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SUGGESTIES 

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

bevoegde Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

– gezien het Verdrag van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen, 

A. overwegende dat het risico op mensenhandel toeneemt door de illegale migratiestromen, 

aangezien irreguliere migranten, vanwege hun kwetsbaarheid en illegale status, een 

verhoogd risico lopen het slachtoffer van mensenhandel te worden; overwegende dat 

niet-begeleide minderjarige migranten – die een aanzienlijk deel uitmaken van de 

migranten die in Europa aankomen – een doelgroep vormen voor 

mensenhandelnetwerken; overwegende dat er volgens Europol al meer dan 10 000 van 

hen zijn vermist; 

B. overwegende dat de wereldwijde verbreiding van internettoegang 

mensenhandelnetwerken volgens Europol in staat stelt zich steeds meer online te 

ontwikkelen; overwegende dat dit nieuwe vormen van rekrutering en uitbuiting van 

slachtoffers in de hand werkt; 

C. overwegende dat er een verband bestaat tussen migrantensmokkel en mensenhandel; 

overwegende dat smokkelaars onder meer gebruikmaken van internet om hun diensten bij 

potentiële migranten onder de aandacht te brengen; 

D. overwegende dat de samenwerking tussen de lidstaten, Europol en de landen van 

herkomst en doorreis van de slachtoffers van mensenhandel een essentieel instrument is in 

de strijd tegen mensenhandelnetwerken; 

E. 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 verwijdering van organen of criminele activiteiten; overwegende dat 67 % van de 

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

meisjes en 3 % jongens; overwegende dat de verschillende vormen van mensenhandel 

moeten worden aangepakt door middel van specifieke en op maat gesneden 

beleidsmaatregelen; 

1. verzoekt de lidstaten Richtlijn 2011/36/EU onverwijld ten uitvoer te leggen, ter aanvulling 

van alle relevante juridische kaders inzake mensenhandel; dringt er bij de Commissie op 

aan juridische stappen te ondernemen tegen lidstaten die de richtlijn niet ten uitvoer 

leggen en zo snel mogelijk het uitvoeringsverslag te publiceren dat in april 2015 

gepubliceerd had moeten worden; 

2. benadrukt dat mensenhandel een moderne vorm van slavernij is, en een ernstige misdaad 

die een van de ergste schendingen van de mensenrechten vormt, die in een maatschappij 

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

niet kan worden geaccepteerd; is voorts van oordeel dat mensenhandel een holistische 

aanpak vergt, waarbij de aandacht niet alleen moet uitgaan naar seksuele uitbuiting, maar 
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tevens naar dwangarbeid, orgaanhandel, gedwongen bedelarij, gedwongen huwelijken, 

kindsoldaten en de handel in baby's; 

3. wijst erop dat de EU de politiële en justitiële samenwerking tussen de lidstaten en met 

derde landen – met name met landen van herkomst en doorreis van slachtoffers van 

mensenhandel – gericht op het voorkomen, onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten 

die verband houden met mensenhandel, moet intensiveren, met name via Europol en 

Eurojust, onder meer op het gebied van de uitwisseling van informatie, met name over 

bekende routes voor mensenhandel, deelname aan gemeenschappelijke onderzoeksteams 

en de bestrijding van rekrutering van mensen met het oog op mensenhandel via internet of 

andere digitale middelen; onderstreept hoe belangrijk het is dat gegevens systematisch 

worden uitgewisseld en dat de lidstaten de Europoldatabanken Focal Point Phoenix en 

Focal Point Twins bijhouden; pleit voor meer samenwerking tussen Europol en Interpol 

op het gebied van de bestrijding van mensenhandel en herinnert eraan dat bij de 

uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten en met derde landen de EU-normen op het 

gebied van gegevensbescherming volledig moeten worden geëerbiedigd; verzoekt de 

lidstaten meer vergelijkbare gegevens over de bestrijding van mensenhandel te 

verzamelen en de uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten onderling en met derde 

landen te verbeteren; 

4. verzoekt de Europese Unie en de lidstaten ervoor te zorgen dat hun 

rechtshandhandhavingsinstanties en politiediensten beschikken over voldoende personeel 

en middelen om ook informatie van familieleden of andere bronnen te kunnen ontvangen, 

deze informatie met de bevoegde Europese en nationale autoriteiten te kunnen uitwisselen 

en deze informatie op passende wijze te kunnen behandelen en analyseren; 

5. wijst erop dat het duidelijke verband tussen mensenhandel voor seksuele doeleinden en 

prostitutie noopt tot maatregelen die een einde maken aan de vraag naar prostitutie; 

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

rechtshandhavingspersoneel, onder meer bij agentschappen zoals Frontex, Europol en het 

EASO, en andere functionarissen die in contact kunnen komen met slachtoffers of 

potentiële slachtoffers van mensenhandel, degelijk worden opgeleid om gevallen van 

mensenhandel te kunnen aanpakken, aan de hand van een geïntegreerde intersectionele 

benadering, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de behoeften van 

vrouwen, kinderen en andere groepen in kwetsbare situaties, zoals Roma en vluchtelingen, 

die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel, en aan manieren om de slachtoffers 

van mensenhandel volledige bescherming te bieden en slachtoffers en anderen ertoe te 

bewegen mensenhandelaars aan te geven; 

7. is van oordeel dat uit derde landen afkomstige slachtoffers van mensenhandel in een zo 

vroeg mogelijk stadium van de handelsketen moeten worden opgespoord en dat daarom 

meer inspanningen moeten worden geleverd aan de grenzen om slachtoffers direct bij 

binnenkomst van de Unie te identificeren; verzoekt de lidstaten met derde landen samen te 

werken aan de verbetering van bestaande richtsnoeren die consulaire diensten en 

grenswachters kunnen helpen bij de identificatie van slachtoffers van mensenhandel en 

onderstreept in dit verband het belang van de uitwisseling van optimale werkwijzen, met 

name wat betreft de verhoren aan de grens; benadrukt eveneens dat de grens- en 

kustwacht toegang moet hebben tot de databanken van Europol; 
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8. dringt er bij de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) op aan met derde landen 

optimale werkwijzen uit te wisselen op het gebied van, ten eerste, de scholing van 

politiediensten en hulpverleners om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop slachtoffers 

het best benaderd kunnen worden en, ten tweede, toepassing van het beginsel van 

individuele beoordeling van slachtoffers, om te bepalen wat hun specifieke behoeften zijn 

en welke hulp en bescherming zij nodig hebben; 

9. dringt er bij de rechtshandhavingsinstanties van de EU en van de lidstaten op aan hun 

capaciteit op het gebied van financieel onderzoek en de vervolging van personen en 

criminele netwerken die inkomsten verwerven uit mensenhandel te vergroten en het 

beginsel "follow the money" bij hun activiteiten tot belangrijke leidraad te maken; 

benadrukt dat er ook aandacht moet worden besteed aan de opbrengsten die met 

mensenhandel worden gegenereerd, en benadrukt dat dergelijke opbrengsten kunnen 

worden gebruikt om andere vormen van ernstige criminaliteit te financieren, zoals 

terrorisme, drugs- en wapenhandel en witwaspraktijken; wijst erop dat de betrokkenheid 

van de financiële-inlichtingeneenheden van de lidstaten bij de bestrijding van 

mensenhandel moet worden vergroot en dat deze eenheden daarom moeten samenwerken 

door middel van uitwisseling van informatie en optimale werkwijzen; is daarom van 

mening dat de lidstaten de samenwerking op het gebied van bevriezing en inbeslagname 

van vermogensbestanddelen van personen die betrokken zijn bij 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; 

10. wenst dat de Europese Commissie, de Europese Raad en de EDEO tijdens hun 

onderhandelingen met derde landen over internationale overeenkomsten, 

overnameovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten benadrukken dat derde 

landen mensenhandel doeltreffend moeten bestrijden, de daders vaker moeten vervolgen 

en de bescherming van slachtoffers moeten verbeteren; 

11. verzoekt de Commissie te beoordelen of het mandaat van het toekomstige Europees 

Openbaar Ministerie eventueel moet worden herzien om de strijd tegen mensenhandel op 

te nemen in zijn bevoegdheden; 

12. verzoekt de lidstaten 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 te vergelijken praktijken, lijfeigendom of uitbuiting 

van criminele activiteiten of orgaanverwijdering; 

13. wijst erop dat smokkel van migranten en mensenhandel twee verschillende fenomenen 

zijn, en dat het belangrijkste verschil is dat migranten met de smokkel, die eindigt op het 

moment dat zij op hun bestemming aankomen, hebben ingestemd, terwijl de slachtoffers 

van mensenhandel tegen hun wil worden uitgebuit door middel van dwang, misleiding of 

misbruik; benadrukt dat deze twee fenomenen ook raakvlakken kunnen hebben, aangezien 

het gevaar bestaat dat criminele groepen die vluchtelingen en andere migranten naar de 

EU smokkelen hen in een situatie van uitbuiting dwingen en tot slachtoffer van 

mensenhandel maken, met name niet-begeleide minderjarigen en alleen reizende 
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vrouwen; dringt er bij de bevoegde autoriteiten in de lidstaten op aan bij hun 

werkzaamheden op het gebied van politiële en justitiële samenwerking en hun 

rechtshandhavingsactiviteiten aandacht te besteden aan deze overlapping; 

14. is van mening dat een onderdaan van een derde land die van zijn eigen land naar de EU 

wordt weggevoerd (of een onderdaan van een EU-lidstaat die naar een andere lidstaat 

wordt gebracht) met het oog op prostitutie, een andere vorm van seksuele uitbuiting of 

dwangarbeid nooit geacht kan worden hiermee te hebben ingestemd; 

15. wijst op het belang van het beginsel van wederzijdse erkenning, zoals verankerd in artikel 

82, lid 1, VWEU; verzoekt de Commissie, de lidstaten en de EU-agentschappen de positie 

van slachtoffers van mensenhandel te verbeteren door middel van volledige wederzijdse 

erkenning van gerechtelijke en administratieve besluiten, waaronder die met betrekking 

tot maatregelen ter bescherming van de slachtoffers van mensenhandel, zodat de status 

van slachtoffer, toegekend door een lidstaat, geldig is in de hele Europese Unie en 

slachtoffers (of organisaties die hen vertegenwoordigen) moeten worden geholpen en 

bijgestaan ingeval hun status tijdens reizen binnen de Unie niet wordt erkend; 

16. is van oordeel dat het risico om slachtoffer van mensenhandel te worden groter is voor 

vluchtelingen, asielzoekers, houders van een humanitair visum of personen die om 

internationale bescherming verzoeken; verzoekt de lidstaten erop toe te zien dat 

rechtshandhavings- en asielinstanties samenwerken om slachtoffers van mensenhandel die 

internationale bescherming behoeven te helpen bij het indienen van een asielverzoek; 

wijst er nogmaals op dat maatregelen ter bestrijding van mensenhandel geen afbreuk 

mogen doen aan de rechten van slachtoffers van mensenhandel, migranten, vluchtelingen 

en personen die internationale bescherming behoeven; 

17. wijst op het zorgwekkende fenomeen van administratieve detentie, dat vaak op 

systematische wijze en onrechtmatige wijze wordt ingezet door enkele lidstaten, hoewel 

het slechts als laatste redmiddel zou moeten worden gebruikt; benadrukt dat detentie zeer 

vaak leidt tot de schending van de grondrechten van migranten en asielzoekers; dringt er 

bij de lidstaten op aan onmiddellijk te stoppen met het detineren van slachtoffers van 

mensenhandel en minderjarigen; verlangt meer transparantie met betrekking tot de 

bestaande situatie in detentiecentra (door middel van betere toegang voor 

maatschappelijke organisaties, journalisten en parlementsleden); dringt er bij de lidstaten 

op aan meer en systematischer gebruik te maken van de bestaande alternatieven voor 

detentie en rekening te houden met de behoeften van kwetsbare groepen, zoals 

slachtoffers van mensenhandel; 

18. dringt er bij de lidstaten op aan volledig en naar behoren uitvoering te geven aan artikel 8 

van Richtlijn 2011/36/EU; herinnert eraan dat slachtoffers van mensenhandel niet 

vervolgd of verantwoordelijk gehouden mogen worden voor criminele activiteiten 

waaraan zij gedwongen moesten deelnemen, met name als het gaat om prostitutie, een 

andere vorm van seksuele uitbuiting of dwangarbeid; 

19. benadrukt dat personen die het slachtoffer zijn van mensenhandel slachtoffers zijn van 

criminele activiteiten, recht hebben op bescherming en in aanmerking moeten kunnen 

komen voor een verblijfsvergunning, ongeacht of zij bereid zijn om hun medewerking te 

verlenen aan rechtshandhavingsinstanties; acht het belangrijk dat slachtoffers van 

mensenhandel en hun gezinsleden, bij wie na een omvattende beoordeling van de aan een 



 

AD\1095653NL.doc 7/12 PE576.750v03-00 

 NL 

eventuele terugkeer verbonden gevaren, waarbij rekening wordt gehouden met de 

beoordeling van de situatie door het slachtoffer zelf, wordt geconstateerd dat hun 

veiligheid in het land van herkomst niet kan worden gegarandeerd, een 

verblijfsvergunning krijgen; herinnert er in dit verband aan dat terugkeer altijd in 

overeenstemming moet zijn met het beginsel van non-refoulement overeenkomstig de 

verplichting van de lidstaten ingevolge internationaal recht; dringt bij de Commissie aan 

op herziening van Richtlijn 2004/81/EG betreffende de verblijfstitel die wordt afgegeven 

aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel; benadrukt dat 

een dergelijke herziening ook bepalingen moet omvatten betreffende 

verblijfsvergunningen, zelfs in het geval van niet-medewerking met de bevoegde 

autoriteiten, en een op EU-niveau geharmoniseerde bedenktijd; 

20. benadrukt dat slachtoffers van mensenhandel, met name degenen die afkomstig zijn uit 

derde landen, zelden kennis hebben van de cultuur en de taal van het land waarin zij zijn 

terechtgekomen; benadrukt dat zij daarom vaak nog extra psychologische stress en 

frustratie ervaren; 

21. is van mening dat de rol van slachtoffers van mensenhandel als getuigen van cruciaal 

belang is om mensenhandelnetwerken te ontmantelen en de daders te vervolgen en te 

berechten; benadrukt hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat de slachtoffers 

doeltreffend worden beschermd zodat zij zonder gevaar kunnen getuigen; spoort de 

rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten in dit verband aan gebruik te maken van de 

beschikbare technologische oplossingen zodat slachtoffers vanaf een veilige locatie 

kunnen getuigen; 

22. merkt op dat de terugkeer van migranten en vluchtelingen volgens de Internationale 

Organisatie voor Migratie (IOM) inherente veiligheidsrisico's met zich meebrengt, omdat 

het gevaar dat deze personen opnieuw door hun uitbuiters worden verhandeld vaak 

toeneemt als zij erin geslaagd zijn te ontsnappen, als zij contact hebben gehad met 

rechtshandhavingsfunctionarissen of als zij een getuigenis hebben afgelegd voor de 

rechter, en dat deze risico's in kaart gebracht, onderzocht en verminderd moeten worden1; 

23. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat de slachtoffers van mensenhandel en 

hun gezinsleden toegang hebben tot gratis rechtsbijstand en juridisch advies in het kader 

van onder meer strafrechtelijke, civielrechtelijke en asielprocedures; wijst op de noodzaak 

van een specifieke en gerichte aanpak als het gaat om mensenhandel en de bescherming 

van groepen in kwetsbare situaties, zoals vluchtelingen, personen met een handicap, Roma 

en kinderen, met inbegrip van niet-begeleide minderjarigen uit derde landen; 

24. herinnert eraan dat de handel in kinderen vaak leidt tot seksueel misbruik, prostitutie, 

dwangarbeid of orgaanroof en -handel en benadrukt dat een kind dat het slachtoffer is van 

mensenhandel nooit geacht kan worden te hebben ingestemd met het verrichten van arbeid 

of het verlenen van diensten; uit zijn bezorgdheid over de schatting van Europol in januari 

2016 dat ten minste 10 000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen na hun aankomst in 

de EU zijn verdwenen; betreurt het feit dat kinderen die gevaar lopen door 

rechtshandhavingsfunctionarissen vaak als daders of als irreguliere migranten worden 

behandeld, omdat er niet systematisch gekeken wordt naar indicatoren van mensenhandel, 

                                                 
1 Zie blz. 23 van "Counter Trafficking and Assistance to Vulnerable Migrants Annual Report of Activities 2011" 

van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). 
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aan de hand waarvan slachtoffers kunnen worden geïdentificeerd; 

25. is met betrekking tot niet-begeleide minderjarigen van oordeel dat het belangrijk is dat de 

identificatie van minderjarige slachtoffers van mensenhandel sneller en op proactievere 

wijze verloopt, met name bij grensovergangen en in opvangcentra, en dat de 

multidisciplinaire samenwerking wordt geïntensiveerd, om ervoor te zorgen dat de 

belangen van kinderen doeltreffend worden beschermd; acht het noodzakelijk de 

voogdijstelsels in de lidstaten te versterken, om te voorkomen dat niet-begeleide en van 

hun familie gescheiden levende kinderen in handen van georganiseerde 

mensenhandelnetwerken vallen; 

26. herinnert eraan dat in Richtlijn 2011/36/EU is bepaald dat de lidstaten de nodige 

maatregelen nemen met het oog op het vinden van een duurzame oplossing op basis van 

een individuele beoordeling van de belangen van de minderjarige; is van oordeel dat een 

duurzame oplossing kan worden gevonden door integratie van de minderjarige in zijn of 

haar ontvangende samenleving of door bevordering van gezinshereniging, zodat de 

minderjarige zich in een andere lidstaat bij zijn of haar gezinsleden kan voegen; 

27. spoort de lidstaten aan om de bescherming en rechten van slachtoffers van mensenhandel 

vóór, tijdens en na strafprocedures te versterken; is van mening dat de lidstaten bij het 

uitvoeren van individuele risicobeoordelingen om te waarborgen dat slachtoffers passende 

bescherming wordt geboden, rekening moeten houden met kwetsbaarheidsfactoren, zoals 

geslacht, zwangerschap, gezondheidssituatie, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd en de 

status van het slachtoffer als vluchteling, asielzoeker of persoon die om internationale 

bescherming verzoekt; verzoekt de lidstaten hun gezinsherenigingsbeleid voor slachtoffers 

van mensenhandel te versterken, met name als dit vereist is voor hun veiligheid; 

28. brengt in herinnering dat de Commissie vóór het sluiten van een 

visumversoepelingsovereenkomst een evaluatie uitvoert van de risico's die het 

desbetreffende derde land met zich meebrengt op het vlak van illegale immigratie; 

benadrukt dat mensenhandelnetwerken ook gebruik kunnen maken van legale 

migratiekanalen; verzoekt de Commissie daarom de effectieve medewerking van de 

desbetreffende derde landen op het gebied van mensenhandel op te nemen als een van de 

criteria waaraan moet worden voldaan voor de sluiting van een 

visumversoepelingsovereenkomst; 

29. wijst erop dat de EU behoefte heeft aan een bindende en dwingende wetgevende aanpak 

met betrekking tot hervestiging, zoals uiteengezet in de agenda voor migratie van de 

Commissie; wijst erop dat toelating op humanitaire gronden gebruikt kan worden als 

aanvulling op hervestiging om, indien nodig en meestal op tijdelijke basis, te kunnen 

voldoen aan een dringende behoefte aan bescherming bij zeer kwetsbare personen, zoals 

niet-begeleide minderjarigen of vluchtelingen met een handicap of personen die dringend 

medisch geëvacueerd moeten worden; 

30. is van oordeel dat de lidstaten systemen voor de bescherming en begeleiding van 

slachtoffers moeten ontwikkelen, die de slachtoffers kunnen helpen uit hun situatie van 

uitbuiting te ontsnappen, door ten eerste passende huisvesting te bieden die niet 

afhankelijk moet worden gesteld van de verblijfsstatus van het slachtoffer, en daarnaast te 

zorgen voor advies, voorlichting, sociale ondersteuning, scholing en 

arbeidsmarktbegeleiding, herintegratieprogramma's en therapeutische en psychologische 
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zorg, een en ander in samenwerking met sociale actoren en onderwijsinstanties; 

31. dringt er bij de lidstaten op aan bijzondere aandacht te besteden aan kwetsbare groepen 

die gevaar lopen gedwongen te worden tot bedelarij, zoals Roma, en in het kader van hun 

strategieën voor integratie van Roma rekening te houden met deze problematiek; 

32. benadrukt dat kinderen en gehandicapten een verhoogd risico lopen om het slachtoffer te 

worden van mensenhandel; benadrukt dat slachtoffers van mensenhandel gehandicapt 

kunnen raken ten gevolge van het misbruik door de mensenhandelaar, en dat omgekeerd 

personen met een handicap juist vanwege hun kwetsbaarheid het slachtoffer kunnen 

worden van mensenhandel; 

33. erkent het belang en de rol van informatie- en communicatietechnologieën op het gebied 

van mensenhandel en dat deze technologieën, hoewel zij worden gebruikt om de 

rekrutering en uitbuiting van de slachtoffers te vergemakkelijken, ook kunnen worden 

benut als instrument om mensenhandel te voorkomen; is van mening dat er meer 

onderzoek moet worden gedaan naar de rol van informatie- en 

communicatietechnologieën met betrekking tot mensenhandel; 

34. verzoekt de Commissie zich te buigen over het gebruik van internet in het kader van 

mensenhandel en met name wat betreft seksuele uitbuiting op internet; wenst dat de 

bestrijding van mensenhandel op internet door Europol wordt versterkt in het kader van de 

eenheid voor de melding van internetuitingen (EU IRU), met het oog op de opsporing, 

signalering en verwijdering van onlinemateriaal dat verband houdt met mensenhandel; 

35. vraagt de Commissie in haar samenwerking met derde landen rekening te houden met de 

nieuwe ontwikkelingen omtrent de uitbreiding van mensenhandel via internet; roept de 

Commissie en Europol ertoe op zich te buigen over de mogelijkheden voor samenwerking 

tussen Europese organen voor de bestrijding van cybercriminaliteit (met name in het kader 

van Europol) en die van derde landen; vraagt de Commissie voorts alle nuttige vormen 

van samenwerking met internetserviceproviders te overwegen om inhoud die verband 

houdt met mensenhandel op internet op te sporen en tegen te gaan; verzoekt de 

Commissie het Parlement volledig op de hoogte te houden; 

36. verzoekt de EU en de lidstaten in het kader van hun buitenlandse betrekkingen en dialoog 

met derde landen prioriteit te geven aan de bestrijding van mensenhandel, als ernstige 

schending van de mensenrechten; 

37. pleit voor bevordering van de volledige ratificatie en tenuitvoerlegging in het externe 

optreden van de EU van het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van 

mensenhandel; 

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

mensenhandel indien er op een of andere manier sprake is van uitbuiting van het 

slachtoffer, en verzoekt alle lidstaten dit aspect op te nemen in hun definitie van 

mensenhandel; benadrukt dat uitbuiting seksueel (verkrachting binnen het huwelijk, 

gedwongen prostitutie en pornografie) of economisch (gedwongen huishoudelijk werk en 

bedelarij) van aard kan zijn en dat een gedwongen huwelijk het uiteindelijke doel kan zijn 

van de handel (om een slachtoffer als echtgenote te verkopen of het huwelijk onder dwang 

te voltrekken); brengt in herinnering dat gedwongen huwelijken een grensoverschrijdend 
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karakter kunnen hebben; verzoekt de lidstaten daarom erop toe te zien dat de nationale 

migratieautoriteiten goed zijn opgeleid op het gebied van de problematiek van gedongen 

huwelijken in de context van mensenhandel; verzoekt de Commissie voorts de 

uitwisseling van optimale werkwijzen ter zake te versterken; 

39. wijst erop dat er een nieuwe vorm van mensenhandel in opkomst is, waarbij personen 

worden verhandeld voor losgeld en ernstig worden gemarteld; merkt op dat bij deze 

nieuwe vorm van commoditisering gebruikt wordt gemaakt van afpersing, mishandeling 

en verkrachting om gezins- en familieleden die binnen of buiten de EU verblijven ertoe te 

bewegen losgeld te betalen; 

40. roept de EU en haar lidstaten op mensenhandel voor losgeld waarbij sprake is van 

martelpraktijken te erkennen als vorm van mensenhandel; is van oordeel dat de ernstig 

getraumatiseerde overlevenden van deze praktijken erkend moeten worden als slachtoffers 

van strafbare mensenhandel, en bescherming, zorg en ondersteuning moeten krijgen1; 

41. 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; 

42. herinnert eraan dat de lidstaten in overeenstemming met Richtlijn 2011/36/EU 

organisaties uit het maatschappelijk middenveld moeten stimuleren en nauw met deze 

organisaties moeten samenwerken, meer bepaald in het kader van beleidsinitiatieven, 

voorlichtings- en bewustwordingscampagnes, onderzoeks- en onderwijsprogramma's en 

opleiding, alsook bij het monitoren en evalueren van de impact van maatregelen ter 

bestrijding van mensenhandel; wijst er voorts op dat ngo's ook een bijdrage moeten 

leveren op het gebied van de vroegtijdige identificatie van en het bieden van bijstand en 

ondersteuning aan slachtoffers; dringt erop aan dat de lidstaten ervoor zorgen dat ngo's 

beschermd worden tegen wraakacties, bedreiging en intimidatie en niet strafrechtelijk 

worden vervolgd als zij steun verlenen aan slachtoffers van mensenhandel in een 

irreguliere situatie; 

43. verzoekt de Commissie en de lidstaten gerichte en passende preventiemaatregelen te 

nemen, zoals scholing en training, bewustmakingscampagnes en onderzoeksprogramma's, 

om het risico dat mensen het slachtoffer worden van mensenhandel te verkleinen; 

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

over mensenhandel en de identificatie van slachtoffers, alsmede over de impact en 

gevolgen van sekstoerisme en de uitbuiting van veel kwetsbare vrouwen en kinderen die 

in de sector sekstoerisme werkzaam zijn om te kunnen overleven; 

44. is ingenomen met de inspanningen van Europol, met name in het kader van Focal Point 

Twins, om personen op te sporen die naar derde landen afreizen om kinderen te 

misbruiken; roept de lidstaten ertoe op met Europol samen te werken en toe te zien op een 

snelle en systematische uitwisseling van gegevens; 

45. beveelt de internationale gemeenschap aan bijzondere aandacht te besteden aan 

mensenhandel in crisisgebieden, bijvoorbeeld bij milieurampen en in gewapende 

conflicten, en in landen waar sprake is van ernstige mensenrechtenschendingen en waar de 

                                                 
1 Deze nieuwe vorm van mensenhandel is reeds onder de aandacht gebracht in de EP-resolutie van 10 maart 

2016 over de situatie in Eritrea. 
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mensen niet anders kunnen dan het land uitvluchten, teneinde het risico dat mensen het 

slachtoffer worden van mensenhandelaars en andere criminele netwerken te verkleinen; 

46. verzoekt de lidstaten betere systemen in het leven te roepen om toezicht te houden op de 

activiteiten van particuliere arbeidsbemiddelingsorganisaties die onderdanen van derde 

landen naar de EU laten komen met het oog op werk; 

47. verzoekt de EU en de lidstaten met de particuliere sector en alle relevante betrokkenen 

samen te werken om mensenhandel in de volledige toeleveringsketen te bestrijden, en 

daarbij met name aandacht te schenken aan kinderarbeid; wijst in dit verband op de 

noodzaak om snel over te gaan tot de oprichting van een Europese bedrijfscoalitie tegen 

mensenhandel, zoals uiteengezet in de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 

(2012-2016). 
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