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Betreft: Bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes voor seksuele en arbeidsuitbuiting in de 
EU 

In haar verslag van 2016 over de vooruitgang in de strijd tegen mensenhandel (THB) stelde de 
Commissie vast dat 76% van de geregistreerde slachtoffers van THB vrouwen waren en ten minste 
15% kinderen. De meeste geregistreerde slachtoffers waren EU-burgers, van wie 65% uit Roemenië, 
Bulgarije, Nederland, Hongarije en Polen afkomstig was. Mensenhandel met het oog op seksuele 
uitbuiting is nog steeds de meest verbreide vorm van THB (67% van de geregistreerde slachtoffers), 
gevolgd door arbeidsuitbuiting (21%). 

Verscheidene lidstaten hebben gemeld dat THB met het oog op arbeidsuitbuiting toeneemt (21% van 
het totale aantal geregistreerde slachtoffers). In het verslag wordt landbouw genoemd als een van de 
sectoren met een hoog risico, met als voorbeeld de onlangs gemelde gevallen van Roemeense 
vrouwen die slachtoffer waren van mensenhandel in Italië. De top vijf van niet-EU-landen voor 
geregistreerde slachtoffers waren Albanië, China, Marokko, Nigeria en Vietnam. De Internationale 
Organisatie voor Migratie (IOM) en UNICEF hebben melding gemaakt van een dramatische toename 
van het aantal Nigeriaanse vrouwen en meisjes die het slachtoffer waren van mensenhandel. Daarbij 
ging het in 50% van de gevallen om niet-begeleide kinderen, en werd 80% van de vrouwen 
verhandeld voor seksuele uitbuiting. 

De EU heeft uit hoofde van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, maatregelen aangenomen op het gebied 
van preventie, bescherming en ondersteuning van slachtoffers en vervolging van mensenhandelaars, 
alsmede de oprichting van nationale wetshandhavingseenheden die gespecialiseerd zijn in 
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mensenhandel, en de oprichting van pan-Europese onderzoeksteams voor de vervolging van 
grensoverschrijdende mensenhandelzaken. Ook moeten de lidstaten Richtlijn 2012/29/EU betreffende 
de rechten van slachtoffers en Richtlijn 2014/36/EU betreffende seizoenarbeiders naleven. Bovendien 
verbiedt artikel 5 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie slavernij en 
dwangarbeid, terwijl artikel 31 bepaalt dat alle werknemers recht hebben op "rechtvaardige en billijke" 
arbeidsvoorwaarden. 

Hoe beoordeelt de Commissie in het licht van de gemelde ernstige arbeids- en seksuele uitbuiting in 
de verschillende betrokken sectoren de naleving door de lidstaten van bovengenoemde richtlijnen en 
hun verplichting om de nodige zorgvuldigheid te betrachten om werknemers te beschermen en 
inspecties uit te voeren om gevallen van uitbuiting op de arbeidsmarkt vast te stellen, slachtoffers te 
beschermen, verhaalmechanismen in te stellen en ervoor te zorgen dat daders voor de rechter 
worden gebracht? Welke maatregelen neemt de Commissie tegen lidstaten die de richtlijnen niet 
naleven? 

Welke specifieke maatregelen neemt de Commissie om de genderdimensie van mensenhandel, 
seksueel misbruik en arbeidsuitbuiting aan te pakken? Welke middelen zijn, gezien het aantal 
gemelde gevallen en de specifieke betrokken sectoren, specifiek aan de genderdimensie toegewezen 
om het probleem doeltreffend aan te pakken? 

Welke onderzoeksinspanningen zijn er geleverd die zijn gericht op landen waar seksuele uitbuiting en 
arbeidsuitbuiting het meest voorkomen? 

Verzamelt de Commissie, op basis van de verplichting van de lidstaten om gegevens te verstrekken, 
specifieke uitgesplitste gegevens over vrouwen die het slachtoffer zijn van arbeids- en seksuele 
uitbuiting in de EU? Wanneer zal de Commissie haar strategie voor de periode na 2016 presenteren? 
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