
PR\818485NL.doc PE442.887v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2010/0065(COD)

28.6.2010

***I
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers en tot intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ
(COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Rapporteur: Edit Bauer, Anna Hedh

(Procedure met gezamenlijke commissievergaderingen – Artikel 51)



PE442.887v01-00 2/41 PR\818485NL.doc

NL

PR_COD_1am
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***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers en tot 
intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ
(COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0095),

– gelet op artikel 294, lid 2, en de artikelen 82, lid 2 en artikel 83, lid 1 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de 
Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0087/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de met redenen omklede adviezen die de nationale parlementen aan zijn Voorzitter 
hebben gezonden over de vraag of het ontwerp van wetgevingshandeling in 
overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde 
rechtsgrondslag,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's, 

– gelet op de artikelen 55 en 37 van zijn Reglement,

– gezien het gezamenlijk overleg van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 
binnenlandse zaken en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
overeenkomstig artikel 51 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0000/2010),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op artikel 82, lid 2, en artikel 83, 
lid 1,

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op artikel 79, lid 2, artikel 82, lid 2 
en artikel 83, lid 1,

Or. en

Motivering

De toevoeging van de verwijzing naar artikel 79 wordt gerechtvaardigd door de behoefte aan 
samenhang met de Verdragen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In deze richtlijn wordt uitgegaan van 
een geïntegreerde en holistische 
benadering van de strijd tegen 
mensenhandel. Verbetering van preventie, 
vervolging en bescherming van de rechten 
van de slachtoffers zijn belangrijke 
doelstellingen van deze richtlijn. 
Minderjarigen zijn kwetsbaarder en lopen 
derhalve meer risico om het slachtoffer te 
worden van mensenhandel. Bij de 
toepassing van deze richtlijn moet, in 
overeenstemming met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van het kind, het belang van de 
minderjarige voorop staan.

(3) In deze richtlijn wordt uitgegaan van 
een geïntegreerde en holistische 
benadering van de strijd tegen 
mensenhandel en deze moet worden 
geïmplementeerd in het licht van Richtlijn 
2004/81/EG van de Raad van 29 april 
2004 betreffende de verblijfstitel die in 
ruil voor samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten wordt afgegeven aan 
onderdanen van derde landen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp 
hebben gekregen bij illegale immigratie1

en Richtlijn 2009/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 juni 2009 
tot vaststelling van minimumnormen 
inzake sancties en maatregelen tegen 
werkgevers van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen2. 
Verbetering van preventie, vervolging en 
bescherming van de rechten van de 
slachtoffers zijn belangrijke doelstellingen 
van deze richtlijn. Minderjarigen zijn 
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kwetsbaarder en lopen derhalve meer risico 
om het slachtoffer te worden van 
mensenhandel. Bij de toepassing van deze 
richtlijn moet, in overeenstemming met het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van het 
kind, het belang van de minderjarige 
voorop staan. Bij de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn moet de nodige aandacht 
worden geschonken aan samenhang met 
Richtlijn 2010/.../EU van het Europees 
Parlement en de Raad van ...[inzake 
bestrijding van seksueel misbruik, 
seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderporno, en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2004/68/JBZ].
1PB L 261 van 6.8.2004, blz. 19.
2 PB L 168 van 30.6.2009, blz. 24.

Or. en

Motivering

De holistische benadering van de richtlijn moet eveneens tot samenhang leiden met andere 
gerelateerde verdragsteksten. 

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Deze richtlijn maakt deel uit van 
een mondiale actie tegen mensenhandel, 
waartoe acties behoren waarbij derde 
landen zijn betrokken, zoals vermeld in 
het “Actiegericht document over het 
versterken van de externe dimensie van de 
EU met betrekking tot de bestrijding van 
de mensenhandel; naar een mondiale
actie van de EU tegen de 
mensenhandel”¹. 

¹ Raad 6865/10.
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Or. en

Motivering

De holistische benadering van de richtlijn moet eveneens leiden tot actie waarbij derde 
landen worden betrokken.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Deze richtlijn laat het beginsel van 
"non-refoulement"onverlet, 
overeenkomstig het Verdrag betreffende 
de status van vluchtelingen van 28 juli 
1951 (Verdrag van Genève). 

Or. en

Motivering

Deze richtlijn kan geen afbreuk doen aan algemene regels over asielbeleid.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om het hoofd te kunnen bieden aan 
recente ontwikkelingen op het gebied van 
de mensenhandel, wordt in deze richtlijn 
ten opzichte van Kaderbesluit 
2002/629/JBZ een ruimer concept 
gehanteerd van wat onder mensenhandel 
moet worden verstaan, dat ook andere 
vormen van uitbuiting omvat. In de context 
van deze richtlijn moet onder gedwongen 
bedelarij worden verstaan, een vorm van 
gedwongen arbeid of dienstverlening in de 
zin van IAO-Verdrag nr. 29 van 29 juni 
1930 betreffende de gedwongen of 
verplichte arbeid. Exploitatie van bedelarij 

(5) Om het hoofd te kunnen bieden aan 
recente ontwikkelingen op het gebied van 
de mensenhandel, wordt in deze richtlijn 
ten opzichte van Kaderbesluit 
2002/629/JBZ een ruimer concept 
gehanteerd van wat onder mensenhandel 
moet worden verstaan, dat ook andere 
vormen van uitbuiting omvat. In de context 
van deze richtlijn moet onder gedwongen 
bedelarij worden verstaan, een vorm van 
gedwongen arbeid of dienstverlening in de 
zin van IAO-Verdrag nr. 29 van 29 juni 
1930 betreffende de gedwongen of 
verplichte arbeid. Exploitatie voor
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valt dus alleen onder de definitie van 
mensenhandel als alle elementen van 
gedwongen arbeid of dienstverlening 
voorhanden zijn. Volgens de jurisprudentie 
daarover moet per geval worden bekeken 
of op rechtsgeldige wijze in de 
dienstverlening is toegestemd. Een 
minderjarige kan echter nooit worden 
geacht rechtsgeldig te hebben toegestemd. 
Onder "exploitatie van criminele 
activiteiten" moet worden verstaan 
exploitatie van mensen bijvoorbeeld om 
zich bezig te houden met zakkenrollen, 
winkeldiefstal, en soortgelijke strafbare 
feiten waarmee financieel gewin is 
gemoeid. De definitie omvat tevens 
mensenhandel met het oogmerk organen 
weg te nemen, wat met orgaanhandel in 
verband kan worden gebracht en een 
grove schending van de menselijke 
waardigheid en lichamelijke integriteit 
vormt.

bedelarij, inclusief het gebruik van een 
afhankelijke persoon voor de bedelarij
valt dus alleen onder de definitie van 
mensenhandel als alle elementen van 
gedwongen arbeid of dienstverlening 
voorhanden zijn. Volgens de jurisprudentie 
daarover moet per geval worden bekeken 
of op rechtsgeldige wijze in de 
dienstverlening is toegestemd. Een 
minderjarige kan echter nooit worden 
geacht rechtsgeldig te hebben toegestemd. 
Onder "exploitatie van criminele 
activiteiten" moet worden verstaan 
exploitatie van mensen bijvoorbeeld om 
zich bezig te houden met zakkenrollen, 
winkeldiefstal, en soortgelijke strafbare 
feiten waarmee financieel gewin is 
gemoeid. De definitie omvat tevens 
mensenhandel met het oogmerk organen 
weg te nemen, wat een grove schending 
van de menselijke waardigheid en 
lichamelijke integriteit is.

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt de definitie van bedelarij.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In de strafmaat in deze richtlijn komt de 
groeiende bezorgdheid van de lidstaten 
over de toename van mensenhandel tot 
uiting. Gezien de ernst van het misdrijf, 
wordt in deze richtlijn gestreefd naar een 
verdere harmonisatie en naar zwaardere 
sancties in de EU. Wanneer het strafbare 
feit in bepaalde omstandigheden wordt 
gepleegd, bijvoorbeeld wanneer het 
slachtoffer een zeer kwetsbaar persoon 
was, moeten strengere straffen worden 

(6) In de strafmaat in deze richtlijn komt de 
groeiende bezorgdheid van de lidstaten 
over de toename van mensenhandel tot 
uiting. Gezien de ernst van het misdrijf, 
wordt in deze richtlijn gestreefd naar een 
verdere harmonisatie en naar zwaardere 
sancties in de EU. Wanneer het strafbare 
feit in bepaalde omstandigheden wordt 
gepleegd, bijvoorbeeld wanneer het 
slachtoffer een zeer kwetsbaar persoon 
was, moeten strengere straffen worden 
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opgelegd. Voor de toepassing van deze 
richtlijn moet het begrip bijzonder 
kwetsbare personen minstens alle 
minderjarigen omvatten, alsmede 
volwassenen die op het ogenblik waarop 
het misdrijf wordt gepleegd, bijzonder 
kwetsbaar zijn wegens zwangerschap, 
gezondheidsproblemen of een handicap. 
Wanneer het om een zeer ernstig delict 
gaat, bijvoorbeeld wanneer het leven van 
het slachtoffer in gevaar was of het misdrijf 
gepaard ging met ernstige geweldpleging, 
of wanneer het slachtoffer zeer ernstig 
letsel is toegebracht, moet dit tot uiting 
komen in een bijzonder strenge strafmaat. 
Het begrip overlevering in deze richtlijn 
moet worden geïnterpreteerd conform 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
van 13 juni 2002 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de lidstaten. 

opgelegd. Voor de toepassing van deze 
richtlijn moet het begrip bijzonder 
kwetsbare personen minstens alle 
minderjarigen omvatten, alsmede 
volwassenen die bijzonder kwetsbaar zijn 
wegens gender, zwangerschap, 
gezondheidsproblemen, een handicap of 
wanneer het slachtoffer is gemarteld, 
verkracht of andere ernstige vormen van 
psychologisch, fysiek of seksueel geweld 
heeft moeten ondergaan. Wanneer het om 
een zeer ernstig delict gaat, bijvoorbeeld 
wanneer het leven van het slachtoffer in 
gevaar was of het misdrijf gepaard ging 
met ernstige geweldpleging, of wanneer 
het slachtoffer zeer ernstig letsel is 
toegebracht, moet dit tot uiting komen in 
een bijzonder strenge strafmaat. Het begrip 
overlevering in deze richtlijn moet worden 
geïnterpreteerd conform Kaderbesluit 
2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 
2002 betreffende het Europees 
aanhoudingsbevel en de procedures van 
overlevering tussen de lidstaten. 

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt het begrip kwetsbare persoon uit te breiden.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Wil men succes boeken bij het 
onderzoek en de vervolging ter zake van 
mensenhandel, dan mag het instellen ervan 
niet afhangen van een aangifte of klacht 
van het slachtoffer. Vervolging moet 
mogelijk zijn gedurende een voldoende 
lange tijd nadat het slachtoffer 
meerderjarig is geworden.
Rechtshandhavingsambtenaren en 

(8) Wil men succes boeken bij het 
onderzoek en de vervolging ter zake van 
mensenhandel, dan mag het instellen ervan 
niet afhangen van een aangifte of klacht 
van het slachtoffer. In onderzoeken moet 
naar behoren rekening worden gehouden 
met de informatie- en 
communicatietechnologieën die worden 
gebruikt voor het plegen van een 
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officieren van justitie moeten een 
passende opleiding krijgen, ook om de 
internationale rechtshandhaving en 
justitiële samenwerking te bevorderen. De 
personen die belast zijn met het onderzoek 
naar en de vervolging van dergelijke 
strafbare feiten, moeten middelen ter 
beschikking hebben die bij de bestrijding 
van georganiseerde en andere zware 
criminaliteit worden gebruikt, zoals het 
aftappen van communicatie, het - ook 
elektronisch - schaduwen van personen, het 
controleren van bankrekeningen en andere 
vormen van financieel onderzoek. 

strafbaar feit en er moeten speciale 
hulpmiddelen worden ontwikkeld om de 
mensenhandel via cyberspace te 
voorkomen en het hoofd te bieden. De 
personen die belast zijn met het onderzoek 
naar en de vervolging, moeten middelen ter 
beschikking hebben die bij de bestrijding 
van georganiseerde en andere zware 
criminaliteit worden gebruikt, zoals het 
aftappen van communicatie, het - ook 
elektronisch - schaduwen van personen, het 
controleren van bankrekeningen en andere 
vormen van financieel onderzoek. 

Or. en

Motivering

Internet wordt steeds vaker gebruikt door mensenhandelaars en dit kan niet worden 
genegeerd in deze richtlijn.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Slachtoffers van mensenhandel 
moeten hun rechten effectief kunnen 
doen gelden. Daarom moeten zij voor, 
tijdens en gedurende een passende termijn 
na de strafprocedure bijstand en 
ondersteuning kunnen krijgen. Willen de 
bijstand en ondersteuning effectief zijn, 
dan moeten die na informatie en in overleg 
worden verleend, waarbij wordt 
gegarandeerd dat het slachtoffer 
bijvoorbeeld instemt met handelingen tot 
het opsporen van aandoeningen of andere 
noodzakelijke maatregelen in het kader van 
de steunverlening. De bijstand en 
ondersteuning moeten ten minste een 
aantal maatregelen omvatten waardoor het 
slachtoffer kan herstellen en aan de 
mensenhandelaars kan ontsnappen. Bij de 

(11) Slachtoffers moeten voor, tijdens en 
gedurende een passende termijn na de 
strafprocedure bijstand en ondersteuning 
kunnen krijgen. Willen de bijstand en 
ondersteuning effectief zijn, dan moeten 
die na informatie en in overleg worden 
verleend, waarbij wordt gegarandeerd dat 
het slachtoffer bijvoorbeeld instemt met 
handelingen tot het opsporen van 
aandoeningen of andere noodzakelijke 
maatregelen in het kader van de 
steunverlening. De bijstand en 
ondersteuning moeten ten minste een 
aantal maatregelen omvatten waardoor het 
slachtoffer kan herstellen en aan de 
mensenhandelaars kan ontsnappen. Bij de 
praktische toepassing van dergelijke 
maatregelen moet, op basis van een 
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praktische toepassing van dergelijke 
maatregelen moet, op basis van een 
individuele beoordeling conform de 
nationale procedures, rekening gehouden 
worden met de omstandigheden en de 
behoeften van de betrokkene. Bijstand en 
ondersteuning moeten worden verleend 
zodra er een aanwijzing is dat iemand het 
slachtoffer is geworden van mensenhandel, 
ongeacht diens bereidheid om als getuige 
op te treden. Aan het verlenen van bijstand 
mogen geen voorwaarden worden 
verbonden, minstens totdat de bevoegde 
autoriteiten een definitief besluit hebben 
genomen over de bedenktijd en de 
verblijfsvergunning, of op enige andere 
wijze erkennen dat iemand het slachtoffer 
van mensenhandel is geworden. Indien na 
afronding van het identificatieproces of na 
het verstrijken van de bedenktijd beslist 
wordt dat iemand niet in aanmerking komt 
voor een verblijfsvergunning of niet 
anderszins legaal in het land verblijft, is de 
betrokken lidstaat op basis van deze 
richtlijn niet verplicht bijstand en 
ondersteuning te blijven verlenen aan de 
betrokkene. Indien nodig, bijvoorbeeld 
wanneer medische behandeling wordt 
verstrekt wegens de ernstige fysieke of 
psychologische gevolgen van het misdrijf, 
of wanneer de veiligheid van het 
slachtoffer in het geding is wegens de in de 
strafprocedure afgelegde verklaringen, 
moet gedurende een passende periode na 
de strafprocedure verder bijstand en 
ondersteuning worden verleend.

individuele beoordeling conform de 
nationale procedures, rekening gehouden 
worden met de omstandigheden en de 
behoeften van de betrokkene. Bijstand en 
ondersteuning moeten worden verleend 
zodra er een aanwijzing is dat iemand het 
slachtoffer is geworden van mensenhandel, 
ongeacht diens bereidheid om als getuige 
op te treden. Aan het verlenen van bijstand 
mogen geen voorwaarden worden 
verbonden, minstens totdat de bevoegde 
autoriteiten een definitief besluit hebben 
genomen over de bedenktijd en de 
verblijfsvergunning, of op enige andere 
wijze erkennen dat iemand het slachtoffer 
van mensenhandel is geworden. Indien na 
afronding van het identificatieproces of na 
het verstrijken van de bedenktijd beslist 
wordt dat iemand niet in aanmerking komt 
voor een verblijfsvergunning of niet 
anderszins legaal in het land verblijft, is de 
betrokken lidstaat op basis van deze 
richtlijn niet verplicht bijstand en 
ondersteuning te blijven verlenen aan de 
betrokkene. Indien nodig, bijvoorbeeld 
wanneer medische behandeling wordt 
verstrekt wegens de ernstige fysieke of 
psychologische gevolgen van het misdrijf, 
of wanneer de veiligheid van het 
slachtoffer in het geding is wegens de in de 
strafprocedure afgelegde verklaringen, 
moet gedurende een passende periode na 
de strafprocedure verder bijstand en 
ondersteuning worden verleend.

Or. en

Motivering

Volgens de ontwerpers komt deze tekst beter tot zijn recht in overweging 12 dan in 
overweging 11.
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de 
Raad van 15 maart 2001 inzake de status 
van het slachtoffer in de strafprocedure 
stelt een aantal rechten van het slachtoffer 
in de strafprocedure vast, waaronder het 
recht op bescherming en 
schadeloosstelling. Voorts moeten 
slachtoffers van mensenhandel toegang 
hebben tot juridisch advies en tot 
vertegenwoordiging in rechte, onder meer 
met betrekking tot de schadevordering. 
Doel van het juridisch advies is dat 
slachtoffers informatie en advies krijgen 
over de verschillende mogelijkheden 
waarover zij beschikken. Juridisch advies 
en vertegenwoordiging in rechte moeten 
kosteloos zijn, in elk geval als het 
slachtoffer over onvoldoende financiële 
middelen beschikt, conform de interne 
procedures van de lidstaten. Omdat met 
name minderjarige slachtoffers doorgaans 
niet over die middelen beschikken, zijn 
juridisch advies en vertegenwoordiging in 
rechte voor hen in principe gratis. Voorts 
moet, op basis van een individuele 
risicoanalyse die wordt uitgevoerd conform 
de nationale procedures, het slachtoffer 
worden beschermd tegen vergelding en 
intimidatie, en ervoor worden behoed dat 
het opnieuw aan mensenhandel ten prooi 
valt.

(12) Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de 
Raad van 15 maart 2001 inzake de status 
van het slachtoffer in de strafprocedure
stelt een aantal rechten van het slachtoffer 
in de strafprocedure vast, waaronder het 
recht op bescherming en 
schadeloosstelling. Slachtoffers van 
mensenhandel moeten hun rechten 
effectief kunnen doen gelden. Voorts
moeten slachtoffers van mensenhandel 
eveneens toegang hebben tot juridisch 
advies en tot vertegenwoordiging in rechte, 
onder meer met betrekking tot de 
schadevordering. Doel van het juridisch 
advies is dat slachtoffers informatie en 
advies krijgen over de verschillende 
mogelijkheden waarover zij beschikken. 
Juridisch advies en vertegenwoordiging in 
rechte moeten kosteloos zijn, in elk geval 
als het slachtoffer over onvoldoende 
financiële middelen beschikt, conform de 
interne procedures van de lidstaten. Omdat 
met name minderjarige slachtoffers 
doorgaans niet over die middelen 
beschikken, zijn juridisch advies en 
vertegenwoordiging in rechte voor hen in 
principe gratis. Voorts moet, op basis van 
een individuele risicoanalyse die wordt 
uitgevoerd conform de nationale 
procedures, het slachtoffer worden 
beschermd tegen vergelding en intimidatie, 
en ervoor worden behoed dat het opnieuw 
aan mensenhandel ten prooi valt.

Or. en

Motivering

Volgens de ontwerpers komt deze tekst beter tot zijn recht in overweging 12 dan in 
overweging 11.
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Naast algemene maatregelen ten 
behoeve van de slachtoffers van 
mensenhandel, moeten de lidstaten 
voorzien in bijstand, ondersteuning en 
bescherming voor minderjarige 
slachtoffers. Deze specifieke maatregelen 
dienen, conform het VN-Verdrag inzake 
de rechten van het kind, in het belang van 
de minderjarige te worden getroffen. 
Indien de leeftijd van een slachtoffer van 
mensenhandel niet zeker is en er redenen 
zijn om aan te nemen dat het om iemand 
van onder de 18 gaat, moet het slachtoffer 
als minderjarig worden beschouwd en 
onmiddellijk bijstand, ondersteuning en 
bescherming krijgen. Bijstands- en 
ondersteuningsmaatregelen voor 
minderjarige slachtoffers moeten gericht 
zijn op hun fysieke en psychosociale 
herstel en op een duurzame oplossing voor 
de betrokkene. Daar een minderjarig 
slachtoffer zo spoedig mogelijk weer in de 
maatschappij moet worden opgenomen, 
houdt dit noodzakelijkerwijs een recht op 
onderwijs in. Omdat minderjarige 
mensenhandelslachtoffers bijzonder 
kwetsbaar zijn, moeten aanvullende 
beschermingsmaatregelen worden 
getroffen om hen te beschermen tijdens 
ondervragingen in het kader van het 
strafonderzoek en de strafprocedure. 

(14) Naast algemene maatregelen ten 
behoeve van de slachtoffers van 
mensenhandel, moeten de lidstaten 
voorzien in bijstand, ondersteuning en 
bescherming voor minderjarige 
slachtoffers. Deze specifieke maatregelen 
moeten, conform het VN-Verdrag inzake 
de rechten van het kind, in het belang van 
de minderjarige worden getroffen. Indien 
de leeftijd van een slachtoffer van 
mensenhandel niet zeker is en er redenen 
zijn om aan te nemen dat het om iemand 
van onder de 18 gaat, moet het slachtoffer 
als minderjarig worden beschouwd en 
onmiddellijk bijstand, ondersteuning en 
bescherming krijgen. Bijstands- en 
ondersteuningsmaatregelen voor 
minderjarige slachtoffers moeten gericht 
zijn op hun fysieke en psychosociale 
herstel en op een duurzame oplossing voor 
de betrokkene. Daar een minderjarig 
slachtoffer zo spoedig mogelijk weer in de 
maatschappij moet worden opgenomen, 
houdt dit noodzakelijkerwijs een recht op 
onderwijs in. Omdat minderjarige 
mensenhandelslachtoffers bijzonder 
kwetsbaar zijn, moeten aanvullende 
beschermingsmaatregelen worden 
getroffen om hen te beschermen tijdens 
ondervragingen in het kader van het 
strafonderzoek en de strafprocedure. 

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de positie van het kind te versterken.
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het Actieplan niet-begeleide 
minderjarigen van de Commissie (2010 –
2014) (COM(2010)0213) moet naar 
behoren in overweging worden genomen 
bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gericht op het aannemen van samenhangend beleid op EU-niveau inzake 
beleid dat kinderen aangaat.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Seksuele uitbuiting waarbij 
kinderen betrokken zijn, dient te worden 
gedefinieerd overeenkomstig Richtlijn 
2010/.../EU [inzake bestrijding van 
seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderporno, en tot 
intrekking van Kaderbesluit 
2004/68/JBZ].

Or. en

Motivering

Dit amendement is gericht op het aannemen van samenhangend beleid op EU-niveau inzake 
beleid dat kinderen aangaat.
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Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De lidstaten moeten een beleid 
ontwikkelen en/of hun beleid aanscherpen 
om mensenhandel te voorkomen, onder 
meer met maatregelen om de vraag, die de 
voedingsbodem is voor alle vormen van 
uitbuiting, te doen afnemen en maatregelen 
om het risico dat mensen het slachtoffer 
worden van mensenhandel te verminderen, 
door middel van onderzoek, informatie, 
bewustmaking en educatie. De lidstaten 
moeten bij dergelijke initiatieven oog 
hebben voor genderkwesties en de rechten 
van het kind. Alle functionarissen die 
mogelijk in contact komen met slachtoffers 
of potentiële slachtoffers van 
mensenhandel, moeten een passende 
opleiding krijgen om dergelijke 
slachtoffers te herkennen en met hen om te 
gaan. Deze opleidingsverplichting geldt 
met name voor politiebeambten, 
grenswachten, arbeidsinspecteurs, 
gezondheidswerkers en consulair 
personeel, maar kan, afhankelijk van lokale 
omstandigheden, ook van toepassing zijn 
op andere groepen overheidspersoneel die 
bij de uitoefening van hun taak in contact 
kunnen komen met slachtoffers van 
mensenhandel. 

(15) De lidstaten moeten een beleid 
ontwikkelen en/of hun beleid aanscherpen 
om mensenhandel te voorkomen, onder 
meer met maatregelen om de vraag, die de 
voedingsbodem is voor alle vormen van 
uitbuiting, te doen afnemen en maatregelen 
om het risico dat mensen het slachtoffer 
worden van mensenhandel te verminderen, 
door middel van onderzoek, inclusief 
onderzoek naar nieuwe vormen van 
mensenhandel, informatie, 
geharmoniseerde gegevensverzameling, 
bewustmaking en educatie. De lidstaten 
moeten bij dergelijke initiatieven oog 
hebben voor genderkwesties en de rechten 
van het kind. Alle functionarissen die 
mogelijk in contact komen met slachtoffers 
of potentiële slachtoffers van 
mensenhandel, moeten een passende 
opleiding krijgen om dergelijke 
slachtoffers te herkennen en met hen om te 
gaan. Deze opleidingsverplichting geldt 
met name voor politiebeambten, 
grenswachten, arbeidsinspecteurs, 
gezondheidswerkers en consulair 
personeel, maar kan, afhankelijk van lokale 
omstandigheden, ook van toepassing zijn 
op andere groepen overheidspersoneel die 
bij de uitoefening van hun taak in contact 
kunnen komen met slachtoffers van 
mensenhandel. 

Or. en

Motivering

Een zo breed mogelijke bewustwording van het fenomeen is cruciaal en een geharmoniseerde 
gegevensverzameling is in dit opzicht uiterst belangrijk.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Functionarissen die mogelijk in 
contact komen met slachtoffers of 
potentiële slachtoffers van mensenhandel, 
moeten een passende opleiding krijgen om 
dergelijke slachtoffers te herkennen en 
met hen om te gaan. Deze 
opleidingsverplichting zou met name 
gelden voor politiebeambten, 
grenswachten, rechters en personeel bij 
rechterlijke instanties, arbeidsinspecteurs, 
sociale, kinder- en gezondheidswerkers en 
consulair personeel, maar kan, 
afhankelijk van lokale omstandigheden, 
ook van toepassing zijn op andere 
groepen overheidspersoneel die bij de 
uitoefening van hun taak in contact 
kunnen komen met slachtoffers van 
mensenhandel. 
Rechtshandhavingsambtenaren en 
officieren van justitie moeten eveneens 
een passende opleiding krijgen, om de 
internationale rechtshandhaving en 
justitiële samenwerking te bevorderen.

Or. en

Motivering

Opleiding, met name wanneer het om  dergelijke kwetsbare mensen gaat, moet worden 
uitgebreid.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Inspectie- en 
nalevingsmechanismen in verband met de 
werkgelegenheidswetgeving moeten in 
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alle lidstaten worden versterkt. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat zij 
beschikken over het noodzakelijk 
juridisch kader hiervoor en dat de 
relevante mechanismen, opleiding en 
adequate technische middelen 
beschikbaar zijn opdat de lidstaten aan 
hun wettelijke verplichtingen kunnen 
voldoen, waarbij, in nauwe samenwerking 
met vakbonden, verantwoordelijkheid 
wordt gegeven aan ambtenaren van 
inspectiediensten en deze kunnen 
beschikken over informatie en 
bewustzijnstraining om slachtoffers van 
mensenhandel te herkennen wanneer de 
arbeid van deze mensen wordt uitgebuit;
de lidstaten moeten de samenwerking en 
coördinatie op dit gebied versterken op het 
niveau van de Europese Unie, inclusief de 
samenwerking met het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en met het 
Europees Verbond van Vrije 
Vakverenigingen, de Raad zou ook een 
netwerk tussen nationale 
arbeidsinspecties moeten overwegen.

Or. en

Motivering

Dit amendement verwijst naar de toenemende mensenhandel om arbeidsuitbuiting.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 quater) De lidstaten zouden betere 
systemen moeten opzetten voor de 
controle van activiteiten van 
arbeidsbureaus en bureaus voor de 
werving van seizoenswerkers.

Or. en
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Motivering

Dit amendement verwijst naar de toenemende mensenhandel om arbeidsuitbuiting.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De lidstaten moeten, op de wijze die 
volgens hen het best beantwoordt aan hun 
interne organisatie, bijvoorbeeld door een 
nationaal rapporteur aan te stellen of een 
mechanisme van soortgelijke strekking in 
te stellen, voorzien in een nationaal 
controlesysteem met een minimale 
structuur voor het vervullen van een aantal 
omschreven taken, dat ten doel heeft 
tendensen op het gebied van mensenhandel 
vast te stellen, de resultaten van 
maatregelen ter bestrijding van 
mensenhandel te meten en regelmatig aan 
de bevoegde nationale autoriteiten verslag 
uit te brengen. 

(17) De lidstaten moeten, op de wijze die 
volgens hen het best beantwoordt aan hun 
interne organisatie, bijvoorbeeld door een 
onafhankelijk nationaal rapporteur aan te 
stellen of een mechanisme van soortgelijke 
strekking in te stellen, voorzien in een 
nationaal controlesysteem met een 
minimale structuur voor het vervullen van 
een aantal omschreven taken, dat ten doel 
heeft tendensen op het gebied van 
mensenhandel vast te stellen, de resultaten 
van maatregelen ter bestrijding van 
mensenhandel te meten en regelmatig aan 
de bevoegde nationale autoriteiten en aan 
de EU-coördinator voor mensenhandel 
verslag uit te brengen.

Or. en

Motivering

Het nationale controlesysteem moet onafhankelijk zijn en onder andere verwijzen naar de 
EU-coördinator voor mensenhandel.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De Europese Unie zal, onder 
supervisie van de commissaris van 
Binnenlandse zaken, een EU-coördinator 
voor mensenhandel benoemen die de actie 
en het beleid van de Europese Unie op dit 
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gebied moet coördineren, inclusief de 
activiteiten van het netwerk van nationale 
rapporteurs; deze coördinator zal verslag 
uitbrengen aan het Europees Parlement 
en de nationale parlementen.

Or. en

Motivering

Coördinatie op EU-niveau is essentieel om mensenhandel het hoofd te bieden.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting 
van prostitutie, andere vormen van 
seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of 
dienstverlening – bedelarij daaronder 
begrepen – slavernij en met slavernij 
vergelijkbare praktijken, dienstbaarheid, 
uitbuiting van strafbare activiteiten, en het 
wegnemen van organen. 

3. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting 
van prostitutie, andere vormen van 
seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of 
dienstverlening – bedelarij en het gebruik 
van een afhankelijke persoon voor de 
bedelarij daaronder begrepen – slavernij en 
met slavernij vergelijkbare praktijken, 
dienstbaarheid, uitbuiting van strafbare 
activiteiten, en het wegnemen van organen.

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt de definitie van bedelarij.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat op de 
in artikel 2 bedoelde feiten een maximum 
van ten minste vijf jaar gevangenisstraf 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat op de 
in artikel 2 bedoelde feiten een maximum 
van ten minste zes jaar gevangenisstraf 
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wordt gesteld. wordt gesteld. 

Or. en

Motivering

Volgens de ontwerpers moeten de straffen worden verhoogd, rekening houdend met de ernst 
van het misdrijf.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
maximum van ten minste tien jaar
gevangenisstraf wordt gesteld op de in 
artikel 2 bedoelde feiten indien deze in een 
van de volgende omstandigheden zijn 
gepleegd: 

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
maximum van ten minste twaalf jaar
gevangenisstraf wordt gesteld op de in 
artikel 2 bedoelde feiten indien deze in een 
van de volgende omstandigheden zijn 
gepleegd: 

Or. en

Motivering

Volgens de ontwerpers moeten de straffen worden verhoogd, rekening houdend met de ernst 
van het misdrijf.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het strafbare feit is gepleegd ten 
aanzien van een bijzonder kwetsbaar 
slachtoffer, waaronder in deze richtlijn in
elk geval een minderjarige wordt verstaan, 
alsmede een volwassene die op het 
ogenblik waarop het misdrijf wordt 
gepleegd, bijzonder kwetsbaar is wegens 
zwangerschap, gezondheidsproblemen of

(b) het strafbare feit is gepleegd ten 
aanzien van een bijzonder kwetsbaar 
slachtoffer, waaronder in deze richtlijn in 
elk geval een minderjarige wordt verstaan, 
alsmede een volwassene die op het 
ogenblik waarop het misdrijf wordt 
gepleegd, bijzonder kwetsbaar is wegens 
gender, zwangerschap, 
gezondheidsproblemen, een handicap of 
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een handicap; wanneer het slachtoffer is gemarteld, 
verkracht of andere ernstige vormen van 
psychologisch, fysiek of seksueel geweld 
heeft moeten ondergaan; 

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt het begrip van kwetsbare persoon.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten moeten de 
noodzakelijke maatregelen nemen om er 
voor te zorgen dat de opbrengsten en 
winsten van de strafbare feiten die in deze 
richtlijn worden genoemd, worden 
ingenomen en in beslag worden genomen.

Or. en

Motivering

Mensenhandelaars worden gedreven door de enorme winsten die ze via mensenhandel kunnen 
verkrijgen. Daarom moeten inkomsten en winsten worden ingenomen, in beslag worden 
genomen en opnieuw worden aangewend ter bestrijding van de mensenhandel en ter 
ondersteuning en bescherming van slachtoffers.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten moeten de 
noodzakelijke maatregelen nemen om er 
voor te zorgen dat de inkomsten en 
winsten die krachtens deze richtlijn 
worden ingenomen en in beslag worden 
genomen, worden gebruikt voor de 
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ondersteuning van bijstand aan en 
bescherming van slachtoffers, inclusief 
schadevordering van slachtoffers.

Or. en

Motivering

Mensenhandelaars worden gedreven door de enorme winsten die ze via mensenhandel kunnen 
verkrijgen. Daarom moeten inkomsten en winsten worden ingenomen, in beslag worden 
genomen en opnieuw worden aangewend ter ondersteuning en bescherming van slachtoffers.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten moeten de 
noodzakelijke maatregelen nemen om er 
voor te zorgen dat de opbrengsten en 
winsten van de strafbare feiten die in deze 
richtlijn worden genoemd, worden 
ingenomen en in beslag worden genomen.

Or. en

Motivering

Mensenhandelaars worden gedreven door de enorme winsten die ze via mensenhandel kunnen 
verkrijgen. Daarom moeten inkomsten en winsten worden ingenomen, in beslag worden 
genomen en opnieuw worden aangewend ter bestrijding van de mensenhandel en ter 
ondersteuning en bescherming van slachtoffers.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten moeten de 
noodzakelijke maatregelen nemen om er 
voor te zorgen dat de inkomsten en 
winsten die krachtens deze richtlijn 
worden ingenomen en in beslag worden 
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genomen, worden gebruikt voor de 
ondersteuning van bijstand aan en 
bescherming van slachtoffers, inclusief 
schadevordering van slachtoffers.

Or. en

Motivering

Mensenhandelaars worden gedreven door de enorme winsten die ze via mensenhandel kunnen 
verkrijgen. Daarom moeten inkomsten en winsten worden ingenomen, in beslag worden 
genomen en opnieuw worden aangewend ter ondersteuning en bescherming van slachtoffers.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voorzien, in overeenstemming 
met de grondbeginselen van hun 
rechtsorde, in de mogelijkheid dat 
slachtoffers van mensenhandel niet 
worden vervolgd en bestraft wegens 
gedwongen betrokkenheid bij criminele
activiteiten die een rechtstreeks gevolg is 
van een van de in artikel 2 bedoelde, jegens 
hen gepleegde handelingen.

De lidstaten zullen slachtoffers van 
mensenhandel niet vervolgen of 
bestraffen wegens gedwongen 
betrokkenheid bij strafbare feiten 
krachtens de nationale wetgeving inzake 
prostitutie of immigratie en/of hun 
betrokkenheid bij andere onwettige 
activiteiten die een rechtstreeks gevolg is 
van een van de in artikel 2 bedoelde, jegens 
hen gepleegde handelingen. De lidstaten 
nemen overeenkomstig de nationale 
wetgeving de noodzakelijke maatregelen 
om de vervolging voor de strafbare feiten 
uit deze richtlijn mogelijk te maken, nadat 
het slachtoffer meerderjarig is geworden.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de positie van het slachtoffer te versterken.
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Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om te waarborgen dat er zo 
snel mogelijk bewijsmateriaal wordt 
vergaard en vastgelegd door middel van 
bijvoorbeeld video-opnamen van de 
verklaringen van slachtoffers.

Or. en

Motivering

Bewijs is vaak gebaseerd op verklaringen van slachtoffers. Teneinde mensenhandelaars te 
kunnen veroordelen, moet bewijsmateriaal zo snel mogelijk worden vastgelegd, terwijl het 
slachtoffer tegelijkertijd wordt beschermd.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een lidstaat kan besluiten de in lid 1, 
onder c) en d), vermelde 
bevoegdheidsregels niet dan wel slechts in 
bepaalde gevallen of omstandigheden toe 
te passen indien het strafbare feit buiten 
zijn grondgebied is gepleegd. 

Schrappen

Or. en

Motivering

Gezien de mondiale tendens van dit fenomeen moet de exterritorialiteit worden uitgebreid.
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Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van het in lid 2 bedoelde besluit, in 
voorkomend geval onder vermelding van 
de specifieke omstandigheden of gevallen 
waarin het besluit van toepassing is. 

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is een gevolg van het vorige amendement.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
slachtoffers gedurende een passende 
periode vóór, tijdens en na de 
strafprocedure worden bijgestaan en aldus 
hun rechten kunnen uitoefenen zoals 
bepaald in Kaderbesluit 2001/220/JBZ van 
de Raad van 15 maart 2001 inzake de 
status van slachtoffers in de strafprocedure, 
en in deze richtlijn. 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat alle 
slachtoffers van mensenhandel gedurende 
een passende periode ongeacht hun 
migratiestatus vóór, tijdens en na de 
strafprocedure worden bijgestaan en aldus 
hun rechten kunnen uitoefenen zoals 
bepaald in Kaderbesluit 2001/220/JBZ van 
de Raad van 15 maart 2001 inzake de 
status van slachtoffers in de strafprocedure, 
en in deze richtlijn. 

Or. en

Motivering

Dit amendement is gericht op het zo uitvoerig mogelijk beschermen van de slachtoffers. 
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Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
verlening van bijstand en ondersteuning 
aan een slachtoffer niet afhangen van diens 
bereidheid om als getuige op te treden. 

3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
verlening van bijstand en ondersteuning 
aan een slachtoffer niet afhangen van diens 
bereidheid om mee te werken aan het 
strafrechtelijk onderzoek, de vervolging 
en het proces. 

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de bescherming van slachtoffers uit te breiden.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten moeten de 
noodzakelijke maatregen nemen om een 
verwijzingsmechanisme in te stellen voor 
personen die internationale bescherming 
behoeven overeenkomstig de artikelen 9 
en 15 van Richtlijn 2004/83/EG van de 
Raad van 29 april 2004 inzake 
minimumnormen voor de erkenning van 
onderdanen van derde landen en 
staatlozen als vluchteling of als persoon 
die anderszins internationale bescherming 
behoeft, en de inhoud van de verleende 
bescherming1 , en zorgen voor 
samenwerking tussen 
rechtshandhavingsautoriteiten en 
nationale asielautoriteiten.
______________
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1 PB L 304 van 30.9.2004, blz. 12.

Or. en

Motivering

Dit amendement versterkt een samenhangende benadering met het asielbeleid.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om bescherming, bijstand en 
steun te bieden teneinde tegemoet te 
komen aan de specifieke behoeften van 
bijzonder kwetsbare personen die worden 
genoemd in artikel 4, lid 2 (ter).

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de bescherming, bijstand en steun voor slachtoffers uit te breiden.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
slachtoffers van mensenhandel toegang 
hebben tot kosteloos juridisch advies en tot 
vertegenwoordiging in rechte, ook voor het 
instellen van een schadevordering. De 
vertegenwoordiging in rechte moet 
kosteloos zijn als het slachtoffer over 
onvoldoende financiële middelen beschikt. 
Dit lid laat de toepassing van artikel 14, 
lid 2, in geval van een minderjarig 
slachtoffer onverlet. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
slachtoffers van mensenhandel toegang 
hebben tot kosteloos juridisch advies en tot 
vertegenwoordiging in rechte, ook voor het 
instellen van een schadevordering zodra de 
persoon is geïdentificeerd als een 
slachtoffer van mensenhandel. De 
vertegenwoordiging in rechte moet 
kosteloos zijn als het slachtoffer over 
onvoldoende financiële middelen beschikt. 
Dit lid laat de toepassing van artikel 14, 
lid 2, in geval van een minderjarig 



PR\818485NL.doc 29/41 PE442.887v01-00

NL

slachtoffer onverlet. 

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de bescherming, bijstand en steun voor slachtoffers uit te breiden.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de rechten van de 
verdediging, voorzien de lidstaten in de 
mogelijkheid dat, in overeenstemming met 
de grondbeginselen van hun rechtsorde 
en voor zover zulks wenselijk is, de 
identiteit van een als getuige optredend 
slachtoffer van mensenhandel niet wordt 
geopenbaard.

3. Onverminderd de rechten van de 
verdediging, nemen de lidstaten alle 
maatregelen om de grootst mogelijke 
bescherming van een als getuige 
optredend slachtoffer van mensenhandel 
te waarborgen, inclusief het gebruik van 
een videoconferentie.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de bescherming van het slachtoffer in evenwicht te brengen met de 
rechten van de verdachte.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het minderjarige slachtoffer geniet, met 
inachtneming van zijn belangen, bijstand, 
ondersteuning en bescherming.

1. Het minderjarige slachtoffer geniet 
bijstand ondersteuning en bescherming. Bij 
de toepassing van de bepalingen van deze 
richtlijn vormen de belangen van de 
minderjarigen een primaire overweging.

Or. en
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Motivering

Dit amendement beoogt prioriteit te verlenen aan de belangen van de minderjarige.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijstaan en ondersteunen van minderjarige 
slachtoffers van mensenhandel

Bijstaan en ondersteunen van minderjarige 
slachtoffers

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
specifieke acties die worden ondernomen 
om minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel bij te staan en op korte en 
lange termijn te steunen bij hun fysieke en 
psychosociale herstel, worden vastgesteld 
op basis van een individuele beoordeling 
van hun situatie in elk afzonderlijk geval, 
naar behoren rekening houdend met hun 
meningen, behoeften en belangen.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
specifieke acties die worden ondernomen 
om minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel te beschermen,bij te staan 
en op korte en lange termijn te steunen bij 
hun fysieke en psychosociale herstel, 
worden vastgesteld op basis van een 
individuele beoordeling van hun situatie in 
elk afzonderlijk geval, naar behoren 
rekening houdend met hun meningen, 
behoeften en belangen teneinde tot een 
duurzame oplossing voor de minderjarige 
te komen. De lidstaten benoemen een 
voogd en wettelijk vertegenwoordiger voor 
het minderjarige slachtoffer van 
mensenhandel vanaf het moment dat het 
is geïdentificeerd door de autoriteiten.

Or. en
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Motivering

Dit amendement beoogt de positie van het kind te versterken.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de familie zich niet op het 
grondgebied van de lidstaat bevindt, 
verleent de lidstaat bijstand aan de 
minderjarige voor zijn terugkeer en de 
hereniging met de familie van de 
minderjarige, of voor de hereniging met 
zijn of haar familie in een andere lidstaat 
of in een derde land, wanneer dit in het 
belang van de minderjarige is; wanneer 
geen van deze opties mogelijk zijn of niet
in het belang van de minderjarige zijn, zal 
de lidstaat een duurzame oplossing voor 
de minderjarige zoeken, overeenkomstig 
de belangen van de minderjarige, 
waaronder begrepen de mogelijkheid van 
verwijzing naar de bevoegde nationale 
asielautoriteiten voor minderjarige 
slachtoffers van mensenhandel die 
internationale bescherming behoeven.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de positie van het kind te versterken.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
rechterlijke autoriteiten in het 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de
rechterlijke autoriteiten in het 
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strafonderzoek en de strafprocedure een 
speciale vertegenwoordiger aanstellen voor 
het minderjarige slachtoffer van 
mensenhandel, wanneer volgens het 
nationale recht de dragers van de 
ouderlijke verantwoordelijkheid de 
minderjarige in de strafprocedure niet 
mogen vertegenwoordigen, hetzij omdat er 
een belangenconflict is tussen hen en het 
slachtoffer, hetzij wanneer het gaat om 
een niet–begeleide minderjarige of deze 
van zijn familie gescheiden is.

strafonderzoek en de strafprocedure een 
voogd en een wettelijk vertegenwoordiger 
aanstellen voor het minderjarige slachtoffer 
van mensenhandel.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de positie van het kind te versterken.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om elke vraag die de 
voedingsbodem vormt voor een vorm van 
uitbuiting in verband met mensenhandel te 
ontmoedigen. 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen, zoals onderwijs en opleiding, 
met name vanuit een genderperspectief,
om elke vraag die de voedingsbodem 
vormt voor een vorm van uitbuiting in 
verband met mensenhandel te 
ontmoedigen. 

Or. en

Motivering

Onderwijs en opleiding kunnen een relevante rol spelen bij het ontmoedigen van de vraag 
naar diensten die worden "aangeboden" door slachtoffers van mensenhandel.
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Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten treffen passende 
maatregelen – zoals het opzetten, in 
voorkomend geval in samenwerking met 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, van informatie- en 
bewustmakingscampagnes en onderzoeks-
en opleidingsprogramma's – die zijn 
bedoeld om de mensen bewust te maken en 
met name minderjarigen te behoeden voor 
het gevaar dat zij het slachtoffer worden 
van mensenhandel. 

2. De lidstaten treffen passende 
maatregelen, inclusief via internet, – zoals 
het opzetten, in voorkomend geval in 
samenwerking met organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld, van 
informatie- en bewustmakingscampagnes 
en onderzoeks- en opleidingsprogramma's 
– die zijn bedoeld om de mensen bewust te 
maken en met name minderjarigen te 
behoeden voor het gevaar dat zij het 
slachtoffer worden van mensenhandel 
waarbij het genderperspectief volledig 
wordt geïntegreerd in deze maatregelen. 

Or. en

Motivering

Internet wordt steeds vaker gebruikt door mensenhandelaars en dit kan niet worden 
genegeerd in deze richtlijn.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten voorzien in regelmatige 
opleiding voor ambtenaren, met name 
eerstelijnspolitiebeambten, grenswachten, 
arbeidsinspecteurs, gezondheidswerkers en 
consulair personeel, die in contact kunnen 
komen met slachtoffers en potentiële 
slachtoffers; deze opleiding moet hen in
staat stellen slachtoffers en potentiële 
slachtoffers van mensenhandel te 
herkennen en met hen om te gaan. 

3. De lidstaten voorzien in regelmatige 
opleiding, in het bijzonder vanuit een 
genderperspectief, voor ambtenaren, met 
name eerstelijnspolitiebeambten, 
grenswachten, arbeidsinspecteurs, rechters 
en personeel bij rechterlijke instanties, 
sociale, kinder- en gezondheidswerkers en 
consulair personeel, die in contact kunnen 
komen met slachtoffers en potentiële 
slachtoffers; deze opleiding moet hen in 
staat stellen slachtoffers en potentiële 
slachtoffers van mensenhandel te 
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herkennen en met hen om te gaan en onder 
deze slachtoffers diegenen te herkennen 
die internationale bescherming behoeven. 

Or. en

Motivering

Opleiding, met name wanneer het om  dergelijke kwetsbare mensen gaat, moet worden 
uitgebeid.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten overwegen maatregelen te 
nemen houdende strafbaarstelling van het 
gebruik maken van diensten die het 
voorwerp zijn van uitbuiting in de zin van 
artikel 2, in de wetenschap dat de 
betrokkene het slachtoffer is van een in 
artikel 2 bedoeld strafbaar feit. 

4. De lidstaten nemen maatregelen 
houdende strafbaarstelling van het gebruik 
maken van diensten die het voorwerp zijn 
van uitbuiting in de zin van artikel 2, in de 
wetenschap dat de betrokkene het 
slachtoffer is van een in artikel 2 bedoeld 
strafbaar feit tenzij het gebruik van de 
dienst werd bepaald door een 
daadwerkelijk gevaar voor het leven van 
de gebruikers of door humanitaire 
redenen. 

Or. en

Motivering

Het strafbaar stellen van het gebruik van diensten die worden "aangeboden" door slachtoffers 
van mensenhandel kan een sterk preventief effect hebben op de mensenhandel. 

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten stellen een gratis, 
meertalige hotline/helplijn met één 
Europees nummer in, met als doel het 
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verlenen van eerste hulp aan de 
slachtoffers.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de bijstand, steun en bescherming voor slachtoffers uit te breiden.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om een nationale rapporteur aan te stellen 
of in een mechanisme van soortgelijke 
strekking te voorzien. De taken van de 
rapporteur en het mechanisme bestaan met 
name in het vaststellen van tendensen 
inzake mensenhandel, het meten van de 
resultaten van bestrijdingsmaatregelen, en 
het uitbrengen van verslagen aan de 
bevoegde nationale autoriteiten. 

1. De lidstaten nemen de nodige
maatregelen om een onafhankelijke 
nationale rapporteur aan te stellen of in een 
mechanisme van soortgelijke strekking te 
voorzien. De taken van de rapporteur en 
het mechanisme bestaan met name in het 
verzamelen van vergelijkbare statistische 
gegevens, het vaststellen van tendensen 
inzake mensenhandel en van de 
beschermings- en bijstandsmechanismen, 
het meten van de resultaten van 
bestrijdingsmaatregelen, en het ten minste 
één keer per jaar uitbrengen van verslagen 
aan de bevoegde nationale autoriteiten en 
aan de EU-coördinator voor 
mensenhandel. 

Or. en

Motivering

Dit amendement is gericht op het verbeteren van het controlemechanisme en op het 
coördineren van dit mechanisme met de activiteiten van de EU-coördinator voor 
mensenhandel.
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Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Vergelijkbare statistische gegevens 
moeten in ieder geval gegevens bevatten 
over het aantal mensen dat wordt 
verhandeld, inclusief gegevens over 
gender, leeftijd, nationaliteit van de 
slachtoffers alsmede de vorm van 
mensenhandel, type diensten dat 
slachtoffers moesten verrichten, het 
aantal gearresteerde, vervolgde en 
veroordeelde mensenhandelaars en de 
verwijzingsmechanismen naar de 
nationale asielautoriteiten.

Or. en

Motivering

Het beschikken over vergelijkbare gegevens is van essentieel belang bij het vaststellen van 
effectief beleid inzake mensenhandel.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Verzamelde informatie moet worden 
doorgestuurd aan de EU-coördinator voor 
mensenhandel, Eurojust, Europol en 
Frontex. Op die basis en met gebruik van 
eventuele andere beschikbare informatie 
stelt de EU-coördinator voor 
mensenhandel, in samenwerking met 
Eurojust, Europol en Frontex een 
jaarlijks verslag op over de stand van 
zaken ten aanzien van mensenhandel. Het 
verslag wordt aangeboden aan het 
Europees Parlement, de nationale 
parlementen, de Europese Commissie en 
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de Raad.

Or. en

Motivering

Controle moet voor alle betrokken EU-instellingen worden gecoördineerd.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Het Europees Parlement heeft 
het recht om een rapporteur te benoemen 
die bevoegd is deel te nemen aan de 
gezamenlijke activiteiten van de nationale 
rapporteurs.

Or. en

Motivering

Het Europees moet worden betrokken bij het controlemechanisme.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
EU-coördinator

Het juridisch kader van de coördinator 
voor mensenhandel van de Europese Unie 
wordt onder de supervisie van de 
commissaris voor Binnenlandse zaken 
geplaatst. De coördinator voor 
mensenhandel van de Europese Unie is 
bevoegd om een coherente benadering 
vast te stellen ten aanzien van 
mensenhandel in de lidstaten en op EU-
niveau, de acties van de nationale 
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rapporteurs te coördineren en 
geharmoniseerde controle te bieden; de 
verslaglegging aan de Europese 
instellingen zal worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

De coördinator voor mensenhandel moet handelen krachtens een duidelijk juridisch kader.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten doen de Commissie alle 
informatie toekomen die zij nodig heeft 
voor het opstellen van het in lid 1 bedoelde 
verslag, Die informatie omvat een 
gedetailleerde beschrijving van de 
maatregelen die op grond van artikel 8 en 
de artikelen 10 tot en met 16 zijn toegepast, 
alsmede een beschrijving van de 
overwegingen die zijn gemaakt met 
betrekking tot eventuele maatregelen in de 
zin van artikel 15, lid 4. 

2. De lidstaten doen de Commissie en de 
EU-coördinator voor mensenhandel alle 
informatie toekomen die zij nodig heeft 
voor het opstellen van het in lid 1 bedoelde 
verslag, Die informatie omvat een 
gedetailleerde beschrijving van de 
maatregelen die op grond van artikel 8 en 
de artikelen 10 tot en met 16 zijn toegepast, 
alsmede een beschrijving van de 
overwegingen die zijn gemaakt met 
betrekking tot eventuele maatregelen in de 
zin van artikel 15, lid 4.

Or. en

Motivering

De coördinerende rol van de coördinator voor mensenhandel in acht nemend, zou hij of zij 
bevoegd moeten zijn om zoveel mogelijk informatie te ontvangen.
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TOELICHTING

De handel in mensen is een moderne vorm van slavernij, een ernstige misdaad en een ernstige 
schending van de fundamentele mensenrechten, die mensen door middel van bedreiging, 
geweld en vernedering in een afhankelijkheidssituatie brengt.

Mensenhandel is ook een uiterst lucratieve zaak voor de georganiseerde misdaad, met hoge 
winstmogelijkheden en beperkte risico's, en kan vele vormen aannemen, die bijvoorbeeld 
betrekking hebben op seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid, illegale handel in menselijke 
organen, bedelarij, inclusief het gebruik van een afhankelijke persoon voor de bedelarij, 
illegale adoptie en huishoudelijk werk.

Het belang van dit fenomeen is indrukwekkend, maar zeker niet precies bekend.

Het Verdrag van Lissabon heeft EU-maatregelen versterkt op het gebied van de justitiële en 
politiële samenwerking in strafzaken, waaronder de bestrijding van de mensenhandel, en het 
Europees Parlement zal zijn rol als co-wetgever ten volle moeten spelen. 

Het Verdrag van Lissabon bevat meerdere verwijzingen naar de strijd tegen mensenhandel: de 
artikelen 82 en 83 vormen de juridische basis voor het vaststellen van minimumregels 
betreffende de omschrijving van strafbare feiten en straffen op het gebied van mensenhandel 
en seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen. Maar ook artikel 79 moet in overweging 
worden genomen, omdat hier een juridische basis wordt vastgesteld krachtens het 
gemeenschappelijk immigratiebeleid, inclusief de kwestie van mensenhandel.

Het rechtskader in de EU voor de bestrijding van mensenhandel berust op dit moment 
voornamelijk op:

- Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad van 19 juli 2002 over de bestrijding van de 
mensenhandel, dat gericht is op een minimale harmonisering van nationale wetgeving; 

- Richtlijn 2004/81/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verblijfstitel die 
in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan 
onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp 
hebben gekregen bij illegale immigratie.

Uit ervaring is gebleken dat dit juridisch kader niet effectief genoeg is en dat de EU meer 
moet doen. In dit perspectief heeft de Europese Commissie in 2009 een voorstel voor een 
nieuw Kaderbesluit gepresenteerd. Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon, dat alle lopende juridische procedures heeft onderbroken, kon de onderhandeling bij 
de Raad niet leiden tot het formeel aannemen van het Kaderbesluit, en de Europese 
Commissie heeft een nieuw voorstel ingediend voor een Richtlijn inzake de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2002/629/JBZ (COM(2010)95 definitief). 

Het Europees Parlement zet zich als co-wetgever bijzonder sterk in voor de samenwerking 
met de Commissie en de Raad bij het uitbreiden van een effectief EU-beleid tegen 
mensenhandel.
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In de resolutie die werd aangenomen op 10 februari 2010 (P7_TA(2010)0018) heeft het 
Europees Parlement onder andere het standpunt ingenomen dat:

a) er maatregelen tegen de mensenhandel ontwikkeld dienen te worden door een 
vooral op de mensenrechten gerichte alomvattende benadering te kiezen die de 
bestrijding van de mensenhandel, de preventie en de bescherming van de slachtoffers 
als kernpunten heeft;
b) er een op de slachtoffers gerichte benadering dient te worden gekozen, hetgeen 
betekent dat alle mogelijke soorten slachtoffers moeten worden geïdentificeerd, 
aangesproken en beschermd, waarbij speciale aandacht moet uitgaan naar kinderen en 
andere risicogroepen;
c) er een EU-coördinator voor mensenhandel dient te worden benoemd die de acties en 
het beleid van de Europese Unie op dit gebied moet coördineren, inclusief de 
activiteiten van het netwerk van nationale rapporteurs; deze coördinator zal verslag 
uitbrengen aan het Europees Parlement en het Permanent Comité operationele 
samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI);

d) erop wordt toegezien dat het beleid tegen de mensenhandel ook aspecten omvat in 
verband met sociale zaken en sociale insluiting, inclusief geëigende programma’s en 
effectieve methoden voor de sociale herintegratie van slachtoffers, waaronder ook 
maatregelen in de sfeer van werkgelegenheid en sociale zekerheid;

e) de nodige aandacht wordt geschonken aan de externe dimensie van de 
mensenhandel, alsook aan aspecten van immigratie-, asiel en herintegratiebeleid;

f) informatie- en bewustmakingscampagnes worden gevoerd via het onderwijs- en 
schoolsysteem in de herkomst-, doorgangs- en bestemmingslanden.

Het Europees Parlement is van mening dat de straffen voor mensenhandelaars moeten worden 
verhoogd naar het niveau van het voorstel van 2009 en dat ook de inbeslagname van middelen 
moet worden toegepast.
Bovendien is het Europees Parlement ervan overtuigd dat bijstand aan slachtoffers, met name 
aan minderjarige slachtoffers, verder ontwikkeld moet worden. Bij minderjarige slachtoffers 
moeten de belangen van de minderjarige een primaire overweging zijn.

Daarnaast moeten de EU en de lidstaten meer doen om de vraag te ontmoedigen, inclusief 
bewustwordingscampagnes, onderwijs, opleiding, enzovoort, en hierbij moet een 
genderperspectief volledig worden geïntegreerd. De lidstaten moeten ook het bewust 
gebruiken van diensten van slachtoffers van mensenhandel strafbaar stellen. Het strafbaar 
stellen is in overeenstemming met ander EU-beleid, waar de wetgeving reeds voorziet in 
straffen voor werknemers die gebruik maken van arbeid door slachtoffers van mensenhandel 
en dit heeft een sterk preventief effect.
Teneinde een beter en nauwkeuriger beeld te krijgen van dit fenomeen, moeten er 
geharmoniseerde gegevens worden verzameld die in ieder geval gegevens moeten bevatten 
over het aantal mensen dat wordt verhandeld, inclusief gegevens over gender, leeftijd, 
nationaliteit van de slachtoffers alsmede de vorm van mensenhandel, type diensten dat 
slachtoffers moesten verrichten, het aantal gearresteerde, vervolgde en veroordeelde 
mensenhandelaars en de verwijzingsmechanismen naar de nationale asielautoriteiten.
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Tot slot moet er een coördinator voor mensenhandel worden ingesteld op basis van een 
duidelijk juridisch kader.


