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TOELICHTING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN BEVINDINGEN

Het doel van dit verslag was om de uitvoering te beoordelen van Richtlijn 2011/36/EU waarin 
minimumregels zijn vastgesteld betreffende de omschrijving van strafbare feiten en straffen 
op het gebied van mensenhandel met inachtneming van migratie en het genderperspectief. 
Aan bod komen ook de wettelijke omzettingsmaatregelen op het niveau van de lidstaten, de 
praktische uitvoering van de richtlijn in de lidstaten, de positieve ontwikkelingen en de 
problemen tijdens de uitvoering. Tot slot worden in het verslag enkele aanbevelingen gedaan 
aan de Commissie en de lidstaten ter bevordering van de uitvoering van de richtlijn in de 
toekomst.

Achtergrond – de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel (Richtlijn 2011/36/EU)

Zoals in de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel wordt geformuleerd, is “mensenhandel 
[...] een ernstig, vaak in het kader van georganiseerde misdaad gepleegd misdrijf, een grove 
schending van de fundamentele rechten”. Deze richtlijn, die in 2011 is vastgesteld, biedt een 
holistische en genderspecifieke aanpak van de bestrijding van mensenhandel, gezien vanuit 
het oogpunt van de mensenrechten.

In de richtlijn is mensenhandel als volgt gedefinieerd: “het werven, vervoeren, overbrengen, 
huisvesten of opnemen van personen, daaronder begrepen de wisseling of overdracht van de 
controle over deze personen, door dreiging met of gebruik van geweld of andere vormen van 
dwang, door ontvoering, bedrog, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare 
positie of het verstrekken of in ontvangst nemen van betalingen of voordelen, teneinde de 
instemming van een persoon te verkrijgen die controle heeft over een andere persoon, ten 
behoeve van uitbuiting” (artikel 2, lid 1).

De richtlijn bevat strafrechtelijke bepalingen voor de vervolging van daders en de 
bescherming van en bijstand aan slachtoffers, met inbegrip van de verdediging van hun 
rechten tijdens strafprocedures. Verbetering van preventie is een belangrijke doelstelling van 
deze richtlijn, waarin tevens monitoringmaatregelen worden opgelegd. Er is sprake van een 
sterk verband met Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, 
de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten. Bovendien wordt 
onderkend dat mensenhandel een genderspecifiek fenomeen is en dat vrouwen en mannen 
vaak om verschillende redenen aan mensenhandel ten prooi vallen. Daarom moeten bijstands- 
en ondersteuningsmaatregelen ook genderspecifiek zijn.

De richtlijn moest uiterlijk op 6 april 2013 in het intern recht zijn omgezet. De Commissie 
heeft het Parlement en de Raad op 6 april 2015 verslag uitgebracht van de naleving van deze 
richtlijn door de lidstaten. Vervolgens heeft de Commissie in 2016 haar eerste verslag 
uitgebracht over de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van de bestrijding van 
mensenhandel als vereist op grond van artikel 20 van de richtlijn, gevolgd door een tweede 
verslag in december 2018, terwijl het derde verslag in oktober 2020 wordt gepubliceerd.

Uit deze verslagen en uit de verslagen van andere relevante belanghebbenden komt naar voren 
dat bijna tien jaar na de vaststelling van deze richtlijn nog steeds bepaalde obstakels bestaan 
die de volledige uitvoering in de weg staan. In dit verslag over de uitvoering worden deze 
obstakels benoemd en toegelicht. Verder worden de Commissie, lidstaten en andere 
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belanghebbenden aanbevelingen aangereikt om de praktijken zo doeltreffend mogelijk op 
elkaar af te stemmen en de obstakels voor de volledige en effectieve uitvoering van deze 
richtlijn weg te nemen.

Gevolgde methodologie bij de verslaglegging van de uitvoering van Richtlijn 2011/36/EU

Bij het opstellen van dit verslag hebben de twee corapporteurs vele taken op zich genomen. 
Daarbij ging het om: een uitvoeringsanalyse van de Parlementaire Onderzoeksdiensten 
getiteld “Trafficking in Human Beings: Migration and Gender Issues”, gepubliceerd in 
september 2020, de FEMM-workshop over genderelementen in februari 2020 en een aantal 
raadplegingen van institutionele belanghebbenden/belanghebbenden uit het maatschappelijk 
middenveld. Verder hebben diverse bijeenkomsten met niet-gouvernementele organisaties 
(ngo’s) plaatsgevonden teneinde een helder beeld van de praktische realiteit te krijgen. 
Daarbij ging het om de volgende organisaties: UNODC, UN Women, EIGE, FRA, EASO, 
Europese Vrouwenlobby, Women Link Worldwide, CEAR, APRAMP, ACCEM en Proyecto 
Esperanza.

Samenvatting van het verslag en beoordeling

Veel slachtoffers en mensenhandelaren blijven onopgemerkt en vallen buiten alle officiële 
statistieken. Veel statistische gegevens en rapporten zijn dan ook onvolledig en vormen geen 
accurate afspiegeling van de situatie. De lidstaten moeten zich meer inspanningen getroosten 
om mensenhandel in de context van migratie aan te pakken. Zij moeten zich daarbij op 
nieuwe patronen richten, zoals het feit dat vrouwen en meisjes onevenredig vaak het doelwit 
vormen van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting. Er moet meer worden gedaan 
om straffeloosheid tegen te gaan, te weten door degenen die slachtoffers uitbuiten en 
misbruiken voor het gerecht te brengen, met inbegrip van degenen die willens en wetens 
gebruikmaken van de diensten van de slachtoffers.

Het is zaak de transnationale aspecten van de identificatie van daders gecoördineerder aan te 
pakken door de winststromen te volgen. Bijna alle landen benadrukken in hun verslag dat 
ontoereikende middelen een groot obstakel was bij de bescherming van en bijstand aan 
slachtoffers van mensenhandel.

Bescherming, bijstand en ondersteuning van slachtoffers:
De detectie- en identificatiegraad van slachtoffers blijft laag in weerwil van de bereidheid van 
de lidstaten om proactieve detentiemaatregelen te treffen. Daarvoor zijn diverse oorzaken aan 
te voeren, zoals een beperkt aantal slachtoffers dat zichzelf als zodanig bekendmaakt (wat 
weer te maken kan hebben met hun gebrek aan vertrouwen in wetshandhavingsautoriteiten, 
trauma’s, angst voor de daders enz.). Aan de andere kant worden slachtoffers door het 
strafrecht in de lidstaten nog steeds slechts in beperkte mate aangemoedigd om zich kenbaar 
te maken, vooral wanneer de risico’s in aanmerking worden genomen, zoals vergelding of 
uitzetting.

Bij bepaalde groepen mensen is de kans groot dat zij in aanraking komen met slachtoffers van 
mensenhandel. Denk bijvoorbeeld aan wetshandhavers, aanklagers, zorgverleners, docenten, 
kinderbeschermers en arbeidsinspecteurs. Hun capaciteiten moeten worden aangescherpt 
zodat zij deze slachtoffers kunnen herkennen, bijstand kunnen verlenen en hen kunnen 
doorverwijzen overeenkomstig de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel. Deskundig 
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personeel moet de slachtoffers effectieve instrumenten en middelen aanreiken, zoals 
gendertrainingen en trainingen voor kinderen.

Het gebrek aan gegevens over het aantal geïdentificeerde slachtoffers van mensenhandel in 
internationale beschermingsprocedures belet een volledige beoordeling van de 
doeltreffendheid van identificatiemechanismen die nationale autoriteiten hebben ingesteld. De 
lidstaten moeten zorgen voor toegankelijke, gratis juridische bijstand, diensten voor 
arbeidsvoorziening en psychologische en medische hulp, zeker in crisis- en noodsituaties, 
zoals de COVID-19-pandemie.

Mensenhandel als genderspecifiek misdrijf: mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting aanpakken:
Uit statistieken en gegevens blijkt overduidelijk dat seksuele uitbuiting in de Europese Unie 
de meest voorkomende vorm van mensenhandel is.

Bijna drie kwart van alle slachtoffers in de EU zijn vrouwen en meisjes, het merendeel met 
het oog op seksuele uitbuiting. Vrouwen en meisjes vormen sinds 2008 consistent de 
meerderheid onder de slachtoffers, terwijl het merendeel van alle minderjarige slachtoffers 
meisjes betreft die ook met het oog op seksuele uitbuiting worden verhandeld. 60 % van de 
slachtoffers wordt met het oog op seksuele uitbuiting verhandeld en meer dan de helft van hen 
is burger van een EU-land. Meer dan 90 % van alle slachtoffers van mensenhandel met het 
oog op seksuele uitbuiting bestaat uit vrouwen en meisjes, terwijl 70 % van alle verdachte, 
vervolgde en veroordeelde mensenhandelaren mannen zijn.

Deze gegevens tonen aan dat mensenhandel een misdrijf met een genderdimensie is. Vrouwen 
en meisjes vormen nog steeds de meerderheid onder de slachtoffers van mensenhandel met 
het oog op alle vormen van uitbuiting. Deze trends worden consistent onderstreept door de 
Commissie, lidstaten, maatschappelijke organisaties en EU-bureaus/agentschappen. De 
mensenhandel vereist dan ook een genderspecifieke aanpak en de lidstaten moeten bij de 
monitoring van de uitvoering van de EU-wetgeving tegen mensenhandel meer aandacht 
schenken aan de genderdimensie.

Straffeloosheid is een cruciaal aspect van mensenhandel, en is vooral relevant in verband met 
seksuele uitbuiting. Het aantal slachtoffers is in werkelijkheid hoger dan het aantal 
geregistreerde slachtoffers. De meeste slachtoffers blijven namelijk onopgemerkt en het aantal 
vervolgingen en veroordelingen van daders blijft laag. Bovendien worden onderzoek en 
vervolging belemmerd door uitdagingen die terug te voeren zijn op het gebruik van internet, 
sociale media en digitale technologieën voor het ronselen van slachtoffers van mensenhandel.

De maatschappelijke tolerantie van genderongelijkheid en geweld jegens vrouwen en meisjes 
houdt een vruchtbare voedingsbodem voor mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting 
in stand. Het bestrijden van deze cultuur van straffeloosheid en het versterken van de 
verantwoordingsplicht vergen extra inspanningen en meer samenwerking op het gebied van 
politieonderzoek en strafrechtelijke vervolgingen en veroordelingen, niet alleen van 
mensenhandelaren, maar ook van degenen die van het misdrijf profiteren en slachtoffers 
uitbuiten.

Een belangrijk aspect van de preventie van mensenhandel is dan ook het terugdringen van de 
vraag door de gebruikmaking van de diensten van slachtoffers van mensenhandel strafbaar te 
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stellen, met name van slachtoffers van seksuele uitbuiting. Dit moet gepaard gaan met 
exitprogramma’s of bewustwordingscampagnes om de vraag naar seksuele diensten van 
dergelijke personen overeenkomstig artikel 18, lid 4, van de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel te ontmoedigen. Dit zou in belangrijke mate bijdragen tot het onderkennen van 
de ernst van dit misdrijf en tot de totstandkoming van een kader voor de preventie van 
mensenhandel en het paal en perk stellen aan de cultuur van straffeloosheid.

Mensenhandel in de context van asiel en migratie:
Grotere migratiestromen kunnen het risico van mensenhandel in Europa vergroten.
Migranten lopen in de diverse fasen van hun asielprocedure een grote kans om ten prooi te 
vallen aan mensenhandel. Er zijn een aantal factoren die de kwetsbaarheid van migranten 
voor mensenhandel vergroten:
(1) beperkte toegang tot informatie over migratieprocedures;
(2) te weinig kennis van het arbeidsstelsel en de wet- en regelgeving in het land van 
bestemming; (3) de rol van externe tussenpersonen in migratieprocedures; en
(4) te weinig veilige, legale en overzichtelijke migratiekanalen voor asielzoekers.
Bovendien kunnen de afwijzing van een asielaanvraag en een terugkeerbesluit het risico om 
slachtoffer te worden van mensenhandel nog verder vergroten.

De IOM heeft in 2017 een enquête gehouden onder 9000 migranten en vluchtelingen die de 
route door het centrale en oostelijke Middellandse Zeegebied hadden gevolgd. Onder hen 
bleken gevallen van mensenhandel vaak voor te komen: bijna twee derde van alle mannelijke 
en vrouwelijke migranten gaf aan dat ze wel eens hadden meegemaakt dat ze tegen hun wil 
werden vastgehouden en een klein aantal (9 % van de mannen en 15 % van de vrouwen) gaf 
aan dat ze een of meer van de vier typen uitbuiting aan den lijve hadden ondervonden.

Het aantal slachtoffers van mensenhandel dat in het kader van internationale 
beschermingsprocedures is geregistreerd, is zeer laag in weerwil van het feit dat veel lidstaten 
systemen hebben opgezet om slachtoffers van mensenhandel te detecteren, te identificeren en 
door te verwijzen naar passende procedures voor internationale bescherming (door middel van 
individuele beoordelingen, vraaggesprekken).

Desalniettemin blijkt uit onderzoek dat het gebrek aan gegevens over het aantal 
geïdentificeerde slachtoffers van mensenhandel in internationale beschermingsprocedures een 
volledige beoordeling belet van de doeltreffendheid van identificatiemechanismen die 
nationale autoriteiten hebben ingesteld.

Specifiek in de context van toegenomen migratiestromen naar de EU is als onderdeel van de 
Europese migratieagenda in april 2015 de hotspot-aanpak geïntroduceerd. In dat kader zijn 
diverse hotspots opgezet ten behoeve van de samenwerking ter plekke tussen de relevante 
EU-bureaus/agentschappen en de lidstaten in de frontlinie waar asielzoekers en andere 
migranten aankomen. De identificatie van slachtoffers op deze hotspots blijft echter zeer 
beperkt en de praktijken in de lidstaten zijn niet coherent. Mede daarom hebben de 
corapporteurs aanbevelingen gedaan over het vergroten van de inspanningen voor de 
identificatie van mogelijke slachtoffers, onder meer door maatschappelijke organisaties en 
andere actoren in te schakelen en het betrokken personeel de nodige trainingen te geven.

Kinderhandel:
Een derde van de asielzoekers die in de EU aankomt, zijn kinderen en niet-begeleide 
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minderjarigen1. In een recente studie van de Parlementaire Onderzoeksdiensten2 wordt in de 
context van gemengde migratiestromen aangegeven dat vrouwen en kinderen een extra hoog 
risico lopen om slachtoffer van mensenhandel te worden. Daarin wordt ook opgemerkt dat 
bijna een kwart van alle slachtoffers in de EU kinderen betreft, dat meisjes ongeveer 78 % van 
de slachtoffers uitmaken en dat bijna 75 % van alle minderjarige slachtoffers in de EU burger 
van een EU-land zijn. Zij zijn extra kwetsbaar en kunnen ernstige en blijvende lichamelijke, 
psychologische en emotionele schade oplopen.

Richtlijn 2011/36/EU legt autoriteiten in de lidstaten ook de verplichting op om terdege 
rekening te houden met de persoonlijke en bijzondere situatie van het niet-begeleide 
minderjarige slachtoffer. In dat verband moeten ze maatregelen nemen om de belangen van de 
minderjarige te beschermen en in voorkomend geval een voogd voor de niet-begeleide 
minderjarige aanwijzen.

Uit verslagen blijkt dat in de context van migratie kinderen ook worden gestraft voor 
misdrijven die ze onder dwang van een mensenhandelaar hebben gepleegd. Bij enkele 
gevallen bleek dat niet alleen de slachtoffergerichte aanpak uit de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel niet was toegepast, maar dat er zelfs sprake was van schendingen van de 
mensenrechten.

Volgens de richtlijn moeten kinderen toegang krijgen tot kosteloos juridisch advies en tot 
kosteloze vertegenwoordiging in rechte. Bovendien moeten beschermende maatregelen voor 
minderjarige slachtoffers worden genomen, met extra aandacht voor niet-begeleide 
minderjarige slachtoffers, in de vorm van bijvoorbeeld een voogd. Ondanks verbeteringen 
doen veel lidstaten nog te weinig aan de bescherming en bijstand van kinderen.

Efficiëntie van strafrechtstelsels en de strafbaarstelling van de vraag:
Hoewel enkele verbeteringen kunnen worden vastgesteld, blijven onvoldoende onderzoek, 
weinig geslaagde vervolgingen en een lage veroordelingsgraad een veelvoorkomend en 
terugkerend patroon bij de lidstaten. Daar komt nog bij dat uit EU-brede 
gegevensverzamelingen blijkt dat de vonnissen van rechtbanken in de diverse lidstaten 
uiteenlopen. Van de 3691 vonnissen die in de periode 2015-2016 zijn uitgesproken, leidden er 
302 tot vrijspraak, 2925 tot een veroordeling en 464 tot een andere uitspraak3.

De lidstaten hebben wettelijke bepalingen die autoriteiten de mogelijkheid bieden om 
slachtoffers van mensenhandel niet te vervolgen of te bestraffen. De praktische toepassing 
daarvan leidt echter nog steeds tot bestraffing van slachtoffers, zowel volwassenen als 
kinderen, en met inbegrip van gevangenneming. Dit is een ernstige schending van de 
mensenrechten en kan het wantrouwen van slachtoffers ten opzichte van het strafrechtstelsel 
van het desbetreffende land verder aanwakkeren. Onduidelijkheid bij de toepassing van 
wettelijke bepalingen en tekortkomingen in de identificatieprocessen hebben een negatieve 
invloed op de uitvoering van artikel 8 in de lidstaten.
Het is nodig dat de professionals die bij de diverse fasen van de procedures betrokken zijn, 

1 Uitvoeringsanalyse van de Parlementaire Onderzoeksdiensten, blz. 69.
2 Scherrer A., “Detecting and protecting victims of trafficking in hotspots: Ex-post evaluation”, Parlementaire 
Onderzoeksdiensten, 2019. 
3 “Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU”, 2018, blz. 101: https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-
study.pdf

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631757
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
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zich beter specialiseren.

Volgens de richtlijn (en onderschreven door beleidsdocumenten als de strategie en de 
bijbehorende mededeling) is de strafbaarstelling van de bewuste gebruikmaking van de 
diensten van slachtoffers van mensenhandel een van de belangrijkste maatregelen die de 
lidstaten moeten nemen om mensenhandel te voorkomen.

Samenwerking tussen de lidstaten en EU-bureaus/agentschappen:
Samenwerking met de lidstaten is belangrijk om op de rechten van slachtoffers van 
mensenhandel te anticiperen en om deze te detecteren en te waarborgen. Verder spelen 
diverse EU-bureaus/agentschappen een belangrijke rol bij de ondersteuning van specifieke 
lidstaten bij hun strijd tegen de mensenhandel en bij het stimuleren van samenwerking tussen 
twee of meer lidstaten. EASO en Frontex helpen beide bij het uitbreiden van de capaciteiten 
van de lidstaten voor de registratie van aangekomen migranten, met name bij het instellen van 
hotspots door capaciteitsopbouwende instrumenten voor de detectie van slachtoffers van 
mensenhandel te verstrekken, zoals trainingen, toolkits en richtsnoeren.

Een gebrek aan ervaring met grensoverschrijdende samenwerking is aangemerkt als potentieel 
negatieve invloed op onderzoek en strafprocedures. Diverse nationale autoriteiten zijn 
overgegaan tot bilaterale samenwerking of samenwerking via andere kanalen, zoals Europol 
of Interpol.

Uit onderzoek is gebleken dat:
1) er in de loop der jaren een effectievere samenwerking tussen de lidstaten is ontstaan en 

dat voorbeelden van goede pan-Europese, regionale en bilaterale praktijken kunnen 
worden aangewezen;

2) de lidstaten profiteren van en waardering hebben voor de verschillende vormen van 
steun door diverse EU-bureaus/agentschappen en -instrumenten;

3) een aantal uitdagingen en verbeterpunten nog steeds spelen, met name met betrekking 
tot de noodzaak tot een grotere verantwoordingsplicht bij een aanpak waarbij meerdere 
bureaus/agentschappen betrokken zijn.

Het is noemenswaardig dat bij het verzamelen van gegevens van de lidstaten bleek dat er in 
het kader van de bestrijding van mensenhandel weinig belang aan FRA wordt toegekend. 
FRA kan een grotere rol spelen bij het screenen van (straf)rechtelijke procedures, met name 
wanneer deze meerdere lidstaten en wetshandhavingsinstanties omvatten. Dit zou de 
monitoring van de gevolgen voor de grondrechten onder het EU-recht op dit gebied 
versterken.
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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de uitvoering van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan
(2020/2029(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) en de artikelen 8, 79 en 83 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien de artikelen 3, 5 en 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM), 

– gezien Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 
inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel)1,

– gezien de Conventie van de Raad van Europa over actie tegen mensenhandel en de 
aanbevelingen van de Raad van Europa op dit gebied,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde 
misdaad (het Verdrag van Palermo) en de bijbehorende protocollen, met name het 
Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het 
bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel (het Mensenhandelprotocol van de Verenigde 
Naties) en het Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over zee en door de 
lucht,

– gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en het Facultatief Protocol bij 
het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind inzake de verkoop 
van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, en gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 26 november 2019 over kinderrechten naar aanleiding van het 
dertigjarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind2,

– gezien het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing,

– gezien het werk van de speciale rapporteur van de VN inzake mensenhandel, met name 

1 PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0066.
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vrouwen en kinderen, 

– gezien het Verdrag van de VN inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie 
van vrouwen (CEDAW), met name artikel 6, betreffende de bestrijding van alle vormen 
van handel in vrouwen en van het exploiteren van prostitutie van vrouwen,

– gezien het VN-Verdrag inzake de afschaffing van mensenhandel en van de exploitatie 
van prostitutie van anderen, 

– gezien de verklaring en het actieprogramma van Peking, die op 15 september 1995 zijn 
goedgekeurd op de vierde Wereldvrouwenconferentie, en de latere slotdocumenten die 
zijn aangenomen op speciale bijeenkomsten van de Verenigde Naties Beijing +5 (2000), 
Beijing +10 (2005), Beijing +15 (2010) en het slotdocument van de toetsingsconferentie 
Beijing +20,

– gezien het “Joint UN Commentary” over de EU-richtlijn inzake de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, waarin wordt 
opgeroepen om slachtoffers van mensenhandel op een genderbewuste manier 
internationale bescherming te verlenen,

– gezien het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) betreffende de 
gedwongen arbeid (1930, nr. 29), het Protocol van 2014 daarbij, het Verdrag 
betreffende de afschaffing van gedwongen arbeid (1957, nr. 105) en de Aanbeveling 
betreffende gedwongen arbeid (aanvullende maatregelen) (2014, nr. 203), het Verdrag 
betreffende de ergste vormen van kinderarbeid (1999, nr. 182) en het Verdrag inzake 
fatsoenlijk werk voor huishoudelijk personeel (2011, nr. 189),– gezien de leidende 
beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten,

– gezien algemene aanbeveling nr. 33 van het VN-comité voor de uitbanning van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW) van 23 juli 2015 over de toegang van vrouwen tot 
de rechter,

– gezien de resolutie van de Verenigde Naties getiteld “Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development” (Onze wereld transformeren: Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling), aangenomen door de Algemene Vergadering op 25 september 
2015, met name duurzame-ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 5.2 inzake de uitbanning 
van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de publieke en private sfeer, 
met inbegrip van mensenhandel en seksuele en andere vormen van uitbuiting,

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul), 

– gezien Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 
2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 
2001/220/JBZ van de Raad (de richtlijn rechten van slachtoffers)3,

– gezien Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 

3 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57.
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2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad4, 

– gezien 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 landen5,

– gezien Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 
2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer 
van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven6,

– gezien 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 (de richtlijn betreffende de verblijfstitel)7,

– gezien Richtlijn 2002/90/EG van de Raad van 28 november 2002 tot omschrijving van 
hulpverlening bĳ illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblĳf8, en 
Kaderbesluit 2002/946/JBZ van de Raad van 28 november 2002 tot versterking van het 
strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bĳ illegale binnenkomst, 
illegale doortocht en illegaal verblĳf9, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 juni 2020 getiteld “EU-strategie inzake 
de rechten van slachtoffers (2020-2025)” (COM(2020)0258),

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 juni 2012 getiteld “De EU-strategie 
voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016” (COM(2012)0286),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 17 oktober 2014 
getiteld “Mid-term report on the implementation of the EU strategy towards the 
eradication of trafficking in human beings” (SWD(2014)0318) en gezien het eerste 
(COM(2016)0267), tweede (COM(2018)0777) en derde voortgangsverslag 
(COM(2020)0661) daarbij, 

– gezien het verslag van de Commissie ter beoordeling van de mate waarin de lidstaten de 
nodige maatregelen hebben genomen om te voldoen aan Richtlijn 2011/36/EU inzake 
de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers 
daarvan, in overeenstemming met artikel 23, lid 1, van de richtlijn (COM(2016)0722), 

– gezien zijn resolutie van 23 oktober 2020 over gendergelijkheid in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU10, 

– gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de toetreding van de EU tot het 

4 PB L 18 van 21.1.2012, blz. 7.
5 PB L 168 van 30.6.2009, blz. 24.
6 PB L 348 van 24.12.2008, blz. 9.
7 PB L 261 van 6.8.2004, blz. 19.
8 PB L 328 van 5.12.2002, blz. 17.
9 PB L 328 van 5.12.2002, blz. 1.
10 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0286.
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Verdrag van Istanbul en andere maatregelen ter bestrijding van gendergerelateerd 
geweld11,

– gezien zijn resolutie van 5 juli 2016 over de bestrijding van mensenhandel in de externe 
betrekkingen van de EU12,

– gezien zijn resolutie van 12 mei 2016 over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2011/36/EU van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel 
en de bescherming van slachtoffers daarvan vanuit een genderperspectief13, 

– gezien zijn resolutie van 26 februari 2014 over seksuele uitbuiting en prostitutie en de 
gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid14,

– gezien de mededeling van de Commissie van 4 december 2017 getiteld “Verslag over 
de follow-up van de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel en het 
vaststellen van verdere concrete maatregelen” (COM(2017)0728),

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 maart 2020 getiteld “Een Unie van 
gelijkheid: strategie voor gendergelijkheid 2020-2025” (COM(2020)0152),

– gezien de studie van de Commissie over de economische, sociale en menselijke kosten 
van mensenhandel binnen de EU (2020), de studie van de Commissie over evaluatie van 
de werking van de nationale en transnationale verwijzingsmechanismen van de lidstaten 
(2020), de studie van de Commissie over gegevensverzameling betreffende 
mensenhandel in de EU (2020) en de studie van de Commissie over de genderdimensie 
van mensenhandel (2016),

– gezien de gezamenlijke verklaring om samen te werken bij de aanpak van 
mensenhandel, ondertekend in 2018 door het Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (EASO), het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA), het 
Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (Europol), het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële 
samenwerking in strafzaken (Eurojust), de Europese Stichting tot verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound), het Agentschap van de Europese Unie 
voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol), het Europees 
Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA), het Agentschap van 
de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het 
gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), het Europees Grens- en 
kustwachtagentschap (Frontex) en het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE),

– gezien het situatieverslag van Europol van 18 februari 2016 getiteld “Trafficking in 
human beings in the EU”,

– gezien het verslag van Europol getiteld “The challenges of countering human trafficking 
in the digital era” (De uitdagingen bij de bestrijding van mensenhandel in het digitale 

11 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0080.
12 PB C 101 van 16.3.2018, blz. 47.
13 PB C 76 van 28.2.2018, blz. 61.
14 PB C 285 van 29.8.2017, blz. 78.
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tijdperk) van 18 oktober 2020,

– gezien het verslag van Europol van 2017 over de dreigingsevaluatie van de zware en 
georganiseerde criminaliteit (Socta),

– gezien het vierde jaarlijkse verslag van het Europees Centrum tegen migrantensmokkel 
van Europol van 15 mei 2020,

– gezien het verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, getiteld 
“Severe labour exploitation:  workers moving within or into the European Union” 
(Ernstige arbeidsuitbuiting: werknemers die zich binnen of naar de Europese Unie 
verplaatsen),

– gezien het verslag van Eurostat van 17 oktober 2014 “Trafficking in human beings”,

– gezien resolutie 9/1 van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag van de 
Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit 
(UNTOC) betreffende de instelling van het mechanisme voor de evaluatie van de 
uitvoering van het UNTOC en de daaraan gehechte protocollen,

– gezien de UNHCR-richtsnoeren van 7 april 2006 inzake internationale bescherming 
getiteld “The application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol 
relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being 
trafficked”, 

– gezien het algemeen verslag van het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding 
(UNODC) van 2018 over de mensenhandel,

– gezien algemene aanbeveling nr. 38 van het VN-comité voor de uitbanning van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW) van 6 november 2020 over de handel in meisjes 
en vrouwen in de context van wereldwijde migratie,

– gezien de Europese uitvoeringsanalyse getiteld “Implementation Assessment of 
Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues”, op 15 september 2020 
gepubliceerd door het directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten15,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement en artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 bij het 
besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de 
procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van 
initiatiefverslagen,

– gezien de gezamenlijke beraadslagingen van de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid 
overeenkomstig artikel 58 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid (A9-0011/2021),

15 Europese uitvoeringsanalyse getiteld “Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender 
issues”, directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten, afdeling Evaluatie achteraf, 15 september 2020.
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A. overwegende dat mensenhandel een schending van de menselijke waardigheid en de 
lichamelijke en psychologische integriteit van mensen is die ons in ons dagelijks leven 
omringt en een grove schending van de grondrechten uitmaakt in de zin van artikel 5, 
lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;

B. overwegende dat mensenhandel een sterk gendergebonden verschijnsel is, nu bijna drie 
kwart16 van alle slachtoffermeldingen in de EU in 2017 en 2018 vrouwen en meisjes 
waren, die overwegend verhandeld werden met het oog op seksuele uitbuiting; 
overwegende dat seksuele uitbuiting sinds 2008 de meest gemelde reden is voor 
mensenhandel in de EU;

C. overwegende dat het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel in de laatste 
door de Commissie onderzochte periode (2017 en 2018) is toegenomen ten opzichte van 
de voorgaande periode en verder blijft toenemen17; overwegende dat het daadwerkelijke 
aantal slachtoffers waarschijnlijk aanzienlijk hoger ligt dan blijkt uit de geregistreerde 
gegevens, aangezien veel gevallen onopgemerkt blijven;

D. overwegende dat kinderen een aanzienlijk deel van de slachtoffers van mensenhandel 
uitmaken; overwegende dat 78 % van alle verhandelde kinderen meisjes zijn en 68 % 
van alle verhandelde volwassenen vrouwen zijn18;

E. overwegende dat genderongelijkheid, armoede, gedwongen ontheemding, 
werkloosheid, gebrek aan sociaal-economische kansen, gebrek aan toegang tot 
onderwijs, gendergerelateerd geweld, discriminatie en marginalisering, en corruptie 
enkele van de factoren zijn die mensen, met name vrouwen en kinderen, kwetsbaar 
maken voor mensenhandel; overwegende dat de onderliggende oorzaken van 
mensenhandel nog onvoldoende worden aangepakt;

F. overwegende dat slachtoffers van mensenhandel vaak te maken krijgen met 
meervoudige en elkaar overlappende vormen van discriminatie en geweld, onder meer 
op grond van gender, leeftijd, ras, handicap, etnische herkomst, cultuur en godsdienst, 
alsook op grond van hun nationale of sociale herkomst of andere statussen, en 
overwegende dat deze vormen van discriminatie zelf aan mensenhandel kunnen 
bijdragen19;

G. overwegende dat er veel vormen van mensenhandel zijn, maar dat zij allemaal 
gebaseerd zijn op misbruik van de inherente kwetsbaarheid van de slachtoffers en 
gericht zijn op de uitbuiting van mensen, en overwegende dat de slachtoffers van 
mensenhandel diverse legale en illegale activiteiten blijken te verrichten, waaronder, 
maar niet uitsluitend, de landbouwsector, de voedselverwerking, de seksindustrie, 
huishoudelijk werk, productie, zorg, schoonmaak, andere sectoren (met name diensten) 
bedelarij, criminaliteit, gedwongen huwelijken, seksuele uitbuiting online en offline, 
illegale adopties en handel in menselijke organen; overwegende dat er andere vormen 

16 Derde verslag van de Commissie over de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van de bestrijding van 
mensenhandel (2020) als vereist op grond van artikel 20 van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan (COM(2020)0661).
17 COM(2020)0661.
18 “Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU” (2020).
19 COM(2020)0661, blz.10.
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van mensenhandel bestaan die onvolledig geregistreerd en onvolledig gemeld worden, 
waaronder een aantal vormen die sterk gendergebonden zijn, zoals gedwongen 
huwelijken en huishoudelijke slavernij;

H. overwegende dat de afgelopen paar jaren is gebleken dat migranten en asielzoekers een 
bijzonder risico lopen om het slachtoffer van mensenhandel te worden; overwegende 
dat netwerken voor mensenhandel zich binnen deze groepen in het bijzonder richten op 
niet-begeleide minderjarigen en vrouwen;

I. overwegende dat Europol ervoor heeft gewaarschuwd dat de COVID-19-pandemie 
ertoe kan leiden dat het aantal slachtoffers verder toeneemt20 en de pakkans voor 
mensenhandelaren afneemt, en dat een economische recessie ten gevolge van de 
COVID-19-crisis ook gevaarlijke gevolgen op het gebied van de mensenhandel kan 
hebben21; overwegende dat de situatie van de slachtoffers van mensenhandel sinds het 
begin van de crisis is verslechterd en dat de hulpverleningsdiensten moeilijkheden 
hebben ondervonden bij het verlenen van bijstand aan slachtoffers;

J. overwegende dat het gebruik van digitale technologieën volgens Europol22 de 
mogelijkheden van criminelen om mensen te vervoeren voor diverse vormen van 
uitbuiting heeft verruimd; overwegende dat mensenhandelaren tijdens alle fasen van 
seksuele uitbuiting gebruikmaken van nieuwe technologieën, van het ronselen en het 
aanbieden van slachtoffers tot chantage en het controleren van hun bewegingen; 
overwegende dat deze nieuwe hulpmiddelen mensenhandelaren een grotere mate van 
anonimiteit bieden en het moeilijker maken voor rechtshandhavers om hen op te sporen; 
overwegende dat online-interactie zowel risico’s als kansen met zich meebrengt voor 
criminelen, slachtoffers en wetshandhavingsautoriteiten;

K. overwegende dat mensenhandel een complexe en veelvoorkomende vorm van 
criminaliteit blijft, die de realisatie bemoeilijkt van alle doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling (SDG’s), met name SDG 5 (gendergelijkheid), SDG 8 (eerlijk werk en 
economische groei), SDG 16 (vrede, justitie en sterke publieke diensten) en SDG 17 
(partnerschap om doelstellingen te bereiken);

L. overwegende dat mensenhandel weliswaar voor alles een ernstige misdaad tegen 
individuele personen is, maar ook kosten voor de maatschappij met zich meebrengt, 
zoals de extra inzet van openbare voorzieningen, waaronder wetshandhaving, 
gespecialiseerde diensten, gezondheidsdiensten en sociale bescherming, gederfde 
economische productie, de waarde van het verlies aan levenskwaliteit, en de coördinatie 
van het preventieve werk ter bestrijding van mensenhandel; overwegende dat de kosten 
hiervan voor de EU-28 worden geschat op 3 700 524 433 EUR23; 

M. overwegende dat mensenhandel een complex, transnationaal verschijnsel is dat alleen 
doeltreffend kan worden aangepakt als de EU-instellingen, de lidstaten, derde landen en 

20 COM(2020)0661, blz.1.
21 https://www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-in-
digital-era
22 https://www.europol.europa.eu/publications-documents/challenges-of-countering-human-trafficking-in-
digital-era
23 Studie over de economische, sociale en menselijke kosten van mensenhandel binnen de EU (2020).
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EU- en internationale organisaties op gecoördineerde wijze met elkaar samenwerken; 
overwegende dat internationale samenwerking van essentieel belang is om 
mensenhandel uit te roeien door middel van synergie tussen diverse bestaande interne 
en externe beleidsmaatregelen, zoals de integrale strategie voor het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Europese Unie en het actieplan inzake mensenrechten en 
democratie 2020-2024, alsook via de desbetreffende voorlichtingscampagnes in de 
betrokken landen; overwegende dat met mensenhandel rekening moet worden gehouden 
bij de wetgevingswerkzaamheden inzake het genderactieplan III;

N. overwegende dat de doeltreffende opsporing van slachtoffers van mensenhandel in de 
meeste lidstaten nog steeds een uitdaging vormt, om diverse redenen, zoals het gebrek 
aan taalkennis en onwilligheid om aangifte te doen bij de politie, alsook een gebrek aan 
capaciteit bij wetshandhavingsautoriteiten; overwegende dat de identificatie van 
minderjarige slachtoffers vaak nog moeilijker is doordat zij niet begrijpen dat zij 
slachtoffer zijn; overwegende dat de lidstaten gehouden zijn gepaste zorgvuldigheid te 
betrachten om mensenhandel te voorkomen, om gevallen van mensenhandel te 
onderzoeken en daders te bestraffen, om slachtoffers te ondersteunen, hun 
zelfstandigheid te vergroten en hun waardigheid te eerbiedigen, ervoor te zorgen dat zij 
beschermd worden en toegang tot rechtsmiddelen hebben, en overwegende dat het 
verzuimen van deze verplichtingen betekent dat de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden van slachtoffers worden geschonden en beperkt of teniet gedaan; 

O. overwegende dat de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel in heel de EU 
toepasselijke minimumnormen vaststelt voor de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en voorziet in een definitie 
van mensenhandel; overwegende dat de volledige en correcte omzetting van de richtlijn, 
gevolgd door de volledige tenuitvoerlegging ervan, niet alleen verplicht is, maar ook 
noodzakelijk om vooruitgang te boeken bij de aanpak van mensenhandel;

P. overwegende dat uit alle monitoringverslagen blijkt dat er op het niveau van de lidstaten 
bijna tien jaar na vaststelling van de richtlijn nog steeds belemmeringen zijn voor de 
volledige uitvoering ervan, waarbij de meeste slachtoffers onopgemerkt blijven en de 
cijfers inzake vervolging en veroordeling van daders laag blijven; overwegende dat de 
aanzienlijke lacunes in de reikwijdte en toepassing van de nationale wetten en 
beleidsmaatregelen met betrekking tot de mensenhandel door georganiseerde 
misdaadgroepen actief kunnen worden gebruikt, zodat grote groepen mensen nog 
kwetsbaarder zijn voor uitbuiting;

Q. overwegende dat de tenuitvoerlegging van de slachtofferrichtlijn te wensen overlaat, 
vooral als gevolg van een onvolledige en/of onjuiste omzetting;

R. overwegende dat mensenhandel een zeer rendabele vorm van georganiseerde misdaad is 
en daardoor vraag- en winstgedreven; overwegende dat bij de bestrijding van 
mensenhandel de nadruk moet liggen op het terugdringen van de vraag, ook met 
betrekking tot de uitbuiting van vrouwen en meisjes; overwegende dat fysiek, 
psychologisch en seksueel geweld bestanddelen zijn van mensenhandel met het oog op 
seksuele uitbuiting en geweld tegen vrouwen;

S. overwegende dat de ratificatie door de EU van het Verdrag van Istanbul een aanvulling 
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kan vormen op de inspanningen van de EU en de lidstaten in de strijd tegen 
mensenhandel;

T. overwegende dat er ernstige arbeidsuitbuiting plaatsvindt in veel economische sectoren 
in de EU, en dat diverse groepen grensoverschrijdende werknemers hier het slachtoffer 
van worden, zowel EU-burgers als niet-EU-burgers; overwegende dat, zoals aanbevolen 
door het FRA24, deze praktijken moeten worden aangepakt met behulp van onder meer 
een sluitend systeem van gerichte inspecties op de werkplek;

1. wijst erop dat een gecoördineerd, geharmoniseerd en samenhangend kader op EU-
niveau nodig is, gebaseerd op efficiëntere beoordelings- en follow-upmechanismen, dat 
garandeert dat de preventie van mensenhandel wordt versterkt, samen met de 
ondersteuning, bijstand en bescherming van slachtoffers, met het oog op de volledige 
uitbanning van mensenhandel, onder meer door een gecoördineerde uitvoering met de 
rechten die zijn verleend overeenkomstig de richtlijn rechten van slachtoffers, de 
richtlijn betreffende de verblijfstitel, de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en 
kinderpornografie en de richtlijn betreffende schadeloosstelling15, aangezien 
mensenhandel een misdrijf is met een grensoverschrijdende dimensie en dus niet kan 
worden aangepakt op nationaal niveau alleen;

2. is ingenomen met het werk dat de Commissie heeft verricht bij het coördineren van de 
respons van de EU op mensenhandel en het opbouwen van kennis en vaststellingen over 
de diverse aspecten van mensenhandel, met inbegrip van onderzoek naar de 
genderdimensie en de specifieke kwetsbaarheid van kinderen; verzoekt de Commissie 
de continuïteit van het werk dat wordt verricht, te waarborgen door de benoeming van 
een fulltime EU-coördinator voor de bestrijding van mensenhandel, met relevante 
expertisen en een duidelijk mandaat, die samenwerkt met een netwerk van nationale 
vertegenwoordigers van de lidstaten en maatschappelijke organisaties om te zorgen 
voor een goede samenwerking; 

3. benadrukt het feit dat het belangrijk is dat de financiering van de programma’s in het 
kader van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF), het Daphne-programma, 
het Europees Sociaal Fonds+ en het Fonds voor interne veiligheid (ISF) voort gebruikt 
wordt voor projecten ter bestrijding van mensenhandel, samen met de inzet van andere 
beschikbare instrumenten, inclusief EU-programma’s zoals het programma Burgers, 
gelijkheid, rechten en waarden, financiële instrumenten zoals het instrument voor 
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) en het EU-
noodtrustfonds voor Afrika, en initiatieven zoals Empact, het Spotlight-initiatief van de 
EU en de VN en het GLO.ACT-initiatief; herinnert eraan dat initiatieven en projecten 
nodig zijn die verband houden met de genderdimensie van mensenhandel, en dringt aan 
op een alomvattende beleidsevaluatie van door de EU gefinancierde projecten; verzoekt 
de lidstaten te zorgen voor stabiele financiering en voldoende personeel om slachtoffers 
te herkennen en te beschermen, en uit zijn bezorgdheid over het gebrek aan toereikende 
financiering voor slachtofferorganisaties, met name organisaties die steun verlenen aan 
vrouwen, die als gevolg van forse bezuinigingen moeite hebben om de dienstverlening 
aan slachtoffers voort te zetten;

24 Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union 
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-labour-exploitation-workers-moving-within-or-european-union
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4. wijst erop dat het gebrek aan consistente, vergelijkbare en gedetailleerde gegevens een 
correcte en op feiten gebaseerde beoordeling van de schaal en de trends op het gebied 
van mensenhandel nog steeds belemmert; verzoekt de lidstaten hun inspanningen en 
financiering voor onderzoek, analyse en gegevensverzameling met betrekking tot alle 
vormen van mensenhandel op te voeren en de coördinatie tussen gegevensbronnen op 
nationaal en EU-niveau te verbeteren, evenals de verzameling van actuelere, 
gecentraliseerde en uitgebreidere gegevens, uitgesplitst naar soort mensenhandel, 
leeftijd en gender, ras en etnische herkomst, met inbegrip van intern verhandelde 
personen, door statistische informatie te vergaren, met inachtneming van het recht op 
privacy en bescherming van persoonsgegevens, in samenwerking met de betrokken 
institutionele actoren, het maatschappelijk middenveld, het EIGE en alle relevante 
internationale organisaties; verzoekt de Commissie regelmatig zulke gegevens te 
verzamelen en te publiceren voor de EU;

5. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan te zorgen voor differentiatie tussen 
mensenhandel en mensensmokkel, waarvoor een grondigere analyse nodig is en die een 
verschillende respons vereisen op het gebied van wetgeving en beleid; wijst erop dat de 
verwarring tussen beide vaak leidt tot tekortkomingen met betrekking tot een juiste 
identificatie van slachtoffers en het garanderen van toegang tot beschermende 
maatregelen en het voorkomen van secundair slachtofferschap;

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten een beoordeling uit te voeren van het gebruik 
van digitale technologieën, sociale media en internetdiensten als belangrijkste 
instrumenten voor de rekrutering van slachtoffers van mensenhandel, en 
rechtshandhavingsinstanties en maatschappelijke organisaties in staat te stellen 
mensenhandel te bestrijden door hun de nodige technische kennis en specifieke 
middelen te verschaffen om de uitdagingen van de nieuwe technologieën het hoofd te 
bieden; dringt er voorts bij hen op aan regels inzake wettelijke aansprakelijkheid vast te 
stellen voor technologiebedrijven die aan uitbuiting gerelateerd materiaal hosten, de 
wetgevingsinstrumenten die worden gebruikt in gerechtelijke procedures en bij de 
vervolging van mensenhandelaren te verbeteren, de uitwisseling van informatie en de 
samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten, internetproviders en 
socialemediabedrijven te bevorderen, publieksvoorlichtingscampagnes over 
mensenhandel in de hele EU te bevorderen, met inachtneming van het recht van 
slachtoffers op privacy en veiligheid, en hun grondrechten en gegevensbescherming te 
waarborgen, alsmede meer steun te verlenen voor de opbouw van transnationale 
expertise en op technologie gebaseerde oplossingen, bijvoorbeeld om de rekrutering van 
slachtoffers tegen te gaan;

7. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om van cyberbewustzijn een prioriteit 
te maken in campagnes gericht op scholen, universiteiten, bedrijven en 
onderzoeksinstellingen, en voort te bouwen op bestaande deskundigheid zoals het 
portaal Better Internet for Kids; onderstreept dat het creëren van meer bewustzijn over 
onlinemensenhandel op sociale media essentieel is om te voorkomen dat er nieuwe 
slachtoffers in de netwerken van mensenhandelaren belanden; verzoekt de Commissie 
actief samen te werken met platforms met het oog op de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke richtsnoeren en actieplannen om mensenhandel te voorkomen en te 
bestrijden;
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Identificatie, bescherming, bijstand en ondersteuning van slachtoffers

8. wijst erop dat een vroegtijdige identificatie van slachtoffers nog steeds een van de 
belangrijkste uitdagingen bij de uitvoering is, terwijl dit van cruciaal belang is, anders 
kunnen de slachtoffers hun rechten niet uitoefenen; verzoekt de lidstaten hen te 
beschermen, meer actoren verantwoordelijkheid te geven en 
bewustmakingsmogelijkheden te bieden voor het identificeren van slachtoffers van 
mensenhandel in alle fasen van het proces, zoals vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties, rechtshandhavingsfunctionarissen, immigratie- en 
asielambtenaren, arbeidsinspecteurs en maatschappelijk werkers of medische 
zorgverleners, evenals andere relevante professionals en actoren; benadrukt het feit dat 
een aanpak nodig is op basis van de vier belangrijkste strategieën: preventie, 
vervolging, slachtofferbescherming en meerlagig partnerschap; verzoekt alle lidstaten 
voldoende middelen uit te trekken voor de identificatie, bescherming, bijstand en 
ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel in alle stadia; benadrukt dat bij 
vroegtijdige identificatie rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken 
van risicovolle sectoren en groepen zoals slachtoffers die vrouwen en meisjes zijn; 

9. verzoekt alle lidstaten de rechten van slachtoffers effectief te waarborgen door middel 
van rechtshulp in een zo vroeg mogelijk stadium, inclusief toegankelijke informatie 
over hun wettelijke rechten, en hen te beschermen en te steunen met een genderbewuste 
en kindvriendelijke aanpak, en tegelijk te zorgen voor complementariteit met de 
richtlijn rechten van slachtoffers; herinnert eraan dat de lidstaten op grond van de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel verplicht zijn de nodige maatregelen te nemen 
om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten het recht hebben slachtoffers van 
mensenhandel niet te vervolgen of te bestraffen wegens hun betrokkenheid bij criminele 
activiteiten waaraan zij gedwongen waren om deel te nemen;

10. betreurt het gebrek aan gerichte beschermingsprogramma’s voor kwetsbare slachtoffers 
in veel lidstaten; benadrukt het feit dat het belangrijk is te voorzien in maatregelen voor 
de speciale behoeften van slachtoffers in kwetsbare situaties en in specifieke 
begeleiding voor slachtoffers van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting; 
benadrukt het feit dat gezorgd moet worden voor onvoorwaardelijke en 
geïndividualiseerde bescherming, bijstand en ondersteuning van slachtoffers, waarbij 
ook rekening moet worden gehouden met de personen die rechtstreeks van hen 
afhankelijk zijn, inclusief in het kader van gerechtelijke procedures in verband met 
strafrechtelijke, civiele of andere acties tegen mensenhandelaren of uitbuiters; dringt 
aan op een doeltreffende tenuitvoerlegging in alle lidstaten van de richtlijn rechten van 
slachtoffers en alle daarmee verband houdende wetgeving, volgens een benadering op 
basis van gender waarbij het slachtoffer centraal wordt geplaatst; herinnert eraan dat 
mensen die werken om de slachtoffers van mensenhandel te beschermen en te helpen 
niet strafbaar mogen worden gesteld voor hun werk in verband hiermee;

11. merkt op dat slachtoffers van mensenhandel gespecialiseerde diensten behoeven, 
waaronder toegang tot veilige accommodatie op korte en lange termijn, 
getuigenbeschermingsprogramma’s, gezondheidszorg en advies, vertaling en vertolking, 
voorzieningen in rechte, compensatie, toegang tot onderwijs en opleiding, met inbegrip 
van les om de taal van hun land van verblijf te leren, toegang tot de arbeidsmarkt en 
arbeidsbemiddeling, re-integratie, hulp bij hervestiging en gepersonaliseerde diensten, 
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met een specifiek genderperspectief; dringt er bij de lidstaten op aan te zorgen voor 
genderspecifieke, passende en gerichte dienstverlening aan slachtoffers van 
mensenhandel;

12. betreurt het feit dat de specifieke behoeften van slachtoffers in kwetsbare situaties, zoals 
vrouwen, kinderen, LGBTI-personen, personen met een handicap en mensen uit raciale 
groepen, vaak over het hoofd worden gezien, en dringt er bij de lidstaten op aan te 
zorgen voor genderspecifieke diensten en ondersteuning voor slachtoffers die zijn 
afgestemd op hun behoeften; verzoekt de lidstaten met name rekening te houden met de 
behoeften van LGBTI-personen, aangezien deze uiterst kwetsbaar zijn voor 
mensenhandel vanwege het cumulatieve effect van de verschillende vormen van 
discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit;

13. wijst op de grote kwetsbaarheid van Roma-gemeenschappen voor alle vormen van 
mensenhandel en uitbuiting, met name vrouwen en kinderen, volgens de drie 
voortgangsverslagen van de Commissie; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
specifieke maatregelen ter bestrijding van mensenhandel voor te bereiden in het kader 
van de nationale strategieën voor de integratie van Roma voor de periode 2020-2030; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten statistische gegevens over de slachtoffers van 
mensenhandel te verzamelen op basis van hun etnische achtergrond;

14. is bezorgd over het feit dat slachtoffers van mensenhandel vaak niet voldoende worden 
geïnformeerd over hun rechten of over de bijstands- en steunmaatregelen die hun ter 
beschikking staan; onderstreept het feit dat het belangrijk is te beschikken over 
duidelijke en consistente informatie voor slachtoffers en voor eerstelijnsmedewerkers 
die met slachtoffers in contact kunnen komen;

15. benadrukt dat de gevolgen van de COVID-19-pandemie weliswaar nog niet volledig 
meetbaar zijn, maar dat het niettemin duidelijk is dat de crisis de meest kwetsbare 
slachtoffers van mensenhandel onevenredig zwaar treft, met name vrouwen, kinderen 
en personen in precaire situaties, en dat veel opvangcentra hierdoor gedwongen zijn te 
sluiten of hun diensten op te schorten als gevolg van gemelde infecties, waardoor 
slachtoffers van mensenhandel zonder huisvesting, gezondheidszorg en juridische 
bijstand komen te zitten; benadrukt in deze context dat de toegang tot zorg en sociale 
diensten moet worden gegarandeerd zonder onderscheid; herinnert eraan dat de diepere 
oorzaken van mensenhandel door de pandemie zijn verergerd, waardoor kwetsbare 
bevolkingsgroepen zijn blootgesteld aan een groter risico op mensenhandel en het aantal 
onlineadvertenties met slachtoffers van mensenhandel, het aantal seksuele roofdieren 
dat zich richt op kinderen, het aantal gevallen van seksuele uitbuiting op het internet en 
de vraag naar kinderpornografie zijn toegenomen; verzoekt de lidstaten effectieve actie 
te ondernemen met de steun van maatschappelijke organisaties en EU-agentschappen 
zoals Europol, dat een verslag heeft gepubliceerd met als titel “Pandemic profiteering: 
how criminals exploit the COVID-19 crisis” in maart 2020; verzoet de Commissie een 
grondiger onderzoek uit te voeren naar de effecten van de COVID-19-pandemie op 
potentiële slachtoffers van mensenhandel en op de structuur en werking van 
mensenhandel in het algemeen, teneinde specifieke maatregelen te creëren om 
mensenhandel uit te bannen;

16. wijst erop dat volledig functionerende, coherente nationale verwijzingsmechanismen 
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(National Referral Mechanisms, NRM)) nodig zijn, gecoördineerd met transnationale 
verwijzingsmechanismen en gefinancierd via specifiek hieraan toegewezen financiële 
middelen, om de uitdagingen op het gebied van de coördinatie van de verschillende 
actoren aan te pakken, alsmede de tekortkomingen die leiden tot een beperkt vertrouwen 
onder slachtoffers, hetgeen een negatief effect kan hebben op de effectieve verwijzingen; 
onderstreept dat een goede samenwerking tussen de politie en niet-gouvernementele 
organisaties (ngo’s) een aanvulling moet vormen op een volwaardig NRM waarin de 
rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld van alle relevante actoren25, met het oog 
op de bescherming en bevordering van de grondrechten van de slachtoffers; spoort de 
lidstaten aan nationale centra op te richten die gespecialiseerd zijn in de ondersteuning en 
opvang van slachtoffers van mensenhandel en rechtstreekse en efficiënte 
grensoverschrijdende samenwerking tussen deze centra mogelijk te maken, alsook tussen 
wetshandhavingsautoriteiten en de bevoegde EU-agentschappen;

17. verzoekt de Commissie de situatie te monitoren en inventariseren inzake 
schadeloosstelling van slachtoffers in de lidstaten en over de grenzen heen met 
betrekking tot toegang, handhaving en effectieve betalingen, en specifieke maatregelen 
voor te stellen om te zorgen voor betere, snelle en gratis rechtshulp en toegang tot 
schadeloosstelling in alle lidstaten, onverminderd andere vormen van herstel;

18. is ingenomen met de goedkeuring in 2018 van de instelling van het mechanisme voor de 
evaluatie van de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van 
grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en de daaraan gehechte protocollen 
en de start van het evaluatieproces in 2020; vraagt de Commissie zich te positioneren 
als rolmodel in het evaluatieproces; onderstreept dat het belangrijk is te komen tot een 
beter begrip van mensenhandel als een complexe en zich ontwikkelende misdaad; 
verzoekt de lidstaten en de EU-instellingen ervoor te zorgen dat een op mensenrechten 
gebaseerde respons centraal blijft staan in de analyse van en de reacties op 
mensenhandel, en herinnert aan de noodzaak om samen te werken met burgers en 
maatschappelijke organisaties; benadrukt de belangrijke rol die wordt gespeeld door het 
Europees Parlement en de nationale parlementen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten deel te nemen aan de internationale campagne van de Verenigde Naties tegen 
mensenhandel; verzoekt de lidstaten met klem alle relevante internationale instrumenten 
inzake mensenhandel te ratificeren, waaronder het Verdrag van de Raad van Europa 
inzake bestrijding van mensenhandel;

Mensenhandel als gendergebonden misdrijf en de aanpak van mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting

19. wijst erop dat seksuele uitbuiting sinds 2008 de meest voorkomende en meest gemelde 
vorm van mensenhandel in de EU is, aangezien 60 % van de slachtoffers wordt 
verhandeld met het oog op seksuele uitbuiting; merkt op dat 92 % van deze slachtoffers 
vrouwen en meisjes zijn en meer dan 70 % van de mensenhandelaren mannen26, 
hetgeen duidelijk maakt dat mensenhandel voor seksuele uitbuiting geworteld is in 

25 Een van de aanbevelingen van de Groep van deskundigen inzake actie tegen mensenhandel (GRETA) van de 
Raad van Europa luidt dat moet worden gezorgd voor de toepassing van het NRM op asielzoekers en 
immigranten in bewaring.
26 “Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU” (2020).
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genderongelijkheden;

20. dringt er daarom bij de lidstaten op aan specifieke maatregelen vast te stellen voor het 
aanpakken van gendergerelateerd geweld, geweld tegen vrouwen en minderjarigen, de 
maatschappelijke acceptatie van geweld en de cultuur van straffeloosheid, alsmede 
structurele genderongelijkheden en stereotypen als onderliggende oorzaken van 
mensenhandel, met name door middel van onderwijs-, voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes, aangevuld met een uitwisseling van beste praktijken, 
waaronder programma’s en opleidingen om in dialoog te treden met mannen en 
jongens; beveelt de Commissie aan de genderdimensie bij de monitoring van de 
uitvoering van de EU-wetgeving tegen mensenhandel te versterken en verder uit te 
werken, en dringt er bij de Commissie op aan dit te blijven monitoren bij haar 
beoordeling van de naleving en tenuitvoerlegging van de richtlijn door de lidstaten;

21. verzoekt de Commissie in samenwerking met de lidstaten te onderzoeken hoe 
mensenhandel wordt aangedreven door de vraag naar seksuele diensten, aangezien 
Europol heeft gemeld er lidstaten zijn waar prostitutie legaal is en dat het hierdoor voor 
mensenhandelaren veel makkelijker is om gebruik te maken van een legale omgeving 
om hun slachtoffers uit te buiten27; herinnert aan de vaststelling van Europol dat in een 
aantal EU-lidstaten waar prostitutie legaal is, verdachten kinderen konden uitbuiten 
naast volwassen slachtoffers28; onderstreept dat mensenhandel wordt aangedreven door 
de hoge winsten voor mensenhandelaren en door de vraag, die alle vormen van 
uitbuiting aanmoedigt; benadrukt dat het gebruik van legale ondernemingen als 
dekmantel voor uitbuitingsactiviteiten onder mensenhandelaren gemeengoed is; 
herinnert eraan dat de lidstaten wettelijk verplicht zijn de vraag naar alle vormen van 
uitbuiting te ontmoedigen en terug te dringen, hetgeen een centraal streefdoel moet zijn 
bij de inspanningen op het gebied van preventie en vervolging;

22. verzoekt de Commissie prioriteit te geven aan de preventie van het misdrijf van 
mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting, onder meer door middel van 
voorlichtings-, bewustmakings- en onderwijscampagnes en de vaststelling van 
maatregelen en programma’s voor het ontmoedigen en terugdringen van de vraag, en in 
de toekomst eventueel specifieke wetgeving vast te stellen, en verzoekt de lidstaten 
bewuste gebruikmaking van de diensten van slachtoffers van mensenhandel op te 
nemen als misdrijf in de nationale wetgeving, als aanbevolen in artikel 18 van de 
richtlijn ter bestrijding van mensenhandel en in 2018 door de Commissie herhaald29, en 
te voorzien in effectieve, evenredige en ontradende sancties; dringt er bij de lidstaten op 
aan nauw samen te werken met maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met 
slachtoffers van mensenhandel;

23. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan te focussen op de terugkerende en 
opkomende patronen op het gebied van mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting, zoals de toenemende uitbuiting van kinderen en vrouwen, onder meer door 
grooming en seksuele chantage, en het hanteren van onder andere de loverboy-methode 
als meest voorkomende techniek om slachtoffers te rekruteren en volgzaam te maken 
door gebruik te maken van onlinetechnologieën, en hiervoor in te zetten op de 

27 Europol, situatieverslag “Trafficking in human beings in the EU”, 18 februari 2016.
28 Tweede verslag over de vorderingen bij de uitvoering van de richtlijn, COM(2018)0777, blz. 6.
29 Tweede verslag over de vorderingen bij de uitvoering van de richtlijn, COM(2018)0777, blz. 6.
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ontwikkeling van digitale vaardigheden, inclusief veiligheid online, in samenwerking 
met alle relevante actoren; merkt op dat het toegenomen gebruik van technologie door 
criminele netwerken die zich bezighouden met mensenhandel hun traditionele 
werkwijze aanzienlijk heeft veranderd, met name in bepaalde fasen van het 
handelsproces;

24. wijst op het belangrijke karakter van en verzoekt om een verhoging van het aantal 
genderbewuste en kindvriendelijke trainingsprogramma’s voor alle ambtenaren, 
rechters, belanghebbenden en actoren die zich bezighouden met gevallen van 
mensenhandel, onderzoeken en potentiële slachtoffers, om de vroege identificatie te 
verbeteren van personen die het slachtoffer kunnen zijn van mensenhandel met het oog 
op seksuele uitbuiting, en moedigt de lidstaten aan maatregelen vast te stellen ter 
ondersteuning van slachtoffers, zoals exitprogramma’s, psychologische 
bijstandsmaatregelen, behoorlijke mogelijkheden op voor maatschappelijke en 
beroepsmatige re-integratie, onderwijs en toegang tot alomvattende diensten op het 
gebied van de seksuele en reproductieve gezondheid, toegang tot de rechter en 
aanverwante rechten, met betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld, de 
sociale partners en de privésector; onderstreept in dit verband tevens het belang van 
bewustmakingsprogramma’s voor het brede publiek om potentiële slachtoffers te 
identificeren en beschermen; benadrukt dat er voldoende middelen moeten worden 
uitgetrokken voor opleidingsdoeleinden en dringt er daarom bij de lidstaten op aan 
voldoende middelen ter beschikking te stellen;

25. dringt er bij de lidstaten op aan uitgebreide, aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau 
aangepaste seksuele voorlichting in te voeren als essentieel middel om alle vormen van 
geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen, waaronder mensenhandel en seksuele 
uitbuiting, met inbegrip van lessen over instemming en relaties ter bevordering van 
gezonde attitudes op het gebied van respect en gelijkheid bij alle vormen van interactie;

Mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting

26. betreurt ten zeerste het feit dat diverse lidstaten en maatschappelijke organisaties 
melding hebben gemaakt van een toename van de mensenhandel met het oog op 
arbeidsuitbuiting30; betreurt het feit dat ook kinderen in toenemende mate slachtoffer 
worden van mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting, en verzoekt de nationale 
arbeidsinspecties in de lidstaten dringend in actie te komen om deze praktijken op te 
sporen en er een einde aan te maken; verzoekt voorts de Europese Arbeidsautoriteit 
ernstige arbeidsuitbuiting prioritair aan te pakken en de lidstaten te ondersteunen bij de 
capaciteitsopbouw hiervoor, om praktijken op het gebied van ernstige arbeidsuitbuiting 
beter te identificeren en te bestraffen door middel van gerichte inspecties; benadrukt dat 
het belangrijk is te overwegen arbeidsuitbuiting op te nemen in de 
opleidingsprogramma’s voor ambtenaren die slachtoffers onder hun hoede hebben, 
teneinde de vroegtijdige identificatie te verbeteren van slachtoffers die ten prooi 
gevallen zijn aan mensenhandel met het oog op gedwongen arbeid; verzoekt de 
Commissie in samenwerking met de lidstaten te onderzoeken hoe mensenhandel met het 
oog op arbeidsuitbuiting wordt aangedreven door de vraag naar goedkope arbeid; dringt 

30 Derde verslag van de Commissie over de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van de bestrijding van 
mensenhandel (2020) als vereist op grond van artikel 20 van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en 
bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan (COM(2020)0661).
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er bij de autoriteiten van de lidstaten op aan hun inspanningen op te voeren om alle 
vormen van informeel en ongereguleerd werk uit te bannen en zo de arbeidsrechten van 
alle werknemers te waarborgen; benadrukt dat de onzekere arbeidssituatie van de 
betrokken werknemers hen afhankelijk maakt van hun werkgevers en de daders van 
mensenhandel in staat stelt hun slachtoffers uit te buiten;

Overige vormen van uitbuiting

27. dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan zich te concentreren op de 
terugkerende en opkomende patronen van alle vormen van mensenhandel, onder meer 
met het oog op arbeidsuitbuiting, gedwongen bedelarij, gedwongen en schijnhuwelijken 
en gedwongen criminaliteit; onderstreept dat mensenhandel wordt aangedreven door de 
hoge winsten voor mensenhandelaren en door de vraag, die alle vormen van uitbuiting 
aanmoedigt; stelt met bezorgdheid vast dat veel EU-lidstaten niet beschikken over 
adequate wetgeving voor slachtoffers van alle vormen van uitbuiting; verzoekt de 
lidstaten rekening te houden met alle vormen van mensenhandel wanneer zij 
bescherming, bijstand en ondersteuning verlenen aan slachtoffers; merkt op dat er 
ondanks recente verslagen over criminele netwerken die binnen de EU mensen 
verhandelen met het oog op arbeidsuitbuiting en andere vormen van uitbuiting, toch een 
gebrek is aan geschikte gegevens, wetgeving en toegang tot ondersteunende diensten 
voor de slachtoffers van deze vormen van uitbuiting;

28. merkt op dat mensenhandel met het oog op andere vormen van uitbuiting goed was voor 
18 % van de slachtoffers31, met activiteiten op het gebied van gedwongen bedelarij, 
gedwongen criminaliteit, de verkoop van baby’s, verwijdering van organen, illegale 
adoptie, financiële uitbuiting door middel van fraude en mensenhandel door middel van 
draagmoederschap; wijst erop dat veel van de slachtoffers van gedwongen bedelarij en 
gedwongen criminaliteit vaak afkomstig zijn uit gemarginaliseerde Roma-
gemeenschappen en dikwijls kinderen zijn;

29. benadrukt dat het juridische en beleidskader van de EU inzake mensenhandel zowel de 
interne als de externe dimensie combineert door te erkennen dat de bestrijding van 
mensenhandel, dat een ernstig misdrijf en een schending van de mensenrechten is, een 
duidelijke doelstelling van het externe optreden van de EU is; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten de samenwerking met derde landen te intensiveren om alle vormen van 
mensenhandel te bestrijden en meer mogelijkheden te creëren voor gezamenlijke 
onderzoeken en gespecialiseerde vervolgingen;

Mensenhandel in de context van asiel en migratie

30. benadrukt dat, hoewel de meeste slachtoffers EU-onderdanen zijn, criminele 
organisaties misbruik hebben gemaakt van migratieroutes om slachtoffers binnen te 
brengen in de EU, waarbij humanitaire crises de blootstelling van migranten, 
vluchtelingen en asielzoekers aan mensenhandelaren hebben vergroot; wijst op de 
sterke toename in de afgelopen jaren van het aantal vrouwen en meisjes dat via de route 
door het centrale Middellandse Zeegebied wordt verhandeld met het oog op seksuele 
uitbuiting in de EU32; verzoekt de lidstaten en de EU deze vrouwen en meisjes te 

31 COM(2020)0661.
32 Tweede verslag over de vorderingen, COM(2018)0777, blz. 3.
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identificeren en soortgelijke gevallen in de toekomst te voorkomen door een coherente, 
gecoördineerde en op rechten gebaseerde, alsmede genderbewuste en kindvriendelijke 
benadering te hanteren om mensenhandel te voorkomen en aan te pakken; herinnert 
eraan dat vrouwen en kinderen vaak het slachtoffer worden van seksueel misbruik op de 
migratieroute, in ruil voor bescherming en de voorziening van essentiële behoeften; 
onderstreept dat de criteria voor de toekenning aan deze vrouwen en kinderen van de 
officiële status van slachtoffer van mensenhandel vaak zo rigide zijn dat er niet aan kan 
worden voldaan, en dat zij daarom niet de nodige bijstand kunnen krijgen om de door 
hen geleden schade aan te pakken;

31. herhaalt dat asielzoekers, vluchtelingen en migranten, met name niet-begeleide en van 
hun gezinsleden gescheiden minderjarigen, kwetsbaar zijn voor mensenhandel, en dat 
bijzondere aandacht moet worden besteed aan de handel in vrouwen, kinderen en andere 
kwetsbare groepen; wijst op het bestaan van kwetsbaarheid en risico tijdens de 
verschillende fasen van het migratieproces vóór de migratie zelf, onderweg naar de EU, 
op de bestemming en voor wie eventueel wordt teruggestuurd; merkt op dat de beperkte 
kennis van een lokale taal en/of het beperkte begrip van hun rechten, de beperkte 
toegang tot levensvatbare vormen van levensonderhoud of tot behoorlijk onderwijs en 
de beperkingen van hun bewegingsvrijheid eveneens bijdragen aan het risico dat zij 
slachtoffer van mensenhandel worden;

32. wijst op het zeer lage aantal slachtoffers van mensenhandel dat in het kader van 
internationale beschermingsprocedures is geregistreerd; verzoekt de lidstaten om een 
versterking van de informatieverstrekking aan aankomende personen, onder meer met 
behulp van vertaling en vertolking, in verband met hun rechten en de toepasselijke 
procedures volgens het EU-recht, inclusief de mogelijkheden inzake verkrijging van 
bijstand via advocaten en interculturele bemiddelaars die zich met het voorkomen van 
mensenhandel en uitbuiting bezighouden;

33. wijst erop dat in sommige lidstaten personen die internationale bescherming hebben 
aangevraagd en worden geïdentificeerd als slachtoffers van mensenhandel, kunnen 
hebben besloten of verplicht kunnen zijn om over te stappen op een andere procedure en 
een aanvraag in te dienen voor een verblijfstitel overeenkomstig Richtlijn 
2004/81/EU33; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat de mensenhandel- en de 
asielprocedure aan elkaar gekoppeld zijn en elkaar aanvullen;

34. verzoekt de lidstaten een samenhangende toepassing te garanderen van de bepalingen in 
de Dublin III-verordening, de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel en de richtlijn 
betreffende de verblijfstitel, teneinde de in sommige lidstaten gangbare praktijk te 
voorkomen waarbij slachtoffers van mensenhandel worden overgebracht naar het land 
waar ze werden uitgebuit bij hun eerste binnenkomst, zodat ze meer blootgesteld 
worden aan het risico om opnieuw te worden verhandeld en opnieuw te worden 
getraumatiseerd;

35. verzoekt de lidstaten zich meer inspanningen te getroosten om potentiële slachtoffers 
vroegtijdig te identificeren, met name in migratiestromen en hotspots, en beschermings- 

33 Europese uitvoeringsanalyse getiteld “Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender 
issues”, directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten, afdeling Evaluatie achteraf, 15 september 2020, 
blz. 49.
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en preventiemaatregelen vast te stellen; benadrukt dat potentiële slachtoffers die 
geïdentificeerd zijn, bescherming moeten krijgen en moeten worden ondergebracht op 
een veilige plek waar hun informatie en rechtsbijstand kan worden verstrekt; verzoekt 
de lidstaten maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alle slachtoffers, inclusief 
migranten, toegang krijgen tot de rechter, ongeacht hun verblijfsstatus;

36. verzoekt de lidstaten toereikende middelen en speciale voorzieningen beschikbaar te 
stellen voor feitelijke en vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel, inclusief 
vrouwen en niet-begeleide en van hun gezinsleden gescheiden minderjarigen, en te 
zorgen voor voldoende plaatsen in opvangcentra; verzoekt de lidstaten de aanwezigheid 
in opvangfaciliteiten te garanderen van personeel met een opleiding op het gebied van 
gender, en passende steun en financiering te verstrekken aan maatschappelijke 
organisaties die met deze personen werken;

37. verzoekt de lidstaten het recht op gezinsleven van slachtoffers van mensenhandel te 
waarborgen en de mogelijke uitbreiding te beoordelen van de internationale 
bescherming die aan slachtoffers wordt verleend naar hun familieleden; verzoekt de 
lidstaten de procedures voor gezinshereniging te versnellen voor familieleden van 
slachtoffers die gevaar lopen in het land van herkomst;

38. wijst erop dat er nationale mechanismen moeten worden ingesteld voor het verzamelen 
van gegevens over slachtoffers van mensenhandel in internationale 
beschermingsprocedures om in geïdentificeerde gevallen voor een follow-up te kunnen 
zorgen; 

39. maakt zich zorgen over het feit dat de herstelperiode/bedenktijd gekoppeld is aan 
medewerking door het slachtoffer tijdens het onderzoek en wordt toegekend door de 
wetshandhavingsautoriteiten; betreurt het feit dat deze periode in sommige lidstaten34 niet 
wordt toegekend aan slachtoffers van mensenhandel die onderdaan zijn van de EU en/of 
de EER, noch aan asielzoekers; verzoekt de Commissie toe te zien op de toepassing van 
de beschikbare juridische oplossingen op het niveau van de lidstaten, met name waar de 
toekenning van een herstelperiode/bedenktijd betreft; 

40. wijst erop dat volgens Europol migrantensmokkel en mensenhandel soms worden 
uitgevoerd door dezelfde misdaadorganisaties35 en dat uit onderzoek is gebleken dat 
mensenhandelaren zich in toenemende mate richten op migranten en asielzoekers in de 
EU om deze uit te buiten36; benadrukt het belang van preventie en de bestrijding van 
mensenhandel in het kader van de samenwerking tegen mensensmokkel met derde 
landen, zowel landen van herkomst als doorreislanden, in combinatie met de 
bescherming van slachtoffers, en het waarborgen van uitgebreide programma’s voor 
ondersteuning, re-integratie en rehabilitatie;

41. herinnert de lidstaten eraan dat een gebrek aan veilige en legale migratieroutes voor 
asielzoekers hen kwetsbaarder maakt voor mensenhandel, aangezien zij zowel kunnen 
worden uitgebuit tijdens de reis als na aankomst; verzoekt de lidstaten meer veilige en 

34 Negende algemeen verslag over de activiteiten van de GRETA, blz. 57.
35 Vierde jaarlijks verslag van het Europees Centrum tegen migrantensmokkel van Europol (2020).
36 Verslag van Europol van 2017 over de dreigingsevaluatie van de zware en georganiseerde criminaliteit 
(Socta).
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legale migratieroutes beschikbaar te maken, zoals humanitaire visa, teneinde de 
uitbuiting van kwetsbare personen te voorkomen;

42. merkt op dat het feit niet over papieren te beschikken of een afhankelijke status te 
hebben, de kans op victimisatie vergroot en de kans vermindert dat slachtoffers hulp 
zullen zoeken of misbruik zullen melden vanwege angst voor de gevolgen op het gebied 
van immigratie, waardoor zij het risico lopen slachtoffer te worden van uitbuiting en 
misbruik; merkt op dat de aanzienlijke lacunes in de reikwijdte en toepassing van de 
nationale wetten en beleidsmaatregelen op het gebied van mensenhandel daders meer 
mogelijkheden bieden om slachtoffers met een onregelmatige status uit te buiten, 
waardoor grote groepen mensen kwetsbaarder zijn voor uitbuiting; verzoekt de lidstaten 
hun acties op het gebied van migratiehandhaving los te koppelen van hun 
wetshandhavingsactiviteiten; benadrukt dat veilige meldingsmechanismen en effectieve 
klachtenmechanismen in het leven moeten worden geroepen voor kwetsbare personen;

Kinderhandel

43. merkt op dat kinderen bijna een kwart uitmaken van alle slachtoffers in de EU en dat de 
overgrote meerderheid (78 %) van de minderjarige slachtoffers in de EU meisjes zijn; 
merkt op dat bijna 75 % van alle minderjarige slachtoffers in de EU EU-burgers zijn; 
maakt zich met name zorgen over het geweld, het misbruik en de uitbuiting waar 
minderjarige slachtoffers in de EU mee geconfronteerd worden, met name degene die 
worden verhandeld met het oog op seksuele uitbuiting37;

44. herinnert aan de verplichting voor de lidstaten om bijzondere aandacht te besteden aan 
minderjarige slachtoffers van mensenhandel, waarbij het belang van het kind bij alle 
acties voorop moet staan; benadrukt de fysieke en psychologische schade die kinderen 
die het slachtoffer zijn van mensenhandel ondervinden en hun grotere kwetsbaarheid 
voor uitbuiting; verzoekt de lidstaten krachtige maatregelen ter bescherming van het 
kind te waarborgen, het vermoeden van minderjarigheid toe te passen en te zorgen voor 
leeftijdsbepaling van kinderen, bescherming voor en tijdens de strafprocedure, toegang 
tot onvoorwaardelijke bijstand, schadeloosstelling, niet-bestraffing, en bijstand en steun 
voor gezinsleden van een minderjarig slachtoffer, evenals preventie;

45. verzoekt de lidstaten zich te richten op het identificeren van minderjarige slachtoffers en 
het verlenen van hulp aan deze met het oog op het uitoefenen van hun rechten; 
benadrukt dat minderjarige slachtoffers, inclusief niet-begeleide minderjarige 
slachtoffers, onmiddellijk een goed opgeleide en naar behoren ondersteunde voogd 
toegewezen moeten krijgen, inclusief een tijdelijke voogd bij wijze van noodmaatregel, 
en benadrukt het belang van kindvriendelijke juridische en gespecialiseerde diensten; 
verzoekt de lidstaten voorts maatregelen te nemen om te zorgen voor adequate en 
passende opleiding, met name op juridisch en psychologisch gebied, voor personen die 
met minderjarige slachtoffers van mensenhandel werken, en het aantal voogden te 
verhogen door het organiseren van bewustmakingscampagnes;

46. verzoekt de lidstaten te waarborgen dat consulair personeel bij het opnemen van de 
biometrische gegevens in het kader van de visumaanvraagprocedure speciale aandacht 
besteedt aan de juiste verificatie van de identiteit van minderjarigen en de band met de 

37 Europol, Europees Centrum tegen migrantensmokkel, vierde jaarlijks verslag, 2020.
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persoon/personen die het ouderlijk gezag of de wettelijke voogdij uitoefent/uitoefenen; 
verzoekt de Commissie, in nauwe samenwerking met Europol en maatschappelijke 
organisaties, en de lidstaten gericht en effectief onderwijs en opleiding te verstrekken, 
alsmede informatie over de methoden die door de mensenhandelaren worden gebruikt, 
aan de nationale, lokale en regionale autoriteiten, om kinderhandel te voorkomen; 

47. verzoekt de lidstaten Richtlijn 2011/93/EU ter bestrijding van seksueel misbruik en 
seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie38 volledig uit te voeren en om de 
politiële en justitiële samenwerking te versterken om seksuele uitbuiting te voorkomen 
en te bestrijden op EU-niveau; verzoekt de lidstaten met klem samen te werken met 
maatschappelijke organisaties en de EU-agentschappen, met name Europol en Eurojust, 
teneinde de informatie-uitwisseling te intensiveren en grensoverschrijdende 
onderzoeken te ondersteunen;

48. is uiterst bezorgd over het hoge aantal gevallen van seksueel misbruik van kinderen en 
over de werkwijze en de banalisering van de handel in en seksuele uitbuiting van 
kinderen, en roept op tot een adequate respons door onlineplatforms om te voorkomen 
dat materiaal in verband met misbruik waarbij kinderen betrokken zijn, beschikbaar 
wordt;

49. wijst op het gebruik van middelen zoals internet en sociale media om potentiële 
slachtoffers te rekruteren en aan te trekken; dringt erop aan dat de internetplatforms 
bijzondere aandacht besteden aan de ontwikkeling van adequate instrumenten; vraagt 
dat in het kader van de nieuwe wet inzake digitale diensten het hanteren van deze 
methoden met gebruikmaking van cybergeweld wordt aangepakt; verzoekt de lidstaten 
een mechanisme te ontwikkelen voor de identificatie van en vroegtijdige ondersteuning 
en hulp voor kinderen die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting en misbruik op het 
internet, alsook bewustmakingsprogramma’s en kindvriendelijke 
meldingsmechanismen; spoort de Commissie en de lidstaten aan aanvullende 
maatregelen te nemen ter bestrijding van deze onlinemisdrijven en de preventieve 
maatregelen aan te scherpen; wijst er daarom nogmaals op dat de grensoverschrijdende 
samenwerking en informatie-uitwisseling tussen wetshandhavingsautoriteiten en 
kinderbeschermingsinstanties moet worden verbeterd, en dat gezorgd moet worden voor 
de ontwikkeling van een snelle opsporing van familieleden en voor alternatieve 
opvangmogelijkheden voor niet-begeleide minderjarigen;

50. wijst op het feit dat minderjarige slachtoffers specifieke ondersteuning nodig hebben, 
waarbij hun belangen voorop moeten staan en rekening moet worden gehouden met hun 
specifieke kwetsbaarheden; spoort de lidstaten aan erop toe te zien dat 
beroepsbeoefenaren die in contact komen met minderjarige slachtoffers, zoals personeel 
van wetshandhavingsinstanties, grenswachten, ambtenaren, de rechterlijke macht, 
maatschappelijk werkers en zorgverleners, met inbegrip van degene die werken in 
jeugdzorginstellingen, voldoende zijn opgeleid om minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel te identificeren, te ondersteunen en door te verwijzen; merkt op dat de 
teams binnen de wetshandhavingsautoriteiten die gespecialiseerd zijn in het maken van 
audiovisuele opnamen van getuigenissen van kinderen, niet consequent betrokken zijn 
bij het ondervragen van alle minderjarige slachtoffers van mensenhandel; dringt er bij 

38 PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1.
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de lidstaten op aan dit tot standaardpraktijk te maken en personeel van 
wetshandhavingsinstanties op te leiden voor deze vorm van kindvriendelijke 
ondervraging; beveelt de lidstaten aan een sterk op de keten gebaseerde benadering toe 
te passen, met nauwe banden tussen specifieke ondersteuning in verband met 
mensenhandel, zoals gespecialiseerde centra voor ondersteuning en opvang van 
slachtoffers van mensenhandel, en reguliere jeugdzorgmodules, rekening houdend met 
de specifieke behoeften van alle minderjarige slachtoffers van mensenhandel;

51. merkt op dat Romakinderen bijzonder kwetsbaar zijn voor uitbuiting en mensenhandel 
en een hoog risico lopen slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting 
en gedwongen bedelarij;

52. is ingenomen met het besluit van de Commissie om in de EU-strategie voor een 
doeltreffendere bestrijding van seksueel misbruik van kinderen van 24 juli 2020 te 
voorzien in de mogelijkheid om een Europees centrum ter voorkoming en bestrijding 
van seksueel misbruik van kinderen op te richten, zoals gevraagd in de resolutie van het 
Europees Parlement van 26 november 2019 over kinderrechten, als hoeksteen van een 
gecoördineerde en gedeelde Europese aanpak voor de preventie en bestrijding van 
kindermisbruik en bijstand aan slachtoffers;

53. merkt op dat migrantenkinderen, en in het bijzonder niet-begeleide en van hun 
gezinsleden gescheiden migrantenkinderen, nog steeds een hoog risico lopen om 
slachtoffer te worden van geweld, mensenhandel en uitbuiting op de migratieroutes, op 
weg naar en binnen de EU; merkt op dat meisjes over de hele migratieroute het risico 
lopen slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting en gendergerelateerd geweld; 
verzoekt de lidstaten niet-begeleide minderjarige slachtoffers van mensenhandel 
bijstand, ondersteuning en beschermingsmaatregelen te bieden die beantwoorden aan 
hun specifieke behoeften, hun bij aankomst een voogd toe te wijzen en hun behoorlijke 
en aangepaste levensomstandigheden te bieden; herinnert eraan dat deze maatregelen 
gebaseerd moeten zijn op de belangen van de niet-begeleide kinderen, zowel op korte 
als op lange termijn; veroordeelt het feit dat sommige lidstaten detentie hebben gebruikt 
als middel om niet-begeleide minderjarigen te “beschermen”, inclusief in politiecellen; 
herinnert eraan dat de lidstaten alternatieven voor detentie moeten onderzoeken, met 
name voor kinderen; herinnert eraan dat detentie niet in het belang van het kind is en dat 
de lidstaten niet-vrijheidsberovende, kindvriendelijke huisvesting moeten waarborgen;

54. merkt op dat mensenhandelaren vaak gebruikmaken van opvangcentra om potentiële 
slachtoffers te identificeren en hun verplaatsing te regelen naar locaties waar ze worden 
uitgebuit, zodat de relevante openbare instanties en andere bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten extra waakzaam moeten zijn en deze centra moeten monitoren en beveiligen, 
met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, wier 
bescherming tegelijk moet worden aangescherpt door ze van informatie te voorzien en 
mondiger te maken, door middel van bewustmaking op scholen, in jongerencentra en in 
jeugdbewegingen; benadrukt dat een gecoördineerde Europese aanpak nodig is om niet-
begeleide migrantenkinderen te vinden en te beschermen wanneer zij vermist raken;

Efficiëntie van strafrechtstelsels en strafbaarstelling van de gebruikmaking van diensten 
van slachtoffers 
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55. merkt het lage aantal vervolgingen en veroordelingen op voor het misdrijf 
mensenhandel; verzoekt de lidstaten met klem maatregelen te nemen om het onderzoek 
naar gevallen van mensenhandel te verbeteren en te versnellen door op nationaal en 
transnationaal niveau de inspanningen van de politie op te schroeven en strenge straffen 
voor het misdrijf mensenhandel in te stellen; benadrukt dat er nog altijd grote 
verschillen tussen de lidstaten bestaan wat de geldende nationale sancties en de 
uitvoeringswijze ervan betreft; benadrukt dat er speciale aandacht moet worden besteed 
aan aspecten waar onvoldoende meldingen over of onderzoek naar wordt gedaan, met 
name seizoensgebonden en tijdelijke banen in sectoren met laaggeschoold en slecht 
betaald werk, zoals arbeidsuitbuiting in de landbouwsector; verzoekt de lidstaten 
straffeloosheid tegen te gaan door middel van een gecoördineerde aanpak tussen de 
betrokken EU-agentschappen, in partnerschap met de lidstaten, de EU-instellingen, 
maatschappelijke organisaties en andere partners, om zo de doeltreffendheid van 
onderzoeken en vervolgingen te vergroten, onder meer door effectief gebruik te maken 
van de bestaande platforms van agentschappen zoals Europol en Eurojust; verzoekt 
daarom de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het voorkomen, 
opsporen, onderzoeken of vervolgen van ernstige criminaliteit, met inbegrip van 
gevallen van mensenhandel, gebruik te maken van grootschalige IT-systemen, 
waaronder het Schengeninformatiesysteem (SIS II), overeenkomstig de bepalingen van 
de desbetreffende wetgeving om hen te ondersteunen;

56. wijst erop dat niet alle lidstaten wetgeving hebben ingevoerd in het kader van artikel 18 
van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel39; merkt op dat de uiteenlopende 
juridische situaties met betrekking tot de strafbaarstelling van het gebruiken van 
diensten die worden afgedwongen van slachtoffers, de inspanningen inzake het 
terugdringen van de vraag tegenwerken; betreurt het lage percentage vervolgingen en 
veroordelingen in de EU voor het bewuste gebruik van diensten van slachtoffers en voor 
seksuele uitbuiting; herhaalt zijn dringende verzoek aan de lidstaten om het als een 
strafbaar feit te beschouwen wanneer bewust gebruik wordt gemaakt van de diensten 
van slachtoffers van mensenhandel;

57. benadrukt dat het van cruciaal belang is dat de wetshandhavingsautoriteiten in de EU 
doeltreffende en uitgebreide analytische methoden ontwikkelen om de almaar 
toenemende criminele onlineactiviteiten op het gebied van mensenhandel aan te pakken; 
verzoekt de Commissie financiële steun te verlenen aan EU-agentschappen als Europol 
en, via speciaal daarvoor bestemde sectorale fondsen van de EU zoals het ISF, aan de 
lidstaten, teneinde de strengste analytische normen en passende instrumenten te 
waarborgen voor het verwerken van de steeds complexere informatie;

58. stelt vast dat vrouwen onevenredig worden gecriminaliseerd op basis van hun sociaal-
economische situatie of migratiestatus en geen gelijke toegang tot de rechter genieten 
als gevolg van genderstereotypering, discriminerende wetten, intersectionele of 
meervoudige discriminatie en vereisten en praktijken met betrekking tot procedures en 
bewijslevering; verzoekt de Commissie en de lidstaten erop toe te zien dat alle vrouwen 
vanuit fysiek, economisch, sociaal en cultureel oogpunt toegang hebben tot de rechter; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten de belemmeringen voor de toegang van vrouwen 

39 Tweede verslag over de vorderingen, COM(2018)0777, blz. 29.
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tot de rechter aan te pakken;

59. betreurt het feit dat de voorwaarden waaraan een slachtoffer moet voldoen om de 
officiële status te krijgen van slachtoffer van mensenhandel, vaak zo rigide zijn dat er 
niet aan kan worden voldaan, met name voor minderjarige en andere kwetsbare 
slachtoffers, die financieel en emotioneel afhankelijk zijn van hun handelaars; betreurt 
het feit dat slachtoffers nog altijd te maken krijgen met strafrechtelijke vervolgingen en 
veroordelingen voor misdrijven die ze hebben gepleegd onder dwang, veelal in verband 
met het feit dat zij illegaal het grondgebied van een lidstaat hebben betreden, hetgeen 
vaak onlosmakelijk verbonden is met hun situatie als slachtoffer van mensenhandel; 
verzoekt de lidstaten duidelijke bepalingen vast te stellen over het niet-vervolgen of 
niet-bestraffen van slachtoffers van mensenhandel en over het loskoppelen van de 
bescherming van slachtoffers van samenwerking met wetshandhavingsinstanties, 
waardoor de bewijslast momenteel volledig rust op de slachtoffers; verzoekt de lidstaten 
in plaats daarvan te voorzien in de behoeften van slachtoffers op het gebied van 
psychologische ondersteuning; verzoekt de lidstaten voorts de nodige maatregelen te 
nemen om ervoor te zorgen dat de verlening van bijstand en ondersteuning aan een 
slachtoffer niet afhankelijk wordt gesteld van diens bereidheid om mee te werken aan 
het strafrechtelijk onderzoek, de vervolging of het proces overeenkomstig artikel 11 van 
de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel;

60. betreurt het feit dat de identiteitsgegevens van slachtoffers van mensenhandel worden 
opgenomen in de processen-verbaal van de politie en openbaar worden gemaakt tijdens 
de rechtszittingen, waardoor slachtoffers niet vrijuit kunnen spreken of beschermd 
kunnen worden tegen vergelding; spoort de lidstaten aan om de naam en andere 
identiteitsgegevens van slachtoffers op te slaan in afzonderlijke bestanden die 
toegankelijk zijn voor de politie en het openbaar ministerie, maar niet mogen worden 
ingezien door de personen die worden verdacht van mensenhandel of hun advocaten, 
met eerbiediging van het recht op een eerlijk proces;

61. benadrukt het belang van financieel onderzoek en het volgen van de geldstromen als 
belangrijke strategie voor het onderzoeken en vervolgen van de georganiseerde 
criminele netwerken die van mensenhandel profiteren; verzoekt de lidstaten bij het 
opstarten van een nieuw onderzoek naar mensenhandel financiële onderzoeken uit te 
voeren en samen te werken met deskundigen op het gebied van witwaspraktijken; 
verzoekt de lidstaten nauwer samen te werken bij het bevriezen en confisqueren van de 
tegoeden van personen die betrokken zijn bij mensenhandel en bij het vergoeden van 
slachtoffers, onder meer door geconfisqueerde opbrengsten te gebruiken ter 
ondersteuning van de bijstand en bescherming van slachtoffers, overeenkomstig de 
aanmoediging in overweging 13 van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel; 
verzoekt de Commissie de inzet van bestaande samenwerkingsvormen tussen justitie en 
politie, alsook de beschikbare instrumenten te beoordelen en te bevorderen, onder meer 
de wederzijdse erkenning van vonnissen, gezamenlijke onderzoeksteams en het 
Europees onderzoeksbevel; dringt in verband hiermee aan op een holistischer 
benadering, gericht op een meer gemeenschappelijke visie in alle sectoren, zoals 
immigratie, werkgelegenheid, gezondheid en veiligheid op het werk en veel andere 
sectoren;

Samenwerking tussen de lidstaten en met de EU-agentschappen
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62. herinnert aan de rol van de EU-agentschappen met betrekking tot de vroegtijdige 
identificatie van slachtoffers en de bestrijdingvan mensenhandel; vraagt meer middelen 
voor de agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ), zodat 
het personeel hiervan kan worden opgeleid en capaciteitsopbouwende instrumenten 
voor de detectie van slachtoffers kunnen worden ontwikkeld, inclusief de benoeming 
van personeel dat passende opleiding heeft genoten op het gebied van genderbewuste en 
kindvriendelijke aanpak, vooral in lidstaten die te maken hebben met een toename van 
gemengde migratiestromen; verzoekt de Commissie richtsnoeren op te stellen om 
gender- en mensenrechtenexpertise te mainstreamen in de activiteiten van 
wetshandhavingsautoriteiten in de hele EU, onder meer door het ontwikkelen van 
continue programma’s voor het verbeteren van het genderevenwicht in de 
besluitvormingsprocessen en het personeel van de JBZ-agentschappen, vooral degene 
die zich bezighouden met mensenhandel;

63. is verheugd over de opstelling door de JBZ-agentschappen van de gezamenlijke 
verklaring om samen te werken bij de aanpak van mensenhandel; verzoekt de lidstaten 
in verband hiermee de grensoverschrijdende samenwerking en kennisdeling met de 
relevante EU-agentschappen, zoals Eurojust, Europol, het FRA, Frontex, Cepol, het 
EIGE en het EASO, te intensiveren;

64. wijst op de cruciale rol die Eurojust vervult met betrekking tot de samenwerking en 
coördinatie op het gebied van complexe onderzoeken en vervolgingen tussen de 
rechterlijke instanties van de lidstaten, onder meer via het Europees aanhoudingsbevel, 
het Europees onderzoeksbevel en de inzet van gezamenlijke onderzoeksteams; verzoekt 
de lidstaten ervoor te zorgen dat meer gevallen van mensenhandel tijdig naar Eurojust 
worden doorverwezen met het oog op een betere coördinatie van gerechtelijke 
onderzoeken en vervolgingen tussen de lidstaten onderling en met derde landen; 
moedigt de toenemende inzet van de gezamenlijke onderzoeksteams aan, met 
ondersteuning van Eurojust en Europol, aangezien dit instrument voor justitiële 
samenwerking uiterst doeltreffend is gebleken in de bestrijding van mensenhandel;

65. moedigt de lidstaten aan de uitwisseling van gegevens en informatie ter bestrijding van 
mensenhandel te intensiveren door gebruik te maken van de relevante middelen en 
databanken van Europol;

66. roept Cepol op te voorzien in opleiding voor de bevoegde rechtshandhavingsautoriteiten 
om te zorgen voor gestandaardiseerde benaderingen van onderzoek en de bescherming 
van slachtoffers;

Aanbevelingen

67. verzoekt de Commissie de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel te herzien na een 
grondige effectbeoordeling om de maatregelen voor de preventie, bestrijding en 
vervolging van alle vormen van mensenhandel te verbeteren, met name voor seksuele 
uitbuiting, het grootste gebied van mensenhandel; het gebruik van onlinetechnologieën 
zowel bij de proliferatie als de preventie van mensenhandel aan te pakken; de 
maatregelen voor preventie en vroegtijdige identificatie van slachtoffers en 
gemakkelijke en onvoorwaardelijke toegang tot bijstand en bescherming te verbeteren, 
en tegelijkertijd een horizontaal genderbewust en kindvriendelijk perspectief voor alle 
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vormen van mensenhandel te versterken;

68. verzoekt de Commissie de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel te wijzigen om 
ervoor te zorgen dat de lidstaten het bewuste gebruik van alle diensten van slachtoffers 
van mensenhandel die uitbuiting inhouden, expliciet strafbaar stellen, zoals voorgesteld 
in artikel 18 van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel, gezien het ernstige en 
wijdverbreide karakter van dit misdrijf in de EU en het geringe aantal vervolgingen; 
betreurt het feit dat het bewijzen van het bewuste karakter bij het gebruik van de 
diensten van een slachtoffer van mensenhandel een moeilijke zaak is voor de 
vervolgingsautoriteiten; benadrukt dat de moeilijkheid om bewijs te vinden niet 
noodzakelijkerwijs een doorslaggevend argument is om een bepaald soort gedraging 
niet te behandelen als een strafbaar feit; merkt op dat het beperken van de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid tot situaties waarin de gebruiker rechtstreeks en 
daadwerkelijk weet dat de persoon het slachtoffer is van mensenhandel, een zeer hoge 
drempel vormt voor het instellen van vervolging; is van mening dat het kennisniveau 
dat voor dit strafbare feit vereist zou moeten zijn, grondig moet worden onderzocht; is 
van mening dat de gebruiker moet aantonen dat alle redelijke stappen zijn ondernomen 
om het gebruik van diensten die worden verleend door een slachtoffer, te voorkomen; is 
bezorgd over het feit dat wetshandhavingsinstanties onvoldoende kennis hebben van het 
bewuste gebruik van diensten die worden geleverd door slachtoffers van mensenhandel, 
over het gebrek aan gerechtelijke praktijk met betrekking tot de desbetreffende bepaling 
en over het ontoereikende en inadequate karakter van het ingezette personeel; benadrukt 
dat het belangrijk is dat de lidstaten hun inspanningen opvoeren om het aantal 
onderzoeken en vervolgingen te verhogen en de last voor slachtoffers en hun 
getuigenissen tijdens procedures voor bewijsgaring te verminderen; dringt aan op 
regelmatige en op maat gesneden opleidingen voor onderzoekers, openbare aanklagers 
en rechters, en op het systematische gebruik van financiële onderzoeken en andere 
doeltreffende inlichtingengestuurde onderzoeksinstrumenten, die een reeks bewijstypen 
kunnen opleveren die kunnen worden gebruikt naast de getuigenissen van slachtoffers; 
verzoekt de lidstaten voldoende financiële middelen en personeel uit te trekken om dit 
misdrijf naar behoren aan te pakken;

69. verzoekt de Commissie onverwijld een bijzondere, specifieke EU-strategie voor de 
uitroeiing van mensenhandel te publiceren om mensenhandel in de EU als prioritair 
gebied aan te pakken, door middel van een alomvattend, gender- en kindspecifiek 
juridisch en beleidskader waarbij het slachtoffer centraal staat;

70. herinnert eraan dat de richtlijn volledig ten uitvoer moet worden gelegd en consequent 
en nauwgezet moet worden toegepast door alle spelers op het terrein, inclusief 
wetgevers, rechters, aanklagers, de politie en overheidsinstellingen; benadrukt dat een 
behoorlijke opleiding van al deze spelers essentieel is, net als preventieve 
bewustmakingscampagnes en samenwerking tussen overheidsinstellingen en 
maatschappelijke organisaties; spoort de Commissie en de lidstaten aan hun 
inspanningen hiertoe op te voeren;

71. verzoekt de Commissie de tenuitvoerlegging van de richtlijn ter bestrijding van 
mensenhandel door de lidstaten regelmatig onder de loep te nemen en te evalueren en 
overeenkomstig artikel 23, lid 1, een verslag in te dienen waarin wordt beoordeeld in 
hoeverre de lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen om aan de richtlijn te 
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voldoen en welke de gevolgen zijn van de bestaande nationale wetgeving, en dringend 
inbreukprocedures in te leiden wanneer er sprake is van een gebrek aan effectieve 
uitvoering, verslag uit te brengen aan het Europees Parlement en voorstellen in te 
dienen voor een herziening;

72. verzoekt de Commissie een evaluatie uit te voeren van Richtlijn 2004/81/EG inzake de 
verlening van verblijfstitels aan slachtoffers van mensenhandel die onderdaan zijn van 
een derde land, om ervoor te zorgen dat slachtoffers niet worden teruggestuurd na 
afloop van de bedenktijd en dat verblijfstitels voor slachtoffers van mensenhandel niet 
afhankelijk worden gesteld van deelname door de verhandelde persoon of diens 
bereidheid om deel te nemen aan het onderzoek of de strafprocedure van de zaak; 
verzoekt de lidstaten voorts te waarborgen dat de onvoorwaardelijke toegang tot 
bijstand en ondersteuning uit hoofde van Richtlijn 2011/36/EU in overeenstemming 
wordt gebracht met Richtlijn 2004/81/EG en de uitvoering ervan;

73. verzoekt de Commissie passende middelen vast te stellen, toe te wijzen en te reserveren 
ter bestrijding van de mensenhandel, hetzij op nationaal, hetzij op Europees niveau, op 
basis van de financieringsmogelijkheden in het kader van Europese fondsen en 
projecten, zoals het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF), het ISF, en het 
Daphne-onderdeel van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden in het 
nieuwe meerjarig financieel kader;

74. verzoekt de Commissie en de lidstaten voorlichtingscampagnes te organiseren die 
gericht zijn op potentiële slachtoffers en hen informeren over bijstand, bescherming en 
hun rechten in alle EU-landen;

75. verzoekt de Commissie empirisch onderbouwd onderzoek te verrichten naar de 
risicofactoren voor potentiële slachtoffers en naar de wisselwerking tussen diverse 
beleidsterreinen en mensenhandel in risicosectoren;

76. verzoekt de Commissie en de lidstaten een op mensenrechten gebaseerde aanpak van de 
preventie van mensenhandel toe te passen, met de nadruk op de rechten van de 
slachtoffers, samen te werken met het maatschappelijk middenveld bij het verlenen van 
de nodige diensten en bijstand aan slachtoffers en ervoor te zorgen dat zij toegang 
hebben tot de rechter, schadeloosstelling en herstel;

77. benadrukt dat het belangrijk is een samenhangende aanpak te volgen om de identificatie 
van potentiële slachtoffers in de context van migratiestromen en in hotspots te 
verbeteren, de toegang tot asielprocedures te verbeteren en de complementariteit 
hiervan met de procedures op het gebied van mensenhandel te garanderen; verzoekt de 
Commissie de uitvoering van de richtlijn ter bestrijding van mensenhandel te 
beoordelen en herzieningsvoorstellen te presenteren;

78. verzoekt de Commissie en de lidstaten om met spoed maatregelen te treffen tegen 
criminele groepen die zich bezighouden met migrantensmokkel en mensenhandel, 
gezien de waarschijnlijkheid waarmee gesmokkelde mensen slachtoffer worden van 
mensenhandel, en om het risico voor migranten en de meest kwetsbaren, met name niet-
begeleide minderjarigen, van hun gezinsleden gescheiden kinderen en vrouwen, te 
beoordelen; onderstreept in dit verband dat meer legale en veilige migratieroutes nodig 
zijn teneinde de uitbuiting van kwetsbare mensen met een onregelmatige status te 
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voorkomen;

79. verzoekt de lidstaten om in antwoord op de COVID-19-pandemie een noodplan uit te 
werken om in noodsituaties de minimale werking van systemen ter bestrijding van 
mensenhandel te garanderen; merkt op dat het noodplan een minimumpakket van 
diensten moet garanderen die slachtoffers ter beschikking staan om te voorzien in hun 
onmiddellijke behoeften tijdens de periode waarin er slechts beperkte mogelijkheden 
zijn voor verwijzing, bescherming, onderzoek van de zaak en procedures voor de 
rechtbank;

80. verzoekt de Commissie de continuïteit van de werkzaamheden van de EU-coördinator 
voor de bestrijding van mensenhandel te waarborgen door een fulltime EU-coördinator 
voor de bestrijding van mensenhandel aan te wijzen en dit op te nemen in de nieuwe 
strategie voor mensenhandel;

°

° °

81. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en de parlementen van de lidstaten.
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