangeduid met de letters van het
alfabet, te beginnen met de letter A. Bij de slachtoffers arbeidsuitbuiting
beginnen we weer bij A.
Ervaringen slachtoffers om situatie uitbuiting te verlaten

5.1.1

Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting

De acht slachtoffers die in deze categorie (allen vrouw) zijn geïnterviewd
worden willekeurig aangeduid met de eerste acht letters van het alfabet.
Door de ziekte van haar dochtertje belandt A in het ziekenhuis, van daaruit
plant ze haar vlucht ‘ik heb eerder momenten gehad dat ik probeerde te vluchten,
maar dat lukte nooit. In 2008 had ik een echt vluchtplan en toen was het gelukt.
Dat heb je wel nodig om bij zulke kerels weg te komen. Toen was ik sterk genoeg.
Mijn dochter heeft me sterk genoeg gemaakt om te vluchten. Hij was dusdanig
agressief, ook naar haar toe, dat het gewoon niet meer veilig was’. Uiteindelijk is
A het huis uit gevlucht toen zij wist dat haar pooier een paar uur weg zou zijn
en er niemand anders was die op haar lette. Zij is toen naar een blijf van mijn lijf
huis gegaan. Al maanden van tevoren had zij gezorgd dat ze voldoende spullen
in huis had voor een ontsnapping. In relatie tot het doen van aangifte stelt zij:
‘Pas toen hij vast zat durfde ik aangifte te doen. De politie kwam naar mij toe voor
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een ander onderzoek. Eerst nam ik hem nog in bescherming maar uiteindelijk heb
ik zijn naam genoemd. Hij zat toen net een jaar vast voor iets anders en ik was
van hem af, ik had niet echt behoefte om het allemaal op te rakelen’.
Ook B en E vertellen dat een zwangerschap aanleiding is geweest om uit de
situatie van uitbuiting te geraken. Omdat ze daardoor minder geld konden
verdienen werden ze met rust gelaten en kregen ze enige vrijheid. Bij B werd
het moment van weggaan bewerkstelligd doordat een vriendin van B er achter
kwam dat ze als prostituee werkte. Aan de ene kant beangstigde dat haar maar
aan de andere kant gaf het haar ook kracht omdat ze er nu niet meer onderuit
kon. Ze heeft het verhaal verteld aan die vriendin en die heeft samen met haar
ouders gelegenheid gegeven om eruit te komen door haar in huis op te nemen.
Ook anderen (C, D, F en G) vertellen dat kordaat optreden van ouders of directe
familie reden is geweest om uit de situatie van uitbuiting te geraken. De meeste
hebben op dat moment geen goed contact met de ouders/familie maar toch zijn
ouders, een van beide ouders of een ander nabij familielid degene aan wie ze
uiteindelijk hun verhaal (in stukjes) vertellen of die erachter komen dat
dochter in de prostitutie zit en hen dan, gevraagd of ongevraagd, helpen eruit te
komen. Allen hebben een gevoel van schaamte, angst voor afwijzing door
familie wanneer ze het gaan vertellen en angst voor represailles van de pooier.
Dus aan de ene kant roept ‘ontdekking’ gevoelens op van angst maar aan de
andere kant vertellen de vrouwen ook dat er door de hernieuwde link met de
‘gewone’ wereld weer hoop is. G geeft dit duidelijk weer wanneer haar zus haar
achter het raam heeft zien staan: ‘Dat was voor mij de trigger en maakte iets in
me los. Het gaf me een handvat, een alibi om hem te verlaten. Ik dacht: Als ik nu
een plan kan maken om weg te komen dan heb ik een alibi, want dan zou ik hem
niet verraden. Mijn eerste reactie naar mijn zus toe was, gordijn dicht en ik moest
heel erg huilen. Maar ik dacht ook ze weten het dus ik kan iets doen…. Die nacht
kon ik niet meer slapen, hij was vuurwapen gevaarlijk’. Een van de vrouwen (F)
zou ook ingezet worden voor een drugssmokkel en dat was voor haar de reden
om haar familie in te lichten. E geeft aan dat haar zwangerschap haar kracht gaf
om tegen haar pooier in te gaan nadat zij eerder een gedwongen abortus had
ondergaan. Een andere vrouw heeft in opdracht van haar pooier fraude
gepleegd die werd ontdekt. Vervolgens werd er een rechtszaak gestart en toen
werd het de pooier ‘te heet onder zijn voeten’. Dat was haar kans om eruit te
komen.
Allen geven aan dat ze in het begin nadat ze uit de uitbuiting zijn gekomen de
pooier nog erg in bescherming nemen, veelal geen aangifte durven doen en
bang zijn voor represailles.

5.1.2

EU‐onderdanen slachtoffer van seksuele uitbuiting

In deze categorie hebben we vijf personen gesproken.
I uit Bulgarije vertelt dat een man haar en een ander meisje wilde helpen. Ze
vertrouwde het eerst niet want dat hadden anderen ook tegen haar gezegd,
maar toen bleek dat ze in de prostitutie zou moeten werken. Uiteindelijk heeft
ze gedurfd deze man te vertrouwen en die heeft haar met een ander meisje bij
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het politiebureau afgezet. Ze zijn toen naar binnen gegaan en werden verwezen
naar ACM. Met de man hadden ze afgesproken dat ze zouden zeggen dat ze
familie hadden waar ze konden verblijven en na een kleine week hebben ze het
ACM weer verlaten. Die man dwong hen om weer in de prostitutie te werken.
Vervolgens is I voor iemand anders gaan werken en uiteindelijk heeft een
Nederlandse jongen, die eerder klant bij haar was, haar kunnen overtuigen dat
ze moest stoppen omdat ze ‘anders nooit meer zou stoppen’. ‘Ik werd daar erg
bang van en toen ben ik de volgende dag naar de receptie gegaan van het
appartement met de mededeling dat ze het aan iemand anders konden geven.
Toen ben ik gestopt’. Daarna duurde het een jaar voordat I naar de politie durfde
te gaan.
J vertelt dat ze via haar baas (niet de uitbuiter) in contact kwam met de politie
en vervolgens met Fier Fryslân. K uit Letland is zelf naar de politie gegaan na
drie weken gedwongen prostitutie. Haar baas (niet uitbuiter) had haar
aangeraden naar de politie te gaan. Die baas (de bordeelhouder) had gezegd dat
ze niet bang hoefde te zijn voor de politie en dat die anders is dan in Letland. De
politie heeft vervolgens actie ondernomen en haar uit de prostitutie gehaald en
doorverwezen naar Fier Fryslân. L wist dat ze in Nederland in de prostitutie
ging werken maar niet dat ze zo veel geld zou moeten afdragen. Ze was bang
voor mishandeling en om vermoord te worden. Samen met 2 andere meiden is
ze naar de politie gestapt. Daarna heeft ze een poos met een klant samen
gewoond om op die manier uit de prostitutie te kunnen blijven.
P is van Poolse afkomst en is bij een inval van de politie meegenomen (samen
met tien andere jongens) door de politie. Hij is erg blij dat de politie daar
binnenviel want de situatie was bedreigend en gespannen. P denkt dat de
politie is binnengevallen naar aanleiding van tips uit de omgeving. P vertelt dat
van sommigen hun paspoort was afgenomen en dat het huis waarin ze
verbleven op slot zat. Daarnaast hadden ze geen geld. Dus alhoewel hij er vaak
aan dacht om weg te gaan, zag hij daartoe geen mogelijkheid. De inval van de
politie was hun redding.

5.1.3

Niet EU‐onderdanen slachtoffer van seksuele uitbuiting

In deze categorie hebben we veertien personen gesproken.
M, N en O zien we samen met J in een focusgroep bij Fier Fryslân. N en O zijn via
de politie in vreemdelingendetentie geplaatst. Daar worden ze in contact
gebracht met Fier Fryslân en via hen komen ze weer in contact met de politie,
dit maal om aangifte te doen. O werd pas na vijftien maanden naar Fier Fryslân
verwezen omdat ze eerder asiel had aangevraagd. M was zwanger toen iemand
die zij kende van het werk zei dat ze naar de politie moest gaan. Zij is naar de
politie gegaan en is toen de vreemdelingenprocedure ingegaan. Van daaruit
kwam ze bij Fier Fryslân terecht.
Q zien we ook in een focusgroep bij Fier Fryslân. Hij is evenals P bij een inval
van de politie meegenomen (samen met tien andere jongens). De inval van de
politie was zoals eerder aangeduid, hun redding.
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R, S en T zien we in een Focusgroep op een locatie in het midden van het land,
zij kennen elkaar niet en hun situatie is zeer verschillend. R wordt door de
politie aangehouden met een klant in de auto en in vreemdelingendetentie
geplaatst. S besluit de politie om hulp te vragen als zij vanuit Gambia Nederland
binnenkomt. Ze wordt drie maanden in detentie gezet en zegt niets tegen de
politie uit angst voor haar kind in Gambia. Vanwege de druk van uitzetting
besluit ze haar verhaal te vertellen tegen haar advocaat.
T is weggelopen bij de personen die haar naar Nederland hebben gebracht, na
een aantal dagen op straat zwerven wordt ze aangehouden door de politie. Ze
durft dan haar verhaal dat ze in de prostitutie moest werken niet te vertellen.
Voor U was het mogelijk om even aan het toezicht van zijn uitbuiter te
ontsnappen toen deze aan de telefoon was en wegliep van de auto waarin hij
zat. Hij werd twee weken seksueel uitgebuit en kon niet vluchten. Hij greep de
eerste de beste kans aan om weg te komen bij de man die hem uitbuitte.
V heeft in Spanje in de prostitutie gewerkt en is daarmee gestopt toe ze weer
zwanger was. Ze wilde het kind graag houden, voelde zich sterk en kwam in
opstand. Via een klant is ze met haar kind weggegaan en naar Nederland
gegaan. Het was het idee van de klant om naar Nederland te gaan.
W is misleid over de redenen om naar Nederland te komen. Wanneer de vrouw
die haar vanuit Nigeria naar Nederland heeft gebracht voorstelt in de
prostitutie te gaan werken, weigert ze. In totaal is ze twee weken in Nederland
als ze met haar drie kinderen het appartement van deze vrouw, die dan even
weg is, verlaat omdat ze bang is voor die vrouw.
X is twee weken door een madam gedwongen als prostituee te werken. Een
ander meisje zei dat ze weg moest lopen nu ze nog in het huis van de madam
woonde. Daarna zou ze worden overgeplaatst en geen kans meer hebben te
vluchten. Wanneer de madam vergeet de deur af te sluiten, vlucht X de straat
op. Ze heeft steeds aangegeven het werk niet te willen doen maar dit was de
eerste kans om te vluchten.
Y is onderschept op Schiphol toen ze uit Italië was gevlucht nadat ze daar in de
prostitutie had gewerkt. Van daaruit wordt ze in de opvang geplaatst.
Z heeft zichzelf gemeld bij de politie. Ze heeft een afweging gemaakt en advies
ingewonnen bij andere Nigeriaanse mensen die ze kende. De afweging bestond
eruit of illegaal te blijven in de uitbuiting of toch naar de politie te gaan en het
risico te lopen dat ze erachter komen dat ze illegaal was. Uiteindelijk heeft ze de
adviezen opgevolgd en is naar de politie gegaan.
Ten slotte het verhaal van Zz, die werd opgepakt door de politie toen ze thuis
was en werd verdacht van mensenhandel. Ze heeft drie weken vast gezeten en
werd verhoord als verdachte voordat ze als vermoedelijk slachtoffer werd
doorverwezen naar de hulpverlening.

5.1.4

EU‐onderdanen slachtoffers van arbeidsuitbuiting

In deze categorie hebben we vijf personen gesproken. We beginnen voor de
aanduiding van de slachtoffers van arbeidsuitbuiting weer met A.
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Bij deze groep slachtoffers zijn er twee factoren die een belangrijke rol spelen
bij het besluit al dan niet een situatie van uitbuiting te verlaten of in ieder geval
daartegen in verweer te komen. Ten eerste zijn zij doorgaans voor de
huisvesting afhankelijk van de werkgever of het uitzendbureau waarvoor zij
werken. Wanneer zij dus weggaan bij hun werkgever verliezen ze ook
huisvesting. Omdat deze groep doorgaans geen sociaal vangnet heeft in
Nederland is dit een drempel. Een tweede factor is de tussenkomst van een
uitzendbureau of een ‘bemiddelingsbureau’, waardoor het onduidelijk is waar
zij terecht kunnen met klachten of vragen. A heeft opslag gevraagd aan zijn baas
maar die gaf dat niet. Vervolgens is hij naar het uitzendbureau gegaan die weer
vertelde dat de baas van het bedrijf dat moet doen en ondertussen gebeurde er
niets. In veel gevallen is het de symbolische druppel die ervoor zorgt dat de
werknemers aan de bel trekken. Toen E in de gaten kreeg dat hij niet alles
betaald zou krijgen heeft hij aan de eigenaar van het bedrijf duidelijk gemaakt
hoeveel geld hij nog tegoed had. E: ‘Op maandag lieten we de kaarten met uren
zien en die wilden we uitbetaald hebben. Hij pakte die kaart en lachte erom en
liep weg … Toen we in de kantine kwamen zei de man dat het afgelopen was met
werken’.
Omdat de personen die wij hebben gesproken vaak wel willen werken maar
niet op de manier waarop ze op dat moment te werk zijn gesteld, overwegen ze
eerder verandering te brengen in hun situatie dan de situatie te verlaten.
B verkeerde in een geheel andere, meer extreme uitbuitingssituatie bij haar
werkgever, een champignonkwekerij, waar ze zonder tussenkomst van een
uitzendbureau werkte. Zij moest daar 15‐16 uur per dag werken, soms zelfs 21
uur. B: ‘Ik had al snel in de gaten dat het niet goed was daar en ik heb voor mezelf
besloten om te vluchten. Ik heb hulp gekregen van personen die daar eerder
waren gevlucht. Zij zijn mij ’s nachts komen halen. Ik heb gezegd dat ik een koffer
met cadeautjes had voor de kinderen van mijn zus in Polen en dat ze die op
kwamen halen. Op die manier is het gelukt om daar weg te komen. Ik heb daarna
de hele dag zitten huilen van geluk omdat het gelukt was’.

5.1.5

Niet EU‐onderdanen slachtoffer arbeidsuitbuiting

In deze categorie spraken we vier slachtoffers.
De slachtoffers in deze groep waren niet legaal in Nederland en dat maakte hen
kwetsbaar voor uitbuitingspraktijken. Degene die hen uitbuitte, dreigde met
aangifte bij de politie of vertelde hen, dat als ze naar de politie zouden gaan ze
gevangengenomen zouden worden en bovendien dat de politie hun verhaal niet
zou geloven (F). Omdat ze doorgaans niet bekend zijn met de Nederlandse
situatie is dit een belemmering om uit de situatie van uitbuiting te stappen
indien dat al een optie is. Daarnaast is er meestal geen enkel sociaal vangnet
waar ze naar toe kunnen als ze uit de uitbuitingssituatie zouden kunnen
geraken. F: ‘Ik heb een moment gevonden waarop ik kon ontsnappen. Ik kon op
niemand bouwen. Ik was voor zes maanden hier en ik kende geen mensen die ik
kon vertrouwen’. Omdat ze al die tijd dat ze hier was werd mishandeld heeft ze
uiteindelijk besloten te vluchten. Na haar vlucht is ze wel op zoek gegaan naar
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een politiebureau maar durfde daar uiteindelijk niet binnen te stappen
vanwege de verhalen die waren verteld. Pas veel later nadat ze illegaal in
Nederland had verbleven en een vriendin haar verhaal geloofde en ze ook had
gezien dat na haar weer iemand anders werd uitgebuit door dezelfde mevrouw
durfde ze naar de politie te gaan.
G werd door de politie meegenomen tijdens een inval in het restaurant waar hij
werkte. Met zijn baas had hij afgesproken dat ze niets zouden zeggen tegen de
politie over het werk. Ook G werd door zijn uitbuiter verteld dat de politie niet
te vertrouwen is en hem zou uitzetten. G: ‘Daardoor vertrouwde ik de politie niet
en wilde ik niet mijn verhaal doen’. Pas na een asielprocedure en
vreemdelingendetentie van acht maanden en het besluit dat hij zou worden
uitgezet naar een ander land dan zijn thuisland heeft hij zijn verhaal over de
uitbuiting verteld en werd hij in contact gebracht met Fairwork.
Ook H komt in aanraking met de politie door een inval waarbij zij wordt
aangezien voor haar bazin die wordt verdacht van oplichting. Na zeven
maanden detentie wordt ze vrijgelaten omdat ze huidkanker heeft. Toen ze
uiteindelijk haar verhaal vertelde aan haar advocaat werd duidelijk dat ze
slachtoffer was. Bij I tenslotte werd een inval gedaan omdat de politie
aanwijzingen had dat het mis was op het bedrijf waar I woonde en werkte. Ze
werd meegenomen naar het politiebureau en daar voorgelicht waarna I
aangifte heeft gedaan en bij Fier Fryslân terecht kwam.

5.2 Ordening behoeften slachtoffers van mensenhandel
In de literatuur zijn verschillende indelingen ontwikkeld om behoeften van
slachtoffers van delicten te ordenen (van Dijk en van Mierlo 2009; van Mierlo
en Pemberton 2009; ten Boom en Kuipers 2008).
In de victimologische literatuur worden doorgaans drie perspectieven gebruikt
om de kwaliteit van slachtofferzorg te meten; het rechtsperspectief, het
preventieperspectief en het geestelijke gezondheidsperspectief (van Mierlo en
Pemberton 2009; Baldry en Winkel 2008; Winkel 2007). Daarnaast wordt
onderscheid gemaakt tussen procesbehoeften en uitkomstbehoeften. Onder de
eerste vallen i) bejegening en informatie en ii) participatie. De
uitkomstbehoeften worden in twee categorieën onderscheiden. De eerste
categorie betreft behoeften gerelateerd aan het strafproces waaronder reden
voor aangifte en uitkomst van het strafproces. De tweede categorie zijn de
uitkomstbehoeften buiten het strafproces; i) omgaan met gevoelens van angst
en rouw, ii) erkenning, iii) preventie van herhaling, vervolgschade en veiligheid,
iv) materiële compensatie, v) woede, vergelding en vergeving (van Mierlo en
Pemberton 2009; van Dijk en van Mierlo 2009). Ten Boom en Kuipers hebben
de behoeften ondergebracht in de volgende clusters; emotioneel, strafproces in
ruime zin, informatie, praktisch, financieel en primair (ten Boom en Kuipers
2008).
Ook dient een onderscheid gemaakt te worden naar behoeften tijdens
crisisopvang, op korte termijn en op lange termijn (zie ook hoofdstuk 2). In ons
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onderzoek zijn vooral slachtoffers betrokken die al een wat langere tijd uit de
situatie van uitbuiting waren en die hebben ons een inzicht kunnen geven in de
veranderende behoeften binnen het tijdsverloop. We hebben daardoor een
redelijk beeld gekregen van het verschil tussen de behoeften op korte termijn
(grofweg de eerste drie maanden) en op lange termijn (periode daarna) en
zullen dat onderscheid verder aanhouden.
Een volgende vraag die opkomt, is of er een hiërarchie kan worden aangebracht
in de verschillende behoeften. De weging van behoeften is niet expliciet aan de
orde gekomen tijdens de interviews in de zin dat gevraagd is een ranking aan te
geven aan de geïdentificeerde behoeften, zoals bijvoorbeeld wel wordt gedaan
in de CQ‐index (Nivel). Wel is steeds de vraag gesteld, ‘waar had u op dat
moment het meest behoefte aan’ of ‘wat was voor u op dat moment het
belangrijkste’. Zoals we reeds zagen is bij slachtoffers mensenhandel in eerste
instantie de beschermingsbehoefte overheersend en wanneer aan deze
behoefte niet wordt tegemoet gekomen komt het slachtoffer niet toe aan de
identificatie van andere behoeften.
De psycholoog Maslov (1972) onderscheidt vijf behoefteniveaus; biologische
behoeften, de behoefte aan veiligheid, sociale behoeften, de behoefte aan
erkenning en ten slotte de behoefte aan zelfverwezenlijking. Hij gaat er daarbij
vanuit dat behoeften op een volgend niveau pas in beeld komen als een persoon
geen energie meer hoeft te steken in de behoeften op eerdere niveaus omdat
die goeddeels bevredigd zijn. Vanuit deze theorie is goed te verklaren waarom
door slachtoffers mensenhandel rust en ‘bijkomen’ (biologische behoeften door
ons aangeduid als primaire behoeften, niveau 1) en veiligheid en bescherming
(niveau 2) vaak als belangrijkste behoeften worden aangegeven waarbij de
mate van bevrediging van deze behoeften bepalend is voor verdere
beslissingen. Kan de benodigde bescherming niet worden geboden dan zal dit
een obstakel zijn voor het aangaan van een vertrouwensrelatie (sociaal contact
en erkenning niveaus 3 en 4) met hulpverlening en politie. Om uiteindelijk te
bewerkstelligen dat het slachtoffer weer in staat is zelf richting te geven aan
zijn of haar leven (zelfontplooiing, niveau 5) is het dus noodzakelijk dat eerst
veiligheid is geboden en vertrouwen is gewekt. De theorie van Maslow maakt
inzichtelijk waarom een slachtoffer meer genegen zal zijn te getuigen wanneer
in redelijke mate tegemoet is gekomen aan zijn primaire behoeften (ten Boom
en Kuipers 2007; Goodey 2000).
Op basis van bovenstaande aan de literatuur ontleende inzichten hebben we
een schema gemaakt voor de categorisering van de behoeften van slachtoffers
mensenhandel. De behoeften‐niveaus van Maslov zijn vertaald naar de aspecten
die voor slachtoffers mensenhandel het belangrijkste lijken te zijn. Dit zijn:
primaire behoeften, bescherming, informatie, erkenning en bejegening,
schadevergoeding en psychologische hulp. Hieronder worden deze categorieën
kort toegelicht.
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5.2.1. Primaire behoeften
Binnen deze categorie vallen de behoeften die voorrang hebben boven alle
andere behoeften omdat ze essentieel zijn voor ons voortbestaan. Hiertoe
behoren de behoefte aan water, voedsel, zuurstof, rust, slaap en het vermijden
van pijn. Alhoewel in onze Westerse wereld aan de meeste van deze behoeften
zonder meer tegemoet gekomen wordt kunnen we op basis van de literatuur
binnen deze categorie een aantal specifieke behoeften voor slachtoffers
mensenhandel aanduiden. In de eerste plaats is er na een situatie van uitbuiting
grote behoefte aan rust en slaap. Afhankelijk van de mate van uitbuiting en de
aard van de uitbuiting kan er sprake zijn van lichamelijk disfunctioneren of
lichamelijk letsel. Een belangrijke behoefte kan zijn het herstel van letsel en
vermijden van nieuw letsel. Voor de tegemoetkoming aan deze behoeften lijkt
vooral een rol weggelegd voor de hulpverlening alhoewel andere actoren
(waaronder politie) een rol kunnen spelen bij de identificatie ervan.
5.2.2 Bescherming
Zoals vermeld staat de behoefte aan bescherming en veiligheid bij een groot
aantal slachtoffers mensenhandel op de voorgrond. Het gaat dan over
bescherming tegen fysiek en psychisch geweld met de daaraan verbonden
behoeften van opvang en losmaking uit de situatie van uitbuiting. Voor een
bepaalde groep is bescherming en veiligheid gerelateerd aan hun
verblijfsrechtelijke status en de zekerheid hier wel of niet te mogen blijven. De
behoefte aan bescherming en veiligheid is van belang voor zowel de
hulpverlening als de partners in de strafrechtketen. Indien er sprake is van een
bestaand sociaal netwerk heeft het de voorkeur hier gebruik van te maken
(Appelo en Bos 2008; Winkel 2002; Denkers 1999; Shapland 1983). Bij
afwezigheid daarvan dient de hulpverlening zorg te dragen voor veilige
huisvesting. Daarnaast is het uiteraard de taak van de politie bescherming te
bieden tegen bedreigingen van de zijde van de daders. Gebrek aan aandacht
voor de behoefte aan veiligheid leidt tot blijvende angst en andere psychische
klachten (Maercker en Mehr, 2004; Kilpatrick en Acierno 2003; Brewin et al.
2000; Ullman 1999)

5.2.3 Informatie
Informatie speelt een belangrijke rol als het gaat over bescherming en
veiligheid; wie biedt bescherming, op welke manier, kan de verdachte
binnenkomen op de opvanglocatie, wordt iemand op de hoogte gehouden van
de strafprocedure, etc. (ten Boom en Kuipers 2008). Maar informatie speelt ook
een rol bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie met hulpverlening en
actoren in de strafrechtketen (de behoefte aan sociaal contact in de piramide
van Maslov). Wordt accurate en begrijpelijke informatie gegeven over het
strafproces en de gevolgen van het doen van aangifte, wordt duidelijk gemaakt
wat verwacht kan worden van de hulpverlening en wat de verwachtingen zijn
t.a.v. het slachtoffer. In veel onderzoeken wordt genoemd dat over de positie
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van het slachtoffer in de verschillende fasen van de strafprocedure
onvoldoende informatie wordt verstrekt en dat deze onduidelijkheid in de weg
staat aan het winnen van vertrouwen of aan coöperatief gedrag (Goderie en
Boutellier 2009; Montpellier 2009; Brunovskis en Surtees 2007).

5.2.4. Erkenning en bejegening
De bejegening en de erkenning van het slachtoffer worden hier binnen dezelfde
categorie behandeld omdat deze nauw met elkaar samenhangen. Indien een
slachtoffer goed wordt bejegend, dan wordt dat door hem/haar ervaren als een
blijk van erkenning. Het slachtoffer voelt zich serieus genomen en erkent in zijn
hoedanigheid van slachtoffer met de daarbij horende aanspraken en rechten.
Uit onderzoek blijkt dat de bejegening en erkenning van cruciaal belang zijn
voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie (van Dijk en van Mierlo 2009;
Winkel e.a. 2006; Skogan 2005). Dit is het volgende niveau in de piramide van
Maslov, namelijk de behoefte aan sociale contacten, erkenning en waardering.
Wanneer slachtoffers het gevoel hebben serieus genomen te worden heeft dit
een positieve invloed op de bereidheid om aangifte te doen (van Dijk en van
Mierlo 2009; van Mierlo en Pemberton 2009). Op die manier kan het slachtoffer
waardering ondervinden en het gevoel van eigenwaarde versterken. Door
gebrek aan erkenning en een incorrecte bejegening kan deelname aan
strafproces in sommige gevallen juist leiden tot hertraumatisering van het
slachtoffer (Naylor 2010; Orth 2002; Strang 2002).

5.2.5 Schadevergoeding
Schadevergoeding kan gezien worden als een bepaalde vorm van erkenning.
Het kan een slachtoffer helpen negatieve consequenties van de uitbuiting te
herstellen en een gevoel van genoegdoening te ervaren, zeker wanneer de
schadevergoeding door de dader wordt betaald (van Dijk en van Mierlo 2009;
ten Boom en Kuipers 2007; Strang 2002). Ook een uitkering van het
Schadefonds Geweldmisdrijven wordt ervaren als een belangrijke vorm van
erkenning (Mulder 2013).

5.2.6 Psychologische hulp
Het wordt algemeen onderkend dat slachtoffers van ernstige delicten het risico
lopen op het ontwikkelen van psychische klachten waaronder PTSS (Winkel
e.a.; Winkel 2002; 2003Zoelner e.a. 2000). Uit onderzoek blijkt echter dat de
doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening (zo die al aanwezig is)
vaak te wensen overlaat (Winkel e.a. 2003). Zimmerman laat in haar onderzoek
zien dat de behoefte aan psychologische hulp al aanwezig is direct na het
verlaten van de uitbuitingssituatie maar dat de aard van de benodigde psycholo
gische hulp verandert naarmate te tijd verstrijkt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt
dat slachtoffers van mensenhandel pas op de langere termijn toekomen aan de
behoefte tot verwerking en zelfontplooiing (Zimmerman e.a. 2006). We scharen
de behoefte aan zingeving en zelfontplooiing hier onder de behoefte aan
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psychologische hulp. Dit sluit aan bij de behoeftepiramide van Maslov maar ook
bij de victimologische aandacht voor post‐traumatic growth (Zoelner en
Maecker 2006). Een belangrijk sleutelbegrip is veerkracht (resilience). Bekend
is dat veerkracht van belang is bij het omgaan met moeilijke omstandigheden
en dat veerkrachtgerelateerde variabelen (zoals zelfvertrouwen, autonomie,
zingeving en sociale steun) een buffer kunnen vormen tegen klachten (Bos en
Appelo 2009; Veenhoven, 2002a; 2002b). Het ervaren van autonomie zou
volgens Appelo doorslaggevend zijn voor geluk en welbevinden (Appelo 2013).
Door van Mierlo en Pemberton is ook de behoefte tot het omgaan met woede
geïdentificeerd. Woede is een emotie die vaak voortkomt uit het gevoel
beledigd te zijn of met disrespect te zijn behandeld, situaties die in een
uitbuitingssituatie continu aan de orde zijn (van Mierlo en Pemberton 2009;
Winkel 2007; Miller 2001). Maar ook in het vervolgtraject in de hulpverlening,
tijdens het strafproces of in andere situaties kan sprake zijn van disrespect of
belediging. Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een slachtoffer zich niet
serieus genomen voelt, wanneer een slachtoffer als dader wordt behandeld of
wanneer klachten worden genegeerd. Woede is dus een emotie die op alle
behoefteniveaus en in alle fasen kan spelen en op verschillende personen en
actoren kan zijn gericht. Derhalve wordt de behoefte om te gaan met woede
niet als separate categorie genoemd maar zal deze worden besproken indien de
interviews en focusgroepen daartoe aanleiding geven.
Hierboven is de door ons te hanteren ordening binnen de verschillende behoef‐
ten van slachtoffers van mensenhandel in het kort besproken. In ons onderzoek
is zoals eerder besproken steeds onderscheid gemaakt tussen vijf categorieën
slachtoffers mensenhandel Nederlanders/seksuele uitbuiting, EU onderdanen/
seksuele uitbuiting, Niet EU/seksuele uitbuiting, EU/arbeidsuitbuiting en niet
EU/arbeidsuitbuiting.
In het navolgende worden deze behoeften per categorie slachtoffers nader
besproken. Aan het slot zullen de belangrijkste bevindingen van ons onderzoek
betreffende de behoeften van deze categorieën kort worden weergegeven in
een overzichtstabel.

5.3 Behoeften Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting
Via contacten binnen ons netwerk zijn we in contact gekomen met acht
Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting. Vier van hen hebben aangifte
gedaan. De overige vier zijn wel op enig moment in contact geweest met de
politie maar hebben de aangifte niet door durven zetten (of deze is niet door de
politie opgenomen). Allen hebben langere tijd in de prostitutie gewerkt maar
de periode van uitbuiting verschilt aanzienlijk, van zeven jaar tot acht maanden.
De ervaringen met politie en hulpverlening zijn divers, evenals de redenen
waardoor ze uit een situatie van uitbuiting zijn geraakt. Zeker vijf van de
slachtoffers zegt zich niet te herkennen in het beeld dat in de media wordt
gegeven van slachtoffers mensenhandel of slachtoffers loverboys. Zij vinden dat
te veel nadruk wordt gelegd op buitenlandse slachtoffers of dat een beeld
wordt geschetst van onzekere en minder begaafde slachtoffers, afkomstig uit

97

gebroken gezinnen. Zij vinden dat beeld te eenzijdig en herkennen zich er niet
in.
Bijzonder aan deze categorie is dat zij geen behoefte hebben aan een
verblijfsvergunning en daardoor buiten het regiem van de B9 vallen. Gesteld
wordt dat zij gebruik kunnen maken van de reguliere hulpverlening (WMO,
AWBZ zie hoofdstuk 2) en dat zij de hulpverleningsstructuren kennen omdat zij
Nederlander zijn. Hieronder worden hun behoeften en ervaringen binnen de
categorisering weergegeven.

5.3.1 Primaire behoeften
De meeste vrouwen geven aan dat zij direct na de situatie van uitbuiting
behoefte hebben aan rust en bij moeten komen. Dit kan alleen als de veiligheid
voldoende wordt gewaarborgd. Door de geboorte van haar gehandicapte
dochter, verblijft A een tijd lang in een Ronald McDonald huis en heeft ze
minder contact met haar pooier. Zij vertelt: ‘in de zes maanden dat we daar
waren heb ik gewoon veel tijd gekregen om na te denken, waar ik met mijn leven
heen wilde, dat ik meer waard was’. Ook B vertelt dat ze tijdens een verblijf van
tien maanden in een opvanghuis tot rust kon komen. C vertelt dat ze na zeven
maanden cocaïne gebruik en uitbuiting, uitgeput en wanhopig was en dat haar
primaire behoefte rust was. D geeft aan dat ze behoefte had aan rust, tot
zichzelf komen en alles op een rijtje zetten nadat ze uit de uitbuitingssituatie
was geraakt. E die dezelfde behoefte had, kreeg dit voor elkaar door plaatsing
in een blijf van mijn lijf huis ver weg van de stad waar zij woonde. E die daarna
snel is doorgegaan met haar leven zegt achteraf dat ze daar later last van had:
‘Rust was heel belangrijk voor mij. Ik ben veel te snel weer doorgegaan met mijn
leven. Achteraf was dat niet slim om weer gelijk nieuwe dingen te doen’. Ook F
geeft de primaire behoeften direct na de uitbuiting duidelijk weer: ‘Rust. Ik was
de weg helemaal kwijt. Ik moest ook aansterken qua voeding. Ik was veel
afgevallen’. Maar zij geeft ook aan dat zij direct nadat haar familie haar uit de
situatie van uitbuiting had gehaald en haar had ondergebracht bij een direct
familielid ver buiten haar woonplaats weer terug wilde naar het pand waar ze
moest werken. Na een stevige confrontatie met haar vader werden haar de
ogen geopend. Daaruit bleek voor haar ook dat haar familie haar wilde helpen.
Primaire behoeften gelden niet alleen voor slachtoffers zelf maar ook voor
degene voor wie zij de zorg hebben, bijvoorbeeld voor een kind. Slachtoffer A
vertelt dat zij in een blijf van mijn lijf huis was ondergebracht met haar
meervoudig gehandicapt kind, waar geen begeleiding in het weekend was. Zij
raakte in paniek toen haar kindje stopte met ademhalen en er geen zorg of
hulpverlening aanwezig was. De enige oplossing was naar de artsen te gaan die
haar kindje kenden en wisten hoe ze haar moesten behandelen. Dit was aan de
andere kant van het land en de enige manier voor haar om daar te komen was
haar pooier te bellen met de vraag haar op te komen halen.
Zwangerschap en verslaving creëren specifieke behoeften. Toen B uit de
situatie van uitbuiting kwam en bij een vriendin ging wonen deed ze er alles
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aan om gezond te worden en van de drugs af te komen met name omdat ze
zwanger was. Hierbij heeft ze geen hulp gezocht of gekregen.
Een aantal slachtoffers vertelt dat zij alles doet om hun uitbuiter maar gedeisd
te houden en te voorkomen dat hij hen of hun familie iets aan zal doen. A: ‘ik
probeerde hem de hele tijd gedeisd te houden, ook voor mijn familie. Dat was een
reden om nog contact te hebben en een bezoekregeling te hebben omdat hij ook
mijn familie lastig viel. Tot hij werd opgepakt, dat was het begin dat ik eindelijk
rust kreeg’. In dit verband wordt ook vaak genoemd dat ze na de periode van
uitbuiting eerst los moeten komen van de pooier en de situatie. Allen geven aan
dat ze in die periode direct na de uitbuiting nog volledig onder invloed van hun
pooier stonden. Met name degene die over een langere periode zijn uitgebuit
hebben het gevoel dat ze moeten leren zelf na te denken zonder daarbij
afhankelijk te zijn van de pooier. Ze noemen dit een hersenspoeling waarvan ze
moeilijk los kunnen komen (zie ook bij psychologische hulp hieronder). H
vertelt hoe een van haar therapeuten uitlegt dat ze last heeft van het Stockholm
syndroom: ‘Hij zei je leeft natuurlijk heel lang in en patroon waarin je heel
afhankelijk bent van iemand, en opeens valt dat weg. En dan moet je het maar
weer alleen gaan uitzoeken. En opnieuw vertrouwen gaan vinden in mensen’. In
de periode na de bevalling toen E was gestopt met de prostitutie duurde het
nog een hele tijd voordat ze los kon komen van haar pooier. E: Ik had mijn
gedachtes toen niet op orde. Het is een soort hersenspoeling waar je doorheen
wordt gesleurd… Daar heb ik nog steeds last van, dat de keuzes toen voor mij
werden gemaakt en welke gedachtes hij had waren belangrijk’. ‘Nadat ik in het
opvanghuis tot rust was gekomen was mijn plan om het contact af te bouwen. Het
was voor mijn eigen veiligheid om langzaam afstand van hem te nemen’. G noemt
het proces van loskomen van de pooier, ‘ontwebben’.
Door deze situatie en door angst voor geweld en bedreigingen geven
slachtoffers aan dat ze vooral in deze eerste periode de pooier in bescherming
nemen door niet het volledige verhaal te vertellen of te doen voorkomen dat ze
niet gedwongen waren in de prostitutie. Voor de meesten is fysieke afstand en
plaatsing in een blijf van mijn lijf huis of andere vorm van beschermde opvang
de enige manier om los te komen van de pooier, uit diens invloedssfeer te
komen en zich te beschermen tegen het geweld van de pooier (zie ook 5.3.2 ). In
die periode kunnen zij dan vaak tot rust komen.

5.3.2 Bescherming
Bedreigingen en geweld (ook van familie en kinderen) zijn voor deze vrouwen
een belangrijke reden om steeds terug te gaan naar de uitbuiter Het zijn ook de
reden waarom zij niet het (hele) verhaal vertellen tegen familie of
hulpverleners die zij tegenkomen. A: ‘Ik heb aangifte proberen te doen maar ik
had niet aangegeven dat het om uitbuiting ging. Alleen om huiselijk geweld.
Daardoor liep het ook stuk. Voor die vluchtpoging heb ik ook al een keer aangifte
gedaan, ik had toen een klaplong opgelopen … Maar die vluchtpogingen slaagden
ook nooit, er was altijd dreiging waardoor ik terug ging’. D vertelt dat er
constant iemand bij haar was die een oogje in het zeil hield zodat zij niet weg
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kon. F vertelt dat ze verschillende keren is gevlucht maar dat haar pooier haar
iedere keer weer terughaalde. Nadat haar familie G achter de ramen vandaan
heeft gehaald en haar pooier haar uiteindelijk met rust laat zegt ze: ‘Ik ben blij
dat ik hem toen niet meer tegen ben gekomen want ik had zo weer achter het
raam gestaan. Ik had niets om me te verweren tegen hem’. Ook B geeft aan dat
het geweld en de dwang door haar pooier zo heftig waren dat zij niet tegen hem
in het verweer kwam en ook niet naar de politie durfde te gaan. Daar voegde zij
aan toe: ‘je weet dat de politie niet heel veel doet en dat hij nooit lang vast zit. Ik
zou nooit naar de politie gaan. Ander meiden die voor hem werken gaan ook niet
naar de politie’. Ook andere slachtoffers benoemen de beperkte mogelijkheden
van de politie om bescherming te bieden (o.a. A en C). E benoemt de angst die
zij heeft in de periode dat zij probeert los te komen van haar pooier: ‘De angst
dat hij binnen zou komen in mijn huis was heel groot. Ik sliep ’s nachts met een
mes onder mijn kussen en mijn dochter sliep ’s nachts ook op mijn kamer. Toen
had ik nog niet gedacht aan aangifte, pas de angst voor mijn dochter zette me
ertoe om aangifte te doen. Je ziet meiden zoals mij niet snel aangifte doen’. Ook H
vertelt dat ze verlamd werd door angst toen ze net uit de prostitutie was en
weg bij haar pooier: ‘mijn hoofd was zo warrig. Ik praatte alleen maar over mijn
angst, ik was bang, ik durfde de deur niet open te doen, niemand mocht bij mij in
huis, als de bel ging dan kroop ik weg bij de deur, en de post maakte ik niet meer
open. Mensen die langs liepen, dan raakte ik gewoon lichtelijk in paniek’.
De meesten geven aan dat de situatie in de reguliere opvang en de blijf van mijn
lijf huizen voor hen niet veilig genoeg was om hun hele verhaal te vertellen (A,
B, C, E, F). Sommigen waren bang dat ze daardoor hun kind zouden kwijtraken.
Anderen gaven aan nog te bang te zijn voor represailles en daarom niet het
verhaal te vertellen of waren bang dat als zij hun verhaal zouden vertellen het
terecht zou komen bij de pooier, bijvoorbeeld via groepsgenoten. Anderen
kwamen in een opvang waarbij het niet de bedoeling was om de problemen aan
te pakken en waarbij vooral werd gekeken naar het hier en nu. D: ‘Het was een
wegloophuis, dus dat was helemaal niet de juiste insteek voor mij. Zij kenden mijn
situatie… Er was geen psychologische of maatschappelijke hulp’. Op de vraag wat
verbeterd kan worden wordt door sommigen meer veiligheid in de opvang
genoemd.
Zoals hierboven aangegeven is de relatie met de pooier/uitbuiter vaak
gecompliceerd en ambivalent. Aan de ene kant zijn ze bang voor represailles en
nemen ze hem in bescherming, aan de andere kant zijn ze ook geneigd de goede
kanten van de persoon te zien. G: ‘Soms kon je ook lol hebben. Hoe kan het dan
dat je het naar je zin hebt terwijl het gedwongen is? Dat is natuurlijk
overlevingsstrategie’. E: ‘Het juiste perspectief toen ik net uit de situatie van
uitbuiting was had ik niet. Hij heeft dit wel gedaan maar hij heeft ook wel goede
kanten. De dingen die hij wel lief deed en je bent er ook niet over uit of het echt
was in het begin dat je een relatie met hem kreeg. En de hersenspoeling speelt
daar ook in mee, het was niet geoorloofd om een slechte gedachte over hem te
hebben, want dat straalde ik uit en dan kreeg ik gelijk klappen’.
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Bescherming zoeken voor henzelf of het kind waar het slachtoffer de zorg voor
heeft is vaak een motivatie om hulp te gaan zoeken, A: ‘Als ik mezelf niet iets
waard vond, dan moest ik het [vluchten] toch wel voor haar doen’. Eerder heeft A
een gedwongen abortus ondergaan.
Toen B gruwelijk werd mishandeld en bij haar huisarts kwam met allerlei
verwondingen en kwetsuren heeft zij een deel van het verhaal verteld maar de
huisarts heeft haar niet doorverwezen. Ook heeft ze ervaring met hulpverlening
dat dingen beloofd werden die later niet waar konden worden gemaakt. Dit
doet afbreuk aan het vertrouwen in de hulpverlening in zijn algemeenheid.
Sommigen zijn tijdens hun (vroege) jeugd in aanraking geweest met de
hulpverlening (B, C, D, F) of hebben anderszins een problematisch niet stabiele
jeugd gehad (A). Bij twee vrouwen lijkt er geen problematische jeugd te zijn
geweest (E en G)
Angst om de pooier tegen te komen speelt een belangrijke rol (B, C, F, G) om
elders veilig onderdak te zoeken. F: ‘mijn familie heeft een plek geregeld. Ik was
niet veilig in mijn woonplaats, hij wist ook waar mijn ouders woonden’.
Ongeveer de helft van de geïnterviewden leidde een dubbelleven. Ze gingen
overdag naar school of werk en ’s avonds en ’s nachts moesten ze werken als
prostituee. Om dit vol te houden gebruikten sommigen drugs (B, C,).
Een aantal slachtoffers geeft het belang aan van een sociaal netwerk, met name
familie. Familie is vaak vertrouwd en daarmee een goede plek voor slachtoffers
om naar toe te gaan. C: ‘Ik was uitgeput en ik was wanhopig. Dat was het moment
dat ik dacht er moet iets veranderen, want anders trek ik het niet meer. De enige
die me daarbij konden helpen waren mijn ouders, dus heb ik ze gebeld’. B vertelt
ook dat zij door afwezigheid van ouders kwetsbaar was om in een situatie van
uitbuiting te geraken.
Een aantal slachtoffers geeft aan ook na vele jaren na de uitbuiting moeilijk‐
heden te hebben met het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het aangaan
van een intieme relatie. Met name is dat het geval wanneer het trauma
onbehandeld is gebleven. Ook angst speelt na lange tijd (bij C na acht jaar) nog
een grote rol door het opgelopen trauma, ook al weet de persoon dat er geen
dreigement meer is. C: ‘De man zal niet meer op zoek zijn naar mij…ik ben nu
niet meer interessant voor hem. In principe is het veilig, maar als ik naar die stad
ga ben ik dagen van tevoren heel zenuwachtig. Dan ben ik het liefst onzichtbaar
en doe ik mijn capuchon op. Als mijn vriend meegaat dan moet hij goed mijn hand
vasthouden’. Ook H heeft, zelfs na verschillende jaren van intensieve therapie,
moeite met het vertrouwen van mensen.

5.3.3

Informatie

Informatie over het verloop van de strafzaak is van cruciaal belang. A werd
geconfronteerd met haar pooier toen hij met verlof was uit de gevangenis
terwijl zij niet wist dat hij verlof had. Dit soort ervaringen doen afbreuk aan het
vertrouwen in het rechtssysteem. Sommige slachtoffers zeggen dat zij niet
worden geïnformeerd wanneer de persoon tegen wie ze aangifte hebben
gedaan vrij zal komen, in verband met de privacy van die persoon. Anderen zijn
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positief over contact met de politie en de informatie die hen is of wordt
gegeven. Wel geven allen die in contact zijn geweest met politie voor eventuele
aangifte (A, C, E, F) aan dat het emotioneel zwaar is om steeds het verhaal te
moeten vertellen, dat de procedure erg lang duurt en dat de onzekerheid of het
tot een strafzaak zal komen en of de pooier opgepakt wordt en/of langer vast
blijft zitten steeds knaagt. Een slachtoffer geeft aan bewust niet het traject van
aangifte te hebben bewandeld om niet steeds haar verhaal te moeten vertellen
en daar veel energie in te moeten steken. In een aantal gevallen werd
slachtoffers ook afgeraden om aangifte te doen (A, B, C, E, F), soms omdat de
pooier te gevaarlijk was en soms om dat er te weinig bewijs zou zijn (een‐
tegen‐een). Een slachtoffer is duidelijk teleurgesteld dat haar zaak is
geseponeerd. Wel is ze tevreden over de manier waarop de politie haar vragen
stelde, die waren heel concreet volgens haar. Toch is zij van mening dat politie
niet voldoende onderzoek heeft gedaan om haar zaak uit te zoeken. In twee
zaken zijn er fouten gemaakt met negatieve consequenties voor de slachtoffers;
in een zaak is een uitslag van forensisch onderzoek naar verwondingen per
abuis doorgestuurd aan de huisarts van de verdachte en in een andere zaak
moest door een verzuim het slachtoffer te informeren het verhoor met de
advocaat van de verdachte plaatsvinden op de zitting.
Alhoewel er steeds meer mogelijkheden zijn voor opvang is informatie
daarover niet altijd beschikbaar. B stelt dat toen zij uit de situatie van uitbuiting
kwam zij geen idee had waar ze terecht kon. B had het idee dat andere mensen
niet wisten op welke manier zij B konden helpen of waar ze haar naar toe
konden sturen voor hulp. B, C en F geven aan dat de hulp en opvang vaak per
regio geregeld is wat een belemmering kan vormen om daar gebruik van te
maken. Ook de regelgeving rondom de hulpverlening is ingewikkeld en vaak
zijn er niet de tijd en de mogelijkheden om dat uit te zoeken. Ook ziet deze
groep slachtoffers zich niet altijd als slachtoffer mensenhandel. E: ‘Ik wist niet
dat er een speciaal team mensenhandel bestond. Ik zag mezelf daar ook niet in
passen. Je ziet daarbij eerder buitenlandse vrouwen. Dus het verbaasde me wel
dat ik als slachtoffer mensenhandel werd gezien’.
In een aantal gevallen is er ook sprake van een financiële schuld en problemen
met het op orde krijgen hiervan (B, C, F). Praktische hulp en informatie
hierover is vaak nodig en welkom.

5.3.4

Erkenning/bejegening

Tijdens de rechtszaak had A het idee dat de rechter haar niet geloofde. Hij zei:
‘hoe kan het dat een mondige vrouw zoals jij zo lang in een dergelijke situatie kon
blijven zitten’. A voelde zich te kijk gezet door de rechter; ‘De advocaat van hem
[de verdachte] suggereerde dat ik dingen uit mijn duim had gezogen, en ik dacht
dat de rechter dat ook geloofde’. E kreeg het idee dat de Officier van Justitie in
haar zaak het dossier niet goed had gelezen. Hij stelde vragen waarop het
antwoord in het dossier was te vinden. Ze had het gevoel niet serieus te worden
genomen, behalve door haar eigen advocaat. Sommigen krijgen het gevoel niet
serieus te worden genomen door het uitblijven van stappen in een
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strafrechtelijk onderzoek of door een sepot. In de zaak van C had de politie haar
afgeraden aangifte te doen omdat haar pooier vuurwapengevaarlijk was. Ook
daar heeft C de politie informatie over gegeven. Na twee jaar nam ze contact op
met de politie en kreeg te horen dat het dossier was gesloten. C: ‘Ik was boos, ik
zat al twee jaar in de wachtstand en ze zouden me op de hoogte houden. Ik voelde
me onbelangrijk, het maakte niets uit wat ik zei’. F nadat haar zaak is
geseponeerd: ‘Ik voelde me in de steek gelaten door de overheid. De politie heb ik
niet meer nodig. Pak de echte criminelen aan in plaats van de tasjesdief’. Ook
voelde zij zich niet serieus genomen omdat er steeds veel tijd zat (twee
maanden) voordat een verhoor (op verzoek van F door twee vrouwelijke
ambtenaren) plaats kon vinden. H voelt zich niet serieus genomen bij een
verhoor bij de RC: ‘op een gegeven moment zegt die RC tegen zijn advocaat van
hoe gaan we het doen vandaag? Nou daar moet je bij mij niet mee aankomen…. Ik
dacht dat is ook niet professioneel’. Zij is daarentegen erg positief over de
bejegening door de politie. Die vindt zij erg betrokken en professioneel met
begrip voor haar angsten; ‘Er werd ook meteen gevraagd door de politie of hij [de
verdachte] mij had aangesproken. Dus dat vond ik fijn, dat gevoel wat ze me
geven, ze begrijpen dat ik bang ben’.
Sommige slachtoffers knappen af op de huidige hulpverlening. Twee
slachtoffers voelen zich niet serieus genomen in de EMDR therapie. Een derde
slachtoffer heeft hier juist positieve ervaringen mee. Een ander geeft de
wisseling van hulpverleners en het afgelasten van bijvoorbeeld groeps‐
gesprekken zonder dat vooraf mede te delen aan als redenen het vertrouwen in
de hulpverlening op te zeggen. Zij voelt zich niet serieus genomen. Ook wordt
gebrek aan empathie en gebrek aan specifieke kennis ook bij gespecialiseerde
hulpverlening (C, E, F) genoemd als belemmerend voor de hulpverlenings‐
relatie. Een slachtoffer heeft actief contact gehad met CoMensha en is daarin
teleurgesteld. Ze miste de follow‐up en er was geen persoonlijk contact.
Een aantal vrouwen (B, C en G) geeft aan problemen te hebben met de opvang
en begeleiding die volledig is georganiseerd door ervaringsdeskundigen. Zij
hebben ervaren dat medewerkers van een dergelijke organisatie zelf niet altijd
stabiel zijn en dat zij hen ook weer in een afhankelijkheidssituatie brengen
maar dan van de organisatie. Wel ziet een groot aantal slachtoffers
betrokkenheid van ervaringsdeskundigen in de professionele hulpverlening als
een mogelijke toegevoegde waarde voor het begrijpen van slachtoffers
mensenhandel.
Ook toen A haar leven weer op de rails probeerde te krijgen had ze behoefte
aan erkenning, het gevoel om serieus genomen te worden. Veel slachtoffers
ervaren schaamte omdat ze als prostituee hebben gewerkt en voelen dat er nog
een stigma op zit. Ze ervaren het als prettig wanneer ze te maken hebben met
politie of hulpverlening die weet waar ze het over hebben. Wel vinden zij dat er
in zijn algemeenheid te veel nadruk ligt op buitenlandse slachtoffers en zeer
jonge (soms minderjarige) slachtoffers die naïef en/of minder begaafd zijn. De
slachtoffers die wij in deze categorie hebben gesproken herkennen zich niet in
dit beeld.
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5.3.5

Schadevergoeding

In een zaak is een flinke schadevergoeding toegekend. In een tweede zaak is
een schadevergoeding geëist. In de zaak van E wees de rechercheur op de
mogelijkheid van voeging in de strafzaak. Zij had daar zelf nooit over
nagedacht. Ondanks dat het een hoog bedrag is, is de berekening gebaseerd op
de minimale kosten. In een andere zaak is ook een schadevergoeding toegekend
in eerste aanleg. In hoger beroep is deze gesneuveld. Zij heeft wel een
schadevergoeding van het Schadefonds Geweldmisdrijven gekregen.

5.3.6

Psychologische hulp

Een meerderheid ervaart een gebrek aan gerichte behandeling als reden dat zij
nog steeds de ervaring van uitbuiting niet hebben verwerkt en in het dagelijkse
leven problemen ondervinden, bijvoorbeeld angst om het huis te verlaten,
aangaan van intieme relaties, achterdocht. Daarnaast sluit de hulp en therapie
die deze groep heeft gehad vaak niet aan op hun behoeften. Toen A gevlucht
was en langere tijd in een blijf van mijn lijf huis verbleef had ze wel behoefte
om over haar situatie te praten, maar daar voelde ze zich te weinig veilig voor
in het huis. Ze was bang dat haar kind haar ontnomen zou worden als zij zou
vertellen dat ze als prostituee had gewerkt. Ook werd ze in een appartement
geplaatst met een alcoholische bewoonster wat niet goed samen ging met haar
kind: ‘Ik had behoefte aan een goede therapie, maar die heb ik nooit gehad. Nu
nog steeds niet’.
C heeft bijvoorbeeld therapie gehad tegen haar depressie maar dit was een
deeltijdbehandeling. Ze kon hier niet terecht met haar andere problemen en
voelde zich te onveilig in de groep om haar verhaal te doen. Verder was de
deeltijdbehandeling ook niet intensief genoeg. Daarna heeft zij wel goede
therapie gehad maar omdat zij in een ongezonde relatie zat heeft zij daar niet
maximaal van kunnen profiteren. Vervolgens kwam ze weer in een therapie
terecht waar ze niet over haar problemen kon praten. F: ‘Ik had ook individuele
gesprekken, ze begonnen alleen over het nu en niet over het verleden. Ik wilde het
verleden verwerken. Dat was mijn verwachting, het verleden was een blokkade,
daar had ik last van, geen sociaal leven. Ik heb het een keer kenbaar gemaakt, dan
luisteren ze er een keertje naar en vervolgens gaat het weer gewoon verder’.
Ook B vertelt dat ze in een tienermoederhuis waar ze werd opgevangen niet
haar verhaal durfde te vertellen. Zij had het idee dat wanneer zij het hele
verhaal zou vertellen zij niet in de opvang kon blijven. Ook zij vertelt dat ze
daar geen psychologische begeleiding kreeg ook niet daarna toen zij op zichzelf
ging wonen. Daardoor kwam ze opnieuw in de (financiële) problemen en werd
depressief. Zij is toen op eigen initiatief in de prostitutie gaan werken maar is
toen weer in handen van een pooier terecht gekomen en kwam ook weer
mensen uit het oude netwerk tegen. We zien dat een gebrek aan goede
begeleiding en behandeling kan leiden tot herhaald slachtofferschap (ook in
geval van C, D en G). Bij de vraag of een slachtoffer ontvankelijk was voor
hulpverlening zijn vroegere negatieve ervaringen met psychologische hulp voor
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een aantal slachtoffers redenen om argwanend te zijn jegens geboden hulp (B,
D).
De ambivalente relatie met de pooier speelt een belangrijke rol in het
verwerkingsproces en het slagen van psychologische hulp. G zegt over haar
houding t.a.v. de pooier net nadat ze uit de uitbuiting was: ‘Ik zou toen niets
hebben gedaan om hem in een kwaad daglicht te zetten. Ik was volledig in de ban
van hem. Die groep die uiteindelijk aangifte doet kan dit doen omdat ze geholpen
zijn door hulpverlening of andere instanties’. A vertelt dat het voor haar goed
was om te ervaren dat je los van de pooier dingen zelfstandig kunt doen. Het
weer leren op eigen benen staan was goed om los te komen en voor het
zelfvertrouwen. Daarbij is professionele hulp wel van belang volgens A omdat
zij de problematiek van de terugval herkennen en weten hoe daar mee om te
gaan. Veel slachtoffers geven aan dat ze volledig afhankelijk zijn gemaakt van
de pooier en niet meer weten hoe ze zonder moeten leven. Dan is begeleiding
op weg naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid belangrijk. E: ‘De
vrijheid die ik nu ervaar om je eigen gedachten te hebben is wat mij overeind
houdt en gelukkig maakt’. Daarbij geven verschillende slachtoffers aan dat ze in
de periode direct na de uitbuiting daar nog niet aan toe zijn. Dit komt overeen
met de bevindingen van Appelo (2013) dat autonomie van essentieel belang is
voor het welbevinden van een individu.
Ook na langere tijd na de uitbuiting is er een grote behoefte aan behandeling bij
verschillende slachtoffers. Zij geven aan behoefte te hebben aan begeleiding bij
het geven van een plek van deze ervaringen om de periode af te kunnen sluiten.
Ook is er grote behoefte aan het begrijpen van waarom hen dit is overkomen.
Daarbij valt op dat wanneer slachtoffers nog in het traject van de straf‐
procedure zitten ze daar niet echt aan toekomen; ten eerste omdat ze steeds
weer het verhaal moeten vertellen zonder dat zij daar direct wat aan hebben en
ten tweede vanwege de onzekerheid over de uitkomst en de angst die daarmee
gepaard gaat. In de terminologie van Maslov is dan het niveau van veiligheid
niet goed geborgd wat een belemmering vormt voor het realiseren van de
niveaus hogerop in de piramide zoals erkenning en zingeving. Verschillende
slachtoffers geven aan veel baat te hebben bij de coaching en begeleiding door
ervaringsdeskundige Linda Futa‐van Goch (Stichting Open Ogen), maar ook
negatieve ervaringen te hebben met andere ervarings‐deskundigen die minder
professioneel opereren. Over EMDR therapie wordt verschillend gedacht,
sommigen voelen zich bij deze therapie niet serieus genomen terwijl een ander
daar meer positief over is. Lotgenotengroepen worden als positief ervaren.
Een gewoon, normaal leven, huisje, boompje, beestje, met een man of persoon
die je kunt vertrouwen, is voor velen het ideaalbeeld voor de toekomst. Een
aantal geeft expliciet aan dat zij meer stabiel zijn geworden op het moment dat
ze een nieuwe gezonde relatie kregen (A, C). Studie en werk zijn ook belangrijk
voor het opdoen van positieve ervaringen en het herstel van zelfvertrouwen.
Er is een onderscheid te maken tussen behoeften in hulp op korte termijn en
lange termijn. Op korte termijn zijn veel genoemde behoeften: dingen op een
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rijtje kunnen zetten, loskomen, positieve ervaringen om zelfvertrouwen weer
op te bouwen. Op de lange termijn zijn de behoeften voornamelijk: zingeving,
begrijpen van de situatie, plekje geven, bij je gevoel kunnen komen, inzicht
waarom je dingen doet en verwerking. E: ‘als ik toen [kort na de uitbuiting]
allerlei therapeuten op mijn dak had gehad dan was ik daar niet aan toe gekomen
[aan de verwerking]’.

5.4 EU‐onderdanen slachtoffer van seksuele uitbuiting
In de dossierstudies van het OM zijn we een groot aantal slachtoffers van
seksuele uitbuiting afkomstig uit Midden‐ en Oost Europese landen (MOE‐
landen) tegengekomen. Ook de cijfers van CoMensha laten zien dat deze groep
een aanzienlijk percentage vormt van het totaal aantal slachtoffers. Van de in
totaal 1395 geregistreerde slachtoffers afkomstig uit de top tien van
herkomstlanden zijn in 2012 in totaal 744 registraties afkomstig uit MOE‐
landen (inclusief Macedonië). In 2011 heeft CoMensha 1222 registraties
genoteerd en in 337 gevallen betrof het een persoon uit een MOE‐land. Deze
grote aantallen zien we niet terug in de door ons geïnterviewde personen in de
opvang, waar we slechts vijf slachtoffers in deze categorie hebben kunnen
spreken.

5.4.1 Primaire behoeften
I wordt door de politie naar het ACM gebracht. In de meeste primaire behoeften
(onderdak, eten, kleding) werd daarmee voorzien. Het meisje met wie ze was
wil niet bij ACM blijven en ze hebben toen met een leugen het ACM verlaten. Ze
hebben toen niet het hele verhaal verteld.
Toen ze voor de tweede keer de uitbuiting verliet wilde ze als eerste bijslapen,
ze kon niet meer en had geen energie. Het heeft volgens I dan geen zin om te
gaan pushen met papierwerk en allerlei informatie over verzekeringen. Eerst
moet iemand zich op zijn/haar gemak voelen: ‘We hadden zoveel stress dat we
het niet echt meekregen. Ze vertelden over papieren en documenten, maar dat
ging allemaal langs ons heen’.
P werd in eerste instantie, na de politie inval, op een cel geplaatst in het
politiebureau, daarna werd hij met de andere slachtoffers in deze zaak in een
hotel geplaatst, waarna hij werd doorgeplaatst naar Fier Frieslân. P vertelt dat
hij in paniek was na de inval van de politie en dat de situatie chaotisch was.
J en K krijgen opvang van Fier Fryslân nadat ze door de politie zijn
doorverwezen. De gemeente heeft voor huisvesting gezorgd.
L is na de aangifte met een klant gaan samenwonen. Dit heeft een jaar geduurd.
In de tussentijd heeft ze niets van de politie gehoord. Omdat de klant haar in
alles kon voorzien had ze verder geen tekortkomingen in de primaire
behoeften. Nadat ze bij deze klant weg ging is ze bij Fier Fryslân gekomen en
heeft ze via Fier Fryslân eerst bij een meisje ingewoond die al hulp kreeg.
Daarna is bemiddeld door Fier Fryslân voor een particuliere huurwoning en na
een jaar heeft L een woning van Friesland Wonen kunnen betrekken.
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5.4.2

Bescherming

I was nadat ze de situatie van uitbuiting had verlaten erg bang en durfde niet
naar de politie. Het duurde een jaar voor ze naar de politie ging. Door
verschillende ervaringen heeft ze veel moeite om mensen te vertrouwen: ‘Het
probleem is dat mensen je zeggen te willen helpen maar ze willen er alleen zelf
iets uit halen of beter van worden’.
Op een dag bedacht ze dat naar de politie gaan het beste was. Het heeft een half
jaar gekost om haar verhaal te vertellen. De gesprekken vonden meestal bij
ACM plaats.
Onzekerheid over het verloop en de uitkomst van de rechtszaak is voor I een
belangrijke factor: ‘Ik heb de politie alles verteld, alles wat mij is aangedaan.
Maar ik weet dat deze man erg slim is en ik ben bang dat hij er wel onderuit komt
met zijn praatjes’. Ze heeft zich erg bang gemaakt over bedreigingen van haar
familie in Bulgarije.
L werd door een klant in bescherming genomen en heeft daardoor uit de
situatie kunnen blijven. Ze had al wel aangifte gedaan bij de politie, maar daar
werd niets mee gedaan. Het is niet duidelijk of dit komt omdat er geen
onderzoeksindicatie was of omdat L niet meer zichtbaar was voor de
autoriteiten. L vertelt dat ze van haar klant alles kreeg wat ze nodig had en dat
ook voor haar zoontje goed werd gezorgd.
P is ten tijde van de politie‐inval in het huis waar hij met 10 anderen werkte
(waaronder ook slachtoffer Q, niet EU‐onderdaan), zowel bang voor de politie
als voor de uitbuiter. Ook voelde P zich na langere tijd en tijdens de rechtszaak
geïntimideerd door de verdachte. P: ‘Hij had al drie keer contact met me gezocht,
zijn advocaat wilde me als onbetrouwbaar afschilderen’. De verdachte heeft het
wachtwoord voor online escort advertenties van P maar haalt zijn profiel er
niet af. Daardoor staat hij nog als escort op de site terwijl hij dat niet meer wil.
De politie zegt hem daarbij niet te kunnen helpen.

5.4.3

Informatie

I lijkt goed te zijn geïnformeerd over de gang van zaken tijdens het proces en de
stappen die nog komen gaan. Ook kregen we de indruk dat haar een realistisch
beeld werd gegeven over de afloop van de zaak.
Ze is gaan samenwonen met haar huidige vriendje en moet zelf administratie
en papieren regelen. Het lijkt erop dat zij hierbij geen hulp van derden krijgt.
Voor P was het heel erg beangstigend dat de politie hen geen informatie gaf
over wat er ging gebeuren en dat zij aanvankelijk als slachtoffers hetzelfde
werden behandeld door de politie als de uitbuiter en in een politiecel werden
opgesloten.
P had het idee dat Fier Fryslân niet was voorbereid op de opvang van grote
groepen jongens maar ze kregen daar de juiste informatie, uitleg over de
situatie en werden geholpen met allerlei zaken. De eerste dag kregen ze een
boel informatie o.a. over de verblijfsvergunning en de B9. De volgende dag
kregen ze weer informatie en konden ze deze ook beter begrijpen.
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P is niet tevreden over de advocaat die hij heeft samen met Q (niet EU
onderdaan). De advocaat informeert hen niet goed en is ook niet betrokken in
zijn ogen.
K werd goed geïnformeerd over de rechtsgang, meestal waren tolken aanwezig.
Haar dochter, die goed Engels spreekt is een keer mee gegaan naar de
rechtbank om te tolken. Een jaar geleden is uitspraak gedaan in haar zaak en
heeft een veroordeling plaatsgevonden. K kreeg tijdens het proces bijstand van
een advocaat die ook voor haar het woord voerde.

5.4.4

Erkenning/bejegening

Wanneer I het politiebureau binnengaat nadat ze daar is afgezet heeft ze een
gesprek met een vrouwelijke agente die ze ook eerder die dag in de
prostitutiebuurt heeft gezien. I vertelt dat wanneer ze later aangifte doet ze het
prettig vond dat rechercheurs tijd voor haar namen en rustig waren. J vindt dat
ze goed is opgevangen door de politie maar dat haar verhaal niet goed is
vertaald. Wel vindt ze dat de politie veel druk zet om je het verhaal te laten
vertellen en ze had het idee dat ze haar de schuld gaven van wat er was
gebeurd. Ze moest vier keer terug om haar verhaal te doen. Ze vindt de
procedures erg lang duren, niet alleen bij de politie maar ook bij de gemeente
bijvoorbeeld.
Ook L heeft verschillende malen haar verhaal opnieuw moeten vertellen aan
autoriteiten. Drie keer bij de politie en daarna nog een keer als getuige in de
rechtszaal. Bij de politie voelde zij zichzelf wel serieus genomen. De mensen
waren aardig en er was eten en drinken. ‘Ik was er zo blij mee. In mijn land gaat
dat heel anders. Hier zijn ze er echt voor jou. Hier kun je de politie vertrouwen’. Ze
vertelt dat er wel nare en gedetailleerde vragen werden gesteld over de klanten
en welke handelingen zij moest doen bij de klanten, maar ze begreep dat ze dit
moesten vragen. Ze vond het wel onprettig dat dit ook in de rechtszaal nog een
keer moest gebeuren: ‘Ik heb niet onthouden wat ik precies bij welke klant heb
moeten doen’.
P heeft andere ervaringen met de politie. Na de inval werd hij hetzelfde
behandeld als de verdachten, ze werden in een cel opgesloten, en kregen geen
uitleg wat er ging gebeuren. De spullen die ze bij de politie in moesten leveren
konden ze later ophalen maar toen waren al veel spullen verdwenen. Later
heeft de politie zich verontschuldigd over deze gang van zaken. P wilde daarna
graag zijn medewerking verlenen aan de politie.
P heeft het idee dat de Officier van Justitie niet is geïnteresseerd in hun verhaal
en hoe zij zich voelen: ‘Ik snap niet hoe ze op deze manier kunnen werken en hoe
ze deze man in de gevangenis denken te krijgen zonder te weten wat ik voel’.
K is zelf naar de politie gegaan waarna de politie gelijk actie heeft ondernomen.
Ze zijn naar haar werk gekomen en hebben haar daar weg gehaald. Bij de
politie sprak ze met een vrouwelijke agente en die geloofde haar.
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5.4.5

Schadevergoeding

P heeft een claim voor schadevergoeding ingediend. J heeft een claim voor
schadevergoeding ingediend maar die procedure loopt nog. K heeft geen claim
voor schadevergoeding ingediend. Uit het verhaal van L blijkt dat zij ook
schadevergoeding heeft aangevraagd. Er zou berekend zijn hoeveel de schade
was, maar ze heeft er verder niets meer van gehoord.

5.4.6

Psychologische hulp

I vertelt dat het volgens haar goed was dat ze pas na een jaar aangifte deed
zodat ze eerst alles op een rijtje kon zetten. I: ‘Als je aangifte wilt doen moet je
verhaal wel kloppen en moet je niet in de war zijn zodat je dingen in de verkeerde
volgorde vertelt. Ik heb er wel baat bij gehad dat ik het verhaal al vaker tegen
mijn vriendje verteld had…’. Ze heeft veel steun aan haar vriendje maar wil niet
dat hij altijd bij de processen is, ‘het zou niet fijn zijn voor hem om alles weer te
horen’.
I komt uit Bulgarije en heeft een tewerkstellingsvergunning gekregen waardoor
ze hier ook kan werken. Hierdoor kan ze weer invulling gaan geven aan haar
leven. Een B9 heeft ze niet nodig voor haar verblijfsstatus.
Nog steeds heeft I moeite met het opbouwen van contacten en richting te geven
aan haar leven. I: ‘Ik wilde graag studeren, maar ik denk dat ik er niet klaar voor
ben, ik raak in paniek als er veel mensen bij elkaar zijn. Ik denk dat ik eerst mezelf
terug moet vinden en ik hoop als dit voorbij is dat ik dan wat meer vooruit kan
kijken’. ‘Ik wil een leuke vriend en een goed leven … Ik moet eerste meer ruimte
hebben in mijn hoofd’ ‘ik denk dat sommige mensen te snel weer terug op de rit
willen zitten maar ik moet het stap voor stap aan pakken. Nu pas, na een jaar ben
ik over een baan gaan nadenken’.
L lijkt haar leven prima te hebben opgepakt. Ze heeft een fijne woning en is nu
bezig met een opleiding tot administratief medewerkster. Ze beheerst de
Nederlandse taal redelijk en geeft aan verder geen psychologische hulp te
krijgen. Uit haar verhaal blijkt ook dat ze voornamelijk behoefte had aan
praktische hulp.
P gaat via Fier Fryslân naar school, dit vindt hij erg prettig maar hij merkt wel
dat het hem meer tijd kost omdat hij zich niet goed kan concentreren. Hij is erg
tevreden over de manier waarop Fier Fryslân hem steunt in het volgen van
onderwijs en het vinden van een woonruimte. De aanwezigheid in de
rechtszaak is voor P erg traumatiserend geweest, met name wanneer er foto’s
werden getoond die door de politie ter plekke waren genomen.
J wil haar leven weer invulling geven maar vindt dat er te weinig financiële
middelen voor vrij worden gemaakt.
Ook K voelt zich nog steeds niet goed, ze heeft contact met een psycholoog en is
nog bang over de situatie. De vrouwelijke verdachte is veroordeeld maar de
mannelijke handelaar is gevlucht naar Litouwen. Ze woont nu een jaar alleen en
gaat een keer per week naar Fier Fryslân en praat met een begeleidster en een
psycholoog. Ze slaapt slecht en heeft geen mensen om mee te praten. Ze woont
volstrekt alleen. Haar moeder is overleden, haar dochter heeft een jaar bij haar
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gewoond maar omdat ze de studie niet kon betalen en haar dochter de
Nederlandse taal niet kon leren is haar dochter naar Engeland vertrokken. Een
keer in de week spreekt ze af met de Letse vriendin met wie ze naar Nederland
is gekomen.
K wil niet terug naar Letland, daar heeft ze geen werk en geen
toekomstperspectief. Ze heeft alleen haar oma daar. Ze heeft nu werk in
Nederland en woont samen met een Russische man, ook een cliënt van Fier
Fryslân.

5.5 Niet EU‐onderdanen slachtoffers van seksuele uitbuiting
In deze groep hebben we veertien slachtoffers geïnterviewd, waarvan er zeven
in een focusgroep. Bij deze groep staat het al dan niet mogen verblijven in
Nederland op de voorgrond en hangen veel van hun problemen en behoeften
hiermee samen. Daarnaast is deze groep in meerdere opzichten zeer divers. Er
is veel verschil tussen de duur van de uitbuiting, de periode die is verstreken na
de uitbuiting en of er een rechtszaak is of is geweest. Hierdoor zien we een
breed scala aan behoeften.

5.5.1

Primaire behoeften

M, N en O zijn via vreemdelingendetentie of asielzoekerscentrum bij Fier
Fryslân gekomen. In de primaire behoeften wordt via deze kanalen voorzien. N
vertelt dat ze te weinig geld krijgt om zichzelf en haar kind te kunnen
onderhouden. O heeft het idee dat ze verschillend worden behandeld bij Fier
Fryslân en dat zij ook te weinig geld krijgt.
Q werd na een eerste verblijf in een cel op het politiebureau (zie hierna)
gehuisvest in een hotel. Waarna hij bij Fier Fryslân wordt geplaatst en hij
onderdak en eten had.
Nadat U is gevlucht, klampt hij een persoon met een zwart uiterlijk aan. Hij had
een plek nodig om te slapen. Uiteindelijk komt hij in Zevenaar bij het
aanmeldcentrum van de IND en van daaruit gaat hij naar Ter Apel waar hij asiel
aanvraagt. Het verzoek wordt afgewezen. Hij verblijft een tijdje illegaal en is
afhankelijk van opvangorganisaties voor illegalen. Later, in vreemdelingen‐
detentie, komt hij in aanraking met Fairwork en doet dan zijn verhaal. Eerder
bij de asielaanvraag heeft hij dat ook verteld maar toen is er niets mee gedaan.
U krijgt bedenktijd en de B9 maar maakt geen gebruik van de opvang‐
mogelijkheden.
V werd vanuit Spanje naar een kerk in Rotterdam voor opvang van illegalen
gebracht, daar kreeg ze onderdak en eten en drinken. Ze heeft daar ongeveer
een maand verbleven. De mensen van de kerk hebben haar naar een huis voor
alleenstaande moeders gebracht en met hen is ze de volgende dag naar de
politie gegaan die haar hebben doorgestuurd naar Humanitas Rotterdam. Ze
heeft in eerste instantie vooral behoefte aan onderdak voor haar en haar
kinderen.
Wanneer W met haar drie kinderen het appartement van de vrouw die haar
naar Nederland heeft gehaald heeft verlaten voelt ze zich uitgeput. Ze heeft
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dagen niet gegeten en heeft onderdak voor haar en haar kinderen nodig. Een
man die zich het lot van W en haar kinderen aantrekt stelt een leegstaand
appartement beschikbaar waar ze ongeveer anderhalve maand verblijven.
Ook X belandt ontredderd op straat als ze uit het huis van haar madam is
gevlucht. Ze probeert mensen aan te klampen maar niemand luistert.
Uiteindelijk reist ze met een vrouw mee naar Rotterdam, die haar op het station
achterlaat. Daar komt ze in contact met een man die haar meeneemt naar zijn
appartement waar ze seks met hem moet hebben. De man brengt haar na drie
dagen naar Humanitas.
Nu haar uitkering is gestopt weet Z niet hoe ze rond moet komen; ze kan haar
huur niet betalen en heeft geen geld voor eten. Ze voelt zich ook niet meer veilig
en is bang voor de man die haar naar Nederland heeft gehaald. Ze denkt eraan
om weer te gaan werken in de prostitutie.
Nadat Z niet meer als verdachte van mensenhandel werd aangemerkt kwam ze
bij de hulpverlening terecht. Ze is vooral blij met de praktische hulp die ze in
het begin kreeg: ‘toen ik hier kwam was ik nog steeds een beetje bang omdat ik
niet wist wat er hier zou gebeuren. Ik had al snel door dat ze me echt wilden
helpen en dat ze hun best voor me deden. De eerste nacht heeft iemand me
meegenomen naar de supermarkt en ze hebben mijn kamer laten zien. Ik heb na
een week 15 euro gekregen om van te kunnen leven, mijn eigen dingen kunnen
doen’.

5.5.2

Bescherming

Q is bang voor zowel de politie als de uitbuiter, wanneer hij j door de politie uit
het huis waar de verdachte werkte wordt gehaald. Q voelt zich ook na langere
tijd en tijdens de rechtszaak geïntimideerd door de verdachte.
S zwijgt als ze drie maanden in vreemdelingendetentie zit. Ze is te bang voor
haar familie in Gambia, die haar wilden uithuwelijken aan een oudere man, en
de vrouw die haar naar Nederland bracht. S is bang dat haar kindje (die nog in
Gambia is) iets aangedaan zal worden. Ze heeft haar achtergelaten bij een
vriendin maar heeft al een tijd niets meer gehoord.
Ook R en T vertellen hun verhaal niet wanneer ze in vreemdelingendetentie
zitten. Ze voelen zich onveilig en weten niet wat er zal gaan gebeuren. R vertelt
dat de vrouw voor wie ze werkte had gedreigd om haar terug te sturen of dood
te maken als ze met de politie zou praten, daarom vertelt R alleen het verhaal
over de uitbuiting in Frankrijk en niet over de uitbuiting in Nederland.
R, S en T maken zich zorgen over wat er met hun gaat gebeuren als de zaak
wordt ingetrokken en mogelijk de B9 ook wordt ingetrokken. R vindt dat het
verblijf niet zou moeten stoppen als ze iemand niet kunnen vinden. De
onzekerheid over of ze wel of niet kan blijven houdt haar bezig. Dit geldt ook
voor U.
In de situatie van S laat de vrouw die haar naar Nederland heeft gebracht
meisjes voor zich werken in Gambia en die vrouw heeft ook contacten in
Nederland. Zij weet niet of deze vrouw ook meisjes voor zich heeft werken in
Nederland. S is uitgebuit in Gambia.
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R en S zijn in vreemdelingendetentie in contact gekomen met Fairwork.
Toen V bij de politie kwam was ze bang dat ze haar zouden opsluiten, dat
hadden ze in Spanje ook gedaan. Ook was ze bang voor de politie omdat je in
Nigeria (waar V vandaan komt) niet zomaar met de politie gaat praten. Ze heeft
aangifte gedaan tegen een vrouw die haar heeft uitgebuit in Spanje.
V komt uit Nigeria en er is een Voodoo ritueel uitgevoerd in Nigeria voordat ze
naar Spanje ging. Ze is momenteel niet bang dat de Voodoo zich tegen haar
keert omdat zij niets fout doet. Ze kan niet overzien wat er zou gebeuren als de
B9 niet wordt verlengd.
W komt via de goeddoener (de man die haar een leegstaand appartement
aanbiedt) in contact met een advocaat die een afspraak bij de politie maakt. W
is dan bang van de politie; bang om teruggestuurd te worden. De politie regelt
onderdak bij Humanitas. Ze voelt zich daar veilig maar gaat zo min mogelijk
naar buiten.
X is bang voor haar madam die heeft gezegd haar te zullen vermoorden als ze
naar de politie gaat. Ook is ze bang voor de politie omdat ze bang is dat die haar
terugsturen naar Nigeria. Humanitas heeft uitgelegd dat de politie dat niet zal
doen in haar situatie. Ze heeft geen contact meer gehad met haar familie in
Nigeria sinds ze is gevlucht en ze maakt zich ernstig zorgen over hun situatie.
Ze schaamt zich nog meer omdat haar moeder niet wilde dat ze naar Europa
zou gaan omdat de geesten hadden gezegd dat het niet oké was. Onzekerheid
over haar veiligheid en die van haar familie is de grootste zorg die ze heeft.
Y wordt eerst een maand in de opvang in Amsterdam geplaatst en daarna in
een blijf van mijn lijf huis in Leeuwarden. In Amsterdam voelde ze zich niet echt
veilig ‘het was een soort gevangenis waar we verbleven’. ‘De pastor daar was ook
niet echt oké, het leek alsof hij de politie aan het assisteren was’. Toen ze in
Leeuwarden iemand anders uit Nigeria ontmoette voelde ze zich daar wel
veilig. Haar veiligheid was het belangrijkste en de rechtszaak was beangstigend.
Haar advocaat ging mee.
Ook Z is bang voor haar veiligheid, ze is illegaal en bovendien heeft de man die
haar uit Nigeria hierheen heeft gehaald gezegd dat de politie niet te vertrouwen
is en haar gedreigd haar te doden als ze naar de politie zou gaan. Ze heeft een
advocaat gezocht en die is uiteindelijk met haar meegegaan naar de politie en
heeft haar in contact gebracht met ACM.
De grootste behoefte van Zz is veiligheid. Ze werd vaak opgehaald voor verhoor
omdat dat om veiligheidsredenen niet in de opvang kon plaatsvinden. Zij moest
steeds door de politie op een andere locatie worden opgehaald zodat ze niet
zouden weten waar Zz was. In die periode vond ze het fijn wanneer er iemand
van de opvang meeging naar de verhoren.

5.5.3

Informatie

Voor Q was het zeer beangstigend dat hij niet wist wat er ging gebeuren nadat
de groep jongens door de politie uit de uitbuitingssituatie was gehaald en in een
cel werd geplaatst.
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Bij Q (en bij EU onderdaan P) blijft veel onduidelijk over de schadevergoeding
en over betalingen van advocaatkosten. Zij kunnen niet duidelijk maken hoe dat
precies is geregeld en waarom ze advocaatkosten zelf moeten betalen.
Het contact met de advocaat is volgens Q niet goed en deze was ook niet bij de
rechtszaak aanwezig. Hij is niet op de hoogte van de procedures en de stand
van zaken van hun zaak. Wel is een mentor van Fier Fryslân met hen
meegegaan naar de rechtszaak en deze heeft hen een en ander uitgelegd.
U geeft ook het belang van een goede advocaat aan, onder andere om je op de
hoogte te houden van de voortgang van de zaak.
S vertelt dat ze informatie had verkregen over de procedure voordat ze haar
verhaal vertelde aan de advocaat.
R en S zijn tevreden over de informatie die ze over de procedures, B9 en
samenwerking met politie hebben gekregen van Fairwork.
V moet uit de opvang en een eigen woning zoeken maar dat vindt ze erg
moeilijk, ze maakt zich zorgen hoe ze rond moet komen.
Y wordt in het blijf van mijn lijf huis geholpen met allerlei praktische zaken. Op
Schiphol heeft de politie haar al geïnformeerd over de B9: ‘In eerste instantie
was het me niet duidelijk wat het inhield maar daarna wel’. Haar advocaat heeft
haar goed voorgelicht over de gang van zaken tijdens de strafprocedure en de
zittingen. Y: ‘de man zelf was niet in de rechtszaal en dat was wel prettig voor
mij’.
Tijdens haar gesprek met de politie heeft Z informatie gekregen over de B9 en
kreeg ze de bedenktijd. Niet is haar verteld wat van haar werd verwacht als ze
aangifte zou doen of mee zou werken met de politie.
Bij Z is haar uitkering nu gestopt, zelf weet ze niet waarom. Maar waarschijnlijk
is dat omdat haar zaak is geseponeerd. Ze heeft geen informatie gekregen van
de politie waarom ze zijn gestopt. Voor haar is niets meer duidelijk, ze weet niet
of haar verblijfsvergunning die volgend jaar april afloopt geldig blijft, ze heeft
geen identiteitsbewijs.
Voor Zz was de situatie erg verwarrend omdat ze in eerste instantie als
verdachte werd aangemerkt. Ze kon de verklaring die was opgesteld na haar
verhoor niet lezen maar deze heeft ze wel ondertekend. Bij de rechter werd
haar verklaring voorgehouden en ze begreep toen dat de verklaring niet
overeen kwam met het verhaal dat zij had verteld.

5.5.4

Erkenning/bejegening

N is tevreden over de politie, zij heeft haar verhaal twee keer verteld, ze namen
de tijd voor haar en waren vriendelijk. O heeft vergelijkbare ervaringen. In
beide zaken loopt het strafrechtelijk onderzoek nog en is de zaak nog niet voor
de rechter geweest. O heeft wel het idee dat de politie druk op haar legde om te
verklaren. Bij M liep dat anders, zij heeft eerst haar verhaal gedaan, toen asiel
aangevraagd en heeft in die tijd (vier jaar) niets van de politie vernomen. Pas
toen ze een verblijfsvergunning had is zij opnieuw naar de politie gegaan.
Omdat er toen niet genoeg bewijs was is haar zaak niet onderzocht. Zij had het
gevoel dat de politie haar niet geloofde.
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Zoals hierboven genoemd is de eerste kennismaking en verdere ervaring met
de politie voor P en Q anders verlopen. Q heeft deze situatie als traumatisch
ervaren temeer omdat hij geen Engels spreekt. Hij voelde zich geïntimideerd.
Gelukkig had de politie na drie uur tolken beschikbaar. Q vertelt dat een aardige
politieagente hem goed heeft voorgelicht en een rol heeft gespeeld bij het
stellen van vertrouwen in de politie. Q wil ook graag meewerken met de politie.
De politie komt naar Fier Fryslân om hen te horen, ze hoeven dus niet zelf naar
het politiebureau wat ze als prettig ervaren. Q is ook eenmaal naar de
rechtbank geweest maar dat vond hij vervelend, hij had het idee dat ze zijn
verhaal niet wilden horen. Q vertelt over een ander (mogelijk) slachtoffer die
volgens hem niet aanwezig was toen de politie kwam maar daar wel verhalen
over vertelt. Hij denkt dat deze jongen de verdachte helpt. Daarom maakt hij
zich zorgen over de uitkomst van de zaak. Q klaagt dat hij niet in de zaak wordt
gehoord en dat niemand is geïnteresseerd in zijn lot. Daarnaast heeft hij weinig
vertrouwen in het rechtssysteem. De ene keer krijgen de jongens te horen dat
de verdachte de hoogste straf zal krijgen en vervolgens was hij na drie
maanden weer vrij.
R moet haar verhaal meerdere keren doen bij de politie, ze vindt dat de politie
veel wilde weten en dat ze streng waren maar begrijpt wel waarom de politie
dat allemaal wil weten.
S vindt het moeilijk met de politie te praten maar zegt dat ze wel vriendelijk
voor haar waren en dat ze zich veilig voelde. Over het algemeen zijn R, S en T
tevreden over de politie alhoewel T soms het gevoel had dat ze niet werd
geloofd. Door de B9 weten ze dat de politie het goed met hen voor heeft. Ook U
heeft het idee dat de politie zijn zaak serieus nam en de politie had ook de
beschikking over de informatie van de IND. Voor U is het prettig dat ook
iemand van Fairwork meeging naar de politie.
V vindt dat ze goed is behandeld door de politie, ze moest uitgebreid vertellen
over de gebeurtenissen in Spanje maar voelde zich veilig genoeg om dat te
doen.
Ondanks het feit dat X bang is voor de politie, vertelt ze wel haar verhaal en
verloopt het gesprek goed. Ze behandelden haar goed, het waren een
mannelijke en een vrouwelijke agent.
Y durfde niet alles tegen de politie te zeggen, maar kwam er toen achter dat de
politie al veel van haar wist. Ondanks dat ze wisten dat ze had gelogen bleef de
politie aardig. Over de advocaat van de verdediging zegt ze: ‘de advocaat van de
man was niet zo aardig. Hij vroeg steeds waarom ik in eerste instantie gelogen
had tegen de politie en dat ik wel vaker loog’… ‘Ik voelde me bang omdat ik dacht
dat hij alles voor me zou verpesten’.
Z is met haar advocaat naar de politie gegaan. Die hadden ook een tolk geregeld.
Ze is uiteindelijk niet tevreden over de politie omdat ze vindt dat ze meer
onderzoek in haar zaak hadden kunnen doen. Ze heeft het gevoel dat ze niet
serieus werd genomen nadat ze vertelde dat ze uit Nigeria kwam. Ze heeft
beklag ingesteld tegen het sepot.
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Zz voelt zich onbegrepen en niet serieus genomen wanneer zij in eerste
instantie wordt aangemerkt als dader en niet als slachtoffer. Ook wanneer ze
later in de opvang zit en gehoord wordt door de politie heeft ze het gevoel dat
ze niet serieus wordt genomen.

5.5.5

Schadevergoeding

P en Q hebben een claim voor schadevergoeding ingediend maar de afloop is
nog onbekend

5.5.6

Psychologische hulp

N wil graag naar school en een toekomst opbouwen voor zichzelf en haar
zoontje. Ze vertelt dat ze moest stoppen met school omdat ze geen geld had om
naar school te gaan. Ook M en O willen graag naar school en daarna aan het
werk.
Q gaat via Fier Fryslân naar school, primair om Nederlands te leren. Hij is erg
tevreden dat Fier Fryslân hem zo goed ondersteunt (ook financieel) om school
mogelijk te maken. Ook hij heeft langer nodig voor school omdat hij zich
moeilijk kan concentreren. Hij is ook positief over de hulp van de gemeente,
met name bij het vinden van huisvesting. Het eerste half jaar zitten P en Q in
een appartement van Fier. Zij hebben dan geen 24‐uurs begeleiding maar
kunnen Fier makkelijk bezoeken.
Q is bij de rechtszaak aanwezig en vond het zeer traumatisch om alle foto’s te
zien die de politie had genomen.
Zowel Q als P proberen te werken aan hun toekomst maar hebben ook last van
traumatische ervaringen. Soms hebben ze spijt dat ze hebben samengewerkt
met de politie omdat dit erg zwaar was. De onzekerheid over de afloop van de
rechtszaak is een obstakel om aan de toekomst te werken.
R heeft het als zwaar ervaren dat ze haar verhaal vaker moest vertellen en ook
het aanwezig zijn bij de rechtszitting vond ze moeilijk. S geeft ook aan de
interviews met de politie zwaar te vinden vooral omdat ze bang is voor de
veiligheid van haar kind.
S heeft veel steun aan de lotgenotengroep bij Fairwork: ‘We praten over onze
gevoelens, in het bijzonder wanneer ik een slechte dag heb of wanneer ik
gedroomd heb over mijn kindje. De groep heeft me goed geholpen maar de sessies
zijn beëindigd’.
U heeft veel psychische problemen wanneer hij gevlucht is, hij wordt vaak
herinnert aan de traumatische gebeurtenissen. Hij kan pas weer verder met zijn
leven als de man wordt opgepakt: ‘Ik heb het gevoel dat mijn leven alleen maar
op de rit gezet kan worden wanneer ze hem hebben gepakt. Ik zou hem willen
vragen waarom hij al die slechte dingen heeft gedaan’. U zegt dat hij veel dingen
aan zijn hoofd heeft en dat hij medicijnen moet nemen en last heeft van
nachtmerries. U wil graag iets te doen hebben en wil daarom Nederlands leren.
Hij is ook korte tijd opgenomen in een psychiatrische kliniek maar daar kreeg
hij alleen maar meer problemen.
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V voelde zich in de eerste periode depressief en onzeker omdat ze niet wist wat
er ging gebeuren. V: ‘Ik was in de war en had last van flash backs. Ik werd triest
als ik dacht aan wat er was gebeurd’. Ze heeft nu wekelijks gesprekken met een
psycholoog. Ze is optimistisch over de toekomst, ze wil naar school en wil dat
haar kinderen onderwijs kunnen volgen.
W geeft aan dat ze rust nodig heeft en werk zodat ze weer voor zichzelf en haar
kinderen kan zorgen en iets heeft om haar bezig te houden. Ze heeft geld
gekregen voor voedsel en kleren maar niet voor werk of een opleiding.
X is emotioneel tijdens het interview, ze schaamt zich enorm dat ze als
prostituee heeft moeten werken. Ze vindt het moeilijk over de situatie te
praten. Zolang ze er niet over praat heeft ze er minder last van maar ze denkt er
altijd aan. Ze is haar vertrouwen in de mensen verloren ook omdat de man op
het station in Rotterdam misbruik van haar heeft gemaakt. Ze heeft wekelijks
gesprekken met een psycholoog. Ook gaat ze naar de Afrikaanse kerk om te
bidden, daar heeft ze ook veel steun aan.
Omdat het nu wel goed gaat met Y kan ze niet meer bij Fier Fryslân terecht
maar die gaan haar nog wel introduceren bij verdere hulpverlening. Ze is nu
bezig met een inburgeringcursus en wil later weer werken in een
bejaardenhuis waar ze eerder vrijwilligerswerk heeft gedaan.
Z vond het moeilijk haar verhaal te doen bij de politie omdat het leek alsof ze
het weer beleefde. Ze heeft haar verhaal vaker tegen verschillende mensen
moeten vertellen. Ze begrijpt dat de politie gedetailleerde vragen moet stellen
maar dat maakt het ook zwaar. Nu haar uitkering is stopgezet heeft ze haar
hoofd vol met praktische problemen; betalen huur, eten, etc. en overweegt als
prostituee te gaan werken: ‘Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Ik vertrouw nu
niemand meer zomaar’. Ze heeft wel het idee dat ze nu psychologische hulp
nodig heeft.
Zz geeft aan dat ze in therapie over haar ervaringen kan praten. Ook is ze blij
met de opleiding en inburgering waarbij de opvang heeft geholpen. Wel heeft ze
na verschillende jaren nog steeds moeite met het aangaan van relaties: ‘Ik heb
niet echt een vriend waar ik op kan bouwen. Het is ook wel moeilijk in mijn
situatie. Ik vertrouw mensen niet makkelijk, het is dan ook moeilijk om
vriendschappen te sluiten’. Zz is al verschillende jaren uit de situatie van
uitbuiting.

5.6 EU‐onderdanen slachtoffer arbeidsuitbuiting
In deze categorie hebben we vijf personen gesproken. We zijn met hen in
contact gekomen via Fairwork. Vier ervan hebben we gesproken in een
focusgroep en 1 in een interview. Allen werken of werkten in de agrarische
sector en alle vijf hebben ze de Poolse nationaliteit.

5.6.1

Primaire behoeften

In de focusgroep/interviews werd slechts in een enkel geval een primaire
behoefte aangegeven. B zegt dat ze nadat ze zes weken bij een
champignonkweker had gewerkt, met werkdagen van 15‐16 uur en nauwelijks
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vrije dagen ze bijna was ingestort en eerst moest uitrusten. Onderdak is soms
een probleem zeker wanneer zij met veel mensen in eenzelfde woning
gehuisvest zijn. In de focusgroep geven de personen aan dat ze eerst in een huis
woonden met andere mensen: ‘dat ging helemaal niet goed. Het bureau moest er
tussen komen en heeft ze verwijderd’. Ook het feit dat ze voor huisvesting vaak
afhankelijk zijn van de werkgever of het uitzendbureau maakt het voor hen
moeilijker om te stoppen met het werk. E: ‘Nadat we hadden aangegeven dat we
onze uren uitbetaald wilden hebben gaf de baas aan dat we niet meer hoefden te
komen werken. We zijn toen naar de politie gegaan. Die agent ging uiteindelijk
wel met ons mee maar hij kon ons ook niet helpen. We zijn toen teruggereden
naar Polen nadat we onze spullen hadden ingepakt. We hadden geen woonplek
meer. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om dan terug naar Polen te gaan’. B:
‘We woonden met zes mensen op een kamer van vier bij vijf meter. In die kamer
was alles, keuken, woonkamer en slaapkamer’.

5.6.2

Bescherming

De meesten geven aan geen angst te hebben over hun veiligheid. Dit is anders
voor B: ‘Ik had wel problemen want ze zochten mij. Ik wisselde ieder keer van
woning voor mijn veiligheid. Ik was niet zo bang voor mezelf maar voor mijn
familie in Polen. Zij wisten dat, zij hadden al mijn gegevens’. Zij heeft bij de SIOD
(nu inspectie SZW) haar verhaal gedaan. B: ‘Ik had zelfs een telefoonnummer
gekregen dat ik moest bellen als ik me niet veilig voelde. Dan moest ik mijn naam
noemen en dan zou iemand komen’. De SIOD heeft opvang op een geheime
locatie wel aangeboden maar daar heeft ze geen gebruik van gemaakt.
Velen vertellen dat wanneer er wordt geklaagd mensen worden ontslagen. A:
‘Mensen die ons hielpen zijn allemaal ontslagen. Als het bureau [uitzendbureau]
te weten komt dat werknemers ons willen helpen dan worden ze ontslagen’.

5.6.3

Informatie

Informatie is een hele belangrijke behoefte van deze groep (mogelijke)
slachtoffers, met name op het gebied van het arbeidsrecht; minimum loon,
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Het salarisstrookje (indien
aanwezig) is in het Nederlands opgesteld en als zij bij de baas of het
uitzendbureau navraag doen of het klopt worden ze niet geholpen. A: ‘Als het
salaris volgens ons niet klopt dan gaan we naar het bureau. Niemand is in staat
om het uit te leggen’ ze zeggen dan ‘daar hebben wij geen tijd voor’. Zowel
uitzendbureaus als werkgevers lijken hier in gebreke te blijven. De (mogelijke)
slachtoffers hebben het idee dat ze niet goed genoeg op de hoogte zijn van hun
rechten en ervaren een gebrek aan steun van de uitzendbureaus. A, C en D: ‘In
het huis waar we wonen, hangt een groot prikbord, nu staat daar informatie op
over wanneer de vuilnisbak naar buiten moet etc. Ze kunnen daar beter
informatie over onze arbeidsrechten en belangrijke telefoonnummers waar wij
informatie vandaan kunnen halen ophangen’. Goede ervaringen hebben
slachtoffers met Fairwork die hen helpen met praktische informatie en
eventueel juridische ondersteuning faciliteren. Het feit dat A dacht dat hij lid
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moest zijn van een vakbond voordat zij iets voor je doen was voor A een
drempel om hen in te schakelen.
Met betrekking tot betalingen en afdrachten is er veel onduidelijk. Velen dragen
via de werkgever een vast bedrag af voor ziektekostenverzekering (E 24 euro
per week) maar als ze gebruik willen maken van medische hulp dan kan dat
niet of moeten ze 30 euro aan het uitzendbureau betalen voor een ritje naar de
huisarts of een ziekenhuis. B werd in de tijd dat ze bij de champignonkweker
werkte gehuisvest in Duitsland. Voor het transport van de accommodatie naar
de werkplek moest ze betalen. Door de controles zijn de omstandigheden nu
verbeterd.
Ook weten sommigen te vertellen dat belastingteruggaven worden geïncas‐
seerd door de werkgever. Voor hen is niet duidelijk of dat rechtmatig toekomt
aan de werkgever. Zij hadden de indruk dat de teruggave bedoeld was voor
hen, de werknemers. Verder worden bedragen afgehouden voor huisvesting en
worden overuren niet of niet volledig uitbetaald.
De regelgeving over wat het uitzendbureau of bemiddelingsbureau regelt en
wat zij zelf moeten regelen of de werkgever zijn onduidelijk voor de personen
die wij hebben gesproken. Zij hebben het idee niet goed voorgelicht te worden
door de uitzendbureaus noch door de werkgevers en lijken in een doolhof van
regelgeving terecht te zijn gekomen. A: ‘De uitzendbureaus weten heel goed
waar wij naar toe kunnen gaan voor hulp. Ze houden ons dom, want als wij die
informatie hebben kunnen we weggaan. Ik denk dat het de taak is van
uitzendbureaus om te helpen en informatie te verstrekken’.
Vaak zijn er geen contracten en als er al een contract is dan is dat meestal niet
in hun eigen taal. E: ‘We hadden geen contracten en niemand wist van iets.
Daarvoor [voordat het administratiekantoor er tussen zat] hadden we wel een
contract, in het Nederlands’. B: ‘Ik heb een arbeidsovereenkomst in Nederland
getekend, dat was mijn geluk zodat het nu uitgezocht kan worden in de
rechtszaak. Het was een Pools/Nederlandse overeenkomst. De eerste dag kregen
wij een briefje dat in het Nederlands was. Dat moesten wij ondertekenen. Ik weet
niet wat ik toen heb ondertekend’.
De personen die wij hebben gesproken hebben nooit gehoord van de B9‐
regeling of van speciale opvang voor slachtoffers mensenhandel. B werd vooraf
wel door de SIOD geïnformeerd over de mogelijkheid van beschermde opvang.

5.6.4

Erkenning/bejegening

Erkenning en een correcte respectvolle bejegening is een behoefte die
veelvuldig wordt geuit. Dit is bijvoorbeeld het geval met E die samen met zijn
vriendin en twee andere werknemers naar de politie is gegaan omdat hij zijn
loon niet uitbetaald kreeg. In eerste instantie wilde de politie geen actie
ondernemen, ze zeiden dat de politie hier niet voor was en dat ze de ambassade
moesten bellen. Toen ze zeiden dat ze dan het geld zelf gingen halen was de
politie bereid mee te gaan. E: ‘We konden een beetje verstaan wat de baas tegen
de politie vertelde, dat we hier alleen maar waren om te drinken. De baas
verontschuldigde zich tegen de politie dat wij zo’n gedoe hadden veroorzaakt. De

118

politie geloofde hem, we konden onze spullen pakken en vertrekken’. ‘Ook is de
arbeidsinspectie een keer langs geweest, de baas liet die niet binnen en toen die
weg waren heeft hij alle chemicaliën opgeruimd’.
Allen geven aan dat er verschil zit in de behandeling van Nederlandse en Poolse
werknemers. Ze voelen zich gediscrimineerd en onmenselijk behandeld. E: ‘bij
de kassen waren ramen los maar die maakte de baas niet. Als ze zouden vallen
waren het toch maar Polen. Hij had totaal geen respect voor ons. De vernedering
was gewoon heel zwaar’. B: ‘Ze wilden niet met ons praten, we waren Pools vuil.
Ik heb 120 euro voor zes weken werk uitbetaald gekregen. Ik maakte dagen van
15‐16 uur soms wel 21 uur’ … ‘De manier waarop we werden behandeld, wij
werden nog slechter dan lucht behandeld, wij werden iedere keer vernederd’. E
over de bestrijdingsmiddelen: ‘Als daarmee wordt gespoten dan mag je er
eigenlijk een dag niet werken. Maar wij moesten gewoon werken als het bed
ernaast was gespoten, de tranen liepen daardoor over ons gezicht. We kregen
geen bescherming’. B vertelt: ‘Op de plek waar ik werkte werkten alleen maar
Polen, de Nederlanders werkten op een andere plek, waar de norm niet zo hoog
was, dat was veel makkelijker werk die hoefden niet zoveel te plukken als ons’. A
vertelt dat zijn Nederlandse collega’s voor hetzelfde werk de helft meer krijgen
betaald. De overuren zouden bij de toeslagen zitten maar dat is niet het geval.
Van het vakantiegeld gaat 40% naar het uitzendbureau. A: ‘Het lijkt wel of wij
twee keer belazerd worden, bij de gewone berekening per uur wordt alle
belasting er afgetrokken en bij uitbetaling van het totaalbedrag wordt nogmaals
belasting afgetrokken’.
Twee (mogelijke) slachtoffers (C en D) geven aan dat ze zich niet gesteund
voelen door het uitzendbureau waar ze werken. Als ze klagen over de
arbeidsomstandigheden is een telefoontje van de baas naar het uitzendbureau
voldoende. Zij mogen daar dan niet meer werken en worden vervangen door
andere uitzendkrachten. Vervolgens is het voor hen moeilijker om via het
uitzendbureau aan de slag te gaan.
E vertelt over de sfeer binnen het bedrijf, de baas kon dagenlang niets zeggen
om dan vanuit het niets in woede uit te barsten. Soortgelijke ervaringen
worden ook door C en D verteld waarbij hun baas dan ook met kisten en
komkommers ging smijten.
Ook voelt een aantal zich niet welkom in Nederland en heeft het idee dat
Nederlanders niet graag Polen helpen. Ze horen ook veel verhalen over
discriminatie van andere Poolse mensen in Nederland; ‘van die rare dingen als
je de asbak op tafel liet staan dan moet je boete betalen’. B vindt het heel
belangrijk dat Nederlanders en Polen in het thuisland bewust worden dat de
praktijken van uitbuiting bestaan. B over landgenoten die naar buitenland
willen gaan voor werk: ‘Vaak wordt aan Polen schade toegebracht, heel veel
mensen geloven niet dat het er is… of ze weten het wel maar willen er niet over
praten’. ‘Wanneer ze terugkomen, weten ze niet waar ze naar toe moeten om het
te vertellen’.
Drie van de vijf slachtoffers (B, C en D) vertellen dat de grootste vernederingen
werden gepleegd door hun Poolse bedrijfsleider die hen moest aansturen. C en
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D: ‘Het komt er vaak op neer dat wij door de Polen zelf slechter worden behandeld
dan door de Nederlanders. Als een Pool macht heeft dan doet hij allemaal dingen
voor zichzelf’.
Veelal komen de (mogelijke) slachtoffers via via in contact met Fairwork of met
inspectie SZW.

5.6.5

Schadevergoeding

Met name uitbetaling van gewerkte uren is belangrijk voor deze groep
slachtoffers. Ook vinden ze het frustrerend dat de personen die hen uitbuiten
gewoon door kunnen gaan en dat er, naar hun idee, niet tegen opgetreden
wordt.
Een belangrijke motivatie voor B om mee te werken aan het strafrechtelijk
onderzoek is dat de uitbuiters gestraft worden. Ze voelde zich belazerd,
beledigd en uitgebuit.

5.6.6

Psychologische hulp

E geeft aan dat hij psychisch geen last heeft van de manier waarop hij hier is
behandeld, wel is hij boos. Hij zou graag de baas een lesje leren maar heeft zich
ingehouden omdat hij dan verder in de problemen zal geraken. Ook is hij boos
omdat de politie of de arbeidsinspectie niets doen.

5.7 Niet EU‐onderdanen slachtoffer arbeidsuitbuiting
Bij deze groep (vier slachtoffers), waarvan allen voordat ze een B9 aangeboden
kregen, illegaal in Nederland verbleven is dit aspect van essentieel belang. Uit
de verhalen krijgen we sterk de indruk dat zij meer kwetsbaar zijn voor
uitbuitingspraktijken. Zo is er in de situatie van H sprake van een malafide
bemiddelingsbureau in de thuiszorg. Zij worden vaak niet of niet voldoende
betaald voor hun werkzaamheden. Ze zijn bang naar de politie te stappen of
vertrouwen de politie niet als er een inval is gedaan omdat ze bang zijn voor
gevangenneming in verband met hun illegaliteit. Daarnaast kunnen ze door hun
illegale status geen of slechts een beperkt beroep doen op bestaande
voorzieningen. Veel van hun behoeften hangen hiermee samen.

5.7.1

Primaire behoeften

F durfde nadat ze uit de uitbuitingssituatie was gevlucht niet naar de politie.
Gevolg was dat ze geen onderdak en geen eten had. Gelukkig kwam zij een
eigenaar van een pizzeria tegen die haar onderdak voor de nacht aanbood. Daar
stond ze doodsangsten uit want ze dacht dat de politie haar zou komen halen.
Ze wist niet of ze de eigenaar kon vertrouwen. Hij heeft haar in contact
gebracht met het consulaat van Brazilië die haar in contact bracht met een
priester die opvang voor slachtoffers mensenhandel organiseert.
G leeft in de illegaliteit nadat zijn zaak niet door de politie is opgepakt en er
geen aangifte is opgenomen. Voor de meeste primaire behoeften is hij
aangewezen op de hulp van anderen.
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I wordt na de inval op het bedrijf waar hij werkt direct in contact gebracht met
Fier Fryslân. Die helpen hem bij het vinden van onderdak en andere praktische
zaken.

5.7.2

Bescherming

De behoefte aan bescherming en de angst voor represailles is erg afhankelijk
van de situatie van uitbuiting waarin het slachtoffer heeft gezeten. F die werd
mishandeld en was gevlucht is bang voor de politie omdat haar was verteld dat
de politie haar gevangen zou nemen. Ook was zij bang dat de vrouw voor wie ze
moest werken haar zou komen zoeken. Wanneer slachtoffers (F, H en I) in de
B9 zitten en in de opvang zijn geplaatst voelen ze zich meer veilig, mede ook
omdat dan allerlei praktische zaken (primaire behoeften, ziektekosten etc.) zijn
geregeld en zij hulp krijgen bij andere praktische aangelegenheden
(inschrijving gemeente, bankrekening openen)

5.7.3

Informatie

Wanneer slachtoffers terug willen naar hun land is het feit dat ze hun paspoort
hebben moeten afgeven aan de uitbuiter een belemmering om dat voor elkaar
te krijgen. Het consulaat kan niet alle gevallen helpen. In het geval van F was dit
omdat zij naar de politie zou moeten gaan maar j dat niet durfde.
Eerlijke informatie over de B9 regeling is belangrijk maar ook wel moeilijk te
begrijpen voor slachtoffers, vaak ook omdat ze zeer gespannen zijn als ze bij de
politie zijn. F: ‘Ik werd rustig daar en ik wilde toen wel rustig worden … ze legden
de B9 status uit, maar ik begreep er toen niets van, nu wel. Toen wist ik niet waar
ze het over hadden … Het duurde wel lang voordat mijn angst over was’.
G vindt dat DT&V van de IND beter op de hoogte zou moeten zijn van het werk
van Fairwork en daar ook eerder naar zou moeten verwijzen. Ook H heeft eerst
zeven maanden in vreemdelingendetentie gezeten.
G zag zichzelf niet als slachtoffer en zeker niet als slachtoffer mensenhandel,
‘dat zijn mensen uit andere landen die gedwongen worden in de prostitutie’. Pas
na gesprekken met Fairwork realiseerde hij zich dat hij was uitgebuit.

5.7.4

Erkenning/bejegening

Velen hebben moeite vertrouwen te stellen in mensen omdat hun vertrouwen
tijdens het proces van uitbuiting op grove wijze en soms meermalen is
geschonden. Echter omdat ze niemand kennen zijn ze soms gedwongen door de
omstandigheden met iemand in zee te gaan. Bij F liep dat gelukkig goed af. De
eigenaar van de pizzeria bracht haar in contact met het consulaat die haar
doorverwees naar een priester die opvang voor slachtoffers mensenhandel
regelt. F was bang dat haar verhaal niet geloofd zou worden. Over de vriendin
die haar had geholpen naar Nederland te komen maar niets wist van de
uitbuiting vertelt zij het volgende: ‘Ze zag dat er een ander meisje bij die
mevrouw werkte en zag hoe zij behandeld en mishandeld werd. Ik had wel verteld
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dat ze dat tegen mij ook deed maar toen geloofde ze het niet. Ze vertelde later dat
als ze het niet zelf gezien had dat ze het niet geloofd had’. Uiteindelijk is de
priester met haar verhaal naar de politie gegaan en toen heeft de politie actie
ondernomen. Belangrijk was dat het verhaal van F ondersteund werd door het
verhaal van een ander meisje dat door dezelfde persoon was uitgebuit.
G is verbolgen over de behandeling bij de politie nadat hij uit vreemdelingen‐
detentie is gekomen. Hij wil samenwerken met de politie maar heeft het gevoel
als een crimineel te worden behandeld. Fairwork moet steeds bemiddelen met
de politie zodat G zijn verhaal kan doen bij de politie en aangifte kan doen. Het
blijft steeds onduidelijk of er nu een aangifte is gedaan. Wel volgt er een
beslissing dat zijn zaak niet wordt opgepakt. Fairwork neemt contact op met
inspectie SZW en de landelijk officier mensenhandel om alsnog de zaak op te
pakken en aangifte op nemen, maar zonder resultaat op moment van het
interview.
Bij verhoor door de politie wordt hij opgehaald door een politiebus en moet hij
in een cel wachten en wordt voorafgaand gefouilleerd. Hierdoor voelt hij zich
behandeld als een crimineel. Hij vindt dat de Nederlandse regering hem
mensonwaardig heeft behandeld.
Ook H wordt in eerste instantie niet door de politie geloofd en in vreemde‐
lingendetentie gezet. Ze heeft geen paspoort en kan daardoor niet bewijzen wie
ze is. Wanneer ze de advocaat haar verhaal vertelt en deze het verhaal
doorspeelt aan de politie, krijgt ze een intake en geloofde de politie haar,
waarschijnlijk omdat de politie ook uit andere bronnen informatie had
gekregen. In eerste instantie werd ze als verdachte van oplichting aangemerkt
en voor haar bazin aangezien. Toen dat niet meer aan de orde was werd ze in
vreemdelingendetentie geplaatst omdat ze illegaal was. Het zou haar hebben
geholpen als de politie in eerste instantie beter onderzoek had gedaan.

5.7.5

Schadevergoeding

G wil graag een loonvordering instellen. Hij heeft drie maanden onafgebroken
in een bar/restaurant gewerkt. Zijn baas zou geld apart leggen voor doorreis
naar zweden. Hij zou 4500 Euro krijgen voor drie maanden werken maar heeft
het geld nooit gezien. Echter de zaak is nu failliet en de eigenaar verdwenen.
Daardoor is het onmogelijk een loonvordering in te stellen.
Ook H wil haar geld dat ze verdient heeft met verzorgen van ouderen thuis
maar niet heeft uitbetaald gekregen vorderen. De politie zou haar hier bij
helpen maar er zijn meer partijen die geld van haar krijgen. Ook I geeft aan dat
hij het geld dat ze hem niet hebben uitgekeerd wil vorderen.

5.7.6

Psychologische hulp

Na twee jaar heeft F het idee dat ze professionele hulp nodig heeft om over alle
gebeurtenissen en de mishandeling heen te komen. Ze zegt: ‘Ik denk niet dat ik
ooit helemaal zal genezen van dit trauma’.
Ook voor deze groep is een perspectief erg belangrijk, wanneer een B9 is
toegekend willen ze graag werken aan de toekomst. Wanneer de ervaringen
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niet helemaal zijn verwerkt kan dat wel in de weg staan evenals onzekerheid
over wat er gebeurt na beëindiging van de B9. F: ‘Ik probeerde er zelf overheen
te komen maar nu na twee jaar zie ik in dat ik het niet zelf kan en ik denk dat ik
iemand nodig heb. Ik zie mezelf als een sterk persoon maar dit kan ik niet alleen’.
H heeft ook na langere tijd haar leven nog niet op kunnen pakken. Daarbij
speelt een rol dat ze behandeld is voor huidkanker. Wel is het voor haar
belangrijk dat haar status nu legaal is. Ze kan weer denken aan de toekomst en
plannen maken. Ze wil graag een opleiding in de zorg gaan volgen.
Ook I geeft aan dat een stuk zingeving belangrijk is, bijvoorbeeld het leren van
de Nederlandse taal en het doen van vrijwilligerswerk. Met behulp van de
gemeente en Fier Fryslân kan hij deze gaan volgen. De gemeente zorgt ook voor
een opleiding van I en hij is zelf bezig met zijn theorie‐examen voor een
rijbewijs.

5.8 Overzicht bevindingen
In tabel 10 zijn de belangrijkste bevindingen betreffende de behoeften van
slachtoffers mensenhandel schematisch weergegeven.
Tabel 10: Behoeften van verschillende categorieën slachtoffers mensenhandel.
Categorie
behoeften
Primaire
behoeften

Korte
termijn
Lange
termijn

Bescherming

Informatie

Korte
termijn

Nederlanders
(seks.uitb.)
‐Rust en veiligheid
‐Loskomen van
uitbuiter
‐Gezondheid
(drugsverslaving,
zwangerschap)
‐Bescherming voor
eigen en kind
‐Fysiek geen contact
met uitbuiter
‐Juiste opvang, met
juiste beveiliging

Lange
termijn

‐Emotioneel
loskomen van
uitbuiter

Korte
termijn

‐Over opvang‐
mogelijkheden
‐ Over verloop
strafzaak

EU onderdanen
(seks.uitb.)
‐Onderdak, eten en
kleding
‐Rust
‐Huisvesting
‐Veilige plek
‐Zorgen om
veiligheid van
familie

‐Over de te nemen
stappen en het
strafproces

Niet‐EU onderdanen
(seks.uitb.)
‐Onderdak en eten
‐Gevoel van veiligheid
‐Financiële middelen om
in levensonderhoud te
kunnen voorzien
‐Gevoel van onveiligheid
in vreemdelingen‐
detentie voor het
vertellen van verhaal
‐door politie beschermd
willen worden
‐Veiligheid voor familie
‐Afschermen van
uitbuiter, ook via
internet
‐Angst voor wat er gaat
gebeuren na sepot:
onzekerheid
‐ Over wat er gaat
gebeuren?
‐Over het al dan niet
mogen blijven in
Nederland
‐Hulp bij praktische
zaken
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Categorie
behoeften

Nederlanders
(seks.uitb.)
‐ Over vrijkomen
verdachte(n)
‐Over regelgeving
hulpverlening
‐Over hulp bij
financiële
problemen

EU onderdanen
(seks.uitb.)
‐Hulp bij
papierwerk
‐Aanwezigheid van
een tolk

Korte
termijn

‐Juiste bejegening
politie
‐Geloofd en serieus
genomen worden
‐Empathie

‐De tijd nemen
voor de aangifte
‐Geen victim
blaming!
‐Erkenning van
slachtofferschap
‐Geloofd worden

Lange
termijn

‐Erkend worden als
slachtoffer
‐Minder wisseling
van hulpverlener
‐Meer aandacht voor
NL‐se slachtoffers
‐Informatie over
voeging

Lange
termijn

Erkenning/
Bejegening

Schade‐
vergoeding

Korte
termijn

Niet‐EU onderdanen
(seks.uitb.)
‐Over B9 en wat er
gebeurt als deze niet
verlengd wordt
‐Over schadevergoeding
en (advocaat) kosten
‐Op de hoogte worden
gehouden van
ontwikkelingen in de
strafzaak
‐Juiste bejegening door
politie
‐Duidelijkheid vanuit
politie en erkenning van
slachtofferschap
‐Cultuurverschillen
onder ogen zien
‐Taalbarrière
‐Een gevoel van
veiligheid bij de
verhoren
‐Gehoord willen worden
in de strafzaak en
empathie
‐ Rekening houden met
culturele verschillen

Lange
termijn
Psycholo‐
gische hulp
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Korte
termijn

‐Gerichte en
adequate
behandeling in een
veilige en rustige
omgeving of groep
‐Emotioneel
losraken van
uitbuiter

Lange
termijn

‐Afkicken van drugs
‐Behandelen van
trauma
‐Herstellen van
vertrouwensrelatie
‐Nabehandeling
‐Oppakken van
studie of
werk/zingeving

‐Invulling gaan
geven aan het
leven door werk of
opleiding en
financiële
middelen hiervoor
‐ Hulp bij
opbouwen van
contacten
‐ Zingeving

‐Traumatische
ervaringen door het
telkens weer moeten
vertellen van het
verhaal: psychologische
hulp bij het juridisch
proces (secundaire
victimizatie)
‐Praatgroepen
‐Opbouwen van een
toekomst en hulp hierbij
(scholing en/of werk) en
psychologische hulp
‐Steun vanuit kerken
‐ Aanbod passend bij
cultuur
‐ Zingeving

Categorie
behoeften
Primaire
behoeften

Korte
termijn

EU onderdaan (arb.uitb)

Niet‐EU onderdaan (arb.uitb)

‐Uitrusten en onderdak
‐Uitbetaling van achterstallig loon

‐Angst voor politie en uitzetting
‐ Onderdak en eten

Lange
termijn
Bescherming

Korte
termijn

‐ Hulp bij praktische
aangelegenheden
‐Veiligheid
‐Als mensen gaan klagen vallen er
ontslagen, anderen ondervinden last van
een klacht van iemand

‐Angst (aangepraat) voor de
politie
‐B9 geeft veiligheid

Korte
termijn

‐Met name over het arbeidsrecht en
salarisstroken
‐Informatie over hun rechten

‐ Over terugkeren naar eigen
land (vooral wanneer paspoort
door uitbuiter is ingenomen)
‐Duidelijke informatie over B9
‐Eerder doorverwijzen naar
Fairwork door IND

Lange
termijn

‐Waar ze terecht kunnen met klachten
en vragen
‐ Over de gang van zaken bij
arbeidsbureaus
‐Informatie over B9 en speciale opvang
‐Erkenning en bejegening zijn
belangrijke behoeften
‐Gevoel van discriminatie en
onmenselijke behandeling door
werkgevers is hiervoor een
belemmering

Lange
termijn
Informatie

Erkenning/
Bejegening

Korte
termijn

Lange
termijn

Schade‐
vergoeding

Psycholo‐
gische hulp

Korte
termijn

‐Steun vanuit uitzendbureau bij
arbeidsgerelateerde problemen
‐Poolse arbeiders hebben het gevoel dat
Nederlanders niet graag Polen helpen
wat belemmering is voor niet‐
discriminatoire bejegening
‐Met name uitbetaling van de gewerkte
arbeidsuren is een behoefte

Lange
termijn

‐Meewerken aan het proces om de
uitbuiter gestraft te zien

‐Geloofd worden
‐Gevoel als crimineel te worden
behandeld door politie is
belemmerend
‐Erkenning van slachtofferschap
(niet in een cel moeten wachten
alvorens verhoor)

‐Loonvordering

Korte
termijn
Lange
termijn

‐Na een poos soms pas duidelijk
dat ook deze groep behoefte
heeft aan psychologische hulp
‐Kunnen werken aan de
toekomst/zingeving
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5.9 Gevolgen complexe regelgeving
Zoals volgt uit de literatuurstudie en uit de interviews met experts zorgt de
complexe regelgeving rondom de opvang en ondersteuning van slachtoffers
mensenhandel voor een groot aantal belemmeringen. De door de slachtoffers
geuite belemmeringen in deze context worden hieronder weergegeven, waarbij
wordt aangegeven of de persoon slachtoffer is van seksuele uitbuiting of
arbeidsuitbuiting.
A (Nederlands slachtoffer seksuele uitbuiting) zegt dat ze tegen vele barricades
opliep toen ze wilde vluchten. Bij een eerdere abortus werd een brief gestuurd
naar Aisha, voor minderjarigen, maar omdat ze binnen een maand 18 zou
worden kon zij daar niet worden geplaatst. Ook vertelt zij dat er in een van de
‘blijf van mijn lijf huizen’ waar zij heeft verbleven via de WMO op haar naam
uren waren gedeclareerd waar zij nooit begeleiding voor heeft gekregen. Ze
heeft via CoMensha een verzoek gedaan voor psychologische hulp maar die
verwezen haar naar de reguliere GGZ en de AWBZ. En daar moest ze een eigen
bijdrage betalen waarvoor ze het geld niet heeft. Een groot aantal slachtoffers
in deze groep is tot op heden onbehandeld gebleven ondanks de vele
hulpverleners die zij zijn tegengekomen nadat ze de situatie van uitbuiting
hebben verlaten.
G (non‐EU slachtoffer arbeidsuitbuiting) stoort zich aan de bureaucratie. Hij
moet steeds zijn verhaal opnieuw doen bij de politie, IND, DT&V, informatie
wordt niet gedeeld. Ook bij Fairwork heeft hij zijn verhaal verschillende keren
moeten doen en had hij het idee dat er niet werd samengewerkt. Procedures
(asiel, B9 en aangifte politie) duren erg lang volgens G, en zijn zonder advocaat
vaak lastig te volgen. G kon geen aangifte doen, kreeg geen bedenktijd of B9 en
kan daardoor ook geen voortgezet verblijf aanvragen. Ook I (non‐EU slachtoffer
arbeidsuitbuiting) geeft aan dat hij al de praktische zaken niet had kunnen
regelen zonder de hulp van Fier Fryslân.
A vertelt dat zij de periode van aangifte als zeer zwaar heeft ervaren. Zij moest
wekelijks naar de politie en de verhoren waren emotioneel ingrijpend. Als zij
van tevoren had geweten hoe zwaar en belastend het was, was ze er
waarschijnlijk niet aan begonnen. Wat het ook zwaar maakt is de onzekerheid
over de uitspraak en wellicht een vrijspraak. Zij vertelt dat ze twee keer haar
verhaal heeft moeten doen voor de rechter in bijzijn van de verdachte (haar
pooier) en daar werd ondervraagd door zijn advocaat. Door een procedurefout
kon zij niet worden gehoord bij de RC, ondanks verklaringen van haar
psycholoog en de advocaat dat zij niet in het openbaar wilde getuigen en de
verdachte onder ogen komen. Ondanks beloften dat zij niet geconfronteerd zou
worden met de verdachte gebeurde dat toch. Zij heeft dit als zeer zwaar
ervaren. Emotioneel vertelt zij: ‘Ik heb helemaal niets gehad aan het feit dat ik
aangifte heb gedaan. De politie heeft zijn opleiding kunnen doen, de Officier van
Justitie heeft promotie gehad omdat hij een grote pooier familie heeft opgerold.
Volgende maand, komt hij misschien vrij en kan hij weer bij mij aan de deur staan,
en dan is er niemand die mij kan beschermen’.
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B (evenals A Nederlands slachtoffer van seksuele uitbuiting) stelt dat het feit
dat hulpverleners naar de politie mogen gaan het enger maakt om met hen te
praten.
Ook F slachtoffer arbeidsuitbuiting vertelt dat ze haar verhaal meerdere malen
moet vertellen en dat ze dat zwaar vindt. Met name confrontaties in de
rechtszaal met de RC en/of de advocaat van de verdachte worden als belastend
ervaren. Een goede advocaat die aanwezig is bij deze verhoren en zittingen en
vooraf goed kan informeren is erg belangrijk.
Procedures bij de IND zijn ingewikkeld. Slachtoffers hebben het gevoel dat ze
iedere keer weer informatie aan moeten leveren die al bekend is of zou moeten
zijn.

5.10 Suggesties voor verbeteringen
Aan de slachtoffers werd aan het einde van de focusgroepen/ interviews ook
gevraagd om suggesties tot verbetering te doen. Als antwoord op deze vraag
kwamen o.a. de volgende aspecten naar voren.
A heeft heel duidelijk benoemd wat er moet verbeteren; Er zou meer
bescherming moeten zijn voor slachtoffers en aangevers tijdens de
strafprocedure en zij zouden beter geïnformeerd moeten worden over de gang
van zaken, voordat ze aangifte doen en over de voortgang van het
strafrechtelijk onderzoek. Expertise bij zowel rechters, politie en justitie moet
worden verbeterd.
Ook wordt door velen een pleidooi gehouden voor gespecialiseerde opvang en
hulpverlening ook voor een langere periode na de uitbuiting. Ook zien
sommigen een rol weggelegd voor hulpverlening algemeen, huisartsen en
scholen om zich bewust te zijn van mogelijke signalen van mensenhandel.
Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting willen ook meer aandacht
voor de Nederlandse slachtoffers en vindt dat de nadruk nu te veel op
buitenlandse en minderjarige slachtoffer ligt.
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6

Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek waarover hier wordt gerapporteerd was gericht op de
volgende twee vragen:
-

Welke beslisfactoren en beslispatronen spelen een rol bij het
besluit van slachtoffers mensenhandel om een situatie van
uitbuiting te verlaten en gebruik te maken van het
hulpaanbod en/of aangifte te doen en te getuigen tegen hun
handelaar?

-

Wat zijn de behoeften van slachtoffers van mensenhandel en
met welke interventies zou het hulpaanbod beter hierop
afgestemd kunnen worden?

De kern van het onderzoek kan worden getypeerd als een verkennend,
beleidsgericht onderzoek waarbij vooral kwalitatieve, narratieve
onderzoeksmethoden zijn gebruikt, dat wil zeggen waarbij zoveel als mogelijk
de eigen, tijdens focusgroepen en open diepte‐interviews vertelde verhalen van
de slachtoffers zijn opgetekend. Op deze wijze is geprobeerd zo goed mogelijk
inzicht te krijgen in de beleving van hun situatie door de slachtoffers zelf
zonder dat vooropgezette ideeën van de onderzoekers over hun overwegingen
of behoeften aan hen zijn aangereikt. Bij zowel de focusgroepen als de
interviews is wel steeds in het bijzonder door middel van korte aansporingen
door de gespreksleider/interviewer gevraagd naar de overwegingen bij het
verlaten van de uitbuitingssituatie en naar de daarbij en daarna ervaren
behoeften aan ondersteuning. In totaal zijn gesprekken gevoerd met 36
slachtoffers mensenhandel.
Deze studie kan qua methodologische aanpak worden gezien als een vervolg op
twee eerder door INTERVICT uitgevoerde onderzoeken naar leemten in de
hulpverlening onder slachtoffers van verschillende categorieën life events,
waaronder geweldmisdrijven, zedenmisdrijven, ernstige verkeersongelukken,
medische fouten, calamiteiten en fraudedelicten (Van Dijk en Van Mierlo 2009;
Kunst en Van Dijk 2009).
Om de verhalen van de slachtoffers mensenhandel beter te kunnen
interpreteren en in een beleidskader te kunnen plaatsen, zijn de uitgevoerde
focusgroepen en interviews aangevuld met enkele andere deelstudies.
Allereerst zijn analyses gemaakt van de beschikbare (internationale) literatuur
over mensenhandel en het dienaangaande gevoerde beleid (hoofdstuk twee).
Tevens is een analyse gemaakt van het in Nederland beschikbare statistische
materiaal over mensenhandel (hoofdstuk drie). In aansluiting hierop is door
het onderzoeksteam een kwantitatieve analyse gemaakt van de inhoud van een,
geografisch goed gespreide, steekproef van OM dossiers. In totaal hebben we de
gegevens verzameld van 78 slachtoffers in dossiers afkomstig uit vijf
arrondissementen. Dit materiaal werd aangevuld met gegevens uit de dossiers
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van 25 slachtoffers uit het cliëntenbestand van Fier Fryslân. Verder zijn
uitgebreide interviews afgenomen met vijftien deskundigen in verschillende
functies werkzaam op het beleidsterrein mensenhandel. Hierover is
gerapporteerd in hoofdstuk vier.
In hoofdstuk drie is allereerst gerapporteerd over pogingen om met behulp van
de thans beschikbare statistische gegevens een schatting te maken van de
omvang van het fenomeen mensenhandel in Nederland. Bij CoMensha worden
jaarlijks steeds meer slachtoffers van mensenhandel geregistreerd (993 in
2010, 1222 in 2011 en 1711 in 2012). Ongeveer een kwart is slachtoffer van
arbeidsuitbuiting of overige uitbuiting, alhoewel in 2012 dit percentage lager
lag. De meerderheid van de slachtoffers wordt geregistreerd na identificatie als
zodanig door de Nederlandse politie. Tegenover deze aantallen geregistreerde
slachtoffers staan de cijfers over de handhaving (vervolgingen van daders en
berechtingen). Uit een studie van het BNRM blijkt dat jaarlijks zo’n 200
slachtoffers voorkomen in OM‐dossiers betreffende mensenhandel. Dit wijst
erop dat als een slachtoffer zich bij CoMensha meldt of daar, al dan niet via de
politie, wordt gemeld, er naar schatting een kans van 1 op 4 is dat in verband
daarmee een zaak voor de rechter wordt gebracht en een kans van 1 op 7 dat
de dader(s) worden bestraft. In vergelijking met andere delictstypen is deze
verhouding op zichzelf niet ongunstig alhoewel in acht moet worden genomen
dat het overgrote deel van de slachtoffers mensenhandel niet in de registraties
van CoMensha voorkomen. Ook in internationaal perspectief is dit geen slecht
resultaat. In de meeste andere Europese bestemmingslanden worden lagere
aantallen slachtoffers geregistreerd en zijn vervolgingen en berechtingen
absoluut en relatief nog aanzienlijk schaarser. De thans door politie en justitie
in Nederland geleverde bijzondere handhavingsinspanningen lijken dus zeker
resultaat te hebben. Dit neemt niet weg dat veel zaken waarover door
slachtoffers is getuigd kennelijk toch niet kunnen worden opgelost.
Opmerkelijk is ook dat in 2010, ongeveer de helft van de zaken betreffende
mensenhandel op een vrijspraak zijn uitgelopen (NRM 2012b). Het relatief
grote aandeel vrijspraken, vooral bij zaken van niet‐seksuele uitbuiting
onderstreept de problemen bij het verzamelen van bewijs dat door de rechters
als voldoende wordt gezien voor een veroordeling voor mensenhandel.
Het verborgen gedeelte van deze vorm van criminaliteit is ongetwijfeld vele
malen groter dan het door CoMensha geregistreerde deel. Uit de analyse van
het materiaal blijkt dat over de werkelijke omvang weinig met zekerheid valt te
zeggen. De uitgevoerde globale studie van de International Labour Organisation
(ILO) biedt hoogstens aanknopingspunten voor het maken van een guesstimate
van de werkelijke omvang. Volgens berekeningen van Fairwork zou deze voor
Nederland neerkomen op 9.000 slachtoffers van seksuele uitbuiting en 21.000
van overige arbeidsuitbuiting in Nederland op enigerlei moment. Op basis van
onder meer een onderzoek naar de seksbusiness in Amsterdam lijkt deze
schatting van het aantal personen dat slachtoffer is van seksuele uitbuiting aan
de hoge kant. De voornaamste conclusie is dat ter schatting van de werkelijke
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aantallen slachtoffers mensenhandel gericht empirisch onderzoek naar ervaren
uitbuitingssituaties zou moeten worden uitgevoerd onder sekswerkers en
buitenlandse werknemers in Nederland. Alleen na uitvoering van dergelijk
onderzoek kan een reële inschatting worden verkregen van het bereik van de
thans geleverde inspanningen qua hulpaanbod en opsporing en van de
mogelijke effecten daarvan op de onderhavige problematiek.
Uit de analyse van een representatieve steekproef van actuele dossiers van het
OM en Fier Fryslân uit 2012 is het volgende beeld naar voren gekomen. Het
gaat om een groep slachtoffers die uiterst kwetsbaar is vanwege hun jeugdige
leeftijd, geringe opleiding, problematische gezinsachtergrond, geldnood en
gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. Tevens blijkt dat zij veelal bij
de rekrutering door personen in hun naaste omgeving grovelijk zijn misleid of
bedrogen. Dit geldt voor alle categorieën slachtoffers maar het meest
geprononceerd voor de slachtoffers van seksuele uitbuiting uit derdelanden
(niet EU). Hun vertrouwen in andere mensen zal door deze ervaringen in veel
gevallen ernstig zijn aangetast. Voor de Nederlandse slachtoffers van seksuele
uitbuiting geldt dat zij vaak een liefdesrelatie met de uitbuiter hebben gehad.
Meestal heeft de uitbuitingssituatie verschillende maanden geduurd, maar in
sommige gevallen ook enkele jaren. Vrijwel steeds zijn er gedurende lagere tijd
grote sommen geld aan de slachtoffers onthouden. Verder blijkt dat de
overgrote meerderheid tijdens de uitbuiting onderhevig is geweest aan ernstig
en langdurig geweld. De geweldscomponent is vooral bij seksuele uitbuiting
prominent. Angst voor represailles, mede ten aanzien van kinderen speelt vaak
een rol. Een grote minderheid van de slachtoffers heeft verder tijdens de
uitbuitingssituatie te kampen gehad met medische en/of verslavings‐
problemen, geldschulden en ondervoeding. Een belangrijk gegeven is verder
dat slechts een minderheid uit zichzelf contact met de politie en/of
hulpverlening heeft opgenomen. De meerderheid van de slachtoffers is met de
politie in contact gekomen bij invallen van de politie of van inspecteurs van de
inspectie SZW. Dit laatste gegeven verklaart mede dat blijkens de dossiers een
vrij groot deel van de slachtoffers aanvankelijk geen contact met de politie
wilde hebben. Het soms bestaande beeld dat slachtoffers zich als regel voelen
‘bevrijd’ door de politie is niet realistisch. Veel slachtoffers staan blijkens de
dossieranalyse zeker in eerste instantie gereserveerd tegenover de instanties
van politie en justitie.
De focusgroepen en interviews met 36 slachtoffers hebben zoals verwacht veel
authentieke informatie opgeleverd. De onderzoekers konden in de meeste
gevallen verhalen optekenen die rijk waren aan informatie over de rekrutering,
uitbuiting en ervaringen met Nederlandse instanties. Met betrekking tot veel
van de behandelde aspecten geldt dat de interviews slechts inzicht bieden in de
belevingswereld van de slachtoffers zelf. Deze studie biedt inzicht in het
slachtofferperspectief en heeft in dat opzicht dus zijn beperkingen.
Een belangrijk criterium voor de geldigheid van de uitkomsten van dergelijk
kwalitatief onderzoek is of na enige tijd de indruk ontstaat dat steeds dezelfde
verhalen worden gehoord en extra interviews weinig nieuws meer zullen
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opleveren. Ondanks de grote verscheidenheid van slachtoffers van
mensenhandel is bij dit onderzoek een dergelijke saturatie met betrekking tot
de meeste groepen slachtoffers inderdaad opgetreden, en kan dus worden
aangenomen dat de uitkomsten een goede indruk geven van wat de slachtoffers
beleven. Dit laatste is waarschijnlijk minder zeker bij de interviews met
slachtoffers van seksuele uitbuiting van EU‐onderdanen omdat deze groep
ondervertegenwoordigd was in de groep met geïnterviewden. Redenen
hiervoor zijn o.a. dat zij al naar het thuisland zijn teruggekeerd en/of zichzelf
niet percipiëren als slachtoffer. Daarnaast is de categorale opvang ook niet
primair voor deze groep bedoeld. Verder onderzoek naar de opvang van deze
groep slachtoffers (EU onderdanen slachtoffer van seksuele uitbuiting) lijkt
gewenst, temeer omdat in de dossiers van het OM en in de registratie van
CoMensha deze groep relatief vaak voorkomt.
De verwachting dat in focusgroepen informatieve slachtofferverhalen onderling
zouden kunnen worden uitgewisseld en besproken, zoals bij eerder onderzoek
bij andere typen slachtoffers het geval was, is niet bewaarheid. De gesprekken
in de eerste focusgroepen kwamen relatief moeizaam op gang en deze aanpak
is daarom niet voortgezet. Beletsels hiervoor waren de heftigheid van de
uitbuitingssituatie en de daarbij optredende gevoelens van schaamte en de
grote mate van verscheidenheid binnen de groepen. Het onderzoeksmateriaal
bestaat daarom goeddeels uit verklaringen van slachtoffers tijdens licht
gestructureerde interviews. De meest geslaagde focusgroepen betroffen die
met mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting en met slachtoffers van
overige arbeidsuitbuiting. De uitwisseling van ervaringen werd hierbij
bevorderd door de omstandigheid dat de slachtoffers dezelfde
uitbuitingssituatie hadden meegemaakt en elkaar reeds kenden. Bij de andere
focusgroepen lijkt er te weinig gemeenschappelijkheid en vertrouwen of
veiligheid te zijn ervaren om een geslaagd groepsgesprek te kunnen voeren.
Bij de presentatie van het materiaal uit de interviews met deskundigen en
slachtoffers is steeds afzonderlijk gerapporteerd over slachtoffers van seksuele
uitbuiting afkomstig uit Nederland, EU en niet‐EU landen, en slachtoffers van
arbeidsuitbuiting afkomstig uit EU en niet‐EU landen. Tabel 10 geeft een
samenvattend overzicht van de belangrijkste gebleken behoeften van de vijf
onderscheiden typen slachtoffers met betrekking tot hulpverlening en andere
instanties.
De eerste algemene conclusie die uit het materiaal kan worden getrokken is de
grote heterogeniteit van de behoeftepatronen. Van oudsher is de aanpak van de
mensenhandelproblematiek in Europa inclusief Nederland vooral gericht
geweest op slachtoffers van (seksuele) uitbuiting zonder geldige verblijfstitel.
Dit blijkt uit de ophanging van grote delen van het Nederlandse beleid aan de
B9 regeling. Inmiddels is de samenstelling van de doelgroep van het
mensenhandelbeleid echter drastisch veranderd. Zoals vermeld, is thans
ongeveer een kwart van de geregistreerde slachtoffers onderhevig geweest aan
arbeidsuitbuiting. Deze groep is de laatste jaren in Nederland alsook elders in
Europa sterk aan het groeien binnen de registraties, hoogstwaarschijnlijk in
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hoofdzaak vanwege de grotere aandacht van de instanties ervoor. Binnen de
nog steeds kwantitatief grootste groep van slachtoffers van seksuele uitbuiting
is de groep zonder verblijfstitel inmiddels een minderheid geworden. Door de
uitbreiding van de EU is het aandeel EU‐onderdanen onder de slachtoffers sterk
toegenomen. Daarnaast is er een grote groep Nederlandse slachtoffers van
seksuele uitbuiting. Uit de gebleken heterogeniteit van de doelgroep volgt op
zichzelf dat de eenzijdige focus in de beeldvorming en in het beleid op
slachtoffers uit zogenoemde derde landen zonder geldige verblijfstitel
bijstelling behoeft.
Bij de opzet van het onderzoek hebben de onderzoekers zich laten leiden door
het sociologische perspectief van de rationele keuze benadering. Hierbij wordt
verondersteld dat menselijk gedrag, in casu het verlaten van de
uitbuitingssituatie respectievelijk het zoeken van hulp en meewerken met
politie en justitie wordt bepaald door afwegingen van de voor‐ en nadelen van
de verschillende gedragsopties. Aangezien de vijf onderscheiden groepen
slachtoffers zich in sterk verschillende levenssituaties bevinden, is het niet
mogelijk over hun beslispatronen te generaliseren. Bij slachtoffers van niet EU
landen overheersen zowel tijdens de uitbuiting als daarna zorgen over hun
verblijfstitel. Hun gebrek aan geldige verblijfspapieren is vaak door de uitbuiter
als druk‐ en dreigmiddel gebruikt. In dit opzicht maakt het niet uit of ze
slachtoffer zijn geweest van seksuele of van arbeidsuitbuiting. Een deel van
deze slachtoffers is op enig moment ook in een asielprocedure verwikkeld
geweest. De langdurige procedures betreffende een verblijfstitel lijken nog al
eens te leiden tot een fixatie op de ‘verblijfspapieren’ die de verwerking van de
uitbuitingssituatie blokkeert. Bij deze groep doet zich tevens het probleem voor
van de veronderstelde valse aangiften. Wat de omvang hiervan ook moge zijn,
vast staat dat het probleem zich slechts voordoet bij een kleine deelgroep van
de totale groep slachtoffers mensenhandel.
De Nederlandse en EU slachtoffers hoeven zich uiteraard over hun
verblijfsstatus geen of minder zorgen te maken. Psychische en economische
problemen komen hierdoor eerder en meer aan bod. Opvallend is dat veel
Nederlandse slachtoffers bij hun keuze de situatie van uitbuiting te verlaten
naaste familieleden een grote rol spelen. Toch zou het wat betreft deze groep
onjuist zijn te concluderen dat zij in de regel kunnen terugvallen op mantelzorg
en/of bestaande voorzieningen voor ingezetenen. Uit de interviews blijkt dat zij
een op hun problemen toegesneden hulpaanbod missen en zich soms zelfs bij
buitenlandse slachtoffers achtergesteld voelen. De EU‐onderdanen die
slachtoffer zijn geweest van seksuele uitbuiting zijn in de interviews, zoals
gezegd, enigszins ondervertegenwoordigd geweest omdat de contactlegging
vooral is verlopen via enkele hulpverleningsinstellingen. In deze populaties
bleken zij, vergeleken bij de CoMensha‐registratie en de dossierstudie, relatief
weinig voor te komen. Hun voornaamste behoefte lijkt hulp bij een re‐
integratietraject in Nederland of in hun thuisland.
Bij EU onderdanen die slachtoffer zijn geweest van arbeidsuitbuiting staat
ongenoegen over het achterwege blijven van de loonuitbetaling vaak voorop.
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Hierbij verschuilen de werkgever en het uitzendbureau zich vaak achter elkaar.
Na hun vlucht uit de uitbuitingssituatie of een interventie van de inspectie SZW
hebben ze alternatieve huisvesting nodig en een nieuwe baan.
Een tweede algemene conclusie die uit het materiaal kan worden getrokken is
dat de prioriteiten van de slachtoffers in de tijd verschuiven. Uit de interviews
is gebleken dat slachtoffers van seksuele uitbuiting op het moment dat de
uitbuitingssituatie ten einde is, vaak in een acute crisistoestand verkeren. Er is
vaak sprake van een plotselinge radicale wending in hun bestaan. Dit kan zijn
vanwege een plotselinge inval door de politie of van een extreem
geweldsincident dat hen heeft aangezet te vluchten. Buitenlandse slachtoffers
hebben hierbij bovendien de handicap de Nederlandse taal niet goed te
beheersen. Tegen deze achtergrond is begrijpelijk dat slachtoffers in eerste
instantie behoefte hebben aan een periode van rust en bezinning. Deze rust is
nodig om zich mentaal los te maken van de uitbuiter en fysiek aan te sterken en
om de eigen situatie te evalueren en weer onder controle te krijgen. Veel
slachtoffers vertonen in de eerste weken of maanden ambivalente gevoelens
jegens de uitbuiters. Dit kan in sommige gevallen het gevolg zijn van
identificatie met de dader (in de victimologie bekend als het zogenoemde
Stockholm syndroom). Dergelijke reacties worden ook bij andere groepen
slachtoffers die langdurig door een of meer personen zijn gevictimiseerd, zoals
bij kapingen, regelmatig waargenomen. Deze slachtoffers zijn vaak pas in een
later stadium in staat of bereid tegen de daders te getuigen. Veel slachtoffers
van mensenhandel bezitten bovendien nauwelijks enig netwerk buiten de
uitbuiter om. De uitbuiter heeft hen, zoals ook daders van systematisch
huiselijk geweld dat vaak doen, gedurende een lange periode doelbewust
sociaal geïsoleerd. In acute noodsituaties vallen zij dus soms noodgedwongen
terug op de uitbuiter. Een van de geïnterviewde slachtoffers nam bijvoorbeeld
bij gebrek aan alternatieven contact op met haar (zeer gewelddadige) uitbuiter
toen ze dringend transport nodig had voor haar zieke kind.
Een andere primaire behoefte die uit de interviews sterk naar voren komt, is
die aan veiligheid. Hierbij gaat het om bescherming tegen fysiek geweld van de
uitbuiter maar ook om een omgeving waarin men zich sociaal veilig voelt en
waarbinnen men de sleutelfiguren kan vertrouwen. Uit de interviews met
slachtoffers en deskundigen komt verder naar voren dat veel van de
slachtoffers met psychische problemen kampen.
Het hulpverleningsaanbod zoals dat nu is georganiseerd lijkt onvoldoende
toegesneden op de gedifferentieerde en gefaseerde aard van de problematiek
waarmee de slachtoffers kampen. Uit de interviews is gebleken dat veel
Nederlandse slachtoffers mensenhandel het gevoel hebben dat er voor hen
minder voorzieningen zijn dan voor buitenlandse slachtoffers. Ook is ons
opgevallen dat bijvoorbeeld bij Fier Fryslân hoofdzakelijk derdelanders (non
EU‐onderdanen) verblijven en zijn we ook overigens weinig Nederlanders en
EU onderdanen in de opvang tegengekomen. Nederlandse slachtoffers hebben
geen toegang tot de categorale opvangcentra (COSM) en verblijven merendeels
in de reguliere opvang. In de reguliere opvang voelen meerderjarige en ook
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minderjarige slachtoffers mensenhandel zich niet altijd goed op hun plaats. Ook
de veiligheid kan daar niet altijd op dezelfde wijze worden verzorgd als bij
categorale opvang, zij het dat veiligheid ook bij opvanghuizen niet altijd is
gegarandeerd zoals blijkt uit de interviews. De psychische hulpverlening is bij
reguliere voorzieningen volgens de slachtoffers niet altijd adequaat,
bijvoorbeeld niet bestendig genoeg. Hierbij spelen uiteraard ook de financiële
regelingen een beperkende rol. Dit laatste geldt ook voor het kunnen volgen
van onderwijs.
Als belangrijkste knelpunt bij de niet EU‐onderdanen komt naar voren dat zij in
veel gevallen gedurende lange tijd eenvoudigweg niet toekomen aan
traumaverwerking en re‐integratie omdat ze zich onzeker voelen over hun
verblijfsstatus en/of de afloop van het opsporingsonderzoek, annex de
strafrechtelijke procedure. De noodzaak het verhaal, vaak zelfs reeds tijdens de
bedenktijd, herhaalde malen te moeten vertellen aan mogelijk sceptisch
ingestelde politierechercheurs blokkeert als het ware de verwerking en het
herwinnen van vertrouwen. Ook bij andere groepen slachtoffers zien we dat
medewerking aan een strafrechtelijk onderzoek en de onzekerheid over de
uitkomst daarvan een belangrijke stressfactor is, de verwerking belemmert en
hen afhoudt van een toekomstgerichte houding. Uit victimologisch onderzoek is
bekend dat ook bij slachtoffers van andere life events pas na afronding van
juridische procedures over aansprakelijkheid of daderschap de weg vrijkomt
voor het psychische verwerkingsproces (Elbers 2013; Van Dijk en van Mierlo
2009). Bij de groep van derdelanders is de preoccupatie met het strafproces
des te dwingender omdat de afloop ervan mede beslissend is voor hun kans op
een verblijfstitel. Deze relatief zwaar getraumatiseerde groep verkeert dus in
een situatie van dubbele onzekerheid die vaak maanden of zelfs jaren
voortduurt en het verwerkingsproces gedurende die periode blokkeert.
Als belangrijkste knelpunt in de huidige aanpak vanuit het perspectief van de
slachtoffers zien wij de sterke nadruk die vanaf de eerste contacten door de
instanties wordt gelegd op de bijdrage die het slachtoffer kan leveren aan de
mogelijke opsporing van de dader(s). De identificatie van slachtoffers is in
Nederland indirect in handen gelegd van de politie. Deze kan samen met de
KMar bij een geringste aanwijzing dat er van mensenhandel sprake lijkt te zijn
een bedenktijd aanbieden. Het verhaal van een (mogelijk) slachtoffer moet
echter wel steeds geobjectiveerd worden voordat er een beslissing over
bedenktijd genomen wordt of een verblijfsvergunning B9 door de politie wordt
aangevraagd. Bij dit objectiveren door de politie staat de vraag voorop of er
voldoende opsporingsindicaties zijn, niet of een persoon wel of niet (mogelijk)
slachtoffer is en deswege hulp nodig heeft. De identificatie door de politie en de
daarmee samenhangende oriëntatie op de opsporings‐kansen en de koppeling
van het hulpaanbod aan medewerking bij de opsporing zijn historisch te
verklaren. De internationale en nationale beleidskaders waren er aanvankelijk
immers op gericht te voorkomen dat slachtoffers van mensenhandel zonder
geldige verblijfstitel werden uitgezet en daardoor nog slechts moeilijk als
getuigen waren te gebruiken. Inmiddels is echter de samenstelling van de
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doelgroep van het mensenhandelbeleid, zoals gezegd, sterk gewijzigd. Ook
wordt tegenwoordig sterker dan voorheen beseft dat slachtoffers van
misdrijven vanwege hun bijzondere behoeften aanspraak kunnen maken op
een aangepast hulpaanbod. Slachtofferhulp en slachtofferzorg gelden thans als
zelfstandige doelstellingen van het rechtshandhavings‐beleid van de Minister
van Veiligheid en Justitie. 22 Hulpverlening en/of een uitkering van het
Schadefonds Geweldmisdrijven is voor slachtoffers van misdrijven of
verkeersongevallen in Nederland uitdrukkelijk niet afhankelijk gemaakt van
samenwerking met de politie of zelfs het doen van aangifte. De reden hiervoor
is dat slachtoffers goede redenen kunnen hebben om juist niet tegen de dader
te willen getuigen. Niet valt in te zien waarom samenwerking met de politie bij
slachtoffers van doorgaans zeer ernstige misdrijven als mensenhandel, waarbij
vaak een reëel risico op represailles van de kant van de daders bestaat, wel zou
mogen worden geëist. In dit verband kan er ook nog op worden gewezen dat in
Nederland slachtofferhulp inclusief uitkeringen van het Schadefonds ook
toegankelijk zijn voor mensen zonder geldige verblijfstitel. Hoewel de
bescherming van slachtoffers een expliciete doelstelling is van het
internationale en zeker van het Nederlandse mensenhandelbeleid, worden de
slachtoffers van dit ernstige misdrijf in veel opzichten minder goed bedeeld dan
slachtoffers van andere misdrijven.
Tegen deze achtergrond is het belangrijk om te constateren dat blijkens de
interviews veel slachtoffers van mensenhandel de verhoren door de politie,
rechter commissaris of officier van justitie als belastend en bedreigend ervaren.
Uit interviews is gebleken dat de slachtoffers de politie vaak aanvankelijk sterk
hadden gewantrouwd en daarom niet het ware en/of hele verhaal hadden
verteld. Sommige slachtoffers zijn zelf inderdaad in hun eigen ogen eerst enige
tijd als dader bejegend. Als voorbeeld kan worden genoemd de ervaring van
twee mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting die getraumatiseerd
waren door hun eerste contacten met de politie omdat zij in eerste instantie in
een cel waren opgesloten.
In onze ogen spoort de timing van de aanpak mensenhandel niet met het
tijdspad van de verwerkingsprocessen van de slachtoffers. Onderwerpen die
pas later aan de orde zouden moeten komen, zoals de medewerking aan een
proces tegen de daders, worden reeds onmiddellijk en op en verplichtende
manier na het verlaten van de uitbuitingssituatie aan de orde gesteld. Dit is niet
slechts in hoge mate belastend voor de slachtoffers maar kan ook de
verwerking van opgelopen trauma’s verstoren. In dit verband moet worden
gewezen op de bevinding dat personen die een calamiteit of andere ernstige life
event hebben meegemaakt een vergrote kans lopen op het ontwikkelen van een
posttraumatische stoornis indien zij hebben deelgenomen aan verplichte
debriefing sessies (Rosee e.a. 2009). De nu gangbare praktijk om slachtoffers
mensenhandel te verplichten om tegen hun zin en herhaaldelijk over hun

22 Zie bijvoorbeeld brief aan Tweede Kamer van staatsecretaris Teeven, 22 februari, 2013, Visie op
slachtoffers.
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traumatiserende belevenissen te getuigen lijkt therapeutisch bezien niet
verantwoord.
Uit de interviews met slachtoffers is verder gebleken dat vaak veel
onduidelijkheid heeft bestaan of nog steeds bestaat over het beschikbare
hulpaanbod. De interviews met sleutelfiguren bevestigen het beeld van een
labyrint van met elkaar vervlochten en voortdurende wijzigende regelingen
voor intake gesprekken, aangiftes, bedenktijd, voorlopig verblijfsvergunning,
hulpverlening, medische of psychiatrische hulp, huisvesting, onderwijs, advies,
rechtsbijstand en schadevergoeding. Deze lokettenproblematiek is in de wereld
van de slachtofferhulp niet onbekend. Deze heeft geleid tot het
beleidsvoornemen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om alle vormen
van steun, hulp en informatie te bundelen in zogenoemde slachtofferloketten
die voor de slachtoffers als one stop help desk kunnen fungeren. Daarbij wordt
tevens aansluiting gezocht bij de reeds bestaande slachtofferloketten van het
OM.
Wij zijn ons ervan bewust dat het beleid niet uitsluitend kan worden gestoeld
op de belevingswereld van de slachtoffers. Niet betwistbaar lijkt ons echter dat
bij de gekozen opzet van het hulpaanbod het slachtofferbelang een belangrijk
gewicht in de schaal moet leggen. Op basis van de hier geschetste conclusies en
kennis van de literatuur en van regelingen in andere Europese landen zoals
weergegeven in hoofdstuk 2, hebben wij de volgende aanbevelingen opgesteld
voor mogelijke aanpassingen in het beleid. Graag wijzen wij erop dat het hier
niet om een blauwdruk gaat voor een nieuwe aanpak maar om een reeks met
elkaar samenhangende aanbevelingen vanuit de optiek van de belevingswereld
van de slachtoffers.

Aanbevelingen
Het onderzoek heeft geresulteerd in de volgende aanbevelingen.
1 Onze eerste aanbeveling betreft de uitvoering van enquêteonderzoek naar
de omvang van uitbuitingspraktijken onder sekswerkers in verschillenden
branches en onder populaties van buitenlandse werknemers, bijvoorbeeld
uit Midden en Oost Europa. In de enquêtes zal de respondenten moeten
worden gevraagd naar hun arbeidsomstandigheden gedurende het
afgelopen jaar zodat kan worden vastgesteld of sprake is geweest van
uitbuiting. Dergelijke dark number studies, naar analogie van de enquêtes
uitgevoerd in enkele landen door de ILO, lijken ons methodologisch ook in
Nederland goed uitvoerbaar en onmisbaar voor een op feitelijke kennis
gebaseerde beleidsontwikkeling met betrekking tot mensenhandel.
2 De organisatie van het hulpaanbod dient te worden gecentraliseerd en
gestroomlijnd. Er dient een omvattende financieringsregeling te komen
voor alle categorieën slachtoffers mensenhandel. Dit zal ervoor kunnen
zorgen dat slachtoffers beter worden geïnformeerd over de beschikbare
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voorzieningen en dat hulpverleners zich minder hoeven bezig te houden
met het vinden van ad hoc oplossingen voor de financiering van de hulp.
3 De identificatie van slachtoffers zou niet de exclusieve bevoegdheid van de
politie dienen te zijn. Bekend is dat een deel van de buitenlandse
slachtoffers contact met de politie als bedreigend ervaart en hierdoor
dichtslaat. Hoe goed ook getraind en hoezeer ook met de juiste positieve
grondhouding jegens de slachtoffers behept, politieambtenaren zullen toch
vanuit hun beroepsrol geneigd zijn om bij een interview met een slachtoffer
vooral naar de opsporingsindicaties te kijken. De exclusieve rol van de
politie en KMar bij de identificatie vergroot de kans op false negatives. Het
ontbreken van voldoende opsporingsindicaties kan ook een gevolg zijn van
onvermogen of onwil van de slachtoffers om te verklaren. Soms zijn de
betrokken slachtoffers jaren later alsnog in staat en bereid om tegen de
daders te getuigen. Ook wanneer er geen opsporingsindicaties zijn, kunnen
er trouwens humanitaire gronden aanwezig zijn om bijstand en
ondersteuning te bieden.
4 Bij de identificatie dienen meerdere disciplines te worden betrokken. In
verband met de identificatie van slachtoffers van mensenhandel wordt vaak
opgemerkt dat men noodzakelijkerwijze vaak moet afgaan op intuïtie of
‘onderbuikgevoelens’. Indien de bepaling of er sprake zou kunnen zijn van
mensenhandel dermate subjectief is, kan men zich afvragen of de politie de
meest aangewezen beroepsgroep is om dit oordeel te vellen. Dit lijkt op
zichzelf een goede reden om bij de identificatie ook andere beroepsgroepen
te betrekken.
5 In onze visie zou de identificatie moeten geschieden bij de categorale
hulpverlening, d.w.z. bij CoMensha. Juist omdat CoMensha deskundig is
betreffende mensenhandel maar niet zelf betrokken is bij de eigenlijke
opvang van en hulpverlening aan slachtoffers, kan deze identificatiefunctie
bij deze organisatie worden neergelegd. Aan de regionale
zorgcoördinatoren zouden onder verantwoordelijkheid van CoMensha
identificatieteams kunnen worden opgehangen met deelname van
verschillende disciplines (waaronder ervaren politierechercheurs en
hulpverleners en deskundige tolken).
6 De identificatie van slachtofferschap dient gericht te zijn op de intake voor
een hulpverleningstraject en niet ondergeschikt te zijn aan het vaststellen
van een opsporingsindicatie. Aan het Deense, Finse en Oostenrijkse model
zou kunnen worden ontleend de mogelijkheid om in ieder geval de
identificatie van slachtoffers met een verblijfstitel‐ zoals eerder besproken
thans het merendeel van de geregistreerde slachtoffers‐ te laten
plaatsvinden door daarvoor aangewezen multidisciplinaire teams, zonder
formele bemoeienis van politie of IND. CoMensha zou aangewezen kunnen

138

worden als de instantie die de intake coördineert en tevens, bij een positieve
identificatie, een op de persoon toegesneden hulpaanbod doet.
7 Binnen het voorgestelde model zou ook de identificatie van slachtoffers
zonder verblijfstitel bij CoMensha moeten plaatsvinden. Gekozen zou
kunnen worden om de multidisciplinaire teams bij CoMensha naar Italiaans
en Oostenrijks voorbeeld de bevoegdheid te geven om de bedenktijd aan te
bieden. Ook zou men CoMensha kunnen machtigen om na verloop van de
bedenktijd aan slachtoffers in wier zaak er geen opsporingsindicaties zijn
gevonden en/of voor wie samenwerking met de politie niet mogelijk is, op
humanitaire gronden een (voorlopige) verblijfsvergunning aan te vragen.
Besluiten over verblijfstitel en opvang zouden uitsluitend dienen te worden
gebaseerd op een redelijk vermoeden dat iemand slachtoffer van
mensenhandel is geweest en hulp behoeft en niet op de vraag of er een te
vervolgen dader in het vizier is.
8 In het hulpaanbod dient meer aandacht te komen voor crisisopvang. De
wens van slachtoffers om niet over hun uitbuiting te willen spreken dient
daarbij te worden gerespecteerd. Verschillende slachtoffers gaven in de
interviews aan vooral in de beginperiode na de uitbuiting niet in staat te zijn
geweest het (hele) verhaal te vertellen. Hierbij kunnen met de
traumatiserende ervaringen samenhangende cognitieve stoornissen een rol
spelen als ook ambivalente gevoelens jegens de daders. Drang om zo snel
mogelijk te verklaren, kan belemmerend werken op de verwerking van
opgelopen trauma’s.
9 Het hulpaanbod dient te zijn gedifferentieerd naar de verschillende
categorieën slachtoffers. Zoals ook thans reeds het geval is, kan het
hulpaanbod soms beperkt blijven tot een doorverwijzing of het geven van
advies. Slachtoffers van arbeidsuitbuiting behoeven vaak steun bij
loonvorderingen en bij het vinden van alternatieve huisvesting en van
nieuw, hoogwaardiger en beter betaald werk. Hierbij gaat het als het ware
om een herintredingtraject. Verder onderzoek naar de mate waarin EU‐
onderdanen gebruik (kunnen) maken van de huidige voorzieningen is nodig
omdat deze groep ondervertegenwoordigd lijkt te zijn in de opvang, terwijl
zij een meerderheid vormt van het aantal door CoMensha geregistreerde
slachtoffers.
10 Het hulpaanbod bij seksuele uitbuiting zou moeten plaatsvinden in een goed
beveiligde categorale voorziening met gespecialiseerde en ervaren
deskundigen. Deze voorzieningen zouden ook open moeten staan voor EU‐
onderdanen waaronder Nederlanders. Of bij het categorale hulpaanbod zou
moeten worden gedifferentieerd naar verschillende categorieën
(Nederlanders, EU en non‐EU) dient nader te worden onderzocht. De
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huidige praktijk dat categorale voorzieningen met name voor niet EU
onderdanen open staan lijkt in ieder geval moeilijk te verdedigen.
11 Bij de invulling van een op de persoon toegesneden aanbod door CoMensha
zou een voorbeeld kunnen worden genomen aan de case managers in dienst
van Slachtofferhulp Nederland. Deze functionarissen begeleiden slachtoffers
bij hun contacten met verschillende instanties waaronder politie, justitie en
het Schadefonds Geweldmisdrijven.
12 Binnen de nieuw gecreëerde veilige situatie in categorale opvang
voorzieningen zou vervolgens, mede naar het Belgische voorbeeld, met de
slachtoffers dienen te worden overlegd of en wanneer contact met de politie
zal worden opgenomen. Daarbij is het denkbaar dat slachtoffers deelnemen
aan bijeenkomsten waarin voorlichting wordt gegeven over de gevolgen van
het doen van aangifte en waarbij blokkades om aangifte te doen, kunnen
worden besproken. Deze aanpak zal naar onze indruk beter aansluiten bij
de verwerkingsprocessen die slachtoffers ondergaan. Medewerking met de
politie zal vaker dan nu kunnen berusten op een bewuste en in vrijheid
gemaakte keuze.

Enkele slotoverwegingen
De hier voorgestelde opzet lijkt in veel opzichten op het advies van de
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken die stelde dat de eerste drie
maanden benut zouden moeten worden voor rust en reflectie waarna er een
beoordeling van mogelijk slachtofferschap zou moeten plaatsvinden op basis
van informatie uit verschillende bronnen waaronder de hulpverlening (ACVZ
2009).
De voorgestelde opzet heeft in onze ogen vele voordelen. Allereerst zullen op
deze wijze false negatives bij de identificatie worden voorkomen en zal de
toegang tot de hulpverlening dus worden verbeterd. Gevreesd zou kunnen
worden dat slachtoffers minder bereid zullen zijn als getuigen op te treden
indien zij daarvoor niet meer worden beloond met een verblijfsvergunning. Dit
nadelige effect zou in de praktijk kunnen meevallen. Het bezwaar tegen de
huidige koppeling is immers dat deze vaak leidt tot een voorbarige druk op het
slachtoffer tegen de daders te verklaren. Gegeven hun persoonlijke problemen
en angsten is dit niet wenselijk. Het is goed mogelijk dat het voorgestelde beleid
zoveel beter aansluit op de dynamiek van het verwerkingsproces dat daardoor
juist meer slachtoffers op enigerlei moment met de politie zullen willen
samenwerken die daartoe bovendien dan mentaal beter zijn toegerust. Door de
voorgestelde ontkoppeling zullen er in ieder geval minder aangrijpingspunten
zijn voor de verdediging om het waarheidsgehalte van de verklaringen van de
slachtoffers tijdens het proces in twijfel te trekken. Vanwege de intensieve
begeleiding door bijvoorbeeld de case managers vanuit de hulpverlening zullen
vreemdelingen zonder verblijfstitel die met een gefingeerd verhaal over
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mensenhandel zijn gekomen mogelijkerwijze eerder geneigd zijn het echte
verhaal te vertellen. De voorgestelde aanpak biedt dus kansen op een win win
situatie vanuit zowel het slachtoffer‐ als het handhavingsperspectief.
Het door ons voorgestane beleid zal er mede toe kunnen leiden dat de
behandeling van slachtoffers mensenhandel op dezelfde slachtoffervriendelijke
leest wordt geschoeid als die van slachtoffers van andere ernstige misdrijven.
Aan het aparte, historisch gegroeide, relatief sterk op handhaving gerichte
regiem voor slachtoffers mensenhandel zal daarmee een einde komen. Eerst
dan zal met recht kunnen worden gesproken van een slachtoffergericht en
mensenrechtelijk hoogwaardig mensenhandelbeleid.
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English Summary
Situation of trafficking victims in the Netherlands
In recent years there has been a substantial increase in the number of victims of
trafficking in the Netherlands, from 993 in 2010 to 1,222 in 2011 and 1,711 in
2012 (CoMensha Annual Reports, www.mensenhandel.nl). The actual number
of victims is likely to be much higher than this, as many victims do not
approach the authorities. FairWork, an organisation striving to end slavery in
the Netherlands, estimated (based on the global estimates of the International
Labour Organization) that at any one time in the Netherlands there are 9,000
victims of sexual exploitation and 21,000 victims of other forms of exploitation
including labour exploitation (FairWork 2012). However, these figures are only
guesstimates and further quantitative research is required to substantiate
these figures and to better understand the effects of policies on combating
human trafficking.
Approximately a quarter of the registered victims are victims of labour
exploitation, although this figure dropped in 2012. The majority of victims are
registered after identification by the police. Based on a study by the Dutch
Rapporteur on Human Trafficking (BNRM 2012b, BNRM 2012c) it can be
estimated that per year 200 victims appear in the files of the prosecution
service, which means that approximately 20 to 25% of victim registrations lead
to prosecution. The report also found that only 15% of registrations lead to a
conviction. Although these rates are low and more than half of the cases
prosecuted in 2010 ended with an acquittal, the number of victims registered
and the number of prosecutions and convictions is high compared to other
European destination countries.
Historically, protection and assistance to victims of human trafficking in the
Netherlands, as in many other countries, is provided in Dutch migration law
and dependent on whether or not a residence permit is granted to the victim
(Chapter 9, Part B, Aliens Circular). Given that many victims have Dutch
nationality (around 25%) or EU citizenship and do not need a residence permit,
this link with migration law needs to be revised to extend protection to all
victims of trafficking. Apart from some limited exceptions, cooperation with law
enforcement authorities in criminal investigations is a condition for the
granting of a residence permit to victims of trafficking. However, many victims
do not want to go to the police or do not consider themself a victim of
trafficking and are unaware of the protection and assistance facilities available.
This triggers the question whether or not the current protection and assistance
provided to victims of trafficking in the Netherlands matches the needs of these
victims. Accordingly, the current study was undertaken to answer the following
two questions:
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1.
2.

What factors and patterns play a role in the decision by victims of
trafficking to leave the situation of exploitation, make use of assistance, and
report to the police or testify against the trafficker?
What are the needs of victims of trafficking and what changes need to be
made to the assistance provided to victims to better meet their needs.

To answer these questions, a survey was conducted in 2012 on 36 victims of
human trafficking in the Netherlands whose stories were elicited in focus
groups and open‐ended in‐depth interviews. The respondents included victims
of labour exploitation and sexual exploitation and can be categorised according
to the type of exploitation and country of origin as victims of sexual exploitation
originating from the Netherlands (eight), the EU (five) and non‐EU countries
(fourteen) and victims of labour exploitation from the EU (five) and non‐EU
countries (four). Dutch victims of labour exploitation were not included in the
sample group.
To contextualise the information gathered during the focus groups and
interviews, a literature review was undertaken together with a secondary
analysis of available statistics. A quantitative analysis was conducted on the
information on victims of trafficking contained in 78 criminal case files of the
prosecution service and 25 victim case files compiled by a relief organisation. In
addition, elaborate interviews with 15 experts in the field of human trafficking
for sexual or labour exploitation were conducted to facilitate understanding of
the needs of victims of human trafficking.

Findings
Based on the quantitative analysis of the files of the prosecution service and the
relief organisation, victims of human trafficking in the Netherlands can be
characterised as exceptionally vulnerable because of young age, low education
level, problematic family background, lack of money, and insufficient
knowledge of the Dutch language. They are often recruited by a person that
they know and are seriously mislead or cheated. Although these characteristics
are common across all categories of victims (Dutch, EU and non‐EU victims of
sexual exploitation and EU and non‐EU victims of labour exploitation), it seems
that victims of sexual exploitation originating from non‐EU countries are
particularly vulnerable.
Dutch victims of sexual exploitation have often had a love affair with the
trafficker. In most cases the duration of the exploitation was several months,
but in some cases it lasted for several years. In nearly all cases large amounts of
money were denied to the victim. The vast majority of victims reported being
subjected to severe forms of violence, which is particularly true for victims of
sexual exploitation. Fear of reprisals against their family and children is an
important aspect of the ‘force’ used to keep victims in the situation of
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exploitation. A minority of the victims suffered from health issues, addiction,
and malnutrition or had financial debts. Most of the victims did not contact the
police or the authorities themselves, but were identified as (possible) victims of
trafficking during police operations or labour inspections. Particularly in these
cases, the victims were initially hesitant to cooperate with the authorities. The
idea that victims feel ‘rescued’ after the police have removed them from the
exploitative situation seems at odds with these findings.
Despite the variation among the victims in terms of their origin (the
Netherlands, EU or outside the EU), the type of exploitation (sexual or labour)
and length of exploitation (days, months or years), a certain level of saturation
was achieved in the focus groups and in‐depth interviews and, therefore, the
findings are considered to be broadly representative of the experiences of
victims of trafficking in the Netherlands. However, the results may not hold
true for victims of sexual exploitation originating from the EU, as this group
was underrepresented in the focus groups and interviews, possibly because
victims from this group do not use the assistance provided to the same extent
as non‐EU victims. The Categorical Accommodation and Assistance (CAA) set
up for victims of trafficking in the Netherlands is not primarily available to this
group of victims and Dutch victims of trafficking are even excluded from the
CAA. Further research on the support available to victims of sexual exploitation
originating from EU countries is required, particularly because they frequently
appear in the files of the prosecution service and in the figures of CoMensha,
the central organisation responsible for the registration of trafficking victims in
the Netherlands.
During the study, it was realised that using focus groups for trafficking victims
was not the most suitable way of collecting information because victims felt
ashamed or their experiences were too painful to share in such a forum. Their
different cultural backgrounds and the presence of men and women and of
victims of labour exploitation and sexual exploitation were other factors
complicating the practical organisation of focus groups. Most of the information
from victims was received in the in‐depth interviews and leads to the following
three key findings.
Key finding 1: Victims’ needs are heterogeneous
The first key finding is that there is a high level of heterogeneity in the victims’
needs. Historically, provisions for victim protection and assistance in the
Netherlands were directed to third‐country nationals in need of a residence
permit. As a result, these provisions are mainly embedded in migration law
such as the ‘B9’ of the Aliens Circular. However, the vast majority of victims of
trafficking do not need a residence permit as they are either Dutch citizens or
originate from an EU member state. A large number of the victims of human
trafficking registered by CoMensha are Dutch citizens. Accordingly, the idea

145

that victims of human trafficking originate from poor countries outside the EU
and do not have a valid residence status needs to be revised.
Regarding the factors that play a role in a victim’s decision to leave the situation
of exploitation to seek help and cooperate with the authorities, the theory of
rational choice has been applied. This theory contends that such decisions are
taken after balancing the advantages and disadvantages of different options.
Generalising about the victims’ decision strategies is impossible given the
diversity of the victims in the study group. For example, victims from outside
the EU may be more concerned with the lack of a residence permit, both during
and after the exploitation, and their illegal status may have been used as a
coercive tool during the exploitation phase. After they have left the situation of
exploitation, such victims are occupied by procedures for obtaining a residence
permit, which in some cases hinders their recovery from the trauma of
trafficking. In addition, over the past couple of years, the Dutch Government has
focused on abuse of the B9 procedure, which includes cases in which there are
insufficient indications to start a criminal investigation. Although the ambit of
this phenomenon is unclear, the impression is that only a small portion of
victims deliberately abuse the procedure.
Lack of a residence permit is not an issue for Dutch and EU victims and,
therefore, their economic and psychological needs can be addressed directly. In
many cases, the family has an influential role in the decision of Dutch victims to
leave the situation of exploitation; however, it should not be concluded that the
victim’s family can take care of them after they have left the situation. Dutch
victims stated that they experienced a lack of specific professional health care
facilities, especially mental health care facilities, trained in dealing with victims
of trafficking. They described sometimes feeling mistreated compared to non‐
EU victims, as non‐EU victims are granted specialised treatment in CAA
facilities, which are not open to Dutch victims. Dutch victims are expected to
use ordinary health facilities, which do not necessarily specialise in the
counselling of trafficking victims. Furthermore, the safety of victims cannot
always be guaranteed in ordinary care facilities.
EU citizens who are victims of human trafficking are a small minority in the
CAA. Due to opaque regulations, some are excluded from the CAA, whereas
others are placed in CAA centres. It appears that victims from EU countries are
more in need of assistance to integrate, either in the Netherlands or their home
country. EU citizens who are victims of labour exploitation are mostly
concerned with the payment of their salary. If they performed the work
through a work agency it is often not clear to whom they can complain about
lack of payment or underpayment – the employer or the work agency. Usually,
both the employer and the work agency try to avoid accountability. A
complicating factor is that many victims are multi‐dependent on their employer
for work and housing. Consequently, if they leave the exploitative situation they
must find alternative accommodation and employment.
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Key finding 2: Victims’ needs vary over time
A second key finding is that the needs of victims vary over time after leaving the
situation of exploitation. Victims of sexual exploitation are distressed
immediately after leaving the situation of exploitation. In many cases, a
situation or event triggered the action to leave, such as a police raid or extreme
violence. Understandably, victims in this situation are in need of rest and
reflection, which is essential to allow them to untangle themselves from the
traffickers, regain their physical strength and regain control over their lives. In
this period, victims can still feel some affection for the traffickers (due to the so‐
called Stockholm syndrome).These victims often lack a social network as the
traffickers have intentionally socially isolated them and the trafficking network
is the only environment they know. Other primary needs for victims are safety,
protection against further physical violence and an environment in which there
are people they can trust. Not surprisingly, many victims experience
psychological problems.
Non‐EU victims are often unable to address their psychological problems and
recover from their experiences because of uncertainty over their residence
permit and the outcome of criminal proceedings (which are decisive in the
granting of a residence permit). They have to tell their story several times to
enable the police and prosecutor to build a case. These victims do not
automatically trust the authorities and repeating the details of their
exploitation over and over hampers their recovery and ability to regain trust.
Cooperation with the authorities is considered a heavy burden by these victims.
Uncertainty about their future is a considerable stress factor that hampers
effective recovery and prevents them from planning for the future.
One of the main concerns following from this research is that the primary focus
of current policy to combat human trafficking is on the contribution of victims
to the criminal investigation and prosecution of the perpetrators. Although no
organisation in the Netherlands has been officially tasked with identifying the
victims of human trafficking, the police and the military police are required to
provide a ‘reflection period’ to victims if there is the ‘slightest indication’ of
human trafficking. As such, the police and military police are indirectly involved
in the identification of victims of trafficking. Before the reflection period or a
residence permit is granted, the story of the (possible) victim is objectified from
the perspective of the existence of the necessary elements to start an
investigation, not from the perspective of the needs of the victim or victimhood
as such. In general, a residence permit is only granted if the victim cooperates
with the authorities and a criminal investigation has commenced. The primary
focus on the victim’s contribution to the criminal proceedings is an obstacle to
recovery as it does not allow the victim time to reflect or recover and can lead
to fear of reprisals from the traffickers. Furthermore, victims experience the
hearings by the police and the (investigative) judge as onerous and even
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threatening. Victims generally do not trust the police and, therefore, do not tell
their full story. This fear is not unfounded as some of the victims reported being
treated as perpetrators initially. This situation is at odds with a victim‐centred
approach.
Police should not have the exclusive mandate, albeit indirectly, to identify
victims of trafficking. The police are responsible for law enforcement and are,
therefore, biased in this task and primarily focused on a victim’s contribution to
the criminal proceedings. Although understandable from a police perspective,
involving the police in the identification of victims entails the risk of false
negatives as the lack of law enforcement indications does not necessarily reflect
a lack of victimhood. Some victims are frightened by the police and do not trust
them. In addition, if they stay illegally in the Netherlands, victims run the risk of
being expelled to their home country, which puts them at risk of being re‐
trafficked by the perpetrators who often know where to find them. Victims
might be more inclined to cooperate after they have been given time to recover
and regain control over their lives.
Key finding 3: Laws and regulations are complicated
A third key finding relates to the lack of understanding of the laws and
regulations on the protection and assistance for victims of trafficking. Key
actors confirm that the labyrinth of constantly changing rules and regulations
on reporting, reflection periods, residence permits, financial compensation for
Dutch and EU victims, housing, education, legal aid, and so forth result in time‐
consuming administrative and policy‐related obstacles for care workers, police
and other actors involved in combating trafficking and providing assistance to
victims.

Recommendations
Based on the findings of this study, and aware that the experiences of victims of
trafficking can only to some extent guide protection and assistance policies, the
following recommendations are made to adjust policies on trafficking so that
they better address the needs of the victims:
1.
Conduct further quantitative surveys on the scope of exploitative
practices among sex workers and migrant workers (both from
European countries and non‐EU countries) in other parts of the labour
market to inform evidence‐based policy making in relation to human
trafficking. Such surveys should include questions on the labour
situation of the respondent over the past year to determine to what
extent exploitative practices occur.
2.
Centralise and streamline the organisation of protection and assistance
offered to victims of trafficking including formulating an all‐inclusive
financial regulation for different categories of human trafficking. This
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

would ensure that victims are better informed about the facilities and
save care workers time in finding (financial) solutions for victims in
need of protection and assistance.
Given the hesitance of victims to cooperate with the police, consider
other options for identifying victims of trafficking other than by the
police and military police as part of criminal investigations.
Involve more disciplines in the identification of victims of trafficking
including institutions involved in the provision of care and assistance
to victims to objectify the identification procedure.
Mandate CoMensha as the central agency for organising the
identification of victims of trafficking in the Netherlands. CoMensha is a
professional organisation with experience in this area and is
independent in the sense that it does not provide care and assistance
to the victims themselves. Each regional care coordinator linked with
CoMensha could be assisted by a multi‐disciplinary identification team
including police, care workers, and professional and specialised
interpreters.
Focus the identification of victims on the needs of the victim and their
eligibility for intake into a treatment programme, not on the
identification of indicators to start criminal proceedings. Based on
experiences in Denmark, Finland and Austria, at least the identification
of victims legally residing in the Netherlands can be conducted by
multi‐disciplinary teams without the formal involvement of the police
or immigration service.
Provide for the coordination of the identification of victims in need of a
residence permit by CoMensha. Comparable to the Austrian and Italian
systems, multi‐disciplinary teams can be mandated to offer a reflection
period. In addition, CoMensha could be mandated to offer or apply for a
residence permit on humanitarian grounds, if after the reflection
period it turns out that there are no indicators to commence criminal
investigations or the victim cannot cooperate with the authorities. In
these cases, decisions on residence permits should be based on
victimhood and not on whether or not a perpetrator can be found and
prosecuted.
Give more attention to emergency care. If victims cannot, or do not
want to, talk about their experiences immediately after leaving the
situation of exploitation, this should be respected. Some victims are not
able to tell their (whole and true) story immediately after leaving the
situation of exploitation. Cognitive impairment related to traumatic
experiences and ambivalence towards the perpetrators are factors that
need to be understood and taken into account in this phase. Pressure
to immediately give a testimony or a report can delay a victim’s
recovery.
Differentiate and adjust treatment programmes to suit the various
categories of victims. Especially EU victims of labour exploitation are
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10.

11.

12.

satisfied when they are informed of their rights, receive advice on how
to claim unpaid wages and assisted to find accommodation. Further
assistance can then be more focused on reintegration.
Provide protection and assistance to victims of trafficking for sexual
exploitation in a safe and secure CAA with specialised and experienced
professionals, and make such assistance available to all victims of
trafficking including Dutch and EU citizens. The possibility of
differentiating between the different categories of victims of trafficking
in the CAA should be further explored.
When offering a tailor‐made treatment programme to victims of
human trafficking, CoMensha could draw inspiration from the case
managers working for Victim Support, the Netherlands. These case
managers counsel victims in relation to their contact with the
authorities ( such as police and judicial authorities).
Make decisions on if, and when, a victim should report to the police in
cooperation with the victim in the CAA facilities. It is suggested that
meetings be organised in these facilities and the victims informed and
prepared on reporting and participating in criminal proceedings. The
burden to report or contact the police can be discussed. Cooperation
should be based on a conscious choice taken with the full consent of
the victim. Such a procedure is better adjusted to the recovery process
of the victim.

Conclusion
The study found that the protection and assistance offered to victims of
trafficking in the Netherlands is not adapted to the differentiated and phased
nature of the victims’ needs. The timing of the hearings and criminal
proceeding needs to be coordinated with the time needed by victims to recover.
Ideally, cooperation would only be required after the victim has been given
some time to recover and reflect on the situation and has regained control over
her/his life, not immediately after leaving the situation of exploitation. The
provision of protection and assistance is further complicated by convoluted and
time consuming laws and regulations.
The recommendations made in this report in relation to the protection and
assistance to victims of human trafficking are similar to the advice of the
Advisory Committee on Migration Affairs (2009), which stated that the first
three months after leaving the situation of exploitation must be used for rest
and reflection, after which a decision on (possible) victimhood should be taken
based on information from different sources including care organisations. The
proposed changes (recommendations) as a result of the current study have
many advantages including aiding the filtering of false negatives, which will in
turn improve access to protection and assistance for victims.
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Some may argue that the proposed changes will make victims less inclined to
report trafficking or act as a witness, particularly if they are not rewarded with
a residence permit. However, it is contended that this is unlikely to materialise
in practice. The current system (in which a residence permit is linked to the
willingness to cooperate and indicators to start criminal investigation are
collected during the reflection period) creates pressure on victims to make a
statement against the trafficker at an early stage in the process. Such pressure
is undesirable given the needs, problems and fears of the victims immediately
after they have left the situation of exploitation.
To the contrary, it is possible that under a system in which protection and
assistance is adjusted to facilitate the recovery process more victims will be
inclined to cooperate and testify – and will be better equipped mentally to do
so. There would also be less opportunity for the defence to challenge the
reliability of a victim’s statement. In addition, persons in need of a residence
permit through the B9 system who give a fake story will be more easily
detected because of the intensive counselling by care workers and case
managers. Hence, the proposed changes create a win‐win situation from both
the victim’s perspective and the law enforcement perspective. The proposed
changes will lead to a more victim‐centred approach, in line with the policy
applied to victims of other severe crimes, and bring an end to the migration‐
linked policy currently in place, which is primarily focused on law enforcement.
Only then can the Netherlands claim that it has a truly victim‐centred anti‐
trafficking policy.
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