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De problematiek van minderjarige slachtoffers mensenhandel lijkt meer dan ooit 
actueel. gezien de huidige aantallen asielzoekers en vluchtelingen is het risico dat 
migranten, onder wie ook minderjarigen, in handen vallen van mensenhandelaren 
enorm toegenomen

Philip Veerman 

Beschermde Opvang van buitenlandse minderjarige 

slachtoffers mensenhandel1 

SAmENVATTINg

Rond 2007 zijn de Nederlandse autoriteiten wakker geworden en werd begrepen dat 
Nederland ook een bestemmingsland was voor jongeren, slachtoffer van mensenhandel. 
Vaak waren die jongeren bestemd voor de prostitutie. Ook is Nederland een doorvoerland 
van deze slachtoffers van mensenhandel naar andere landen. Via het aanmeldcentrum in 
Ter Apel plaatst de voogdijinstelling voor alleenstaande minderjarige asielzoekers NIDOS 
de (potentiële) slachtoffers mensenhandel in de Beschermde Opvang (BO). Het werk in 
deze BO wordt in dit artikel belicht. Jongeren komen daar onder andere uit Albanië, Afgha-
nistan, Kongo, Eritrea en Vietnam. De populatie van de BO is de laatste jaren veranderd. 
Vaak spreken ze nauwelijks Nederlands. In de BO probeert men een veilig orthopeda-
gogisch basisklimaat te scheppen zodat de slachtoffers tot rust kunnen komen en zich 
veilig weten. De mensenhandelaren zijn echter nog vaak op zoek naar hen en oefenen 
druk uit om weg te lopen uit de BO. In dit artikel is er aandacht voor recente kritiek van de 
Inspecties Veiligheid en Justitie en Jeugdzorg op het werk in de BO. Geeft de druk van de 
mensenhandelaren al veel angst en stress, daar komt nog eens de stress bovenop van de 
juridische procedures. Hun advocaten geven de keus: de asielprocedure in, of de proce-
dure in die verbonden is met de strafrechtelijke procedure tegen de mensenhandelaren, 
waar de jongeren dan moeten getuigen en aangifte doen. De BO moet werken binnen deze 
context waar jongeren zich grote zorgen maken of hun zaak is afgewezen en ze terug-
gestuurd gaan worden naar het land van herkomst. Recente voorstellen van de Nationaal 
Rapporteur Mensenhandel voor een nieuwe procedure en de door de staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie beloofde multidisciplinaire werkwijze met deze kinderen worden 
besproken. Komt de nieuwe werkwijze voldoende tegemoet aan de problemen die de 
Inspecties constateerden met betrekking tot de BO waar men vooralsnog verder moet 
werken met de stressvolle vreemdelingrechtelijke procedures? Welke andere maatrege-
len zijn nodig om tegemoet te komen aan de kritiek van de inspecties?

Initiatieven uit de praktijk
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1 Inleiding 

Het Palermo Protocol2 voor de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensen-
handel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, geeft in artikel 3 voor de 
toepassing van de aanvulling op een Verdrag tegen georganiseerde misdaad, een 
algemeen geaccepteerde definiëring van de problematiek3 welke handig is opdat de 
lezer weet waar we het hier over hebben: 
a ‘mensenhandel’: het werven, vervoeren, overbrengen van en het bieden van onder-

dak aan of het opnemen van personen, door dreiging met of gebruik van geweld 
of andere vormen van dwang, ontvoering, bedrog, misleiding, machtsmisbruik of 
misbruik van een kwetsbare positie of het verstrekken of in ontvangst nemen van 
betalingen of voordelen teneinde de instemming van een persoon te verkrijgen die 
zeggenschap heeft over een andere persoon, ten behoeve van uitbuiting. Uitbuiting 
omvat mede: ten minste de uitbuiting van prostitutie van anderen of andere vormen 
van seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of diensten, slavernij of praktijken die 
vergelijkbaar zijn met slavernij, onderworpenheid of de verwijdering van organen;

b de instemming van een slachtoffer van mensenhandel met de beoogde uitbuiting, 
bedoeld in onderdeel a van dit artikel, is irrelevant indien een van de in onderdeel 
a bedoelde middelen is gebruikt;

c het werven, vervoeren en overbrengen van, het bieden van onderdak aan of het 
opnemen van een kind met het oogmerk van uitbuiting wordt beschouwd als ‘men-
senhandel’, ook indien hierbij geen van de in onderdeel a van dit artikel bedoelde 
middelen zijn gebruikt;

d ‘kind’: iedere persoon jonger dan achttien jaar.

De problematiek van minderjarige slachtoffers mensenhandel lijkt meer dan ooit 
actueel. Gezien de huidige aantallen asielzoekers en vluchtelingen is het risico dat 
migranten, onder wie ook minderjarigen, in handen vallen van mensenhandelaren 
enorm toegenomen.4 

Behalve dat nu ook nog op vluchtelingen geaasd wordt, zijn er de oude ‘doelgroe-
pen’ van de zeer winstgevende (‘multi-billion-dollar’5) georganiseerde misdaad.6 
Deze buitenlandse jongeren worden als ze in Nederland worden aangetroffen onder 
voogdij geplaatst van NIDOS, een onafhankelijke (gezins)voogdijinstelling welke, 
op grond van de wet, belast is met de voogdijtaak voor alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen. De voogd voert de regie over de ontwikkeling naar zelfstandigheid 
van de jongere. Bij de groep slachtoffers mensenhandel is die ontwikkeling gestag-
neerd en hebben slachtoffers meestal niet veel vertrouwen in andere mensen meer. 
Dat vertrouwen is weggeslagen door de heftige gebeurtenissen waaraan de jongere 
werd blootgesteld. De voogd is de belangenbehartiger van de jongere en coördineert 
met de advocaat of de juridische procedures lopen. 
In januari 2016 verscheen een gezamenlijk rapport van de inspecties Jeugdzorg en 
Veiligheid en Justitie over de opvang van alleenstaande minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel.7 Deze opvang wordt geboden in de Beschermde Opvang (BO). De In-
specties vonden dat de medewerkers van Stichting Jade die voor het COA (het Centraal 
Orgaan Opvang Asielzoekers)8 de opvang in de BO biedt, onvoldoende zicht hielden 
op de veiligheid van de jongeren, alhoewel zij in de ogen van de inspecties er wel 
voor zorgden dat acuut onveilige situaties voor de jongeren werden opgeheven. De 
inspecties vonden het terecht zorgelijk dat (specifieke groepen) jongeren uit de BO 
verdwenen. De druk van de mensenhandelaren (die vaak de jongeren dreigen hun fa-
milie iets aan te laten doen) en ook de invloed van de voodoo9 is groot (vaak zijn voor-
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afgaande aan de reis de jongeren onderworpen aan een voodooritueel waardoor de 
jongeren denken dat ze nu moeten gehoorzamen opdat anders duistere krachten zich 
zullen wreken). Ook elders wordt men geconfronteerd met minderjarige slachtoffers 
mensenhandel die ‘met onbekende bestemming zijn vertrokken’ (en vaak door de 
politie niet meer te vinden zijn). In november 2016 werd in het Verenigd Koninkrijk 
een rapport gepubliceerd over de alarmerende cijfers van slachtoffers mensenhandel 
die uit hun zorginstellingen verdwenen.10 Bijna een kwart van alle slachtoffers men-
senhandel in het Verenigd Koninkrijk wordt als vermist opgegeven.
In 2015 verschenen in Nederland rapporten over de vreemdelingrechtelijke en straf-
rechtelijke procedures waarmee alleenstaande minderjarige slachtoffers van mensen-
handel te maken kunnen krijgen.11 In deze rapporten werd gewezen op de bewijs-
problematiek in straf- en vreemdelingenzaken en de complexe juridische procedures. 
Aangiften van kinderen tegen de mensenhandelaren bevatten vaak onvoldoende 
aanknopingspunten voor strafvervolging, maar ook voor een beslissing op een aan-
vraag om een verblijfsvergunning. De jongeren in de Beschermde Opvang werden de 
laatste jaren door hun advocaten doorgaans niet naar de specifieke voor slachtoffers 
van mensenhandel geëigende maatregelen toegeleid, uitgewerkt in de hoofdstukken 
B8/3 en B9 van de Vreemdelingencirculaire. Als de zaak tegen de mensenhandelaar 
bijvoorbeeld wordt geseponeerd (bij gebrek aan bewijs omdat de verhalen van de 
jongeren te vaag zijn) moet de jongere (die meewerkte aan het politieonderzoek en 
in die periode mocht blijven) vaak terug. Vaak uit die angst terug te moeten werd 
doorgaans door de advocaat gekozen voor de asielprocedure. Of deze asielprocedure 
leidde tot een duurzame oplossing voor de kinderen was niet altijd duidelijk, maar 
in ieder geval bleven zo de mensenhandelaren veelal buiten schot. 
In een reactie op het rapport van de Rapporteur Mensenhandel van de Nationaal 
Rapporteur van 7 december 2015, erkende staatssecretaris Dijkhof van Veiligheid 
en Justitie dat alleenstaande minderjarige slachtoffers van mensenhandel vaak door 
verschillende instanties worden ondervraagd, zowel door politiefunctionarissen, de 
Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) en jeugdbeschermers.12 De staatssecretaris 
stelde dat hij samen met de Nationaal Rapporteur en de verschillende ketenpartners 
wil onderzoeken hoe het verhaal van een jongere centraler kan komen te staan en 
het aantal gesprekken tot een minimum te beperken is om te voorkomen dat de jon-
geren opnieuw slachtoffer worden, maar nu van de procedures. In reactie op het rap-
port van de Inspecties over de Beschermde Opvang van 7 maart 2016 doet de staats-
secretaris een concretere toezegging.13 Hij schrijft dat er momenteel wordt gewerkt 
‘... aan een herziene werkwijze die gericht is op een multidisciplinaire risicoanalyse 
van de kwetsbaarheden van de jongeren in de beschermde opvang.’

2 Beschermde Opvang

De Beschermde Opvang is in 2008 begonnen. Tot het najaar van 2007 verdwenen 
vele alleenstaande minderjarigen uit Nederlandse asielzoekerscentra. Het betrof met 

In vele opzichten was de ‘Koolvis’-zaak een beginpunt. De autoriteiten in ons land be-
gonnen zich toen te realiseren dat de georganiseerde misdaad buiten Nederland niet 
alleen ons land had uitgezocht als doorvoerplek naar andere landen (zoals Italië), 
maar dat in een aantal gevallen deze minderjarigen voorbestemd waren voor de pros-
titutie hier
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name meisjes uit Nigeria. Onder meer door het omvangrijke opsporingsonderzoek, 
dat onder de oorspronkelijke codenaam ‘Koolvis’ bekend zou worden, werd pas dui-
delijk dat een deel van deze kinderen voorbestemd was voor de prostitutie. 
In vele opzichten was de ‘Koolvis’-zaak14 een beginpunt. De autoriteiten in ons land 
begonnen zich toen te realiseren dat de georganiseerde misdaad buiten Nederland 
niet alleen ons land had uitgezocht als doorvoerplek naar andere landen (zoals Ita-
lië), maar dat in een aantal gevallen deze minderjarigen voorbestemd waren voor 
de prostitutie hier. Ook realiseerden de leidinggevenden van de vele organisaties en 
instellingen die bij deze jongeren betrokken raakten zich dat mensenhandel in min-
derjarigen alleen te bestrijden zou zijn als er intensief zou worden samengewerkt en 
als er een opvangplek gecreëerd kon worden waar (potentiële) minderjarige slachtof-
fers zouden kunnen worden opgevangen en beschermd tegen mensenhandelaren. 
Die gewenste opvang en beschermingsmogelijkheid ging in januari 2008 van start 
als ‘de pilot Beschermde Opvang (BO) voor minderjarige asielzoekers die slachtoffers 
zijn of dreigen te worden van mensenhandel’.15 In 2008 kon de toenmalige staats-
secretaris rapporteren dat er vanaf de start van de BO slechts één verdwijning had 
plaatsgevonden, tegenover 20 verdwijningen in 2006 en 200716, een succes dus. 
De huidige BO kent diverse opvangmodaliteiten. Zo worden jongens en meisjes apart 
opgevangen. Er is eveneens een specifieke opvangmodaliteit voor meisjes die zwanger 
zijn of reeds bevallen zijn van een baby.17 De BO is niet gesloten18, maar de opvang 
in haar huidige vorm noemt de organisatie die er de kinderen plaatst (de voogdijor-
ganisatie NIDOS) beschermd en besloten.19 De bedoeling is vooral dat niemand de BO 
zomaar binnenkomt (en uiteraard vooral geen mensenhandelaren).Na plaatsing in de 
BO zal de jongere eerst moeten wennen aan de BO (door Jade de ‘wenfase’ genoemd), 
zodat hij of zij tot rust kan komen in een veilige omgeving. Ook moet de jongere 
kennisnemen van regels en structuur. Wanneer dit gebeurd is gaat het vooral om het 
in kaart brengen van de competenties van de jongeren en worden doelen waaraan 
gewerkt zal worden geformuleerd. Zodra bekend wordt dat de jongere zal vertrekken 
start de ‘vertrekfase’. In die laatste fase wordt de jongere hierop voorbereid en op waar 
deze naartoe gaat (integratie in Nederland of terug naar het land van herkomst). 
Ongeveer een derde van de populatie van de BO bij Jade krijgt naast hun verblijf in 
de BO een ambulante behandeling (o.a. voor trauma) bij de Evenaar, het Centrum 
voor Transculturele Psychiatrie Noord-Nederland (van GGZ Drenthe). De Evenaar 
lijkt de logische partner om de mentoren van de BO meer kennis bij te brengen over 
signalen, hoe om te gaan met kenmerken van psychotrauma, oplopende angst en 
dergelijke. Veel van de mentoren zouden welvaren bij bijscholing. De Evenaar heeft 
ook kennis over culturele aspecten van klachten en verschillende betekenisgeving 
rondom (traumagerelateerde) klachten. Nogal wat van de jongeren in de BO hebben 
problemen met slapen, hebben sterke angsten, hebben soms nergens meer zin in en 
ervaren allerlei lichamelijke klachten. 
Overigens gaan op het gebied van behandeling van trauma de ontwikkelingen snel 
en wordt steeds meer ervaring opgedaan met Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing (EMDR), welke geprotocolleerde behandelmethode vast ook bij slacht-
offers mensenhandel in de toekomst vaker zal kunnen worden ingezet. 
Sinds 2008 heeft de grotere instroom van jongeren van vele nationaliteiten die in 
de grotere instroom met volwassenen meereizen de problematiek veel complexer 
gemaakt. De populatie van de BO is nu veel meer gemêleerd geworden dan in de 
beginperiode, hetgeen nieuwe eisen aan de begeleiding stelt. De begeleiding moest 
zich al door allerlei tolken laten bijstaan, daarnaast moet men steeds meer omgaan 
met nieuwe culturele gegevens. 
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Opvallend was dat van de jongeren die recent verdwenen uit de BO veel van Viet-
namese afkomst waren. Een hypothese van NIDOS is dat deze jongeren naar het 
Verenigd Koninkrijk worden gebracht door de mensenhandelaren en daar opgesloten 
worden in dichtgetimmerde cannabis farms om er de planten water te geven.20

Wat de mensenhandelaren zelf betreft kan gesteld worden dat de criminele organisa-
ties goed op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en/of procedures. Daarnaast zijn 
er nieuwe rekruteringsmethoden van de mensenhandelaren die gebruikmaken van 
het internet, wat nieuwe uitdagingen creëert.21 

3 De vreemdelingrechtelijke procedures

Voor een goed begrip van de werking van de BO is het van belang ons te realiseren 
dat jongeren die worden opgevangen op twee sporen hulp nodig hebben: enerzijds 
het bieden van het orthopedagogisch basisklimaat binnen de Beschermde Opvang, 
waarbij de begeleiding van de voogden (van NIDOS) en de additionele psychische 
hulp die zij krijgen (zoals bij De Evenaar, het Centrum voor Transculturele Psychia-
trie) van belang is. Anderzijds dient er hulp geboden te worden bij de juridische pro-
cedures die (gaan) lopen om het slachtofferschap van mensenhandel erkend te krij-
gen en/of voor hen verblijfsrecht te verkrijgen. Naast de spanning die de juridische 
procedures geven, blijft de stress over de mensenhandelaren (die vaak op zoek naar 
deze slachtoffers blijven) een belangrijke factor in alle procedures van alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen die slachtoffer zijn van mensenhandel. 
Het is voor alle instanties die te maken hebben met kinderen in de Beschermde Op-
vang moeilijk om het vertrouwen te krijgen van de kinderen (hetgeen wel logisch is 
na wat ze allemaal meegemaakt hebben). Naast de negatieve ervaringen met men-
senhandelaars kan ook sprake zijn van negatieve ervaringen met of percepties over 
de autoriteiten. De kinderen komen uit landen waar corruptie hoogtij viert en over-
heidsdienaren soms onder één hoedje spelen met de mensenhandelaren. De mensen-
handelaren vertellen de jongeren ook dat dit in Nederland eveneens het geval is en 
dat zij ‘connecties’ hebben, waardoor de jongeren op hun hoede zijn en (zeker in het 
begin) vaak denken dat ook de Nederlandse politieagenten met de mensenhandelaren 
samenwerken. 
Veel van het leven in de BO draait om het bespreken van (de consequenties van) de 
stand van zaken in de juridische procedures. Het wachten op brieven van de instan-
ties en telefoontjes van advocaten levert spanning op. De procedures zijn voor de 
minderjarigen vaak ook moeilijk te begrijpen.22 Er staan meerdere routes open.

In de eerste plaats is er de B8-route die nauw is verbonden met het strafrechtelijk 
proces tegen de mensenhandelaren. Aan slachtoffers van mensenhandel wordt een 
periode bedenktijd gegeven om aangifte te doen of te getuigen. Als zij dit doen wordt 
ambtshalve een tijdelijke verblijfsvergunning verleend voor een jaar en deze kan ver-
lengd worden voor de duur van het strafrechtelijk proces (van de mensenhandelaar). 

... dat jongeren die worden opgevangen op twee sporen hulp nodig hebben: enerzijds 
het bieden van het orthopedagogisch basisklimaat binnen de Beschermde Opvang ... 
Anderzijds dient er hulp geboden te worden bij de juridische procedures die (gaan) lo-
pen om het slachtofferschap van mensenhandel erkend te krijgen en/of voor hen ver-
blijfsrecht te verkrijgen
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Als het strafrechtelijk traject ondanks de medewerking van het slachtoffer niet leidt 
tot een veroordeling van de mensenhandelaar, kan een verblijfsvergunning worden 
verleend op humanitaire gronden, de B9-procedure. Dit kan te maken hebben met 
de duur van de strafrechtelijke procedure (drie jaar of langer), of bijvoorbeeld met 
risico’s die het slachtoffer in eigen land loopt van de kant van mensenhandelaren of 
van de eigen omgeving in het land van herkomst. Onder bepaalde voorwaarden kun-
nen kwetsbare slachtoffers mensenhandel in aanmerking komen voor een (tijdelijke) 
verblijfsvergunning, zonder dat zij hoeven mee te werken aan de opsporing van de 
mensenhandelaren (bekend geworden als het ‘schrijnend pad’23). 
In de tweede plaats is er de asielprocedure. Hoewel een asielverzoek kan worden 
gegrond op vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade vanwege 
de mensenhandel, worden ook andere gronden voor een asielstatus onderzocht.24 
Voogden van NIDOS vertelden mij dat veel advocaten en voogden de cliënten in 
de BO adviseren om asiel aan te vragen omdat hun ervaring is dat aangiftes tegen 
mensenhandelaren vaak (en relatief snel) door het OM worden geseponeerd.25 Het 
is in de praktijk niet goed duidelijk welke factoren een rol spelen bij de toelating in 
de asielprocedure. 
De staatssecretaris stelde in de brief van 7 december 201526 het door de Rapporteur 
Mensenhandel geschetste beeld van ‘keuzestress’ (tussen de B8 route of de asiel-
route) niet te herkennen. Misschien zit de stress echter niet zozeer in de keuze voor 
de ene of de andere procedure maar gaat het erom dat jongeren zich gedurende hun 
verblijf in de BO (waar zij zich geheel beschermd zouden moeten weten) ondanks of 
wellicht juist door de juridische procedures toch niet veilig voelen. Overigens is het 
advies dat advocaten de jongeren vaak geven om de asielprocedure27 te gaan doorlo-
pen niet gebaseerd op een rooskleurig beeld over dit verblijfsrecht. 
Een besluit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst waarin verklaringen van een 
jongere niet geloofwaardig worden geacht door de IND kan bij een pupil in de BO 
inslaan als een bom. Het slachtofferschap in zulke gevallen ‘ongeloofwaardig’ te noe-
men staat niet direct beschreven in de ter zake geldende beleidsaanwijzingen, maar 
is een belangrijke factor in de asielprocedure of, als deze weg zou worden gevolgd, 
in het besluit om een ‘B9-vergunning’ al of niet te verlenen. 
Een mogelijk gevolg van de keuze voor de asielprocedure is dat minder aangifte 
wordt gedaan door alleenstaande minderjarige slachtoffers van mensenhandel.28 
Vooral bij mensenhandelaren uit Vietnam en Afrika lukt het niet om tot een ver-
oordeling te komen, zo stelt de voor dit artikel geconsulteerde jurist van NIDOS. Er 
zijn echter wel een paar successen te melden die hebben geleid tot veroordeling van 
mensenhandelaren uit Midden- en Oost-Europa (en Nederland zelf).29 

4 Eerste indicatiestelling en latere evaluaties

Het is een punt van zorg dat het niet meer volgen van de ‘slachtoffers mensenhandel-
route’ (ze mogen blijven voor de tijd dat het onderzoek loopt tegen mensenhandelaar 

De nieuwe richting (waar de Nationaal Rapporteur een aanzet toe geeft met het voor-
gestelde kindgericht beschermingssysteem) gaat ervan uit dat pas als het vertrouwen 
is gegroeid van de jongeren in hun mentoren, voogden, advocaten en politiemedewer-
kers zij meer zullen loslaten, waarbij verondersteld wordt dat de informatie die ze ge-
ven dan betrouwbaarder zal zijn
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en de tijd van de eventuele rechtszaak tegen de handelaar) voor alleenstaande, min-
derjarige slachtoffers tot gevolg kan hebben dat de aandacht van IND en de AVIM, de 
Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (de nieuwe naam van de voor-
malige Vreemdelingenpolitie), voor hun mogelijke slachtofferschap vermindert. 
NIDOS, de voogdijinstelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, speelt 
een centrale rol in de eerste contacten tussen de kinderen en de Nederlandse autori-
teiten. In het aanmeldcentrum Ter Apel probeert NIDOS nu zoveel mogelijk eerst de 
jongeren tegemoet te treden en dan te introduceren bij AVIM en de IND.30

Hoe eerder een betere indicatiestelling en risicoanalyse kan plaatsvinden des te beter 
kan een alleenstaand minderjarig slachtoffer van mensenhandel worden beschermd 
waardoor een beslissing kan worden genomen teneinde een duurzame oplossing te 
vinden.
Met de huidige strategie probeert men snel gegevens over de mensenhandelaren te 
krijgen (uitgaande van de hypothese dat de herinnering nog vers is zodat de gege-
vens nog betrouwbaar zijn). 
In het rapport ‘Mensenhandel: Naar een kindgericht beschermingssysteem voor al-
leenstaande minderjarige asielzoekers’31 schrijft de Nationaal Rapporteur dat als de 
jongere in de BO zijn verhaal kan vertellen ‘... het belangrijk is dat er één procedure 
bestaat waarin het volledige verhaal centraal staat.’ Daaruit kan dan gefilterd worden 
‘... of de jongere langdurige bescherming nodig heeft en te bepalen welke handelingen 
opportuun zijn om de mensenhandelaar op te sporen.’ Dit leidde tot een aanbeveling 
aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om ‘... een specifieke verblijfsproce-
dure voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen die mogelijk slachtoffer zijn van 
mensenhandel te creëren waarin het verhaal van de jongere centraal staat.’ De staats-
secretaris is vooralsnog niet voor zo’n langere procedure, maar met het breken van 
een lans voor deze kwetsbare groep heeft de Nationaal Rapporteur de eerste stappen 
gezet in de richting van een verbetering van hun rechtsbescherming. 
De nieuwe richting (waar de Nationaal Rapporteur een aanzet toe geeft met het voor-
gestelde kindgericht beschermingssysteem) gaat ervan uit dat pas als het vertrouwen 
is gegroeid van de jongeren in hun mentoren, voogden, advocaten en politiemede-
werkers zij meer zullen loslaten, waarbij verondersteld wordt dat de informatie die 
ze geven dan betrouwbaarder zal zijn. Het lijkt erop dat de wetenschappelijke litera-
tuur deze hypothese ondersteunt. Vermetten en Op den Velde32 stellen bijvoorbeeld 
dat ‘... mensen met zeer belastende ervaringen in de voorgeschiedenis geneigd kunnen 
zijn hierover te zwijgen, of die bij navraag zelfs ontkennen.’ Het heeft in zo’n geval 
niet veel zin om vanaf het eerste interview aan te blijven dringen op het geven van 
informatie: het is een betere strategie eerst rust te geven en vertrouwen op te bouwen.
Indien een minderjarige zich beschermd en veilig weet, zal deze naar mijn mening 
uiteindelijk ook meer geneigd zijn een bijdrage te kunnen en willen leveren om de 
mensenhandelaren veroordeeld te krijgen. Ook de behandeling van traumagerela-
teerde psychische problemen zou dan meer kans van slagen hebben. Het werk in de 
BO zal verlicht worden indien de aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur voor 
een kindgericht beschermingssysteem geïmplementeerd worden. 
In de nieuwe werkwijze die de staatssecretaris in maart 2016 aankondigde gaat het 
om een multidisciplinaire risicoanalyse waarbij verschillende organisaties zijn be-
trokken: de Stichting NIDOS (de voogdijinstelling), het COA (dat verantwoordelijk is 
voor de opvang), de Stichting Jade (die de opvang in de beschermde opvang biedt), 
het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel en het Expertisecentrum 
Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel, de IND en de Evenaar.
De organisaties zullen volgens de staatssecretaris intensiever samenwerken om bij-
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voorbeeld medische, psychische, culturele, religieuze en orthopedagogische factoren 
die samen kunnen hangen met het slachtofferschap van mensenhandel in kaart te 
brengen. In de eerdergenoemde brief wordt door hem aangegeven dat de multidisci-
plinaire risicoanalyse binnen zes weken na plaatsing van een jongere in de BO plaats 
zou moeten vinden. Dit is in de praktijk (zo is mij gebleken uit gesprekken met me-
dewerkers van NIDOS) vooral geïnterpreteerd als de verplichting zes weken na plaat-
sing in de BO na te gaan of een jongere wel thuishoort in de BO en indien dat niet 
het geval is bij te sturen en te kijken waar de betrokken jongere dan wel thuishoort. 
Dit gaat over de juiste zorg voor de betrokken jongeren. Er is echter geen nieuwe 
multidisciplinaire werkwijze. Anderzijds is er het voornemen van de staatssecretaris 
dat in geval van een sepot een groep deskundigen nagaat of tot de juiste conclusie is 
gekomen. Dit gaat over het verblijfsrecht van jongeren. Er is geen samenhang tussen 
de hier genoemde multidisciplinaire risicoanalyse om te kijken of een jongere wel 
thuishoort in de BO en een groep die een evaluatie doet van de sepots. 
De Jade Zorggroep (die namens het COA de BO in het noordoosten van ons land rea-
liseert) draagt de noodzakelijke informatie over zodat, indien nodig, de bescherming, 
hulp en begeleiding van jongeren die geplaatst werden in de BO in de vervolgopvang 
kan worden gecontinueerd. Om de informatieoverdracht te verbeteren heeft het COA 
de maatregel genomen dat door middel van een gestandaardiseerd formulier deskun-
digen de overdrachtsinformatie kunnen delen met de vervolgopvang.
Een risicotaxatie-instrument33 voor jongeren die mogelijke slachtoffers van mensen-
handel zijn, is voor buitenlandse jongeren in Nederland in de BO nog niet ontwik-
keld.34 Wel is er iets dergelijks voor mogelijke Nederlandse slachtoffers van loverboys 
in de jeugdzorg.35 De gedragskundige krijgt zo een checklist en komt op een meer 
gestructureerde wijze tot zijn of haar oordeel. De staatssecretaris repte niet over zo’n 
werkwijze.
Het realiseren van het voorstel van de Nationaal Rapporteur voor een nieuwe juri-
dische procedure zou betekenen dat de dwang van het doen van aangifte door deze 
kwetsbare (potentiële) slachtoffers van mensenhandel wordt losgelaten en de mento-
ren van de BO, de voogden, de advocaten en medewerkers van de politie (in samen-
werking met elkaar) de tijd en rust gegeven wordt om toe te werken naar aangifte 
doen zonder dat er een tijdslimiet aan wordt gekoppeld. Bij zo’n werkwijze is er al 
meteen minder angst en meer vertrouwen kan gemakkelijker groeien. Dat zal - vol-
gens mij - tot meer geneigdheid bij de jongeren in de BO leiden om informatie over 
de mensenhandelaren te geven. Want nu is er sprake van een discrepantie tussen 
de orthopedagogische/sociale bescherming en de juridische bescherming, die niet 
gemakkelijk doorbroken wordt. 

5 Daadwerkelijk beschermd in de Beschermde Opvang?

In hun rapport over de BO tonen de inspecties Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie 
zich op een aantal punten kritisch over de opvang die door Jade wordt geboden. De 

Het lijkt erop dat de inspecties in hun oordeel niet voldoende verdisconteerd hebben 
dat medewerkers van de BO moeten werken met jongeren die liggen in het Procrustes-
bed van bepaalde juridische maatregelen (maatregelen voor slachtoffers mensenhan-
del of asielprocedure) en de enorme stress die dat bij de jongeren geeft omdat zij zich 
doorgaans wel in de BO maar toch nog niet juridisch voldoende beschermd weten
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activiteiten van Jade-groepsleiders in de BO (‘mentoren’), staan centraal in het rap-
port van de inspecties.36 Het lijkt erop dat de inspecties in hun oordeel niet voldoende 
verdisconteerd hebben dat medewerkers van de BO moeten werken met jongeren 
die liggen in het Procrustesbed van bepaalde juridische maatregelen (maatregelen 
voor slachtoffers mensenhandel of asielprocedure) en de enorme stress die dat bij de 
jongeren geeft omdat zij zich doorgaans wel in de BO maar toch nog niet juridisch 
voldoende beschermd weten. 
Het idee van het bieden van een BO was om allereerst een veilige plek te bieden waar 
de minderjarige tot rust zou kunnen komen.37 Het diende een instelling te zijn waar 
de mensenhandelaar feitelijk geen grip op de minderjarige zou kunnen hebben. De 
mentoren van Jade in de BO worden geacht alert te zijn op alle mogelijke signalen. 
Zij moeten nagaan of de kinderen onder druk staan van de mensenhandelaar. Dit is 
niet eenvoudig, zeker omdat de jongeren het Nederlands vaak nog niet machtig zijn 
(of maar zeer gebrekkig Nederlands spreken). 
De kritiek van de inspecties was dat de veiligheidsrisico’s niet regelmatig systema-
tisch in beeld zijn gebracht. De inspecties vonden ook dat twee van de drie opvanglo-
caties van de BO niet overzichtelijk zijn en dat men in de gebouwen geen goed zicht 
kan houden op de jongeren, wat het werk van de mentoren bemoeilijkt. De inspec-
ties vonden dat een zekere mate van differentiatie zou kunnen plaatsvinden (wan-
neer is voor welke jongere nu welke maatregel nodig). Jongeren uit verschillende 
fasen zaten bij elkaar in de groep. Jongeren die al langer in de BO zitten zouden meer 
vrijheden aankunnen, zo stelden de inspecties.

In het rapport van de inspecties wordt geoordeeld dat het leefklimaat in de BO on-
voldoende passend was bij de situatie van de jongeren. De inspecties vonden dat het 
aan een samenhangend programma in de drie leefsferen (de school, de leefgroep en 
vrije tijd) ontbrak: ‘ ... de jongeren die de inspecties hebben gesproken, vertelden dat 
ze in de vrije tijd weinig te doen hadden. Hierbij speelt wel een rol dat jongeren relatief 
kort in de beschermde opvang verblijven, waardoor lidmaatschap bijvoorbeeld van een 
sportclub lastig is.’ De jongeren gaan naar een speciale school (het Jade College waar 
men alert kan zijn op pogingen van mensenhandelaren om toenadering te zoeken tot 
hun slachtoffers, zo komen er bijvoorbeeld geen foto’s van de leerlingen op het inter-
net, uit angst dat de mensenhandelaren hen zo kunnen opsporen).38 Uit het zinnetje 
over de sportclub blijkt dat de inspecties zich toch geen voorstelling hebben kunnen 
maken hoe serieus er soms gevist wordt naar die jongeren en hoe kwetsbaar ze zijn 
als ze nu al toe zouden treden tot een sportclub. 

Serieuzer is de kritiek van de inspecties dat ‘... specifieke programma’s of (groeps-)ac-
tiviteiten gericht op het bespreekbaar maken van thema’s als seksualiteit, gezondheid, 
mensenhandel, veiligheid en culturele achtergronden de inspecties weinig hebben aan-
getroffen.’ Daar hadden de jongeren zeker van kunnen profiteren en die opmerking 
zal de leiding van Jade en het COA stof tot nadenken hebben gegeven. 
Het was opvallend met zo’n unieke, internationale doelgroep dat in het rapport van 
de inspecties geen referentie te vinden is van een beschermde opvang in het buiten-
land, die zijn er overigens wel.39

Doordat er een harde cesuur bij 18 jaar ligt, kon voor een groot aantal kwetsbare 
jongeren de noodzakelijke opvang en begeleiding niet meer geboden worden als 
zij deze leeftijd bereikten, waardoor ze weer in handen dreigden te vallen van de 
mensenhandelaar. Als een jongere bijvoorbeeld van 17 jaar en acht maanden in de 
BO geplaatst werd, was er geen tijd genoeg om de jongere weerbaar te maken tegen 
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de mensenhandelaar. De staatssecretaris heeft het voorstel van NIDOS geaccepteerd 
dat de jongere/jongvolwassene kan rekenen op opvang met passende bescherming, 
voortgezette begeleiding en een blijvende aansluiting op opsporing van de mensen-
handelaar, zorgcoördinatie en waar nodig behandeling. De jongeren mogen nu van 
de staatssecretaris een traject van 9 maanden afmaken, ook al zijn ze officieel vol-
wassen geworden. De rol van de voogd wordt bij de overgang naar de volwassenheid 
beëindigd en hij of zij wordt een mentor40. Dat is een grote verbetering.

6 Conclusies

Ondanks dat het werk met minderjarige slachtoffers van mensenhandel in Nederland 
niet van een leien dakje gaat (als dat al zou kunnen met zo’n beschadigde en getrau-
matiseerde groep kinderen), zijn wij toch toonaangevend in Europa41, wat betreft de 
identificatie, de opvang en de begeleiding van alleenstaande, minderjarige vreemde-
lingen die (mogelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel. Er is een goede infrastruc-
tuur en er is een begin gemaakt met ketensamenwerking. De voogd van NIDOS en 
de advocaat van de jongere zijn de spillen om wie die ketensamenwerking draait. 
Een gecoördineerde aanpak van al de verschillende instellingen en organisaties rond 
de betrokken kinderen (niet alleen jeugdbescherming en hulpverlening maar ook 
politieorganisaties) blijkt cruciaal. Er moet steeds opnieuw veel energie in geïnves-
teerd worden om ketensamenwerking draaiende te houden. De voogdijorganisatie 
NIDOS, die deze jongeren plaatst in de BO en die over hen de voogdij heeft, is er het 
laatste jaar meer alleen voor komen te staan nu bij de Nationale Politie, AVIM en 
de marechaussee andere prioriteiten worden gesteld en er nogal wat expertise over 
mensenhandel is weggelekt naar de bestrijding van terrorisme en mensensmokkel. 
Als voor de ketenregie geen extra potje is (zoals voor het project ketenregie gedurende 
anderhalf jaar wat door de auteur voor NIDOS werd uitgevoerd en waarvoor finan-
ciering werd gevonden bij het Europese Vluchtelingen Fonds) dan kan dat wat werd 
opgebouwd al snel weer inzakken. Vanwege het verloop bij sommige instellingen 
is een constante investering noodzakelijk. Het is belangrijk dat alle instellingen en 
instanties inzetten op het creëren van ‘a culture of trust’42.

Sinds de start in 2008 van de Beschermde Opvang voor minderjarige slachtoffers 
mensenhandel is de cliëntenpopulatie van de BO sterk veranderd. Er is ook steeds 
meer overlap tussen mensensmokkel en mensenhandel waardoor de criteria voor 
opname in de BO (voor slachtoffers mensenhandel) moeilijker te handhaven zijn. 
Aanvankelijk werden vooral Nigeriaanse meisjes opgevangen die moeilijk binnen te 
houden waren (door de druk van de mensenhandelaren en de vloek van voodoo). 
Daarna werden jongeren opgevangen die het feit dat ze binnen de muren van de 
BO veilig waren meer rust gaf. In die periode (rond 2013) verdween er niemand 
uit de BO. Op jongeren uit bijvoorbeeld Vietnam, die nu ook opgevangen worden, 
is de druk weer groter om weg te lopen (vaak terug naar de mensenhandelaren). 
Taalbarrières maken het voor mentoren van de BO en voor de voogden moeilijk in 
te schatten of het risico op met onbestemde bestemming vertrekken hoog is. Als een 
Nederlands kind wordt vermist is het gehele land in rep en roer en gaan meteen 
Amber Alerts uit, maar bij het ‘in rook opgaan’ van deze buitenlandse jongeren is de 
commotie een stuk lager.
Het inschatten of de minderjarige slachtoffers mensenhandel een hoog, middelgroot 
of laag risico lopen is niet eenvoudig. Vaak is het vertrouwen nog niet genoeg ge-
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groeid om hun angst te kunnen bespreken. Daar is veel tijd voor nodig en een be-
gripvolle omgeving. Zetten de contactpogingen en dreigementen van de kant van 
mensenhandelaren deze jongeren al op scherp, de druk van de huidige juridische 
procedures doet daar nog eens een schep bovenop. De Nationaal Rapporteur heeft 
onlangs een voorstel gedaan tot een nieuwe (langere) specifieke verblijfsprocedure 
voor minderjarige slachtoffers mensenhandel, welk idee door het ministerie van Vei-
ligheid en Justitie nog niet is overgenomen. Als er meer rust is voor deze jongeren en 
er meer vertrouwen kan groeien, dan zullen ze, zo is de hypothese, ook meer bereid 
en in staat zijn wat zij weten over de mensenhandelaren te delen met de politie. 
Kritiek van de Inspecties Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie zijn zowel door Jade 
als de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie opgepakt. In de praktijk leidde dit 
ertoe dat na zes weken met meerdere organisaties wordt geëvalueerd of de jongere 
wel geïndiceerd is voor de BO (en indien niet wat dan wel een geëigende plek is). Ik 
pleit ervoor ook nog een gestructureerde risicoanalyse in te bouwen welke door een 
gedragskundige verricht kan worden. Los hiervan zijn ook stappen genomen om te 
analyseren waarom het tot seponeren van de zaak van de mensenhandelaren komt. 
Juridische procedures die zouden moeten beschermen geven stress en angst.43 De 
realisatie van het voorstel van de Nationaal Rapporteur mensenhandel zou een grote 
stap vooruit zijn. De dwang om aangifte te doen door deze kwetsbare (potentiële) 
slachtoffers mensenhandel wordt dan losgelaten en de mentoren BO, de therapeuten 
in De Evenaar, die veel van deze jongeren in therapie hebben, maar ook de politie 
krijgt dan meer rust en tijd. Nu is het werken in de BO werk in een hogedrukketel.
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