
 

 
 

 

Tijdelijke regeling aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel 
 

Hieronder leest u meer over de aanleiding en het doel van de tijdelijke regeling 

aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel. Ook leest u hoe een slachtoffer 

een aanvraag voor een deskundigenbericht kan indienen. 

 

Commissie slachtofferschap mensenhandel 

Sinds 1 januari 2018 is het Schadefonds Geweldsmisdrijven tijdens een pilot voor een jaar 

uitgebreid met de subcommissie slachtofferschap mensenhandel. De commissie heeft de 

taak om op aanvraag een multidisciplinair deskundigenbericht uit te brengen over de 

aannemelijkheid van slachtofferschap in individuele zaken. In het deskundigenbericht 

staat of de commissie het wel of niet aannemelijk acht dat een persoon slachtoffer is van 

mensenhandel. De commissie slachtofferschap mensenhandel heeft als doel slachtoffers 

van mensenhandel te erkennen en te beschermen door identificatie van slachtoffers niet 

(slechts) te koppelen aan vervolging en berechting van de dader.  

Tijdens de pilot worden ten minste 50 volledig voltooide aanvragen behandeld. 

 

Achtergrond en doel van de pilot  

De basis van de pilot ligt in een aanbeveling van de Group of Experts on Action against 

Trafficking in Human Beings (GRETA) en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Het is 

de wens van veel partijen om het vaststellen van het slachtofferschap los te trekken van 

het strafrecht. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft dit opgepakt en stelde een 

projectgroep in om de mogelijkheden voor multidisciplinaire advisering over 

slachtofferschap mensenhandel nader te onderzoeken. Deze projectgroep adviseerde om 

een aparte multidisciplinaire commissie bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven te 

beleggen. De pilot heeft als doel om na te gaan of de commissie slachtofferschap 

mensenhandel daadwerkelijk de aannemelijkheid van slachtofferschap kan beoordelen 

en of het deskundigenbericht van de commissie toegevoegde waarde heeft voor 

betrokken partijen zoals IND, opvanginstellingen en slachtoffers.  

 

Waarde van het deskundigenbericht 

Het multidisciplinaire deskundigenbericht van de commissie slachtofferschap 

mensenhandel kan bijdragen aan een meer geïnformeerde afweging van de IND bij de 

aanvraag tot voorgezet verblijf. Het bericht is één van de elementen die de IND betrekt bij 

de beoordeling van een aanvraag tot verblijf. Het leidt niet automatisch tot een toe- of 

afwijzing van een aanvraag om verblijf. Het deskundigenbericht kan ook worden gebruikt 

voor andere voorzieningen waar slachtoffers van mensenhandel recht op hebben, 

bijvoorbeeld bepaalde gemeentelijke voorzieningen, specialistische zorg of een 

tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven.  

Het slachtoffer ontvangt het deskundigenbericht op schrift. Het is aan het slachtoffer om 

te beslissen waar of in welke procedures hij of zij dit wil gebruiken. De commissie 

verstrekt het deskundigenbericht niet aan derden, tenzij het slachtoffer hiervoor 

toestemming verleend.  
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Doelgroep  

De commissie slachtofferschap mensenhandel kan een aanvraag in behandeling nemen 

als:  

- er sprake is van uitbuiting of een (voorbereidings)handeling in Nederland.  

Een aanvraag wegens mensenhandel die zich geheel in het buitenland afspeelde 

kunnen wij in principe niet in behandeling nemen; 

- het slachtoffer aangifte heeft gedaan bij de politie. Een slachtoffer is niet altijd in 

staat om aangifte te doen. Wij kunnen in dat geval alleen een uitzondering  

maken wanneer hij of zij geen aangifte kon of wilde doen wegens ernstige 

bedreiging of een medische/psychische beperking. Welke informatie hij of zij dan 

moet meesturen, staat in de toelichting op het aanvraagformulier; 

- de zaak op of na 1 januari 2018 is geseponeerd (hieronder valt ook de vroegtijdige 

beëindiging) of de verdachte op of na 1 januari 2018 (al dan niet onherroepelijk) is 

vrijgesproken;  

- de aanvraag binnen 4 weken na de datum vermeld op de sepotbeslissing, brief 

vroegtijdige beëindiging of vonnis is ingediend.  

Als het slachtoffer nog niet alle informatie heeft, kan hij of zij dit aangeven. Het 

slachtoffer krijgt dan de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen. Indien de aanvraag 

niet voldoet aan bovengenoemde vereisten, beoordeelt de commissie of er sprake is van 

omstandigheden die van dien aard zijn dat de aanvraag alsnog in behandeling moet 

worden genomen.  

 

Aanvraag indienen 

Op de website www.schadefonds.nl staat het aanvraagformulier voor een 

deskundigenbericht. Dit formulier is digitaal in te vullen en kan daarna worden geprint. 

Wij nemen een aanvraag alleen in behandeling als deze is voorzien van een handtekening 

en een kopie van een legitimatiebewijs van het slachtoffer. Dit mag een kopie zijn van een 

paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, het vreemdelingendocument of B8-pas. Indien het 

slachtoffer geen legitimatiebewijs heeft, kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier. 

 

Voor de beoordeling van de aanvraag helpt het ons als het formulier zo volledig mogelijk 

is ingevuld en aanvullende informatie is bijgevoegd. Denk aan de aangifte, de sepotbrief 

of het vonnis van de rechtbank, medische informatie en wellicht verklaringen van derden 

en rapportages van instellingen.  

 

Bij het aanvraagformulier horen drie machtigingsformulieren. Wij hebben namelijk 

toestemming van het slachtoffer nodig om informatie op te vragen bij diverse partijen en 

zorgverleners. Het verlenen van een machtiging is vrijwillig. Als het slachtoffer de 

commissie niet wil machtigen, vragen wij hem of haar de benodigde informatie zelf aan 

ons toe te sturen zodat de commissie een goede beoordeling van uw aanvraag kan 

maken voor een deskundigenbericht. Zonder deze informatie bestaat de kans dat de 

commissie het deskundigenbericht niet goed kan onderbouwen of niet tot een oordeel 

kan komen. 
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Daarnaast kan het slachtoffer aangeven of wij de IND op de hoogte mogen brengen van 

de aanvraag. Met deze machtiging geven wij alleen door dat het slachtoffer de aanvraag 

heeft ingediend, wat de status van de aanvraag is en of de commissie een 

deskundigenbericht heeft uitgebracht. Wij zullen de IND nooit informeren over de inhoud 

van de gegeven informatie en het deskundigenbericht, tenzij het slachtoffer hiervoor 

toestemming verleend.  

 

Procedure en beoordeling 

Wanneer wij de aanvraag hebben ontvangen, nodigen wij het slachtoffer uit voor een 

gesprek met de commissie (hoorzitting). Het doel van dit gesprek is om het slachtoffer 

zijn of haar verhaal te laten doen en te onderzoeken of wij mogelijk bij andere instanties 

informatie kunnen opvragen. Tijdens het gesprek mag het slachtoffer zich laten bijstaan 

door een hulpverlener en wij kunnen een tolk regelen. Ook vergoeden wij – op verzoek - 

de reiskosten. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt, waar het slachtoffer nog op 

mag reageren. Een hoorzitting is niet verplicht. Als het slachtoffer geen behoefte heeft 

aan een hoorzitting, kan hij of zij dit aangeven. 

 

De commissie beoordeelt daarna de aanvraag met alle beschikbare informatie en stelt 

een gemotiveerd deskundigenbericht op. Doorgaans gebeurt dit binnen tien weken na 

ontvangst van de aanvraag. Deze termijn wordt opgeschort als de aanvraag niet compleet 

is. Het slachtoffer wordt dan verzocht om de aanvraag aan te vullen. De termijn van tien 

weken kan, met instemming van het slachtoffer, met maximaal zes weken worden 

verlengd. Het hangt onder meer van de beschikbare informatie en de complexiteit van de 

zaak af hoe lang de commissie nodig heeft om tot een deskundigenbericht te komen. 

 

Status van het deskundigenbericht 

Het deskundigenbericht van de commissie slachtofferschap mensenhandel is een 

onderbouwd standpunt en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb). Er kan daarom geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen het 

deskundigenbericht. Het deskundigenbericht is ook niet bindend. 

 

Rechtsbijstandskosten 

Het slachtoffer kan zich tijdens de gehele procedure laten bijstaan door een gemachtigde. 

Als dit een advocaat is, is een vergoeding voor de rechtsbijstandskosten mogelijk. Op 

welke wijze is momenteel nog niet bekend. Wij hopen u hier zo snel mogelijk duidelijkheid 

over te kunnen geven.  

 

Voor het indienen van de aanvraag worden geen leges in rekening gebracht.  

 

Contact 

Als u vragen heeft, kunt u die mailen naar pilotmensenhandel@schadefonds.nl 

Meer informatie over de tijdelijke regeling aannemelijkheid slachtofferschap 

mensenhandel vindt u op www.schadefonds.nl. 
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