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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in 

haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 

inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 

slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad, 

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948, 

– gezien het Verdrag van de VN van 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van 

discriminatie van vrouwen (CEDAW), 

– gezien het VN-verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, 

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 

geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul), 

– gezien de verklaring en het actieprogramma van Peking, die op 15 september 1995 zijn 

goedgekeurd op de vierde Wereldvrouwenconferentie, en de latere slotdocumenten die 

zijn aangenomen op speciale bijeenkomsten van de Verenigde Naties Peking+5, 

Peking+10, en Peking+15, en het slotdocument van de toetsingsconferentie Peking+20, 

– gezien artikel 5 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

A. overwegende dat in de driejarige periode 2010-2012 69 % van de geregistreerde 

slachtoffers van mensenhandel werd verhandeld met het oog op seksuele uitbuiting, 19 % 

met het oog op gedwongen arbeid en 12 % met het oog op andere vormen van uitbuiting, 

zoals orgaanverwijdering of criminele activiteiten; overwegende dat in deze periode 67 % 

van de geregistreerde slachtoffers van mensenhandel vrouwen waren, 17 % mannen, 13 % 

meisjes en 3 % jongens, met inbegrip van transgenders; overwegende dat de verschillende 

vormen van mensenhandel moeten worden aangepakt door middel van specifieke en op 

maat gesneden beleidsmaatregelen; 

B. overwegende dat, zoals vermeld in het document "Joint UN Commentary on the EU 

Directive – A Human Rights-Based Approach (2011)", diverse VN-organen erop wijzen 

dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen smokkel van mannen en smokkel van 

vrouwen en dat er aandacht moet worden besteed aan de overeenkomsten en verschillen 

tussen de ervaringen van vrouwen en mannen met betrekking tot kwetsbaarheden en 

schendingen; 

C. overwegende dat mensenhandel een moderne vorm van slavernij is die in een 

maatschappij die gebaseerd is op de eerbiediging van de mensenrechten, waaronder 

gendergelijkheid, niet kan worden geaccepteerd; overwegende dat mensenhandel een 

transnationaal fenomeen is; overwegende dat er behoefte is aan een Europese aanpak die 

niet alleen de opvolging van het probleem omvat, maar ook de coördinatie van de 

oplossingen hiervoor, om deze vorm van georganiseerde misdaad doeltreffend aan te 
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pakken; 

D. overwegende dat Richtlijn 2011/36/EU de volgende opzettelijke gedragingen strafbaar 

stelt: het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van personen, 

daaronder begrepen de wisseling of overdracht van de controle over deze personen, door 

dreiging met of gebruik van geweld of andere vormen van dwang, door ontvoering, 

bedrog, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie of het 

verstrekken of in ontvangst nemen van betalingen of voordelen, teneinde de instemming 

van een persoon te verkrijgen die controle heeft over een andere persoon, ten behoeve van 

uitbuiting; overwegende dat het initiatiefverslag waarop dit advies is gebaseerd, zich 

beperkt tot een analyse van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/36/EU; 

E. overwegende dat maatregelen tegen mensenhandel alleen maar doeltreffend zijn als zij de 

onderliggende oorzaken van mensenhandel aanpakken en aandacht schenken aan de met 

deze handel verbonden push- en pullfactoren, en dus bijvoorbeeld gericht moeten zijn op 

vermindering van de vraag naar en het gebruik van de diensten van slachtoffers van 

mensenhandel; 

F. overwegende dat de vraag naar vrouwen, meisjes, mannen en jongens in de seksindustrie 

een doorslaggevende pullfactor is voor mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting; 

en overwegende dat de vraag naar goedkope arbeid en de niet-naleving van arbeidsrechten 

pullfactoren zijn voor mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting; 

G. overwegende dat er tegenstrijdigheden bestaan tussen de Richtlijnen 2004/81/EG en 

2009/52/EG en Richtlijn 2011/36/EU, die een belemmering vormen voor de toegang van 

slachtoffers van mensenhandel tot de nodige bijstand en ondersteuning zonder dat zij zich 

daarvoor tot de rechter hoeven te wenden; 

H. overwegende dat het nog altijd zeer moeilijk is om te bepalen wie de slachtoffers zijn en 

dat de ondersteuning en bescherming van slachtoffers versterkt moet worden om de 

slachtoffers van mensenhandel te helpen en mensenhandelaren te vervolgen en 

veroordelen, onder meer door slachtoffers het recht te geven om rechtmatig te verblijven 

en werken in de lidstaat waar ze naartoe zijn gebracht, en overwegende dat het recht van 

slachtoffers op toegang tot de rechter en het recht op schadeloosstelling verbeterd moeten 

worden; 

I. overwegende dat uitbuiting van personen door deze te laten optreden in seksshows moet 

worden beschouwd als mensenhandel; 

J. overwegende dat nieuwe technologieën en internet ertoe leiden dat het steeds 

gemakkelijker wordt om wereldwijd slachtoffers te werven en reclame te maken voor 

diensten die verband houden met mensenhandel en om deze diensten te verkopen; 

K. overwegende dat inspanningen ter bestrijding van mensenhandel alleen doeltreffend 

kunnen zijn als zij deel uitmaken van een krachtig actiekader, dat gekenmerkt wordt door 

een intersectionele benadering van de slachtoffers, rekening houdend met bijvoorbeeld 

gender of handicap, en overwegende dat er bijzondere aandacht moet worden geschonken 

aan mensen die in grote armoede leven en aan kwetsbare groepen, zoals Roma, 

gehandicapten, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen 

(LGBTI), huishoudelijk personeel, werknemers zonder papieren, asielzoekers, 
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vluchtelingen en kinderen, waaronder niet-begeleide minderjarigen; 

L. overwegende dat vrouwen en kinderen soms gedwongen worden tot het verlenen van 

seksuele diensten in ruil voor bescherming of om te kunnen overleven, om vooruit te 

komen op hun migratieroute of om te kunnen voorzien in hun basisbehoeften; 

overwegende dat seks om te overleven vaak een rechtstreeks gevolg is van hiaten in de 

steunverlening, tekortkomingen in registratiesystemen, gezinsscheiding of het ontbreken 

van veilige en legale manieren om de EU binnen te komen; 

1. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan te waarborgen dat bij de 

tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/36/EU een geïntegreerde, holistische en op de 

mensenrechten gebaseerde aanpak gevolgd wordt, waarbij de nadruk gelegd wordt op het 

bieden van ondersteuning, bijstand en bescherming aan slachtoffers; 

2. benadrukt dat migrantensmokkel en mensenhandel verschillende fenomenen zijn, die 

elkaar echter vaak overlappen en die op consistente wijze moeten worden aangepakt; 

herinnert aan de rol van EU-agentschappen en netwerken bij de vroegtijdige opsporing 

van slachtoffers aan de grenzen van de EU en bij de bestrijding van mensenhandel; wijst 

er in dit kader op dat het belangrijk is dat de uitwisseling van beste praktijken verbeterd 

wordt, dat rechtshandhavingspersoneel degelijk wordt opgeleid op het gebied van 

mensenhandel, met speciale aandacht voor de genderdimensie en de bijzondere behoeften 

van vrouwen, kinderen en andere kwetsbare groepen, zodat de personen die betrokken zijn 

bij de bestrijding van dit fenomeen beschikken over degelijke kennis ervan en het in een 

vroeg stadium kunnen herkennen, en dat de samenwerking tussen Europol, Eurojust, de 

nationale autoriteiten en derde landen geïntensiveerd wordt, onder meer door 

gebruikmaking van het Europese geautomatiseerde systeem voor de uitwisseling van 

gegevens over strafrechtelijke veroordelingen (Ecris), teneinde alle vormen van 

mensenhandel, met inbegrip van seksuele uitbuiting in de EU te voorkomen en bestrijden; 

3. verzoekt de lidstaten om samen te werken bij het ontwikkelen van betere richtsnoeren 

voor de identificatie van slachtoffers van mensenhandel, aan de hand waarvan de 

consulaire diensten en grenswachters hun taken beter kunnen uitvoeren; 

4. verzoekt de lidstaten om speciale aandacht te schenken aan kwetsbare groepen, waaronder 

uiteraard ook kinderen vallen; herhaalt dat de lidstaten bij het beoordelen van de 

kwetsbaarheid van een slachtoffer armoede, gender, handicaps, zwangerschap, 

gezondheidstoestand, migratiestatus en het behoren tot een etnische minderheid moeten 

laten meewegen als factoren die hierop van invloed zijn; 

5. is van mening dat er meer aandacht moet worden geschonken aan de situatie van 

transgenderslachtoffers, die vanwege hun genderidentiteit vaak worden gediscrimineerd, 

gestigmatiseerd en bedreigd met geweld; is van mening dat transgenders moeten worden 

beschouwd als een kwetsbare groep die bijzonder veel risico loopt om in de handen van 

mensenhandelaren te vallen die misbruik willen maken van hun wanhoop; meent dat de 

lidstaten bij het uitvoeren van individuele risicobeoordelingen rekening moeten houden 

met deze risicoverhogende factor, om te waarborgen dat slachtoffers van mensenhandel 

passende bescherming en zorg geboden krijgen; verzoekt de lidstaten om functionarissen 

die in contact kunnen komen met slachtoffers of potentiële slachtoffers van mensenhandel 

een gepaste opleiding te bieden op het gebied van de specifieke kenmerken van 

transgenderslachtoffers, zodat zij proactiever kunnen zijn bij de identificatie van deze 
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slachtoffers en de steunverlening kunnen aanpassen aan hun behoeften; 

6. verzoekt de lidstaten om straffeloosheid te bestrijden, mensenhandel strafbaar te stellen en 

te waarborgen dat de daders worden vervolgd en dat sancties worden verzwaard; dringt er 

daarom bij de lidstaten op aan alle relevante internationale instrumenten, overeenkomsten 

en juridische verplichtingen te ratificeren die de inspanningen gericht op de bestrijding 

van mensenhandel doeltreffender, gecoördineerder en samenhangender maken, waaronder 

het Verdrag van de Raad van Europa tegen mensenhandel; 

7. verzoekt de lidstaten en intergouvernementele organisaties te waarborgen dat hun 

optreden gericht is op de aanpak van factoren die het risico dat mensen het slachtoffer 

worden van mensenhandel vergroten, zoals ongelijkheid, armoede en alle vormen van 

discriminatie; 

8. verzoekt de lidstaten meer vaart te maken met de volledige en juiste uitvoering van 

Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de 

bescherming van slachtoffers daarvan; 

 9. dringt er bij de lidstaten op aan strenge strafrechtelijke sancties vast te stellen voor 

mensenhandel, moderne slavernij en uitbuiting en de volgende gedragingen strafbaar te 

stellen: het opzettelijk gebruikmaken van de diensten van slachtoffers van mensenhandel, 

waaronder slachtoffers die in de prostitutie zijn beland, het exploiteren van prostitutie van 

anderen of andere vormen van seksuele uitbuiting, dwangarbeid of gedwongen 

dienstverlening, waaronder bedelarij, slavernij of met slavernij gelijk te stellen praktijken, 

lijfeigendom of uitbuiting van criminele activiteiten of orgaanverwijdering; wijst op het 

lage aantal vervolgingen en veroordelingen voor mensenhandel op nationaal niveau; 

10. pleit ervoor dat Europol en de nationale politiediensten de vervolging van personen die 

betrokken zijn bij mensenhandel een hogere prioriteit toekennen en dat er hiervoor meer 

middelen beschikbaar worden gesteld, en dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan 

voorlichting aan zowel politiediensten als het brede publiek over nieuwe vormen van 

mensenhandel; 

11. verzoekt de lidstaten en de Europese Commissie om, als belangrijke strategie ter 

voorkoming en vermindering van mensenhandel, concrete maatregelen te ontwikkelen om 

de vraag naar vrouwen, meisjes, mannen en jongens in de prostitutie terug te dringen; 

dringt er in dit kader bij de lidstaten op aan om ten volle uitvoering te geven aan artikel 

18, lid 4, van Richtlijn 2011/36/EU en verzoekt de Commissie om hierover verslag uit te 

brengen; 

12. benadrukt dat het cumulatieve effect van de verschillende vormen van discriminatie op 

grond van seksuele geaardheid of genderidentiteit ervoor zorgt dat LGBTI gemakkelijk 

het slachtoffer kunnen worden van mensenhandel; verzoekt de lidstaten in de specifieke 

behoeften van LGBTI te voorzien; verzoekt de Commissie om de uitwisseling van beste 

praktijken ter zake te bevorderen; 

13. verzoekt de lidstaten hotlines in te stellen, die slachtoffers van mensenhandel of uitbuiting 

kunnen bellen voor ondersteuning of advies; merkt op dat dergelijke hotlines op andere 

gebieden, zoals radicalisering en kinderontvoering, al succesvol zijn gebleken; 
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14. verzoekt de lidstaten om slachtoffers van mensenhandel niet alleen in strafprocedures, 

maar ook in eventuele civiele, arbeids- of immigratie-/asielprocedures rechtsbijstand te 

verlenen; 

15. benadrukt dat gedwongen huwelijken beschouwd kunnen worden als een vorm van 

mensenhandel als het slachtoffer daarbij op enige wijze wordt uitgebuit, en verzoekt alle 

lidstaten dit als zodanig te erkennen; benadrukt dat uitbuiting seksueel (verkrachting 

binnen het huwelijk, gedwongen prostitutie of pornografie) of economisch (huishoudelijk 

werk of gedwongen bedelarij) van aard kan zijn en dat een gedwongen huwelijk het 

uiteindelijke doel van mensenhandel kan zijn (om een slachtoffer als echtgenote te 

verkopen of het huwelijk onder dwang te voltrekken); benadrukt dat het voor de 

autoriteiten moeilijk is om deze vorm van mensenhandel op te sporen, omdat deze in de 

privéomgeving plaatsvindt; verzoekt de lidstaten te zorgen voor gepaste 

opvangvoorzieningen voor deze slachtoffers; verzoekt de Commissie om de uitwisseling 

van beste praktijken op dit gebied te versterken; 

16. maakt zich zorgen over het groeiend fenomeen "loverboys"; wijst erop dat de slachtoffers 

van loverboys vaak emotioneel afhankelijk zijn, hetgeen het onderzoek bemoeilijkt, omdat 

deze slachtoffers niet zo snel worden aangemerkt als slachtoffers van mensenhandel en 

vaak weigeren om tegen hun loverboy te getuigen; verzoekt de Commissie om de 

uitwisseling van beste praktijken op dit gebied te versterken; verzoekt de lidstaten om te 

voorzien in specifieke opvang voor deze slachtoffers en ervoor te zorgen dat 

rechtshandhavingsinstanties en justitiële diensten de status van deze personen als 

slachtoffer erkennen, vooral als het gaat om minderjarigen, om te voorkomen dat deze 

slachtoffers worden gestigmatiseerd wegens "afwijkend gedrag"; 

17. verzoekt de EU en de lidstaten om de regionale samenwerking op het gebied van 

mensenhandel langs bekende routes (bijvoorbeeld vanuit het oosten naar de EU) te 

versterken, door gebruik te maken van het stabiliteitsinstrument en door van de kandidaat-

lidstaten te verlangen dat zij hun vaste verantwoordelijkheden nakomen; 

18. benadrukt dat veel slachtoffers van seksuele uitbuiting worden gedrogeerd, zodat zij 

fysiek en psychisch afhankelijk blijven; verzoekt de lidstaten dan ook om gespecialiseerde 

begeleidingsprogramma's voor deze slachtoffers op te zetten en om bij strafrechtelijke 

vervolging van de daders wegens mensenhandel het drogeren van personen als 

verzwarende omstandigheid aan te merken; 

19. verzoekt de lidstaten en de EU om betrouwbare en gedetailleerde gegevens over 

mensenhandel te verzamelen en uit te wisselen; 

20. herinnert eraan dat Verordening (EU) 2015/2219 betreffende het Agentschap van de 

Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) bepaalt dat dit 

agentschap in het kader van zijn opleidingsactiviteiten gemeenschappelijk respect voor en 

begrip van de fundamentele rechten op het gebied van de rechtshandhaving moet 

bevorderen, zoals de rechten, ondersteuning en bescherming van slachtoffers, met 

inbegrip van de bescherming van de rechten van slachtoffers van gendergerelateerd 

geweld; benadrukt het belang van deze bepalingen in het kader van mensenhandel, gezien 

de kwetsbaarheid van de slachtoffers, en verzoekt Cepol om bij het ontwikkelen van 

toekomstige opleidingen ten volle rekening te houden met deze dimensie; 
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21. verzoekt de lidstaten om mensenhandel te bestrijden door de personen aan te pakken die  

internet en sociale netwerken gebruiken om slachtoffers te werven en uit te buiten; 

22. herinnert eraan dat Richtlijn 2011/36/EU strafbaarstelling van slachtoffers van 

mensenhandel verbiedt; dringt er bij de lidstaten op aan om, gezien de 

grensoverschrijdende en interne EU-aspecten van mensenhandel, ten volle uitvoering te 

geven aan de artikelen 11 tot en met 17 van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming 

en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan (met name 

door het aantal opvangcentra voor slachtoffers uit te breiden en de 

herintegratieprogramma's voor slachtoffers te versterken) en ten volle uitvoering te geven 

aan Richtlijn 2013/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de 

ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, om te zorgen voor 

samenhang en de nodige bijstand en ondersteuning, onder meer wat betreft het recht op 

verblijf en toegang tot de arbeidsmarkt in de lidstaat waarin het slachtoffer via 

mensenhandel is terechtgekomen;  benadrukt dat toepassing van deze bepalingen niet 

afhankelijk moet worden gesteld van indiening van een klacht door het slachtoffer of het 

verlenen van medewerking aan strafrechtelijk onderzoek door het slachtoffer; verzoekt de 

Commissie om de uitwisseling van beste praktijken op het gebied van de bescherming van 

slachtoffers te versterken; 

23. verzoekt de lidstaten om hun registratie van vluchtelingen en de diensten en 

zorgstructuren op dit gebied kritisch onder de loep te nemen, aangezien deze groep, met 

name niet-begeleide minderjarigen, een groot risico loopt het slachtoffer te worden van 

uitbuiting door criminele bendes en dus ook van mensenhandel; 

24. herinnert eraan dat er volgens Europol in 2015 ongeveer 10 000 niet-begeleide kinderen 

na hun aankomst in de EU zijn verdwenen en dat deze kinderen mogelijk slachtoffer zijn 

geworden van mensenhandel en blootgesteld zijn aan allerlei vormen van uitbuiting of 

misbruik; verzoekt de lidstaten om het asielpakket volledig ten uitvoer te leggen en 

kinderen bij aankomst te registreren om ervoor te zorgen dat zij worden opgenomen in 

kinderbeschermingsstelsels; verzoekt de lidstaten om meer informatie uit te wisselen en zo 

migrantenkinderen in Europa beter te beschermen; 

25. dringt er bij de lidstaten op aan de rechten van slachtoffers effectief te waarborgen, met 

name door slachtoffers toegang te bieden tot rechtsbijstand, juridische ondersteuning en 

vertegenwoordiging en psychologische en medische ondersteuning, en door slachtoffers 

informatie te verstrekken over hun recht op ondersteuning en gezondheidszorg, waaronder 

het recht op abortus voor vrouwen die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting, hun 

rechten op het gebied van toegang tot de rechter, het recht op een advocaat, het recht op 

eventuele schadevergoeding alsmede, in voorkomend geval, het recht op toegang tot 

beschermingsprogramma's; herinnert eraan dat Richtlijn 2012/29/EU minimumnormen 

vaststelt inzake de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van 

misdrijven en dat de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/36/EU moet worden 

geanalyseerd in het licht van de bepalingen van Richtlijn 2012/29/EU; wijst erop dat er 

ook bijzondere maatregelen kunnen worden getroffen om slachtoffers te beschermen 

tegen verdere victimisatie en verder trauma tijdens onderzoek of rechtszaken; 

26. benadrukt dat preventie van groot belang is om mensenhandel doeltreffend te bestrijden 

en kan bestaan uit het nemen van passende maatregelen om de vraag te ontmoedigen en 
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doen afnemen, bijvoorbeeld door middel van het bieden van onderwijs en scholing, of uit 

het opzetten van informatie- en voorlichtingscampagnes, onder meer over moderne 

slavernij, of onderzoeks- en onderwijsprogramma's die ten doel hebben om het risico dat 

mensen het slachtoffer worden van mensenhandel te verkleinen; dringt er bij de 

Commissie en de lidstaten op aan om gerichte maatregelen te nemen om de markt voor 

mensenhandel te verkleinen; verzoekt de lidstaten voorts om strengere straffen vast te 

stellen voor werkgevers en huisbazen die mensenhandel bevorderen door personen nog 

meer uit te buiten; verzoekt de lidstaten en de rechtshandhavingsautoriteiten ook hun 

samenwerking te versterken met arbeidsinspecteurs, sociale controleurs en gezondheids- 

en veiligheidsinspecteurs, en met visserij-inspecteurs; 

27. verzoekt de Commissie om de doeltreffendheid te beoordelen van de samenwerking 

tussen de lidstaten en Europol bij de bestrijding van mensenhandel; benadrukt dat 

systematische uitwisseling van gegevens essentieel is en dat alle lidstaten bijdragen 

moeten leveren aan de Europese databanken die voor deze doeleinden worden gebruikt, 

waaronder de databases Focal Point Phoenix en Focal Point Twins van Europol; 

benadrukt dat grenswachters en de kustwacht toegang moet hebben tot de databases van 

Europol; 

28. verzoekt de Commissie om in het licht van Richtlijn 2011/36/EU nader onderzoek te doen 

naar de rol van internet, sociale netwerken en nieuwe technologieën binnen de 

mensenhandel, met name als het gaat om seksuele uitbuiting op pornografische websites 

en op websites die online seksshows aanbieden; 

29. verzoekt Europol en de lidstaten om zich meer in te spannen in de strijd tegen ronselaars, 

via een proactieve benadering of naar aanleiding van een verklaring van een slachtoffer, 

overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 2011/36/EU; benadrukt dat de ronselaars 

verschillende kanalen gebruiken, waaronder sociale netwerken en websites 

(onlinewervingsbureaus); verzoekt de Commissie om het mandaat van de EU-eenheid 

voor de melding van internetuitingen (IRU) van Europol uit te breiden met de bestrijding 

van mensenhandel; 

30. verzoekt de Commissie een bevoorrecht partnerschap te ontwikkelen met de grote 

internetbedrijven en het Parlement volledig op de hoogte te houden; 

31. dringt aan op betere tenuitvoerlegging van en beter toezicht op de uitvoering van artikel 8 

van Richtlijn 2011/36/EU, om te waarborgen dat slachtoffers van mensenhandel niet 

worden vervolgd en niet worden bestraft, en benadrukt dat dit ook inhoudt dat personen 

die gedwongen werkzaam zijn in de prostitutie of die op irreguliere wijze een land van 

doorreis of bestemming zijn binnengekomen of daar illegaal verblijven, niet worden 

bestraft. 

32. benadrukt dat het belangrijk is om het beginsel "follow the money" tot leidraad te maken 

bij het doen van onderzoek naar en het vervolgen van georganiseerde misdaadnetwerken 

die inkomsten verwerven uit mensenhandel, en roept Europol en Eurojust op hun 

capaciteit op het gebied van de bestrijding van mensenhandel te vergroten; verzoekt de 

lidstaten om bij het onderzoeken van financiële aspecten en witwaspraktijken in gevallen 

van mensenhandel onderling nauw samen te werken en tevens nauw met Europol samen te 

werken; benadrukt dat de lidstaten de samenwerking op het gebied van bevriezing en 

inbeslagname van vermogensbestanddelen van personen die betrokken zijn bij 
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mensenhandel moeten verbeteren, omdat dat er op doeltreffende wijze toe kan bijdragen 

dat mensenhandel van een activiteit met weinig risico's en hoge inkomsten een activiteit 

wordt met veel risico's en lage inkomsten; verzoekt de lidstaten in dit kader om 

doeltreffender gebruik te maken van alle beschikbare bestaande hulpmiddelen, zoals de 

wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken, gezamenlijke onderzoeksteams en het 

Europees onderzoeksbevel; is van oordeel dat de in beslag genomen 

vermogensbestanddelen van personen die veroordeeld zijn wegens mensenhandel gebruikt 

moeten worden om de slachtoffers van mensenhandel te ondersteunen en schadeloos te 

stellen;  merkt voorts op dat de enorme bedragen die worden verdiend met mensenhandel 

en uitbuiting worden gebruikt ter financiering van andere vormen van ernstige 

criminaliteit; 

33. is van mening dat de werkingssfeer van artikel 11, lid 5, van Richtlijn 2011/36/EU aldus 

moet worden uitgebreid dat daaronder ook steun bedoeld voor toekomstige integratie valt 

(taallessen, lessen over cultuur en maatschappij, enz.) als het slachtoffer, gelet op zijn 

omstandigheden, in aanmerking kan komen voor een verblijfsvergunning; 

34. wijst erop dat de lidstaten hun politiële en justitiële samenwerking moeten verbeteren, met 

name via Europol en Eurojust, onder meer op het gebied van informatie-uitwisseling en 

op het gebied van de bestrijding van het rekruteren van personen voor mensenhandel via 

internet; 

35 verzoekt de lidstaten om onverwijld uitvoering te geven aan Richtlijn 2011/36/EU en aan 

alle andere relevante rechtskaders inzake mensenhandel; dringt er bij de Commissie op 

aan gerechtelijke stappen te nemen tegen lidstaten die dit nalaten; 

36. benadrukt dat niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en personen die zich inzetten 

voor de bescherming en ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel niet 

verantwoordelijk mogen worden gehouden voor enig misdrijf; 

37. verzoekt de lidstaten hun burgers door middel van informatiecampagnes  voor te lichten 

over mensenhandel en de identificatie van slachtoffers; verzoekt de lidstaten en de EU om 

financiering te verstrekken aan ngo's die slachtoffers van mensenhandel ondersteunen. 

38. verzoekt de Commissie om te onderzoeken hoe de verschillende benaderingen van 

prostitutie in de nationale wetgeving van invloed zijn op mensenhandel; 

39. verzoekt de EU om aandacht te besteden en zichtbaarheid te geven aan de nieuwe vormen 

van mensenhandel en uitbuiting, waaronder reproductieve uitbuiting en handel in baby's; 

40. pleit voor een consistente aanpak met betrekking tot de vervolging van misdrijven die 

verband houden met mensenhandel en verzoekt de lidstaten om meer inspanningen te 

verrichten op het gebied van onderzoek en vervolging; verzoekt de lidstaten in dit kader 

om de grensoverschrijdende samenwerking en de samenwerking met de bevoegde EU-

agentschappen te intensiveren; 

41. verzoekt de lidstaten in hun wetgeving ter bestrijding van mensenhandel het beginsel van 

non-refoulement te verankeren, naar het voorbeeld van het Protocol van de VN inzake 

mensenhandel en het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van 

mensenhandel, en in overeenstemming met de verplichtingen van staten op grond van het 



 

AD\1091430NL.doc 11/12 PE575.345v02-00 

 NL 

internationale vluchtelingenrecht en het internationale recht inzake mensenrechten; 

42. brengt in herinnering dat de opleiding van beroepsbeoefenaren en ambtenaren van cruciaal 

belang is om mogelijke slachtoffers vroegtijdig te identificeren en misdaad te voorkomen; 

verzoekt de lidstaten derhalve om ten volle toepassing te geven aan artikel 18, lid 3, van 

Richtlijn 2011/36/EU en beste praktijken uit te wisselen. 

43. verzoekt de Commissie te onderzoeken of het nodig is om het mandaat van het toekomstig 

Europees Openbaar Ministerie aldus te herzien dat dat ook bevoegdheden op het gebied 

van de bestrijding van mensenhandel omvat; 

44. verzoekt de EU om via Eurostat ramingen te verschaffen van het aantal al dan niet 

geregistreerde slachtoffers van mensenhandel, in overeenstemming met de algemene 

werkwijze van organisaties zoals de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), het 

Bureau van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) en de 

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO); 

45. pleit voor intensievere samenwerking met onlineplatforms op het gebied van projecten 

bedoeld om informatie te bieden teneinde te waarschuwen voor het risico om het doelwit 

te worden van mensenhandelaren en geworven te worden via internet en sociale 

netwerken; 

46. is van mening dat migranten en met name migrantenkinderen een bijzonder groot risico 

lopen het slachtoffer te worden van mensenhandel; verzoekt de lidstaten om intensiever 

samen te werken, onder meer op hotspots, om mogelijke slachtoffers te identificeren en 

mensenhandelaren en mensensmokkelaars te bestrijden; herinnert er in dit kader aan dat 

de lidstaten verplicht zijn om bijzondere aandacht te schenken aan minderjarige 

slachtoffers van mensenhandel, waaronder niet-begeleide minderjarigen afkomstig uit 

derde landen, en om bijzondere bescherming te bieden aan kinderen in strafrechtelijke 

procedures, en dat de belangen van het kind te allen tijde voorop moeten worden gesteld 

(artikelen 13, 14, 15 en 16). 

47. spoort de EU en de lidstaten aan om onderzoek te doen naar de nieuwste vormen en 

laatste ontwikkelingen op het gebied van mensenhandel, en in dit kader ook onderzoek te 

doen naar de mogelijke effecten van de huidige migratiecrisis op mensenhandel, zodat de 

nieuwe ontwikkelingen met toereikende en gerichte maatregelen kunnen worden 

aangepakt; 

48. is van mening dat het bieden van veilige en legale wegen om de EU binnen te komen de 

kwetsbaarheid van mensen zou verminderen en mensenhandel zou doen afnemen; 

49. waardeert de werkzaamheden van de EU-coördinator voor de bestrijding van 

mensenhandel, die verantwoordelijk is voor de verbetering van de coördinatie en 

samenhang tussen EU-instellingen, EU-agentschappen, lidstaten en internationale actoren 

en voor de ontwikkeling van bestaand en nieuw EU-beleid ter bestrijding van 

mensenhandel; is echter van mening dat het mandaat van de EU-coördinator voor de 

bestrijding van mensenhandel moet worden uitgebreid, zodat de EU sneller in actie kan 

komen tegen mensenhandel; 
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