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1. Inleiding

Ø Mensenhandel, waaronder in het volkenrecht wordt verstaan het werven, vervoeren, 

overbrengen van en het bieden van onderdak aan of het opnemen van personen door 

dreiging met of gebruik van geweld, door dwang, ontvoering, bedrog of misleiding ten 

behoeve van uitbuiting1, neemt op mondiaal niveau toe, wat vooral te wijten is aan de 

groeiende vrouwen- en kinderhandel in de vorm van seksuele uitbuiting. 

Ø Zoals door de Verklaring van Brussel inzake de preventie en bestrijding van 

mensenhandel2 tot uitdrukking is gebracht en in het Verdrag van de Raad van Europa 

inzake de bestrijding van mensenhandel3 expliciet is bevestigd, moet een 

kindergevoelige aanpak en het belang van gender mainstreaming worden benadrukt, 

die in de strijd tegen mensenhandel beide cruciale elementen zijn binnen de context 

van mensenrechten.

2. Recente trends

Ø Het in 2003 door het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) 

gepubliceerde rapport over de wereldbevolking schat dat het aantal vrouwen en 

kinderen dat jaarlijks het slachtoffer wordt van mensenhandel voor seksuele uitbuiting 

of slavernij, sterk uiteenloopt en tussen de 700 000 en 4 miljoen ligt4. Het grote 

reservoir van potentiële slachtoffers binnen de brede categorie van irreguliere 

migranten maakt de mensenhandel tot een lucratieve activiteit. Volgens de IOM5

bestaat ongeveer 50 % van de wereldwijd 175 miljoen migranten uit vrouwen. 

Bovendien zijn de netwerken van mensenhandel de laatste tijd steeds flexibeler 

geworden. Door hun gedecentraliseerde vorm van organisatie kunnen zij snel op 

  
1 The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime (United Nations, 2000)
2 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings (European Commission, DG Justice, Freedom 
and Security, 2004)
3 Council of Europe Convention on action against trafficking in human beings (adopted by the Committee of 
Ministers on 3 May 2005)
4 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org)
5 International Organisation for Migration
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maatregelen van de rechthandhavingsautoriteiten en mogelijke concurrenten 

reageren1.

Ø Er bestaat duidelijk een gebrek aan betrouwbare en nauwkeurige gegevens met 

betrekking tot het aantal kinderen en vrouwen in Europa dat het slachtoffer is van 

mensenhandel. Er kunnen echter wel enkele feiten worden vastgesteld:

Ø mensenhandel heeft zich tot een belangrijke markt ontwikkeld voor de 

georganiseerde misdaad in vele landen, zoals Albanië, België, Bulgarije, 

Duitsland, Finland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Moldavië, Noorwegen, 

Oekraïne, Roemenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek, Turkije, de 

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Zwitserland2;

Ø de meestgenoemde landen van herkomst zijn Moldavië, Roemenië, Oekraïne, de 

Russische Federatie, Bulgarije en Litouwen; andere delen van de wereld waaruit 

vele slachtoffers van mensenhandel afkomstig zijn, zijn Zuid-Oost-Azië, West-

Afrika en Afrika bezuiden de Sahara alsmede Latijns-Amerika, waarbij het 

meestal gaat om landen die economisch minder ontwikkeld zijn dan het Westen3;

Ø een aanzienlijk deel van de slachtoffers bestaat uit kinderen; de voornaamste 

landen van herkomst zijn Moldavië, Roemenië, Oekraïne, Nigeria, Sierra Leone, 

China, Afghanistan en Sri Lanka4. Speciale aandacht dient te worden besteed aan 

het toenemende aantal jongens dat slachtoffer wordt van kinderhandel. 

Ø Het fenomeen mensenhandel betreft verschillende vormen van uitbuiting, zoals 

gedwongen arbeid of diensten, huishoudelijke slavernij, gedwongen bedelarij, 

  
1 Who is the Next Victim? Vulnerability of Young Romanian Women to Trafficking in Human Beings. (IOM, 
2003, p.61)
2 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004, p.23)
3 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org)
4 State of World Population 2003: Making 1 Billion Count: Investing in Adolescents' Health and Rights 
(UNFPA, www.unfpa.org)
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dwangarbeid in ‘sweatshops’ en de verwijdering van organen1. Het overgrote deel 

van de gevallen van vrouwen- en kinderhandel betreft tegenwoordig echter 

seksuele uitbuiting2. 

Ø Virtuele seks is een andere groeiende markt op het gebied van mensenhandel, 

aangezien nieuwe technologieën de seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen 

vergemakkelijken3. 

3. Wetgevingskader van de EU

Ø In 2002 heeft de Raad van Ministers van de EU een kaderbesluit inzake bestrijding 

van mensenhandel4 aangenomen dat op VN-definities is gebaseerd. In 2004 werd op 

basis van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind een kaderbesluit ter 

bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie aangenomen, 

gevolgd door een richtlijn 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 immigratie5. De uiterste termijn waarbinnen de lidstaten 

het kaderbesluit van de Raad inzake bestrijding van mensenhandel hadden moeten 

omzetten, is verstreken en de evaluatieprocedure is begonnen6. De Europese 

Commissie zal tegen het einde van de zomer van 2005 een mededeling over dit 

onderwerp indienen en zal tevens de bevindingen van het verslag van de werkgroep 

inzake mensenhandel in aanmerking zal nemen.

  
1 EU- Enlargement, Migration and Trafficking in Women: The Case of South Eastern Europe. (Hamburg 
Institute of International Economics, 2004, p.3)
2 Trafficking in Women and Children in Europe. (The European Institute for Crime Prevention and Control, 
affiliated with the United Nations, 2003);
3 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004, p.23)
4 (2002/629/JHA) Council Framework Decision OJ L 203 1/8/2002
5 Council Directive 2004/81/EC OJ L 261 6/8/2004
6 European Commission staff working paper Annual report on the development of a common policy on illegal 
immigration, smuggling and trafficking of human beings, external borders, and the return of illegal residents 
(SEC(2004) 1349, 25.10.2004). 
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Ø De Europese Unie heeft financiële programma’s ontwikkeld (AGIS, Daphne II, 

CARDS) die belangrijke instrumenten vormen voor het ontwikkelen, versterken en 

evalueren van beleidsmaatregelen, praktijken en samenwerking ter bestrijding van 

mensenhandel in en buiten de Europese Unie. 

4. Preventie

4.1. Verzameling van gegevens

Ø Cijfers over de huidige omvang van de vrouwen- en kinderhandel in Europa berusten 

op ruwe schattingen en in de meeste gevallen is niet duidelijk vermeld hoe deze 

schattingen tot stand zijn gekomen. Het verzamelen van gegevens, de beoordeling van 

de situatie en de uitwisseling van informatie dienen te worden beschouwd als 

noodzakelijke voorwaarden voor de ontwikkeling van een succesvol preventiebeleid.

Ø Het strekt tot aanbeveling om nationale knooppunten in te stellen die de taak hebben 

om, met gebruikmaking van een uniforme methode en gemeenschappelijke variabelen, 

gegevens te verzamelen over de handel in vrouwen en kinderen die kwetsbaar zijn 

voor seksuele uitbuiting. 

Ø Er dient speciaal onderzoek vanuit gender- en kinderperspectief te worden gedaan naar 

de kwetsbaarheid van kinderen en vrouwen voor mensenhandel.

Ø Zoals vastgesteld in het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van 

mensenhandel dienen er speciale controlemechanismen op Europees niveau te worden 

ontwikkeld die de verzamelde informatie bijeenvoegen en de verhouding tussen het 

doel van wetten, beleidsmaatregelen en interventies ter bestrijding van mensenhandel 

enerzijds en het reële effect daarvan anderzijds controleren en evalueren.

4.2. Diepere oorzaken aanpakken: langetermijnstrategieën ter bevordering van de 

economische en sociale ontwikkeling binnen en buiten de Europese Unie 
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Ø Wie de diepere oorzaken op lange termijn wil aanpakken, moet werkloosheid, 

armoede, seksediscriminatie en corruptie bestrijden. Wetgeving en 

gendergelijkheidsbeleid moeten de juridische en sociale positie van vrouwen en 

kinderen in de samenleving beschermen en versterken1.

Ø Meer dan 68 miljoen mensen in de Europese Unie (15 % van de bevolking) loopt 

gevaar armoede te lijden2. De vervrouwelijking van armoede is een kwestie die met 

prioriteit dient te worden aangepakt in de landen die met mensenhandel te kampen 

hebben. De versterking van de rol van de vrouw, volledige participatie op de 

arbeidsmarkt en de deelname van vrouwen aan onderwijs moeten op alle mogelijke 

manieren worden bevorderd.

Ø Internationaal ontwikkelingsbeleid leidt niet altijd tot een vermindering van armoede, 

maar draagt soms bij aan een verdere marginalisering van kwetsbare groepen3. Er is in 

de hulpverlening door de Europese Gemeenschap een sterker engagement voor gender 

mainstreaming nodig4. Dit geldt eveneens voor internationale organisaties als de 

Wereldbank. Haar programma’s voor armoedebestrijding zouden zich in de eerste 

plaats tot armoede van vrouwen moeten richten.

4.2.1. Ontwikkelingssamenwerking

Ø In een aantal lidstaten van de Raad van Europa is slechts een minimumniveau van 

menselijke ontwikkeling bereikt5. Politieke dialoog en transnationale en bilaterale 

overeenkomsten met deze landen inzake mensenhandel dienen te worden versterkt6.

  
1 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings. (2004)
2 European Commission, DG Employment and Social Affairs.
3 COM(2000)212 final, Brussels, 26.4.2000 quoted from Giancarlo Vilella, "The EU approach to poverty: a 
Review", in CROP newsletter, Vol. 10, No. 3, September 2003, p.1. 
4 Painter, Genevieve, Ulmer, Karin: Study: Everywhere and Nowhere: Assessing Gender Mainstreaming in 
European Community development Cooperation ( www.aprodev.net/main/publications.htm,October 2002, p.5)
5 Organised Crime Situation Report 2004: Focus on the Threat of Cybercrime. (Council of Europe, 2004,p.10)
6 The Stabilisation and Association process for South East Europa, Third Annual Report (COM (2004) 202/2 
final, 30.3. 2004, p. 20.)
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Ø Gezien de milleniumontwikkelingsdoelstelling als basis voor de totstandbrenging van 

een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling, dienen programma’s ter bestrijding van 

mensenhandel een integraal bestanddeel van het ontwikkelingsbeleid te zijn, waartoe 

zij kunnen bijdragen door het uitwisselen van kennis, inlichtingen, specifieke 

deskundigheid en het verlenen van financiële steun aan landen binnen en buiten de 

Europese Unie.

4.3. Bewustmakingscampagnes

Ø Voorlichtingscampagnes moeten op de potentiële slachtoffers gericht zijn en moeten 

niet alleen in de landen van herkomst plaatsvinden, maar ook in doorreis- en 

bestemmingslanden, en moeten op een bottom-up-benadering berusten die lokale 

gemeenschappen in staat stelt proactieve maatregelen ter bescherming van kinderen en 

vrouwen te nemen.

Ø Het doorgeven van ervaringen en wederzijdse kennisoverdracht in collegiale 

netwerken moet worden bevorderd als effectiever instrument voor de bescherming van 

kinderen.

Ø In het kader van een bevordering van de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven 

moeten regeringen zich ervoor inzetten dat particuliere ondernemingen (bijvoorbeeld 

in het toerisme) de bestrijding van de mensenhandel actief ondersteunen. Internet 

Service Providers moeten de zelfregulering versterken om verantwoord gebruik van 

het internet te bevorderen, teneinde de vrouwen- en kinderhandel te elimineren.

Ø Een internationale dag tegen mensenhandel en een internationaal logo tegen 

mensenhandel zouden in het leven kunnen worden geroepen om het probleem van de 

mensenhandel onder de aandacht van het algemene publiek te brengen. 

4.4. Programma’s voor capaciteitsopbouw bij rechtshandhavingsorganen
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Ø Opleidingen ter versterking van de kwalificaties van medewerkers van 

rechtshandhavingsorganen, maatschappelijke werkers, beleidsmakers, lekerechters en 

advocaten dienen te zijn gebaseerd op een aanpak die uitgaat van mensenrechten en 

die kinder- en gendergevoelig is. 

Ø Het bewustzijn van de gezondheidsrisico’s en gevolgen van vrouwen- en kinderhandel 

moet worden vergroot, waarbij een beroep kan worden gedaan op de vakkennis van 

relevante non-gouvernementele en internationale organisaties1.

5. Speciale maatregelen ter preventie van kinderhandel en bescherming van kinderen 

tegen seksuele uitbuiting

Ø Kinderen die het slachtoffer worden van kinderhandel, worden uitgebuit voor 

commerciële seksuele exploitatie (tot nu toe de meest voorkomende vorm van 

uitbuiting), gedwongen huwelijken, adoptie en de verkoop van baby’s, slavernij of 

dwangarbeid, gevaarlijke kinderarbeid, huishoudelijke slavernij, bedelarij en het 

verrichten van onwettige activiteiten alsmede het verwijderen van organen en de 

orgaanhandel1. Uitgaand van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind dient de 

Europese Unie een specifiek op kinderrechten gebaseerd programma ter bestrijding 

van kinderhandel in te stellen dat zich toespitst op de preventie en bescherming van, 

en hulpverlening aan kinderslachtoffers. 

Ø Binnen het kader van het bestaande beleid is er nog steeds sprake van duidelijke 

verschillen tussen het beleid inzake mensenhandel binnen de EU en dat ten aanzien 

van mensenhandel buiten de EU, en er ontbreekt een coherent extern EU-beleid in 

derde landen waar de meeste slachtoffers van kinderhandel vandaan komen.

Ø De Europese Unie en alle lidstaten moeten een vastomlijnde juridische definitie van 

kinderhandel aannemen die het toelaat kinderhandel als afzonderlijk vraagstuk en niet 

als subcategorie van mensenhandel te behandelen. Deze definitie dient te worden 

  
1 The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents. Findings from a european 
study.(London School of Hygiene & Tropical Medicine, 2003) 
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gebaseerd op de internationaal overeengekomen normen die in het Protocol van 

Palermo2 en het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind zijn vervat, en moet alle 

vormen van uitbuiting dekken waaraan slachtoffers van kinderhandel worden 

onderworpen.

Ø Kinderhandel is makkelijker bij een zwak mechanisme voor kinderwelzijn of het 

ontbreken daarvan. Een dergelijk mechanisme vormt de basis voor de ontwikkeling 

van een transnationaal beschermingsmechanisme. Niet alleen de landen van herkomst, 

maar ook de veelal in West-Europa gelegen bestemmingslanden moeten aan de hand 

van concrete gevallen een transnationaal samenwerkingsbeleid op het gebied van 

kinderwelzijn ontwikkelen. 

5.1. Diepere oorzaken van kinderhandel aanpakken

Ø Risicofamilies identificeren is een belangrijke stap in de bestrijding van kinderhandel. 

De families bewust maken van het probleem van kinderhandel is een essentiële 

doelstelling.

Ø De preventie van kinderhandel dient maatregelen te omvatten die erop zijn gericht de 

vraag naar diensten of producten die door slachtoffers van kinderhandel worden 

geleverd, te doen afnemen. 

Ø Het is van cruciaal belang om een kind als handelend persoon te beschouwen en niet 

als object dat geen macht over zichzelf heeft. Concreet gedrag waarnemen en 

individuele interacties kunnen veel bijdragen aan het begrip van de sociale omgeving 

waarin kinderen zich bevinden.

Ø Geboorteregistratie en het recht op basisonderwijs waarborgen moet als bijzonder

belangrijke strategie binnen het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie worden 

beschouwd.

     
1 Lost Kids, Lost Futures. The EU's Response for Child Trafficking (Reisen, Stafanovic, 2004)
2 According to the Palermo protocol, child trafficking is the “act of recruitment, transportation, transfer, 
harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation either within or outside the country.”  


