Bijlage 4 Wetsartikelen Verdrag van Istanbul
•

art. 254 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

1 In alle spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij
voorraad wordt vereist, is de voorzieningenrechter bevoegd deze te geven.
2 Op aanvraag van de belanghebbende partij kan de voorzieningenrechter de dagvaarding bevelen tegen de
dag en het uur, de zondag daarbij inbegrepen, voor elk geval te bepalen. Hij kan daarbij tevens bevelen dat de
terechtzitting op een andere plaats dan in het gerechtsgebouw wordt gehouden. De voorzieningenrechter kan
aan de dagbepaling voorwaarden verbinden, die door de eiser in acht moeten worden genomen. Deze
voorwaarden moeten uit de dagvaarding blijken.
3 De zaak kan ook worden aangebracht op een terechtzitting, door de voorzieningenrechter te houden op de
daartoe door hem te bepalen werkdagen.
4 De artikelen 127a en 128, tweede lid en zesde lid, zijn niet van toepassing.
5 In zaken die ten gronde door de kantonrechter worden behandeld en beslist is ook de kantonrechter
bevoegd tot het geven van een voorziening als in deze afdeling bedoeld. Daarbij is op de kantonrechter van
toepassing hetgeen omtrent de voorzieningenrechter is bepaald.
6 Indien de gevorderde voorziening betrekking heeft op een zaak betreffende het personen- en familierecht
als bedoeld in de zesde titel van het derde boek is artikel 803 van overeenkomstige toepassing.

•

art. 1:71 lid 1 Burgerlijk Wetboek

1 Een echtgenoot kan de nietigverklaring van zijn huwelijk verzoeken, wanneer hij dit onder invloed van dwang
heeft gesloten. Tevens is het openbaar ministerie, na de echtgenoten in de gelegenheid te hebben gesteld hun
mening omtrent de wenselijkheid van het indienen van het verzoek tot nietigverklaring kenbaar te maken,
althans na deze daartoe behoorlijk te hebben opgeroepen, bevoegd tot het doen van het verzoek.

2 Voorts kan de echtgenoot, die bij de huwelijksvoltrekking gedwaald heeft hetzij in de persoon van de andere
echtgenoot, hetzij omtrent de betekenis van de door hem afgelegde verklaring de nietigverklaring van zijn
huwelijk verzoeken.

3 De bevoegdheid de nietigverklaring wegens dwaling te verzoeken vervalt, wanneer de echtgenoten zes
maanden hebben samengewoond sedert de ontdekking van de dwaling zonder dat het verzoek is gedaan. De
bevoegdheid de nietigverklaring wegens dwang te verzoeken vervalt, wanneer de echtgenoten drie jaar
hebben samengewoond zonder dwang gericht op instandhouding van het huwelijk, zonder dat het verzoek is
gedaan.
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•

art. 1:253a Burgerlijk Wetboek

1 In geval van gezamenlijke uitoefening van het gezag kunnen geschillen hieromtrent op verzoek van de
ouders of van een van hen aan de rechtbank worden voorgelegd. De rechtbank neemt een zodanige beslissing
als haar in het belang van het kind wenselijk voorkomt.
2 De rechtbank kan eveneens op verzoek van de ouders of een van hen een regeling vaststellen inzake de
uitoefening van het ouderlijk gezag. Deze regeling kan omvatten:
a. een toedeling aan ieder der ouders van de zorg- en opvoedingstaken, alsmede met
overeenkomstige toepassing van artikel 377a, derde lid, een tijdelijk verbod aan een ouder om met
het kind contact te hebben;
b. de beslissing bij welke ouder het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft;
c. de wijze waarop informatie omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon
en het vermogen van het kind wordt verschaft aan de ouder bij wie het kind niet zijn
hoofdverblijfplaats heeft dan wel de wijze waarop deze ouder wordt geraadpleegd;
d. de wijze waarop informatie door derden overeenkomstig artikel 377c, eerste en tweede lid, wordt
verschaft.
3 Indien op de ouders de verplichting van artikel 247a rust en zij daaraan niet hebben voldaan, houdt de
rechter de beslissing op een in het tweede lid bedoeld verzoek ambtshalve aan, totdat aan die verplichting is
voldaan. Aanhouding blijft achterwege indien het belang van het kind dit vergt.
4 De artikelen 377e en 377g zijn van overeenkomstige toepassing. Daar waar in deze bepalingen gesproken
wordt over omgang of een omgangsregeling wordt in plaats daarvan gelezen: een verdeling van de zorg- en
opvoedingstaken.
5 De rechtbank beproeft alvorens te beslissen op een verzoek als in het eerste of tweede lid bedoeld, een
vergelijk tussen de ouders en kan desverzocht en ook ambtshalve, zulks indien geen vergelijk tot stand komt
en het belang van het kind zich daartegen niet verzet, een door de wet toegelaten dwangmiddel opleggen, dan
wel bepalen dat de beschikking of onderdelen daarvan met toepassing van artikel 812, tweede lid, van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten uitvoer kunnen worden gelegd.
6 De rechtbank behandelt het verzoek binnen zes weken.

•

art. 1:254 tot en met art. 255 Burgerlijk Wetboek

Artikel 254
In deze afdeling wordt verstaan onder gecertificeerde instelling: gecertificeerde instelling als bedoeld in artikel
1.1 van de Jeugdwet.
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Artikel 255
1 De kinderrechter kan een minderjarige onder toezicht stellen van een gecertificeerde instelling indien een
minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en:
a. de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is voor de minderjarige of
voor zijn ouders of de ouder die het gezag uitoefenen, door dezen niet of onvoldoende wordt
geaccepteerd, en
b. de verwachting gerechtvaardigd is dat de ouders of de ouder die het gezag uitoefenen binnen een gelet
op de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, de
verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 247, tweede lid, in staat zijn te
dragen.
2 De kinderrechter kan een minderjarige onder toezicht stellen op verzoek van de raad voor de
kinderbescherming of het openbaar ministerie. Tevens zijn een ouder en degene die niet de ouder is en de
minderjarige als behorende tot zijn gezin verzorgt en opvoedt bevoegd tot het doen van het verzoek indien de
raad voor de kinderbescherming niet tot indiening van het verzoek overgaat.
3 Indien de raad niet tot indiening van een verzoek tot ondertoezichtstelling overgaat nadat hij een verzoek tot
onderzoek als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van de Jeugdwet heeft ontvangen, deelt hij dit schriftelijk mee
aan het college van burgemeester en wethouders dat het verzoek heeft gedaan. De burgemeester kan na
ontvangst van die mededeling de raad voor de kinderbescherming verzoeken het oordeel van de kinderrechter
te vragen of het noodzakelijk is de minderjarige onder toezicht te stellen van een gecertificeerde instelling. De
raad voor de kinderbescherming die van de burgemeester zodanig verzoek ontvangt, vraagt binnen twee
weken na de dagtekening van dat verzoek het oordeel van de kinderrechter of een ondertoezichtstelling van
de minderjarige moet volgen. In dat geval kan de kinderrechter de ondertoezichtstelling ambtshalve
uitspreken.
4 De kinderrechter vermeldt in de beschikking de concrete bedreigingen in de ontwikkeling van de
minderjarige alsmede de daarop afgestemde duur waarvoor de ondertoezichtstelling zal gelden.
5 Indien het verzoek, bedoeld in het tweede lid, niet alle minderjarigen betreft over wie de ouders of de ouder
het gezag uitoefenen, kan de kinderrechter dit op verzoek van de raad voor de kinderbescherming of
ambtshalve aanvullen, en deze minderjarigen, mits aan de grond van het eerste lid is voldaan, eveneens onder
toezicht stellen.

•

art. 1:261 Burgerlijk Wetboek

1 De kinderrechter kan de ondertoezichtstelling opheffen indien de grond, bedoeld in artikel 255, eerste lid,
niet langer is vervuld.
2 Hij kan dit doen op verzoek van de gecertificeerde instelling die het toezicht heeft. Indien deze
gecertificeerde instelling niet tot een verzoek overgaat, zijn de raad voor de kinderbescherming, een met het
gezag belaste ouder of de minderjarige van twaalf jaar of ouder bevoegd tot het doen van het verzoek.
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•

art. 1:266 Burgerlijk Wetboek

1 De rechtbank kan het gezag van een ouder beëindigen indien:
a. een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de ouder niet
de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 247, tweede lid, in staat is te
dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten
termijn, of
b. de ouder het gezag misbruikt.
2 Het gezag van de ouder kan ook worden beëindigd indien het gezag is geschorst, mits aan het eerste lid is
voldaan.

•

art. 1:269 Burgerlijk Wetboek

In plaats van schorsing van beide ouders of van een ouder in de uitoefening van het gezag als bedoeld in
artikel 268, kan de rechtbank een kind onder toezicht stellen als bedoeld in artikel 255 mits aan de grond
hiervoor is voldaan.

•

art. 1:377a Burgerlijk Wetboek

1 Het kind heeft het recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking
tot hem staat. De niet met het gezag belaste ouder heeft het recht op en de verplichting tot omgang met zijn
kind.
2 De rechter stelt op verzoek van de ouders of van een van hen of degene die in een nauwe persoonlijke
betrekking staat tot het kind, al dan niet voor bepaalde tijd, een regeling inzake de uitoefening van het
omgangsrecht vast dan wel ontzegt, al dan niet voor bepaalde tijd, het recht op omgang.
3 De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien:
a. omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of
b. de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk ongeschikt of
kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of
c. het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder
of met degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat heeft doen blijken, of
d. omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.
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•

art. 6:162 Burgerlijk Wetboek

1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de
schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2 Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met
een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een
en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3 Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan
een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Wetboek van Strafrecht
•

art. 5 Wetboek van Strafrecht

1 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een
misdrijf tegen een Nederlander, een Nederlandse ambtenaar, een Nederlands voertuig, vaartuig of
luchtvaartuig, voor zover op dit feit naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van ten minste acht
jaren is gesteld en daarop door de wet van het land waar het begaan is, straf is gesteld.
2 Met een Nederlander wordt voor de toepassing van het eerste lid gelijkgesteld de vreemdeling die in
Nederland een vaste woon- of verblijfplaats heeft.



Art. 7 Wetboek van Strafrecht

1 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een
feit dat door de Nederlandse strafwet als misdrijf wordt beschouwd en waarop door de wet van het land waar
het begaan is, straf is gesteld.
2 De Nederlandse strafwet is voorts toepasselijk op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt:
o

a. aan een van de misdrijven omschreven in de Titels I en II van het Tweede Boek en in de
artikelen 192a tot en met 192c, 197a tot en met 197c, 206, 237, 272 en 273;

o

b. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 177, 178, 179, 180, 189, 200, 207a,
285a en 361, voor zover het feit gericht is tegen de rechtspleging van het Internationaal
Strafhof;

o

c. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 240b en 242 tot en met 250;

o

d. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 300 tot en met 303, voor zover het
feit oplevert genitale verminking van een persoon van het vrouwelijke geslacht die de leeftijd
van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

o

e. aan het misdrijf omschreven in artikel 284.
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3 Met een Nederlander wordt voor de toepassing van het eerste en het tweede lid, onder b tot en met e,
gelijkgesteld de vreemdeling die na het plegen van het feit Nederlander wordt alsmede, voor de toepassing
van het eerste en tweede lid, de vreemdeling die in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats heeft.

•

art. 14c Wetboek van Strafrecht

1 Toepassing van artikel 14a geschiedt onder de algemene voorwaarden dat:
a. de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit, en
b. de veroordeelde, voor zover aan de toepassing van artikel 14a bijzondere voorwaarden als bedoeld in
het tweede lid zijn gesteld:
1°. ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een
of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht ter inzage aanbiedt; en
2°. medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, de
medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.
2 Bij toepassing van artikel 14a kunnen voorts de volgende bijzondere voorwaarden worden gesteld, waaraan
de veroordeelde gedurende de proeftijd, of een bij de veroordeling te bepalen gedeelte daarvan, dan wel
binnen een door de rechter te bepalen termijn, ten hoogste gelijk aan de proeftijd, heeft te voldoen:
1°. gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade;
2°. geheel of gedeeltelijk herstel van de door het strafbare feit veroorzaakte schade;
3°. storting van een door de rechter vast te stellen waarborgsom, ten hoogste gelijk aan het verschil tussen
het maximum van de geldboete die voor het feit kan worden opgelegd en de opgelegde boete;
4°. storting van een door de rechter vast te stellen geldbedrag in het schadefonds geweldsmisdrijven of ten
gunste van een instelling die zich ten doel stelt belangen van slachtoffers van strafbare feiten te
behartigen. Het bedrag kan niet hoger zijn dan de geldboete die ten hoogste voor het strafbare feit kan
worden opgelegd;
5°. een verbod contact te leggen of te laten leggen met bepaalde personen of instellingen;
6°. een verbod zich op of in de directe omgeving van een bepaalde locatie te bevinden;
7°. een verplichting op bepaalde tijdstippen of gedurende een bepaalde periode op een bepaalde locatie
aanwezig te zijn;
8°. een verplichting zich op bepaalde tijdstippen te melden bij een bepaalde instantie;
9°. een verbod op het gebruik van verdovende middelen of alcohol en de verplichting ten behoeve van de
naleving van dit verbod mee te werken aan bloedonderzoek of urineonderzoek;
10°. opneming van de veroordeelde in een zorginstelling;
11°. een verplichting zich onder behandeling te stellen van een deskundige of zorginstelling;
12°. het verblijven in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang;
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13°. het deelnemen aan een gedragsinterventie;
14°. andere voorwaarden, het gedrag van de veroordeelde betreffende.
3 Aan een bijzondere voorwaarde kan elektronisch toezicht worden verbonden.
4 Bij het stellen van één van de bijzondere voorwaarden genoemd in het tweede lid, onder 3° en 4°, vinden de
artikelen 23, eerste en tweede lid, en 24 overeenkomstige toepassing.

•

art. 24a Wetboek van Strafrecht

1 Indien een of meer geldboeten worden opgelegd tot een bedrag van ten minste € 225, kan in de uitspraak
dan wel de strafbeschikking worden bepaald dat degene aan wie de geldboete is opgelegd het bedrag in
gedeelten mag voldoen. Elk van die gedeelten wordt daarbij op ten minste € 45 bepaald.
2 In geval van toepassing van het eerste lid worden in de uitspraak of strafbeschikking tevens termijnen
vastgesteld voor de betaling van het tweede en - zo de geldboete in meer gedeelten mag worden voldaan - de
volgende gedeelten.
3 Deze termijnen worden op ten minste één en ten hoogste drie maanden gesteld. Zij mogen in het geval van
een uitspraak tezamen een tijdvak van twee jaar niet overschrijden; in het geval van een strafbeschikking
mogen zij een tijdvak van een jaar niet overschrijden.

•

art. 36f Wetboek van Strafrecht

1 Aan degene die bij rechterlijke uitspraak wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld tot een straf of aan
wie bij rechterlijke uitspraak een maatregel of een last als bedoeld in artikel 37 wordt opgelegd, of waarbij
door de rechter bij de strafoplegging rekening is gehouden met een strafbaar feit, waarvan in de dagvaarding
is meegedeeld dat het door de verdachte is erkend en ter kennis van de rechtbank wordt gebracht dan wel
jegens wie een strafbeschikking wordt uitgevaardigd, kan de verplichting worden opgelegd tot betaling aan de
staat van een som gelds ten behoeve van het slachtoffer of diens nabestaanden in de zin van artikel 51f,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering. De staat keert een ontvangen bedrag onverwijld uit aan het
slachtoffer of diens nabestaanden in de zin van artikel 51f, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering.
2 De maatregel kan worden opgelegd indien en voor zover de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk
recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht.
3 De maatregel kan tezamen met straffen en andere maatregelen worden opgelegd.
4 Betalingen door de veroordeelde aan de staat verricht, strekken in de eerste plaats tot voldoening van de
maatregel en vervolgens tot voldoening van een opgelegde boete.
5 De artikelen 24a en 24b, eerste tot en met vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat de verhoging van het ingevolge de maatregel verschuldigde bedrag vervalt aan de staat.
6 Betalingen door de veroordeelde aan de staat verricht, strekken in de eerste plaats tot voldoening van de
maatregel en vervolgens tot voldoening van de krachtens het vijfde lid ingetreden verhogingen.
7

7 Indien de veroordeelde voor een misdrijf niet of niet volledig binnen acht maanden na de dag waarop het
vonnis of arrest, waarbij de maatregel bedoeld in het eerste lid is opgelegd, onherroepelijk is geworden, aan
zijn verplichting heeft voldaan, keert de staat het resterende bedrag uit aan het slachtoffer dat geen
rechtspersoon is. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat deze uitkering gedurende een
in deze algemene maatregel van bestuur te bepalen tijd wordt beperkt tot slachtoffers van gewelds- en
zedenmisdrijven. Bij algemene maatregel van bestuur kan tevens worden bepaald dat aan de uit te keren
bedragen een bovengrens van € 5 000 of hoger wordt gesteld met dien verstande dat deze bovengrens niet
geldt voor de uitkering aan slachtoffers van een gewelds- of zedenmisdrijf. De staat verhaalt het uitgekeerde
bedrag, alsmede de krachtens het vierde lid ingetreden verhogingen, op de veroordeelde.
8 De artikelen 24c en 77l, tweede tot en met zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien
verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis of vervangende jeugddetentie de verplichting
ingevolge de maatregel tot schadevergoeding ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

•

art. 38v Wetboek van Strafrecht

1 Ter beveiliging van de maatschappij of ter voorkoming van strafbare feiten kan een maatregel strekkende tot
beperking van de vrijheid worden opgelegd bij de rechterlijke uitspraak:
1°. waarbij iemand wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld;
2°. waarbij overeenkomstig artikel 9a wordt bepaald dat geen straf zal worden opgelegd.
2 De maatregel kan inhouden dat de verdachte wordt bevolen:
a. zich niet op te houden in een bepaald gebied,
b. zich te onthouden van contact met een bepaalde persoon of bepaalde personen,
c. op bepaalde tijdstippen of gedurende een bepaalde periode op een bepaalde locatie aanwezig te zijn,
d. zich op bepaalde tijdstippen te melden bij de daartoe aangewezen opsporingsambtenaar.
3 De maatregel kan voor een periode van ten hoogste vijf jaren worden opgelegd.
4 De rechter kan bij zijn uitspraak, ambtshalve of op vordering van de officier van justitie, bevelen dat de
maatregel dadelijk uitvoerbaar is indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte
opnieuw een strafbaar feit pleegt of zich belastend gedraagt jegens een bepaalde persoon of bepaalde
personen.
5 Het bevel, bedoeld in het vierde lid, kan door de rechter die kennisneemt van het hoger beroep, ambtshalve,
op verzoek van de veroordeelde of op vordering van het openbaar ministerie, worden opgeheven.
6 De maatregel kan tezamen met straffen en andere maatregelen worden opgelegd.
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•

art. 45 Wetboek van Strafrecht

1 Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering
heeft geopenbaard.
2 Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij poging met een derde verminderd.
3 Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, dan wordt gevangenisstraf opgelegd
van ten hoogste twintig jaren.
4 De bijkomende straffen zijn voor poging dezelfde als voor het voltooide misdrijf.

•

art. 48 Wetboek van Strafrecht

Als medeplichtigen van een misdrijf worden gestraft:
1°. zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf;
2°. zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf.

•

art. 47 lid 1 onder 2 Wetboek van Strafrecht

1 Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:
…
2°. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het
verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken.

•

art. 70 Wetboek van Strafrecht

1 Het recht tot strafvordering vervalt door verjaring:
1°. in drie jaren voor alle overtredingen;
2°. in zes jaren voor de misdrijven waarop geldboete, hechtenis of gevangenisstraf van niet meer dan drie
jaren is gesteld;
3°. in twaalf jaren voor de misdrijven waarop tijdelijke gevangenisstraf van meer dan drie jaren is gesteld;
4°. in twintig jaren voor de misdrijven waarop gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld.
2 In afwijking van het eerste lid verjaart het recht tot strafvordering niet:
1°. voor de misdrijven waarop gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld;
2°. voor de misdrijven, omschreven in de artikelen 240b, tweede lid, 243, 245 en 246, voor zover het feit is
gepleegd ten aanzien van een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt.
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•

art. 71 Wetboek van Strafrecht

De termijn van verjaring vangt aan op de dag na die waarop het feit is gepleegd, behoudens in de volgende
gevallen:
1°. bij de misdrijven omschreven in de artikelen 173, eerste lid, en 173b, vangt de termijn aan op de dag na
die waarop het misdrijf ter kennis is gekomen van een ambtenaar belast met de opsporing van strafbare
feiten;
2°. bij valsheid op de dag na die waarop gebruik is gemaakt van het voorwerp ten opzichte waarvan de
valsheid gepleegd is;
3°. bij de misdrijven omschreven in de artikelen 240b, eerste lid, 247 tot en met 250, 273f, 284 en 285c,
voor zover gepleegd tegen een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, de
artikelen 300 tot en met 303, voor zover het feit oplevert genitale verminking van een persoon van het
vrouwelijke geslacht die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel het misdrijf,
omschreven in artikel 302, voor zover het feit oplevert gedwongen abortus of gedwongen sterilisatie van
een persoon van het vrouwelijke geslacht die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, op de
dag na die waarop die persoon achttien jaren is geworden;
4°. bij de misdrijven omschreven in de artikelen 279 en 282, eerste en tweede lid op de dag na die van de
bevrijding of de dood van hem tegen wie onmiddellijk het misdrijf gepleegd is;
5°. bij de overtredingen omschreven in de artikelen 465, 466 en 467, op de dag na die waarop ingevolge de
voorschriften gegeven in of ter uitvoering van artikel 18c van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de aldaar
bedoelde registers waaruit zodanige overtreding blijkt, naar de centrale bewaarplaats, bedoeld in afdeling
8 van hoofdstuk 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994 zijn overgebracht.

•

art. 82 Wetboek van Strafrecht

1 Onder zwaar lichamelijk letsel worden begrepen: ziekte die geen uitzicht op volkomen genezing overlaat,
voortdurende ongeschiktheid tot uitoefening van zijn ambts- of beroepsbezigheden, en afdrijving of dood van
de vrucht van een vrouw.
2 Onder zwaar lichamelijk letsel wordt mede begrepen storing van de verstandelijke vermogens die langer dan
vier weken geduurd heeft.
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•

art. 284 Wetboek van strafrecht

1 Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:
1°. hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige
andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt iets te doen,
niet te doen of te dulden;
2°. hij die een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingt iets te doen, niet te doen of te
dulden.
2 In het geval onder 2° omschreven wordt het misdrijf niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het
gepleegd is.

•

art. 285 Wetboek van Strafrecht

1 Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een
internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de
algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met
verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met
gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2 Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
3 Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of
geldboete van de vijfde categorie.
4 Indien het feit, omschreven in het eerste, tweede of derde lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een
terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf
met een derde verhoogd.

•

art. 285b Wetboek van Strafrecht

1 Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met
het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als
schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de
vierde categorie.
2 Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.
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•

art. 296 Wetboek van Strafrecht

1 Hij die een vrouw een behandeling geeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor
zwangerschap kan worden afgebroken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en zes
maanden of geldboete van de vierde categorie.
2 Indien het feit de dood van de vrouw ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren
opgelegd of geldboete van de vierde categorie.
3 Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw, wordt gevangenisstraf van ten hoogste twaalf
jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.
4 Indien het feit is begaan zonder toestemming van de vrouw en tevens haar dood ten gevolge heeft, wordt
gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren opgelegd of geldboete van de vijfde categorie.
5 Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien de behandeling is verricht door een arts in een
ziekenhuis of kliniek waarin zodanige behandeling volgens de Wet afbreking zwangerschap mag worden
verricht.

•

art. 300 Wetboek van Strafrecht

1 Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde
categorie.
2 Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
3 Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of
geldboete van de vierde categorie.
4 Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.
5 Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.

•

art. 301 Wetboek van Strafrecht

1 Mishandeling gepleegd met voorbedachten rade wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier
jaren of geldboete van de vierde categorie.
2 Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
3 Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen
jaren of geldboete van de vijfde categorie.
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•

art. 302 Wetboek van Strafrecht

1 Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt, als schuldig aan zware
mishandeling, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2 Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

•

art. 304 Wetboek van Strafrecht

De in de artikelen 300-303 bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd:
1°. ten aanzien van de schuldige die het misdrijf begaat tegen zijn moeder, zijn vader tot wie hij in
familierechtelijke betrekking staat, zijn echtgenoot, zijn levensgezel, zijn kind, een kind over wie hij het
gezag uitoefent of een kind dat hij verzorgt of opvoedt als behorend tot zijn gezin;
2°. indien het misdrijf wordt gepleegd tegen een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige
uitoefening van zijn bediening;
3°. indien het misdrijf wordt gepleegd door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke
stoffen.

•

art.240 Wetboek van Strafrecht

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij
die weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat een afbeelding of voorwerp aanstotelijk voor de
eerbaarheid is en die afbeelding of dat voorwerp:
1°. op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, openlijk tentoonstelt of aanbiedt;
2°. aan iemand, anders dan op diens verzoek, toezendt.

•

art. 240a Wetboek van Strafrecht

Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die een
afbeelding, een voorwerp of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding waarvan de vertoning schadelijk
is te achten voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar, verstrekt, aanbiedt of vertoont aan een
minderjarige van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat deze jonger is dan zestien jaar.
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•

art. 240b Wetboek van Strafrecht

1 Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene
die een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij
iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is
betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in
bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een
communicatiedienst de toegang daartoe verschaft.
2 Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene
die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een gewoonte
maakt.

•

art. 242 Wetboek van Strafrecht

Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand
dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen
van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren
of geldboete van de vijfde categorie.

•

art. 243 Wetboek van Strafrecht

Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of
lichamelijke onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van
zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te
maken of daartegen weerstand te bieden, handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel
binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete
van de vijfde categorie.

•

art. 244 Wetboek van Strafrecht

Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan
uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf
jaren of geldboete van de vijfde categorie.

•

art. 245 Wetboek van Strafrecht

Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten
echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het
lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.
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•

art. 246 Wetboek van Strafrecht

Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand
dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke aanranding van
de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

•

art. 247 Wetboek van Strafrecht

Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijk
onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn
geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te
maken of daartegen weerstand te bieden of met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt
ontuchtige handelingen pleegt of laatstgemelde tot het plegen of dulden van zodanige handelingen buiten
echt met een derde verleidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete
van de vierde categorie.

•

art. 249 Wetboek van Strafrecht

1 Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding
of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
2 Met dezelfde straf wordt gestraft:
1°. de ambtenaar die ontucht pleegt met een persoon aan zijn gezag onderworpen of aan zijn
waakzaamheid toevertrouwd of aanbevolen;
2°. de bestuurder, arts, onderwijzer, beambte, opzichter of bediende in een gevangenis, rijksinrichting voor
kinderbescherming, weeshuis, ziekenhuis, of instelling van weldadigheid, die ontucht pleegt met een
persoon daarin opgenomen;
3°. degene die, werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg, ontucht pleegt met iemand die
zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd.



art. 248a Wetboek van Strafrecht

Hij die door giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend
overwicht of misleiding een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd
van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk beweegt ontuchtige handelingen te plegen of zodanige
handelingen van hem te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete
van de vierde categorie.
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art. 248b Wetboek van Strafrecht

Hij die ontucht pleegt met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met
een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van achttien jaren heeft
bereikt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde
categorie.



art. 248c Wetboek van Strafrecht

Hij die opzettelijk aanwezig is bij het plegen van ontuchtige handelingen door een persoon waarvan hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel bij het
vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een daarvoor bestemde gelegenheid, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.



art. 248d Wetboek van Strafrecht

Hij die een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren
nog niet heeft bereikt, met ontuchtig oogmerk ertoe beweegt getuige te zijn van seksuele handelingen, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.



art. 248e Wetboek van Strafrecht

Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een
persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet
heeft bereikt, een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen
of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen wordt, indien
hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.



art. 248f Wetboek van Strafrecht

Hij die door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid,
het plegen van ontucht door een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de
leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

16



art. 266 Wetboek van Strafrecht

1 Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar
mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door
feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als
eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de
tweede categorie.
2 Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de
behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven
dan uit die strekking voortvloeit.

•

art. 273f Wetboek van Strafrecht

1 Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de
vijfde categorie gestraft:
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 die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de wisseling of
overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de
verwijdering van diens organen;
2°. degene die een ander werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de wisseling
of overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de
verwijdering van diens organen, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;
3°. degene die een ander aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die ander in een ander land
ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een
derde tegen betaling;
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 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;
5°. degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele
handelingen met of voor een derde tegen betaling of zijn organen tegen betaling beschikbaar te stellen
dan wel ten aanzien van een ander enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van die handelingen of zijn
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organen tegen betaling beschikbaar stelt, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft
bereikt;
6°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van een ander;
7°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de verwijdering van organen van een ander, terwijl hij weet of
redelijkerwijs moet vermoeden dat diens organen onder de onder 1° bedoelde omstandigheden zijn
verwijderd;
8°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met of voor een derde
tegen betaling of de verwijdering van diens organen tegen betaling, terwijl die ander de leeftijd van
achttien jaren nog niet heeft bereikt;
9°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt dan wel beweegt hem te
bevoordelen uit de opbrengst van diens seksuele handelingen met of voor een derde of van de
verwijdering van diens organen.
2 Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele
uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, met inbegrip van bedelarij, slavernij en met slavernij te
vergelijken praktijken, dienstbaarheid en uitbuiting van strafbare activiteiten.
3 De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde
categorie, indien:
1°. de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer verenigde personen;
2°. degene ten aanzien van wie de in het eerste lid omschreven feiten worden gepleegd een persoon is die
de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel een ander persoon is bij wie misbruik van een
kwetsbare positie wordt gemaakt;
3°. de feiten, omschreven in het eerste lid, zijn voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.
4 Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of daarvan
levensgevaar voor een ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten hoogste achttien jaren of geldboete
van de vijfde categorie opgelegd.
5 Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten de dood ten gevolge heeft, wordt levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
6 Onder kwetsbare positie wordt mede begrepen een situatie waarin een persoon geen andere werkelijke of
aanvaardbare keuze heeft dan het misbruik te ondergaan.
7 Artikel 251 is van overeenkomstige toepassing.

art. 51aa tot en met 51e Wetboek van Strafvordering
Artikel 51aa Wetboek van Strafvordering
1 De officier van justitie draagt zorg voor een correcte bejegening van het slachtoffer.
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2 De ambtenaar van politie, de officier van justitie of andere opsporingsambtenaren dragen zorg voor
verwijzing van het slachtoffer naar een instelling voor slachtofferhulp waar zij toegang hebben tot informatie,
advies en ondersteuning.
3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven betreffende:
a. de toegang van slachtoffers en hun familieleden tot instellingen voor slachtofferhulp, de
voorwaarden voor deze toegang, alsmede de financiering, organisatie en werkzaamheden van
instellingen voor slachtofferhulp;
b. een individuele beoordeling waaraan het slachtoffer tijdig wordt onderworpen om specifieke
beschermingsbehoeften te onderkennen en om te bepalen of en in welke mate het slachtoffer, in het
bijzonder tijdens het voorbereidend onderzoek en het onderzoek ter terechtzitting, van bijzondere
maatregelen gebruik moet kunnen maken;
c. maatregelen tot bescherming van slachtoffers, waaronder in het bijzonder minderjarige
slachtoffers, en hun familieleden.
4 De in het derde lid bedoelde voorschriften omvatten de plicht om het kind of zijn wettelijk
vertegenwoordiger te informeren over alle rechten en maatregelen die specifiek verband houden met het
kind.
Artikel 51ab Wetboek van Strafvordering
1 De ambtenaar van politie, de officier van justitie of de andere opsporingsambtenaar dragen er zorg voor dat
het slachtoffer bij zijn eerste contact met de betrokken opsporingsambtenaar onverwijld informatie wordt
verstrekt teneinde hem in staat te stellen toegang te krijgen tot de rechten die hem toekomen.
2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld betreffende de inhoud, het
aanbieden en verstrekken van informatie, als bedoeld in het eerste lid.
Artikel 51ac Wetboek van Strafvordering
1 De officier van justitie draagt er zorg voor dat het slachtoffer onverwijld in kennis wordt gesteld van zijn
recht om voldoende informatie te ontvangen over de aanvang en voortgang van de zaak, naar aanleiding van
een tegen het slachtoffer begaan strafbaar feit. Het slachtoffer wordt in het bijzonder in kennis gesteld van zijn
recht om informatie te ontvangen over:
a. het afzien van een opsporingsonderzoek of het beëindigen daarvan;
b. het niet vervolgen van een strafbaar feit;
c. het inzenden van een proces-verbaal tegen een verdachte;
d. de aanvang en voortzetting van de vervolging, waaronder de uitvaardiging van een
strafbeschikking;
e. de aard van het aan de verdachte ten laste gelegde;
f. de plaats, de datum en het tijdstip van de terechtzitting;
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g. de einduitspraak in de strafzaak tegen de verdachte;
h. het instellen of uitblijven van hoger beroep.
2 Aan het slachtoffer dat daarom verzoekt wordt mededeling gedaan van de aanvang en voortgang in de zaak
als bedoeld in het eerste lid. In het bijzonder wordt door de ambtenaar van politie, of de andere
opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 141 onder c en d, ten minste mededeling gedaan van de
informatie als bedoeld onder a en wordt door de officier van justitie ten minste mededeling gedaan van de
informatie als bedoeld onder b tot en met h van het eerste lid.
3 Het slachtoffer ontvangt op zijn verzoek als bedoeld in het tweede lid voldoende informatie om te beslissen
of hij beklag zal doen bij het gerechtshof als bedoeld in artikel 12. De mededelingen betreffende de informatie
als bedoeld in het eerste lid, onder a en b omvatten naast de beslissing ten minste de motivering of een
samenvatting van de motivering van de betrokken beslissing.
4 De officier van justitie doet het slachtoffer op zijn verzoek onverwijld mededeling van de invrijheidstelling of
ontsnapping van de verdachte, die zich in voorlopige hechtenis bevindt, of van de veroordeelde.
5 De officier van justitie doet het slachtoffer op zijn verzoek mededeling van de maatregelen die voor zijn
bescherming zijn genomen indien de verdachte, die zich in voorlopige hechtenis bevindt, of de veroordeelde in
vrijheid wordt gesteld of is ontsnapt.
6 Indien een aanwijsbaar risico bestaat dat de verdachte of de veroordeelde als gevolg van de mededeling als
bedoeld in het vierde en vijfde lid schade wordt berokkend, dan blijft elke mededeling achterwege.
7 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld inzake het recht van het slachtoffer om informatie te
ontvangen over de zaak en inzake het doen van mededeling aan het slachtoffer over de zaak.
8 Waar deze wet voorziet in een verzoek van een slachtoffer, kan een schriftelijk verzoek langs elektronische
weg worden overgedragen met behulp van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
elektronische voorziening.
Artikel 51b Wetboek van Strafvordering
1 Op verzoek van het slachtoffer wordt door de officier van justitie toestemming verleend om kennis te nemen
van de processtukken die voor het slachtoffer van belang zijn. Tijdens het onderzoek op de terechtzitting
wordt deze toestemming verleend door het gerecht in feitelijke aanleg, waarvoor de zaak wordt vervolgd en
overigens door de officier van justitie.
2 Het slachtoffer kan aan de officier van justitie verzoeken stukken die hij relevant acht voor de beoordeling
van de zaak tegen de verdachte of van zijn vordering op de verdachte aan het dossier toe te voegen.
3 De officier van justitie kan het voegen van stukken onderscheidenlijk de kennisneming daarvan weigeren
indien hij van oordeel is dat de stukken niet als processtukken kunnen worden aangemerkt dan wel indien hij
dit onverenigbaar acht met een van de in artikel 187d, eerste lid, vermelde belangen.

20

4 Voor de toepassing van het derde lid behoeft de officier van justitie een schriftelijke machtiging, op diens
vordering te verlenen door de rechter-commissaris. De officier van justitie doet schriftelijk mededeling van zijn
beslissing aan het slachtoffer.
5 De wijze waarop de kennisneming van de processtukken geschiedt, kan worden geregeld bij algemene
maatregel van bestuur.
6 Het slachtoffer kan van de stukken waarvan hem de kennisneming is toegestaan, ter griffie afschrift krijgen
overeenkomstig het bij of krachtens artikel 17 van de Wet tarieven in strafzaken bepaalde. Artikel 32, tweede
tot met het vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 51c Wetboek van Strafvordering
1 Het slachtoffer kan zich doen bijstaan tijdens het voorbereidende onderzoek en op de terechtzitting.
2 Het slachtoffer kan zich doen bijstaan door een advocaat, door zijn wettelijk vertegenwoordiger en tevens
door een persoon naar keuze.
3 Het slachtoffer kan zich op de terechtzitting doen vertegenwoordigen door een advocaat, indien deze
verklaart daartoe uitdrukkelijk gevolmachtigd te zijn, of door een gemachtigde die daartoe een bijzondere en
schriftelijke volmacht heeft.
4 De politie, de officier van justitie, de rechter-commissaris of de rechter kan de bijstand aan een slachtoffer
door zijn wettelijk vertegenwoordiger of door een persoon naar keuze, dan wel de vertegenwoordiging van
het slachtoffer door een wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde, weigeren in het belang van het
onderzoek of het belang van het slachtoffer. Deze weigering wordt gemotiveerd.
5 Indien het slachtoffer de Nederlandse taal niet of niet voldoende beheerst, kan hij zich laten bijstaan door
een tolk.
6 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld inzake de bijstand door een tolk, alsmede
inzake de ondersteuning van het slachtoffer bij het begrijpen en bij het zelf worden begrepen bij zijn
noodzakelijke contacten met de politie, het openbaar ministerie en de rechter.
Artikel 51ca Wetboek van Strafvordering
1 Het slachtoffer dat de Nederlandse taal niet of onvoldoende begrijpt kan verzoeken schriftelijke informatie
waarop hij overeenkomstig artikel 51ac, tweede of derde lid, recht heeft, te laten vertalen in een voor hem
begrijpelijke taal, indien en voor zover hij deze informatie noodzakelijk acht om zijn rechten in het strafproces
te kunnen uitoefenen.
2 De vertaling die aan het slachtoffer wordt verstrekt omvat, voor zover zijn verzoek hierop betrekking heeft,
ten minste de schriftelijke informatie, bedoeld in artikel 51ac, eerste lid, onder a, b, d, f en g, voor zover deze
informatie noodzakelijk is om zijn rechten in het strafproces te kunnen uitoefenen.
3 Het slachtoffer dat de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst:
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a. kan verzoeken afschriften van processtukken waarvan hem de kennisneming is toegestaan
overeenkomstig artikel 51b, schriftelijk te laten vertalen in een voor hem begrijpelijke taal, indien en
voor zover hij deze processtukken noodzakelijk acht om zijn rechten te kunnen uitoefenen.
b. kan de bijstand van een tolk verzoeken bij de kennisneming van processtukken waarvan hem de
kennisneming is toegestaan overeenkomstig artikel 51b, ten behoeve van mondelinge vertaling in een
voor hem begrijpelijke taal, indien en voor zover hij deze processtukken noodzakelijk acht om zijn
rechten te kunnen uitoefenen.
4 Het verzoek, bedoeld in het eerste of derde lid, onder a, wordt schriftelijk gedaan, omschrijft zo duidelijk
mogelijk de schriftelijke informatie, de processtukken of gedeelten daarvan waarop het verzoek betrekking
heeft en is met redenen omkleed.
5 Tijdens het voorbereidend onderzoek wordt het verzoek, bedoeld in het eerste en derde lid, gericht aan de
officier van justitie. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting wordt het verzoek gericht aan het gerecht in
feitelijke aanleg waarvoor de zaak wordt vervolgd en na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting aan de
officier van justitie.
6 Indien de officier van justitie het verzoek, bedoeld in het eerste of derde lid, afwijst, deelt hij dit schriftelijk
mee aan het slachtoffer. Het slachtoffer kan binnen veertien dagen na dagtekening van de mededeling
daartegen een bezwaarschrift indienen bij de rechter-commissaris. Alvorens te beslissen, hoort de rechtercommissaris het slachtoffer en de officier van justitie.
7 Indien het gerecht, bedoeld in het vijfde lid, het verzoek, bedoeld in het eerste of derde lid, afwijst, doet dit
gerecht het slachtoffer daarvan op zijn verzoek schriftelijk mededeling.
8 Onverminderd het eerste, tweede en derde lid, onder a, kan in plaats van een schriftelijke vertaling, bij wijze
van uitzondering een mondelinge vertaling of samenvatting worden verstrekt van de schriftelijke informatie of
processtukken die voor het slachtoffer noodzakelijk zijn om zijn rechten te kunnen uitoefenen, op voorwaarde
dat de mondelinge vertaling of samenvatting de eerlijke procesvoering onverlet laat.
9 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld inzake vertaling van schriftelijke informatie en
processtukken die aan het slachtoffer op zijn verzoek ter beschikking wordt gesteld.
Artikel 51d Wetboek van Strafvordering
De artikelen 51a tot en met 51ca, met uitzondering van artikel 51aa, derde lid, onder b, zijn van
overeenkomstige toepassing op personen, bedoeld in artikel 51f, tweede lid.
Artikel 51e Wetboek van Strafvordering
1 Het spreekrecht kan worden uitgeoefend indien het tenlastegelegde feit een misdrijf betreft waarop naar de
wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld, dan wel een van de misdrijven
genoemd in de artikelen 240b, 247, 248a, 248b, 249, 250, 285, 285b, 300, tweede en derde lid, 301, tweede en
derde lid, 306 tot en met 308 en 318 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 6 van de Wegenverkeerswet
1994. Van het voornemen tot het uitoefenen van het spreekrecht geven degenen die daartoe gerechtigd zijn,
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voor de aanvang van de terechtzitting schriftelijk kennis aan de officier van justitie opdat deze hen tijdig kan
oproepen.
2 Het slachtoffer kan op de terechtzitting een verklaring afleggen.
3 Het spreekrecht bedoeld in het tweede lid kan ook worden uitgeoefend door de vader of moeder van een
minderjarig slachtoffer die een nauwe band met het slachtoffer heeft of door een persoon die dat slachtoffer
als behorende tot zijn gezin, verzorgt en opvoedt en in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat.
Van het spreekrecht kan gezamenlijk of elk afzonderlijk gebruik worden gemaakt. De voorzitter kan het
spreekrecht ambtshalve of op vordering van de officier van justitie beperken of ontzeggen wegens strijd met
het belang van het minderjarig slachtoffer.
4 Indien meer dan drie nabestaanden hebben meegedeeld dat zij van hun spreekrecht gebruik willen maken,
en zij het onderling niet eens kunnen worden over wie van hen het woord zal voeren, beslist de voorzitter
welke drie personen van het spreekrecht gebruik kunnen maken. De beslissing van de voorzitter laat onverlet
dat de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel het woord kunnen voeren ter uitoefening
van het spreekrecht.
5 Tot de slachtoffers die van het spreekrecht gebruik kunnen maken, behoort de minderjarige die de leeftijd
van twaalf jaar heeft bereikt. Dit geldt ook voor de minderjarige die die leeftijd nog niet heeft bereikt en die in
staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.
6 Indien het slachtoffer de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, kan het spreekrecht worden
uitgeoefend door zijn wettelijke vertegenwoordigers voor zover deze vertegenwoordiging niet in strijd is met
het belang van de minderjarige. De wettelijke vertegenwoordigers kunnen tevens gezamenlijk of elk
afzonderlijk, op de terechtzitting een verklaring afleggen over de gevolgen die de strafbare feiten genoemd in
het eerste lid, bij hen teweeg hebben gebracht. De voorzitter kan, ambtshalve of op vordering van de officier
van justitie, beslissen dat het spreekrecht niet wordt uitgeoefend door de wettelijke vertegenwoordiger
wegens strijd met het belang van de minderjarige.
7 Voor het slachtoffer dat feitelijk niet bij machte is het spreekrecht uit te oefenen, kan het spreekrecht over
de gevolgen van het strafbaar feit door welke deze is getroffen, worden uitgeoefend door de echtgenoot, de
geregistreerde partner of een andere levensgezel en één van de familieleden van het slachtoffer als bedoeld in
artikel 51a, eerste lid, onder b.

•

art. 163 van het Wetboek van Strafvordering

1 De aangifte van eenig strafbaar feit geschiedt mondeling of schriftelijk bij den bevoegden ambtenaar, hetzij
door den aangever in persoon, hetzij door een ander, daartoe door hem van eene bijzondere schriftelijke
volmacht voorzien.
2 De mondelinge aangifte wordt door den ambtenaar die haar ontvangt, in geschrifte gesteld en na voorlezing
door hem met den aangever of diens gemachtigde onderteekend. Indien deze niet kan teekenen, wordt de
reden van het beletsel vermeld.
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3 Indien de aangever of diens gemachtigde de Nederlandse taal niet of onvoldoende begrijpt of spreekt, wordt
hij in staat gesteld aangifte te doen in een taal die hij begrijpt of spreekt of ontvangt hij de nodige taalkundige
bijstand.
4 De schriftelijke aangifte wordt door de aangever of diens gemachtigde ondertekend. De aangifte kan langs
elektronische weg worden overgedragen met behulp van een bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen elektronische voorziening, voor de in die voorziening toegestane feiten.
5 De aangever ontvangt een kopie van de aangifte dan wel een kopie van het proces-verbaal van aangifte.
6 Indien het belang van het onderzoek dit vergt ontvangt de aangever een schriftelijke bevestiging van zijn
aangifte, in afwijking van het bepaalde in het vijfde lid.
7 De aangever ontvangt, indien hij de Nederlandse taal niet of onvoldoende begrijpt of spreekt, op zijn verzoek
een vertaling van een schriftelijke bevestiging van de aangifte, in een taal die hij begrijpt.
8 De schriftelijke volmacht, of, zoo zij voor een notaris in minuut is verleden, een authentiek afschrift daarvan,
wordt aan de akte gehecht.
9 Tot het ontvangen van de aangiften bedoeld in de artikelen 160 en 161, zijn de opsporingsambtenaren, en
tot het ontvangen van de aangiften bedoeld in artikel 162, de daarbij genoemde ambtenaren verplicht.
10 Artikel 156 is van toepassing.

•

Wet op de rechtsbijstand

Wet van 23 december 1993, houdende regelen omtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand

•

art. 2 Wet tijdelijk huisverbod

1 De burgemeester kan een huisverbod opleggen aan een persoon indien uit feiten of omstandigheden blijkt
dat diens aanwezigheid in de woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of
meer personen die met hem in de woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven of indien op
grond van feiten of omstandigheden een ernstig vermoeden van dit gevaar bestaat. Het verbod geldt voor een
periode van tien dagen, behoudens verlenging overeenkomstig artikel 9. Bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur worden nadere regels gesteld over de aard van de feiten en omstandigheden die aanleiding
kunnen geven om een huisverbod op te leggen.
2 Een huisverbod kan slechts worden opgelegd aan een meerderjarig persoon.
3 Indien de burgemeester voornemens is het huisverbod op te leggen wegens kindermishandeling of een
ernstig vermoeden daarvan, neemt hij contact op met het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling, bedoeld in artikel 4.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde te
overleggen over het voornemen om een huisverbod op te leggen.
4 Het huisverbod bevat in ieder geval:
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a. een omschrijving van de plaats en de duur waarvoor het geldt;
b. de feiten en omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het opleggen van het huisverbod, en
c. de namen van de personen ten aanzien van wie het verbod om contact op te nemen geldt.
5 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gegeven met betrekking tot het huisverbod.
6 De uithuisgeplaatste geeft aan waar of op welke wijze hij bereikbaar is. Indien de uithuisgeplaatste dit niet
terstond kan doorgeven, geeft hij dit binnen 24 uur nadat het huisverbod is opgelegd door aan de
burgemeester.
7 Indien de situatie dermate spoedeisend is dat het huisverbod niet tevoren op schrift kan worden gesteld, kan
het huisverbod mondeling worden aangezegd. De burgemeester draagt alsnog zorg voor spoedige
opschriftstelling en bekendmaking. Indien de verblijfplaats van de uithuisgeplaatste niet bekend is, kan
bekendmaking plaatsvinden door nederlegging van het huisverbod bij de gemeentesecretarie.
8 De burgemeester deelt onverwijld de inhoud van het huisverbod en de gevolgen van niet-naleving daarvan
voor de uithuisgeplaatste mede aan degene met wie de uithuisgeplaatste een huishouden deelt. De
burgemeester deelt de inhoud van het huisverbod ook mede aan de door de burgemeester aangewezen
instantie voor advies of hulpverlening, en indien het huisverbod wordt opgelegd wegens kindermishandeling
of een ernstig vermoeden daarvan aan de stichting, bedoeld in het derde lid.
9 De burgemeester kan het huisverbod in ieder geval intrekken indien de uithuisgeplaatste een aanbod tot
hulpverlening heeft aanvaard en dit door de instantie voor advies of hulpverlening, aangewezen ingevolge het
achtste lid, is bevestigd, en deze aanvaarding tevens inhoudt dat de uithuisgeplaatste hulpverlening aan één of
meer personen die met de uithuisgeplaatste in de woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven
niet zal belemmeren en zal meewerken indien dit van hem wordt gevraagd door de instantie voor advies of
hulpverlening.

•

Art. 1a Algemene wet gelijke behandeling

1 Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid houdt mede in een verbod van intimidatie en een
verbod van seksuele intimidatie.
2 Onder intimidatie als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: gedrag dat met de hoedanigheden of
gedragingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, verband houdt en dat tot doel of gevolg heeft dat de
waardigheid van de persoon wordt aangetast en dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende
of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
3 Onder seksuele intimidatie als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: enige vorm van verbaal, non-verbaal
of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon
wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of
kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
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4 Op het in deze wet neergelegde verbod van intimidatie en van seksuele intimidatie zijn niet van toepassing
de artikelen 2, 5, tweede tot en met zesde lid, 6a, tweede lid, en 7, tweede en derde lid.

•

Art. 3.51, eerste lid, aanhef en onder h, Vreemdelingenbesluit

1 De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd kan onder een beperking, verband houdend met niettijdelijke humanitaire gronden worden verleend aan de vreemdeling, die:
…
h. ten minste één jaar in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning als slachtoffer van
mensenhandel die hiervan om zwaarwegende redenen geen aangifte kan of wil doen of anderszins geen
medewerking kan of wil verlenen aan de strafrechtelijke opsporing en vervolging van de
mensenhandelaar;

•

Hoofdstuk B8 onder 2 Vreemdelingencirculaire:

2. Eergerelateerd en huiselijk geweld
2.1. Beleidsregels
Eergerelateerd geweld
De IND verleent op grond van artikel 3.48, eerste lid, aanhef en onder e, Vb een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd aan een slachtoffer van eergerelateerd geweld als aan alle volgende voorwaarden is
voldaan:
1.

er is sprake van een dreiging met eergerelateerd geweld in Nederland én in het land van herkomst;

2.

er is een reële dreiging die niet op korte termijn kan worden weggenomen;

3.

de wijze waarop uiting kan worden gegeven aan het eergerelateerd geweld is voldoende ernstig; en

4.

de vreemdeling komt niet op enige andere grond dan in deze paragraaf genoemd in aanmerking voor

een verblijfsvergunning.

Ad 1. en 2. De IND verleent de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd als uit het deskundigenadvies van
het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld voor de Nederlandse politie (LEC EGG) blijkt dat sprake
is van een reële en langdurige dreiging van eergerelateerd geweld in Nederland. Het LEC EGG betrekt in haar
advies in ieder geval de mogelijkheid om de dreiging af te wenden.
Naast dreiging in Nederland moet ook in het land van herkomst van het slachtoffer dreiging aanwezig zijn. Het
slachtoffer moet in dit kader aannemelijk maken of:
•.

familieleden in het land van herkomst wonen;

•.

welke familieleden dat zijn; en

•.

waar deze familieleden woonachtig zijn.
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Ad 3. De IND verstaat onder een voldoende ernstige uiting van eergerelateerd geweld in ieder geval:
•.

levensbedreigende delicten gericht tegen het slachtoffer of zijn kinderen, waaronder ook wordt

begrepen het aanzetten tot zelfmoord, waartegen het slachtoffer geen weerstand kan bieden;
•.

andere strafbare feiten, gericht tegen het slachtoffer of zijn kinderen, zoals verminking, mishandeling

of wederrechtelijke vrijheidsberoving;
•.

verstoting, met als gevolg dat het slachtoffer zich niet zelfstandig kan handhaven in het land van

herkomst;
•.

kinderontvoering; of

•.

als het geweld leidt tot schrijnende omstandigheden, zoals gedwongen scheiding tussen ouder en

kind of een gedwongen uithuwelijking.
•

Huiselijk geweld

De IND verleent op grond van artikel 3.48, eerste lid, aanhef en onder f, Vb een verblijfsvergunning aan een
slachtoffer van huiselijk geweld als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
1.

er is sprake van (een reële dreiging van) huiselijk geweld;

2.

het huiselijk geweld heeft geleid tot verbreking van de (huwelijks)relatie;

3.

het huiselijk geweld heeft geen relatie met eer(wraak);

4.

het slachtoffer kan zich niet onttrekken aan het huiselijk geweld door vestiging in het land van

herkomst; en
5.

het slachtoffer komt niet op enige andere grond dan in deze paragraaf genoemd in aanmerking voor

een verblijfsvergunning.

Ad 2. Hierbij is niet van belang wie tot verbreking van de (huwelijks)relatie heeft besloten. Uitsluitend bij
minderjarige slachtoffers is het in verband met de leeftijd niet noodzakelijk dat de gezinsband is verbroken.
Ad 4. De vreemdeling moet aannemelijk maken dat hij zich niet aan het geweld kan onttrekken als hij zich zou
vestigen in het land van herkomst. Naast geweld of dreiging van geweld in Nederland moet ook in het land van
herkomst dreiging aanwezig zijn. De vreemdeling moet aannemelijk maken dat van de kant van de
familieleden die in het land van herkomst wonen, dreiging voor betrokkene uitgaat.
2.2. Verlenging en intrekking
Verlenging
De IND verlengt de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd van het slachtoffer
van eergerelateerd of huiselijk geweld niet.
Het slachtoffer van eergerelateerd of huiselijk geweld kan na 1 jaar een aanvraag indienen voor een
verblijfsvergunning onder de beperking ‘niet-tijdelijke humanitaire gronden’ (zie paragraaf B9/11 Vc):
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•.

bij voortduring van de dreiging in verband waarmee de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd

is verleend; of
•.

of als sprake is van klemmende redenen van humanitaire aard.

Intrekking
De IND trekt de verblijfsvergunning in als naar het oordeel van het LEC EGG geen sprake meer is van een reële
en langdurige dreiging van eergerelateerd geweld in Nederland en in het land van herkomst.
2.3. Bewijsmiddelen
Eergerelateerd geweld
De IND beschouwt het schriftelijke advies van het LEC EGG als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat sprake is
van een dreiging met eergerelateerd geweld in Nederland én in het land van herkomst, dat er een reële
dreiging is die niet op korte termijn kan worden weggenomen en dat de wijze waarop uiting kan worden
gegeven aan het eergerelateerd geweld voldoende ernstig is.
De IND beschouwt als bewijsmiddel waaruit moet blijken dat er familieleden in het land van herkomst wonen,
welke familieleden dat zijn en waar zij woonachtig zijn bijvoorbeeld bewijsmiddelen als een familieboekje, een
uittreksel uit de burgerlijke stand of een notariële akte waaruit de gezinssamenstelling en de woonplaats blijkt.
Huiselijk geweld
De IND beschouwt als bewijsmiddel van huiselijk geweld:
•.

recente bescheiden van de politie, waarbij bij de politie aannemelijk gemaakt moet zijn dat het

huiselijk geweld heeft plaatsgevonden; óf
•.

een recente verklaring van de politie of het OM dat het OM ambtshalve vervolging tegen de dader

heeft ingesteld.
•.

in combinatie met recente medische informatie van de (vertrouwens)arts of een recente verklaring

van een andere hulpverlener of recente gegevens over verblijf in de opvang of andere objectieve gegevens uit
betrouwbare bron, waaruit voldoende moet blijken dat het huiselijk geweld heeft plaatsgevonden.

De IND beschouwt ook als bewijsmiddel van huiselijk geweld:
•.

de beschikking waaruit blijkt dat het huwelijk door de Nederlandse rechter nietig is verklaard omdat

het huwelijk onder dwang is gesloten zoals bedoeld in artikel 1:71 lid 1 BW.
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Art. 3.51 Vreemdelingenbesluit

1 De verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd kan onder een beperking, verband houdend met niettijdelijke humanitaire gronden worden verleend aan de vreemdeling, die:
a. vijf jaar in Nederland verblijft als houder van een verblijfsvergunning onder de beperking, genoemd
onder 1°, of drie jaar in Nederland verblijft onder een beperking, genoemd onder 2° of 3°:
1°. verblijf als familie- of gezinslid van een persoon met een niet-tijdelijk verblijfsrecht;
2°. medische behandeling, voor zover die medische behandeling naar het oordeel van Onze Minister
gedurende ten minste nog één jaar in Nederland noodzakelijk zal zijn;
3°. tijdelijke humanitaire gronden;
b. nadat zijn uitzetting op grond van artikel 64 van de Wet gedurende een jaar achterwege is gebleven,
twee jaar in Nederland verblijft als houder van een verblijfsvergunning onder een beperking verband
houdend metmedische behandeling, voor zover die medische behandeling naar het oordeel van Onze
Minister gedurende ten minste nog één jaar in Nederland noodzakelijk zal zijn;
c. houder is geweest van een verblijfsvergunning onder een beperking verband houdend met verblijf als
familie- of gezinslid van een persoon met een niet-tijdelijk verblijfsrecht, indien de relatie tussen de
vreemdeling en die persoon door het overlijden van die persoon is verbroken;
d. een in Nederland geboren en getogen oud-Nederlander is;
e. een meerderjarige, buiten Nederland geboren oud-Nederlander is, voor zover deze in een ander land
woont dan dat waarvan hij onderdaan is en naar het oordeel van Onze Minister bijzondere banden heeft
met Nederland;
f. minderjarig is, voor zover in diens opvang en wettelijke vertegenwoordiging in Nederland is voorzien en
die:
1°. tien jaren rechtmatig in Nederland heeft verbleven als bedoeld in artikel 8, onder a tot en met e, dan
wel l, van de Wet, of als Nederlander, of
2°. vóór indiening van de aanvraag vijf jaren rechtmatig in Nederland heeft verbleven als bedoeld in artikel
8, onder a tot en met e, dan wel l, van de Wet, of als Nederlander, voor zover Nederland naar het oordeel
van Onze Minister het meest aangewezen land is voor de vreemdeling;
g. in aanmerking komt voor de terugkeeroptie op grond van artikel 8 van de Remigratiewet, mits hij niet
eerder gebruik heeft gemaakt van de terugkeeroptie, zijn aanvraag tot wedertoelating is ontvangen binnen
één jaar na de remigratie uit Nederland en hij direct voorafgaande aan de remigratie:
1°. als remigrant uit Nederland was geremigreerd op grond van de Remigratiewet;
2°. als meeremigerende partner van de remigrant gedurende drie achtereenvolgende jaren rechtmatig
verblijf had als bedoeld in artikel 8 van de Wet of als Nederlander;
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3°. als meeremigrerend minderjarig kind van de remigrant rechtmatig verblijf had als bedoeld in artikel 8
van de Wet of als Nederlander, ongeacht de duur daarvan, en tegelijkertijd met die remigrant om
wedertoelating verzoekt, of
4°. als meeremigrerend minderjarig kind van de remigrant rechtmatig verblijf had als bedoeld in artikel 8
van de Wet of als Nederlander, ongeacht de duur daarvan, en zelfstandig om wedertoelating verzoekt
indien hij binnen een jaar na remigratie meerderjarig is geworden;
h. ten minste één jaar in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning als slachtoffer van mensenhandel
die hiervan om zwaarwegende redenen geen aangifte kan of wil doen of anderszins geen medewerking kan
of wil verlenen aan de strafrechtelijke opsporing en vervolging van de mensenhandelaar;
i. ten minste één jaar in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning als slachtoffer van eergerelateerd
geweld of dreigend eergerelateerd geweld als bedoeld in artikel 3.48, eerste lid, onder e;
j. ten minste één jaar in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning als slachtoffer van huiselijk
geweld of dreigend huiselijk geweld als bedoeld in artikel 3.48, eerste lid, onder f;
k. wegens bijzondere individuele omstandigheden naar het oordeel van Onze Minister blijvend op verblijf
in Nederland is aangewezen.
2 In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder a, ten eerste, kan de verblijfsvergunning eveneens worden
verleend, indien de vreemdeling:
a. onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van de aanvraag twee jaar rechtmatig verblijf in Nederland
als bedoeld in artikel 8, onder a, van de Wet heeft gehad als gezinslid van een houder van een door Onze
Minister afgegeven Europese blauwe kaart, en
b. op het tijdstip waarop de aanvraag is ontvangen of de beschikking wordt gegeven, als gezinslid van de in
onderdeel a bedoelde houder van de Europese blauwe kaart ten minste vijf jaar legaal en ononderbroken
verblijf heeft gehad op het grondgebied van een staat die partij is bij het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie.
3 De verblijfsvergunning kan voorts worden verleend aan andere vreemdelingen dan bedoeld in het eerste
en tweede lid. Bij ministeriële regeling kunnen hierover regels worden gesteld.
4 De aanvraag wordt niet afgewezen op grond van artikel 16, eerste lid, onder c en k, van de Wet. De
aanvraag wordt evenmin afgewezen op grond van artikel 16, eerste lid, onder b, van de Wet, indien de
aanvraag is ingediend door de in het eerste lid, onder d, bedoelde vreemdeling.
5 Artikel 3.80a is van toepassing op de in het eerste lid, onderdeel a, ten eerste, en tweede lid bedoelde
vreemdelingen.
6 Voor zover sprake is van verlening van de verblijfsvergunning, zijn de artikelen 3.77 en 3.78 niet van
toepassing en zijn de artikelen 3.86 en 3.87 van overeenkomstige toepassing.
7 Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, ten eerste, en onderdeel c, wordt onder persoon met
een niet-tijdelijk verblijfsrecht niet verstaan de houder van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.
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8 De vergunning onder de beperking, verband houdend met niet-tijdelijke humanitaire gronden, kan voorts
worden verleend aan de vreemdeling op wie artikel 13 van Associatiebesluit nr. 1/80 van de Associatieraad
EEG-Turkije betreffende de ontwikkeling van de Associatie van toepassing is, indien:
a. aan hem de in artikel 3.31b bedoelde vergunning is verleend en hij uiterlijk op het moment waarop de
geldigheidsduur van die vergunning verstrijkt, beschikt over een arbeidsplaats voor nog een jaar waarmee
hij zelfstandig en duurzaam voldoende middelen van bestaan als bedoeld in de artikelen 3.73 tot en met
3.75 verwerft, of
b. hij drie jaar in Nederland verblijft als houder van een verblijfsvergunning onder een beperking verband
houdend met verblijf als familie- of gezinslid van een persoon met een niet-tijdelijk verblijfsrecht, en is
voldaan aan de voorwaarden voor het verlengen van de geldigheidsduur van de oorspronkelijke
verblijfsvergunning.

•

hoofdstuk B9 onder 10 van de Vreemdelingencirculaire

10. Na verblijf als slachtoffer van mensenhandel die hiervan geen aangifte kan of wil doen
De IND verleent een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd onder de beperking ‘niet-tijdelijke humanitaire
gronden’ op grond van artikel 3.51, eerste lid, aanhef en onder h, Vb, als:
• het slachtoffer aantoont dat de dreiging op grond waarvan de verblijfsvergunning is verleend voortduurt,
waardoor het slachtoffer geen medewerking kan verlenen aan het strafproces; of
• uit recente medische informatie blijkt dat een fysieke of psychische aandoening het slachtoffer (nog steeds)
in de weg staat om medewerking te verlenen aan het strafproces.
De IND verleent een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘niet-tijdelijke
humanitaire gronden’ op grond van artikel 3.51, eerste lid, aanhef en onder k, Vb, als:
• de vreemdeling ten minste één jaar in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning als slachtoffer van
mensenhandel die hiervan om zwaarwegende redenen geen aangifte kan of wil doen of anderszins geen
medewerking kan of wil verlenen aan de strafrechtelijke opsporing en vervolging van de mensenhandelaar; en
• geen sprake meer is van een ernstige bedreiging of van een fysieke of psychische beperking, waardoor het
slachtoffer geen medewerking kan verlenen aan het strafproces; en
• er sprake is van een combinatie van klemmende redenen van humanitaire aard, die rechtstreeks verband
houden met mensenhandel, waardoor van de vreemdeling niet gevergd kan worden dat hij Nederland verlaat.
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Art. 3.36 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000

Artikel 3.36
1 Daden van vervolging in de zin van artikel 1A van het Vluchtelingenverdrag moeten:
a. zo ernstig van aard zijn of zo vaak voorkomen dat zij een ernstige schending vormen van de grondrechten
van de mens, met name de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15,
tweede lid, van het EVRM; of
b. een samenstel zijn van verschillende maatregelen, waaronder mensenrechtenschendingen, die voldoende
ernstig zijn om iemand op een soortgelijke wijze te treffen als omschreven onder a.
2 Daden van vervolging in de zin van het eerste lid kunnen onder meer de vorm aannemen van:
a. daden van lichamelijk of geestelijk geweld, inclusief seksueel geweld;
b. wettelijke, administratieve, politiële of gerechtelijke maatregelen die op zichzelf discriminerend zijn of op
discriminerende wijze worden uitgevoerd;
c. onevenredige of discriminerende vervolging of bestraffing;
d. ontneming van de toegang tot rechtsmiddelen, waardoor een onevenredig zware of discriminerende straf
wordt opgelegd;
e. vervolging of bestraffing wegens de weigering militaire dienst te vervullen tijdens een conflict, wanneer het
vervullen van militaire dienst strafbare feiten of handelingen inhoudt die onder de uitsluitingsclausule van
artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag vallen;
f. daden van genderspecifieke of kindspecifieke aard.
3 Er moet een verband zijn tussen enerzijds de gronden voor vervolging genoemd in artikel 1A van het
Vluchtelingenverdrag en anderzijds de daden, bedoeld in het eerste lid, die als vervolging worden aangemerkt
of het ontbreken van bescherming tegen dergelijke daden.

•

Paragraaf C2/3.3 van de Vreemdelingencirculaire 2000

3.3. Ernstige schade als bedoeld in artikel 29 eerste lid, aanhef en onder b Vw
Algemeen
De IND verleent een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en
onder b, Vw als bij de verwijdering van de vreemdeling uit Nederland sprake is van een reëel risico op ernstige
schade in de zin van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b, Vw, en artikel 3.37b VV.
Het reëel risico op ernstige schade kan aanwezig zijn op het moment van het vertrek van de vreemdeling uit
het land van herkomst, maar kan ook ontstaan na vertrek van de vreemdeling uit het land van herkomst.
De IND verleent geen verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en
onder b, Vw, als artikel 3.105e, aanhef en onder e, Vb van toepassing is.
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Willekeurig geweld en mensenrechtensituatie
Bij de beoordeling van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b, Vw wordt ook de algemene gewelds- en
mensenrechtensituatie in een land van herkomst betrokken. Hoe ernstiger de situatie van (willekeurig) geweld
of de mensenrechtensituatie in en land van herkomst is, hoe eerder de IND kan concluderen dat de
vreemdeling, gelet op zijn individuele feiten en omstandigheden bij terugkeer naar het land van herkomst een
reëel risico loopt op ernstige schade.
De IND beoordeelt of sprake is van een situatie als beschreven in artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b, Vw
aan de hand van alle volgende elementen:
•. is in het land van herkomst, of in een bepaald gebied in dit land, sprake van een uitzonderlijke situatie,
waarin personen louter door hun aanwezigheid in het land van herkomst, een reëel risico lopen op
ernstige schade;
•. behoort de vreemdeling tot een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een reëel risico op
ernstige schade, indien geen sprake is van een uitzonderlijke situatie;
•. komt de vreemdeling op grond van het beleid inzake de ‘kwetsbare minderheidsgroep’ in aanmerking
voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 290, eerste lid, aanhef en
onder b, Vw, indien geen sprake is van een uitzonderlijke situatie en systematische blootstelling;
•. heeft de vreemdeling op grond van zijn persoonlijke situatie/individuele asielrelaas aannemelijk
gemaakt dat hij een reëel risico loopt ernstige schade, indien geen van de voorgaande situaties zich
voordoet.

De IND toetst of de vreemdeling in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op
grond van artikel 29 eerste lid, aanhef onder b, Vw, aan de hand van vorenstaande volgorde.
Uitzonderlijke situatie
Er is sprake van een uitzonderlijke situatie >als bedoeld in artikel 3EVRM (en artikel 15c van de richtlijn
2011/95/EU) indien de algehele gewelds- en mensenrechtensituatie in het land van herkomst, of in een
bepaald gebied in dit land zo uitzonderlijk slecht is dat voor elke vreemdeling, ongeacht de individuele
omstandigheden bij terugkeer een reëel risico op ernstige schade (in de woorden van het EHRM: most
extreme cases of general violence). De Minister is bevoegd een situatie in een land van herkomst aan te
merken als uitzonderlijke situatie.
Bij de vraag of sprake is van een uitzonderlijke situatie worden in ieder geval de volgende elementen in
samenhang gewogen:
•. de vraag of partijen bij het conflict oorlogsmethoden hanteren die de kans op burgerslachtoffers
vergroten of burgers als doel nemen;
•. de vraag of het gebruik van die methoden wijdverbreid is bij de strijdende partijen;
•. de vraag of het geweld wijdverbreid is of plaatselijk;
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•. de aantallen doden, gewonden en ontheemden onder de burgerbevolking ten gevolge van de strijd.

Het individualiseringsvereiste beperkt zich in deze gevallen tot het afkomstig zijn uit het land of bepaald
gebied, waarin sprake is van een uitzonderlijke situatie.
In het landgebonden beleid is opgenomen of er in een bepaald land sprake is van een uitzonderlijke situatie.
Systematische blootstelling
Het individualiseringsvereiste beperkt zich tot het aannemelijk maken van het behoren tot de bevolkingsgroep
of sociale groep, die systematisch een reëel risico loopt op ernstige schade daden als bedoeld in artikel 29
eerste lid, aanhef en onder b, Vw.
In het landgebonden beleid is opgenomen of er in een bepaald land ten aanzien van een bevolkingsgroep of
sociale groep sprake is van systematische blootstelling aan ernstige schade als bedoeld in artikel 29, eerste lid,
aanhef en onder b, Vw.
Kwetsbare minderheidsgroepen
De Minister is bevoegd om een bevolkingsgroep in een land van herkomst aan te merken als kwetsbare
minderheidsgroep.
Bij de vraag of een bevolkingsgroep wordt aangemerkt als kwetsbare minderheid worden in ieder geval de
volgende elementen in samenhang gewogen:
•. de vraag of er sprake is van willekeurig geweld of willekeurige mensenrechtenschendingen in het land
of in een bepaald gebied van dit land, zoals moord, verkrachting en mishandeling;
•. de mate waarin de vreemdeling, die behoort tot de bevolkingsgroep, effectieve bescherming kan
inroepen tegen dreigend geweld of mensenrechtenschendingen (zie artikel 3.37c VV);
•. de mate waarin de vreemdeling, die behoort tot de bevolkingsgroep, zich kan onttrekken aan dreigend
geweld of mensenrechtenschendingen door zich elders te vestigen (zie artikel 3.37d VV).

In het landgebonden beleid is opgenomen, of een bevolkingsgroep wordt aangemerkt als kwetsbare
minderheid. Een kwetsbare minderheidsgroep wordt onderscheiden van een risicogroep (zie paragraaf C2/3.2
Vc).
De vreemdeling die behoort tot een bevolkingsgroep die in het landgebonden beleid is aangewezen als een
kwetsbare minderheidsgroep, kan indien er sprake is van geloofwaardige en individualiseerbare verklaringen,
met beperkte indicaties aannemelijk maken dat hij vreest voor ernstige schade daden als hier bedoeld.
Het individualiseringsvereiste beperkt zich in deze gevallen niet tot wat de vreemdeling persoonlijk heeft
ondervonden. De IND weegt op basis van de verklaringen van de vreemdeling mee wat personen, die behoren
tot de kwetsbare minderheidsgroep, in de naaste omgeving van de vreemdeling aan
mensenrechtenschendingen hebben ondervonden. De vreemdeling hoeft in dit geval niet aannemelijk te
maken dat de mensenrechtenschendingen zijn ingegeven door het behoren tot de kwetsbare
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minderheidsgroep. Deze mensenrechtenschendingen kunnen ook hebben plaatsgevonden in de naaste
omgeving van de vreemdeling in het land van herkomst, nadat de vreemdeling al uit het land was vertrokken.
De IND verleent geen verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29 eerste lid, aanhef en
onder b, Vw aan de vreemdeling die behoort tot een kwetsbare minderheid, als in ieder geval:
•. sprake is van een aanzienlijk tijdsverloop tussen de mensenrechtenschendingen en het vertrek van de
vreemdeling uit het land van herkomst;
•. de vreemdeling gedurende de periode van aanzienlijk tijdsverloop geen nieuwe problemen heeft
ondervonden.

Individuele kenmerken
Het individualiseringsvereiste is in alle overige gevallen van toepassing. De vreemdeling moet specifieke
individuele kenmerken (special distinguishing features) naar voren brengen, waaruit het reëel risico op
ernstige schade in de zin van artikel 29 eerste lid, aanhef en onder b, Vw valt af te leiden.
Eerdere confrontatie met wandaden
Indien de vreemdeling in het land van herkomst is blootgesteld aan ernstige schade als bedoeld in artikel 29
eerste lid onder b, Vw wordt allereerst verwezen naar artikel 31, vijfde lid, Vw.
In aanvulling op deze bepaling wordt een vreemdeling, die in het verleden is geconfronteerd met traumatische
gebeurtenissen in zijn directe omgeving en zich op grond van de psychologische problematiek als gevolg van
de wandaden in een positie bevindt dat hij niet terug kan keren naar zijn land van herkomst, door de IND
onder de hieronder gestelde voorwaarden in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning asiel op grond van
artikel 29, eerste lid, aanhef en onder b, Vw. Dit is een gunstigere norm in de zin van artikel 3 van richtlijn
2011/95/EU.
De IND verleent geen verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd enkel op grond van de omstandigheid dat
een vreemdeling een medische verklaring over zijn trauma heeft overgelegd.
De vreemdeling moet aan alle volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29 eerste lid, aanhef en onder b, Vw.
Het betreft uitsluitend daden die zijn veroorzaakt door:
•. de autoriteiten van het land van herkomst;
•. door politieke of militante groeperingen die de feitelijke macht uitoefenen in het land van herkomst of
een deel daarvan;
•. door groeperingen waartegen de overheid niet in staat of niet willens is bescherming te bieden.

Uitsluitend de volgende daden kunnen voor de IND aanleiding geven een verblijfsvergunning voor bepaalde
tijd op grond van artikel 29 eerste lid, aanhef en onder b, Vw te verlenen:
•. de gewelddadige dood van naaste familieleden of huisgenoten van de vreemdeling;
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•. de gewelddadige dood van andere verwanten of vrienden van de vreemdeling voor zover de
vreemdeling aannemelijk maakt dat een hechte relatie bestond tussen de overledene en de
vreemdeling;
•. substantiële niet-strafrechtelijke detentie van de vreemdeling;
•. marteling, ernstige mishandeling of verkrachting van de vreemdeling;
•. het aanwezig zijn als getuige bij marteling, ernstige mishandeling of verkrachting van naaste
familieleden of huisgenoten van de vreemdeling;
•. het aanwezig zijn als getuige bij marteling, ernstige mishandeling of verkrachting van andere
verwanten of vrienden van de vreemdeling voor zover de vreemdeling aannemelijk maakt dat er een
hechte relatie bestond tussen de verwant of vriend en de vreemdeling.

De IND verleent de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en
onder b, Vw, aan de vreemdeling die verder voldoet aan alle volgende voorwaarden:
•. de vreemdeling is geconfronteerd met een gebeurtenis in het land van herkomst, waarbij de daders
van die gebeurtenissen in het land van herkomst niet bestraft worden;
•. de vreemdeling heeft aannemelijk gemaakt dat deze gebeurtenis aanleiding is geweest voor het
vertrek uit het land van herkomst;

De IND onderzoekt bij de toets aan de beleidsregel met voornoemde voorwaarden of plegers van de
wandaden in het algemeen worden bestraft in het land van herkomst. Voor de beoordeling van dit criterium
wordt verwezen naar artikel 3.37c VV.
De vreemdeling moet zelf in zijn verklaringen aannemelijk maken dat sprake is geweest van een traumatische
gebeurtenis en dat die traumatische gebeurtenis in relatie tot de feitelijke situatie in het land van herkomst
reden is geweest voor het vertrek uit het land van herkomst. De bewijslast hiervoor berust bij de vreemdeling.
Het causale verband tussen traumatische gebeurtenis en de reden van vertrek wordt aangenomen, als de
vreemdeling binnen zes maanden na de traumatische gebeurtenis het land van herkomst heeft verlaten.
Uitzondering hierop is de situatie dat de vreemdeling aannemelijk heeft gemaakt dat er een verband is tussen
de traumatische gebeurtenis en het vertrek uit het land van herkomst en de vreemdeling buiten zijn schuld
niet in staat is geweest om het land van herkomst binnen de termijn van zes maanden te verlaten.
De IND verleent de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29, eerste lid, aanhef en
onder b, Vw in dit kader ook indien er vóór het vertrek van de vreemdeling uit het land van herkomst een
regimewisseling in het land van herkomst van de vreemdeling heeft plaatsgevonden.
De IND verleent geen verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29 eerste lid, aanhef en
onder b Vw, als sprake is van een vestigingsalternatief voor de vreemdeling (zie paragraaf C2/3 Vc). Artikel
3.37c VV is van overeenkomstige toepassing.
De IND verleent geen verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29 eerste lid, aanhef en
onder b, Vw indien sprake is van:
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•. de veiligelandenexceptie als bedoeld in paragraaf C2/6.1 tot en met 6.3 Vc;
•. een contra-indicatie als bedoeld in paragraaf C2/5 tot en met C2/8 Vc.

Genitale verminking
De IND verleent een vrouw, die zich beroept op een vrees voor genitale verminking, een verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29 eerste lid, aanhef en onder b, Vw, als wordt voldaan aan alle
volgende voorwaarden:
•. er een reëel risico bestaat op genitale verminking bij vrouwen;
•. artikel 3.37c VV niet van toepassing is;
•. artikel 3.37d VV niet van toepassing is.

De IND beoordeelt op basis van de individuele verklaringen van de vreemdeling of de vreemdeling in
aanmerking komt voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29 eerste lid,
aanhef en onder b, Vw vanwege een reëel risico op genitale verminking bij vrouwen.
De IND weegt daarbij mee de algemene informatie over genitale verminking bij vrouwen in het land van
herkomst. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een ambtsbericht van de Minister van Buitenlandse Zaken.
De IND verleent bij een gegronde vrees voor genitale verminking de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde
tijd op grond van artikel 29 eerste lid, aanhef en onder b, Vw uitsluitend aan:
•. meisjes, waaronder zij die in Nederland zijn geboren, die bij terugkeer naar het land van herkomst een
reëel risico lopen op genitale verminking; en
•. de ouder van het meisje aan wie de IND een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van
artikel 29 eerste lid, aanhef en onder b, Vw heeft verleend.

In afwijking van het voorgaande verleent de IND bij een beroep op vrees voor genitale verminking in ieder
geval geen verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29 eerste lid, aanhef en onder b,
Vw, aan:
•. de ouder die de genitale verminking zelf uitvoert of de uitvoering ervan mogelijk maakt;
•. de ouder die Nederland inreist nadat de dochter al in het bezit is gesteld van de verblijfsvergunning
asiel voor bepaalde tijd op grond van artikel 29 eerste lid, aanhef en onder b, Vw; en,
•. andere familieleden.
Medische omstandigheden
Uitzetting kan in verband met de medische situatie onder bijzondere omstandigheden leiden tot een
schending van artikel 3 EVRM. De IND toetst de vraag of sprake is van schending van artikel 3 EVRM vanwege
medische redenen in het kader van de ambtshalve toets of uitstel van vertrek verleend moet worden op grond
van artikel 64 Vw. Er zal in deze situatie geen asielvergunning verleend worden, behoudens de situaties zoals
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omschreven in het in A3/7.6 neergelegde overgangsrecht. Voor de geldende beleidsregels en het
overgangsrecht, zie paragraaf A3/7 Vc. Indien er geen ambtshalve toets plaatsvind, maar het meeromvattend
asielbesluit ook als terugkeerbesluit moet worden aangemerkt, toetst de IND – in het kader van dat
terugkeerbesluit – eveneens of er sprake is van schending van artikel 3 EVRM vanwege medische redenen.

•

Art. 29, eerste lid, onder a en b, van de Vreemdelingenwet 2000

1 Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 kan worden verleend aan de
vreemdeling:
a. die verdragsvluchteling is; of
b. die aannemelijk heeft gemaakt dat hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat hij bij uitzetting
een reëel risico loopt op ernstige schade, bestaande uit:
1°. doodstraf of executie;
2°. folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen; of
3°. ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig
geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.
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