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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over strategieën voor de strijd tegen de handel in vrouwen en voor seksuele uitbuiting
kwetsbare kinderen
(2004/2216(INI))

Het Europees Parlement,

- gelet op artikel 5 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie1 dat 
bepaalt: "mensenhandel is verboden", 

- gelet op artikel 4 en 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 
1948, 

- gezien het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 1989, dat handelt over de 
bescherming van kinderen tegen alle vormen van seksuele uitbuiting en seksueel 
misbruik en dat de ontvoering of de verkoop van of de handel in kinderen moet
voorkomen, 

- gezien het Protocol van Palermo van 2000 inzake de preventie, bestrijding en bestraffing 
van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van 
het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende 
georganiseerde criminaliteit,

- gezien de Verklaring van Brussel over de voorkoming en bestrijding van mensenhandel,
die op 20 september 2002 is aangenomen en die van alle nationale en internationale 
spelers op de desbetreffende gebieden doeltreffende gecoördineerde acties tussen de 
landen van herkomst, doorvoer en bestemming verlangt,

- gezien Kaderbesluit 2002/629/JHA van de Raad inzake bestrijding van mensenhandel2, 
dat op 19 juli 2002 is aangenomen, 

- gezien Kaderbesluit 2004/68/JHA van de Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie3, dat op 22 december 2003 is aangenomen, 

- gezien Richtlijn 2004/81/EG van de Raad betreffende de verblijftitel 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 
immigratie4, die op 29 april 2004 is aangenomen,

- gezien het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel, die in 2003 door de 
Europese Commissie is opgericht,

  
1 PB C 364 van 18.2.2000.
2 PB L 203 van 1.8.2002, blz. 1.
3 PB L 13 van 20.1.2004, blz. 44.
4 PB L 261 van 6.8.2004, blz. 19.
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- gezien de conclusies van de Europese Raad van Tampere van 15 en 16 oktober 1999, die 
oproept de strijd aan te binden met degenen die zich met mensenhandel bezighouden en 
die de nadruk legt op de behoefte aan preventie van alle vormen van mensenhandel,

- gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, getiteld
"Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid: Balans van het programma van 
Tampere en richtsnoeren voor de toekomst" (COM(2004)0401)1, 

- gezien Besluit nr. 293/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 januari 
2000 tot vaststelling van een communautair actieprogramma (het programma Daphne) 
(2000 tot 2003) betreffende preventieve maatregelen ter bestrijding van geweld tegen 
kinderen, jongeren en vrouwen2,

- gezien de Verklaring van Beijing van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie3, 

- gezien het Haags Programma4 op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, waarin de 
Raad en de Commissie wordt verzocht een actieplan met concrete maatregelen ter 
bestrijding van de mensenhandel in te dienen,

- gezien het Verdrag van de Raad van Europa tegen Mensenhandel, dat op 3 mei 2005 door 
het Comité van Ministers is aangenomen,

- gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en het 
advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-
0000/2005),

A. overwegende dat mensenhandel een ernstige schending van de menselijke grondrechten 
inhoudt, alsmede gepaard gaat met wrede praktijken, zoals dreiging met of gebruik van 
geweld, dwang, ontvoering, bedrog of misleiding,

B. overwegende dat vrouwen en kinderen bijzonder kwetsbaar zijn voor dit complexe 
fenomeen, dat hoofdzakelijk in handen van criminele netwerken is, en daardoor meer 
risico lopen het slachtoffer van mensenhandel te worden,

C. overwegende dat het Weense Actieplan van de Raad en de Commissie5 over de manier 
waarop de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam over de oprichting van een ruimte 

  
1 EU-bulletin 6-2004
2 PB L 34 van 9.2.2000, blz. 1.
3 Verenigde Naties, Verklaring van Beijing en Platform voor Actie 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/declar.htm
4 Het Haags Programma waar de Europese Raad zich in november 2004 achter heeft geschaard.
5 PB C 191 van 23.1.1999.
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van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het beste ten uitvoer kunnen worden 
gebracht, grotere inspanningen vraagt om een akkoord te bereiken over 
gemeenschappelijke definities, tenlasteleggingen en sancties, in eerste instantie in een 
beperkt aantal sectoren, zoals mensenhandel en met name de uitbuiting van vrouwen en 
de seksuele uitbuiting van kinderen, 

D. overwegende dat het noodzakelijk is de preventie van mensenhandel niet alleen via 
individuele acties van elke lidstaat aan te pakken, maar ook door een holistische en 
geïntegreerde multidisciplinaire benadering op internationaal en EU-niveau,

E. overwegende dat het gebrek aan een algemeen geaccepteerde definitie van vrouwen- en 
kinderhandel en het gebrek aan gemeenschappelijke richtlijnen voor vergelijkende 
gegevens, onderzoek en analyse grote beletsels voor doeltreffende acties en beleidslijnen
vormen,

F. overwegende dat vrouwen- en kinderhandel een grensoverschrijdende misdaad is en om 
doeltreffende preventiestrategieën vraagt:
- het aanpakken van de driehoek van de markt van de mensenhandel, dat wil zeggen 

slachtoffer, handelaar en klant;
- samenwerking tussen de landen van herkomst, doorreis en bestemming;
- samenwerking op EU-, regionaal en mondiaal niveau;
- coherente acties van internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, de Raad 

van Europa, de Europese Unie, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa en de G8,

1. onderstreept het belang van een op de mensenrechten gebaseerde aanpak, het gebruik van 
gendermainstreaming en een kindergevoelige aanpak bij het ontwikkelen en uitvoeren 
van preventiestrategieën;

2. betreurt dat er geen specifiek EU-beleid is dat op de bestrijding van mensenhandel 
gericht is, waarbij de mensenhandel vooral als een bevoegdheid voor de derde pijler
wordt gezien; voorts dat er een gebrek is aan erkenning van het verband tussen 
mensenhandel en migratie, sociale bescherming en ontwikkeling, en dat er geen coherent 
extern beleid inzake mensenhandel is;

3. onderstreept de noodzaak tot de ontwikkeling van specifieke maatregelen tegen 
mensenhandel binnen het kader van het nabuurschapsbeleid van de EU en met het oog op 
de toekomstige uitbreiding van de EU;

4. benadrukt dat de bevordering van gendergelijkheid in alle EU-beleidsplannen en de 
uitvoering van een nationale wetgeving inzake gelijke kansen essentieel zijn voor de 
bestrijding van de “drijfveren” van mensenhandel, zoals armoede, sociale uitsluiting, 
werkloosheid, gebrek aan onderwijs, corruptie, discriminatie en geweld tegen vrouwen;

5. verzoekt de lidstaten zich meer in te zetten voor gendermainstreaming en voor een 
kindergevoelige aanpak in de EU-programma’s voor ontwikkelingssamenwerking en 
armoedebestrijding en dringt er bij internationale organisaties zoals de Wereldbank, het 
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Internationaal Monetair Fonds en de Wereldhandelsorganisatie op aan om de 
vervrouwelijking van armoede en de kinderarmoede prioritair aan te pakken;

6. benadrukt hoe belangrijk het is het verband tussen mensenhandel en immigratie te leggen 
en daar iets aan te doen, en om wettelijke migratiekanalen als een mechanisme ter 
voorkoming van vrouwenhandel te beschouwen;

7. verzoekt de lidstaten hun visumbeleid te herzien teneinde misbruik te voorkomen en 
bescherming tegen uitbuiting te bieden;

8. verzoekt de Europese Commissie toezicht te houden op de uitvoering en de eenduidige 
interpretatie van de bestaande instrumenten tegen mensenhandel en de bestaande 
wettelijke maatregelen en acties binnen en buiten de EU ter bestrijding van vrouwen- en
kinderhandel door middel van een studie in kaart te brengen;

9. verwelkomt het voorstel in het Verdrag van de Raad van Europa tegen mensenhandel1 om 
een Europees Waarnemingscentrum voor Mensenhandel op te richten en raadt aan de 
activiteiten van dat centrum uit te breiden met gegevensverzameling, 
situatiebeoordelingen, informatieuitwisseling en de beoordeling van de correlatie tussen 
het doel van wetten, beleidsmaatregelen en interventies tegen mensenhandel en hun 
werkelijke effect;

10. verzoekt de lidstaten nationale knooppunten in te stellen of nationale rapporteurs te 
benoemen om informatie over mensenhandel te verzamelen, uit te wisselen en te 
verwerken, en beklemtoont het belang van het verzamelen van op gender gebaseerde en 
vergelijkbare gegevens, waarbij in gedachten moet worden gehouden dat het gezien de 
bezorgdheid van de NGO’s over het delen van gegevens over slachtoffers van het 
grootste belang is de vertrouwelijkheid van deze informatie te verzekeren;

11. verzoekt de lidstaten ter voorlichting van de kwetsbare leden van de maatschappij in de 
landen van herkomst bewustmakingscampagnes te starten en/of te versterken, en het 
publiek in de landen van bestemming op het probleem attent te maken;

12. verzoekt de Commissie om in de hele EU een Dag tegen Mensenhandel in te voeren, met 
een internationaal logo tegen mensenhandel, teneinde een algemeen bewustzijn van het 
fenomeen van mensen- en kinderhandel te creëren en de zichtbaarheid van het probleem
te vergroten door het publiek met één krachtige boodschap aan te spreken;

13. beklemtoont de behoefte van de bevoegde autoriteiten aan gekwalificeerde mensen die 
speciaal opgeleid zijn om mensenhandel te bestrijden, te weten door middel van 
gezamenlijke opleidingsprogramma’s voor alle betrokken partijen (politie, 
ordehandhavers, maatschappelijk werkers e.d.) en met behulp van gendergevoelige 
hulpmiddelen en vaardigheden;

  
1 Op 3 mei 2005 door het Comité van Ministers aangenomen.
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14. verzoekt de lidstaten de wet af te dwingen en de vervolging en bestraffing van 
mensenhandelaars, medeplichtigen en diegenen die seksuele diensten van minderjarigen 
vragen te versterken en het witwassen van de inkomsten uit mensenhandel te vervolgen;

15. verzoekt de lidstaten het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
publiek-privaat partnerschap te bevorderen, waarbij de organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld bij de uitvoering van preventiestrategieën moeten worden 
betrokken;

16. verzoekt de lidstaten, teneinde te voorkomen dat mensen opnieuw het slachtoffer van 
vrouwen- en kinderhandel worden, programma’s voor sociale insluiting en rehabilitatie 
van vrouwen en kinderen die in het verleden het slachtoffer van mensenhandel waren, te 
ontwikkelen en uit te voeren;

17. dringt er bij alle lidstaten op aan een duidelijke wettelijke definitie van kinderhandel aan 
te nemen, gebaseerd op internationaal overeengekomen normen die vastgelegd zijn in het 
Protocol van Palermo1 en in het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, waardoor 
zou worden vermeden dat kinderhandel als een subcategorie van mensenhandel wordt 
aangemerkt;

18. beklemtoont de dringende behoefte aan de ontwikkeling en uitvoering van een speciaal
op kinderrechten gebaseerd preventieprogramma op basis van de samenwerking tussen de 
landen van herkomst, doorreis en bestemming; vestigt voorts de aandacht op het gebrek 
aan een coherent extern beleid van de EU in derde landen waaruit het grootste aantal 
slachtoffers van kinderhandel voortkomen;

19. meent dat kinderen als deelnemers in zo’n programma moeten worden opgenomen en 
verzoekt de lidstaten voorlichtingsprogramma’s voor schoolgaande meisjes en jongens te 
verwezenlijken teneinde discriminatie te bestrijden en gendergelijkheid te bevorderen;

20. benadrukt de belangrijke rol van Europol en verzoekt de Commissie in samenwerking 
met de lidstaten de financiële en personele middelen van Europol te versterken zodat dit 
orgaan efficiënter kan optreden bij de preventie van mensenhandel;

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

  
1 Volgens het Protocol van Palermo is kinderhandel "het werven, vervoeren, overbrengen van, onderdak bieden 
aan of het opnemen van een kind met het doel dit kind in binnen- of buitenland uit te buiten". 
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TOELICHTING

Zoals blijkt uit de verklaringen van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Kofi 
Annan, is mensenhandel en met name vrouwen- en kinderhandel voor seksuele en andere 
vormen van uitbuiting "een van de schandelijkste schendingen van de mensenrechten"1. 
Mensenhandel is internationaal gedefinieerd als het werven, vervoeren, overbrengen van en 
het bieden van onderdak aan of het opnemen van personen onder dreiging met of door gebruik 
te maken van geweld, door dwang, ontvoering, bedrog of misleiding ten behoeve van 
uitbuiting2 (seksuele uitbuiting, dwangarbeid, slavernij of praktijken die lijken op slavernij, 
gedwongen bedelarij of de verwijdering van organen) en neemt overal ter wereld toe. Dit is 
het gevolg van de toename van de georganiseerde misdaad en het lucratieve karakter daarvan.
(Het grote potentieel aan slachtoffers binnen de brede categorie van irreguliere migranten 
maakt de mensenhandel tot een lucratieve activiteit en volgens de Internationale Organisatie 
voor Migratie bestaat ongeveer 50 % van de 175 miljoen migranten wereldwijd uit vrouwen).

Volgens het rapport Mensenhandel van 2005, dat door het Amerikaanse Department of State
Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons is gepubliceerd, "bestaat van de 
geraamde 600 000 tot 800 000 mannen, vrouwen en kinderen die elk jaar over de 
internationale grenzen worden verhandeld, ongeveer 80 % uit vrouwen en meisjes en circa
50 % uit minderjarigen"3. De gegevens tonen ook aan dat de meeste transnationale
slachtoffers voor commerciële seksuele uitbuiting verhandeld worden. De netwerken van 
mensenhandel zijn de laatste tijd steeds flexibeler geworden. Door hun gedecentraliseerde 
organisatie kunnen zij snel op strafrechtelijke maatregelen en de acties van mogelijke 
concurrenten reageren4. 

Het ontwikkelen van succesvolle preventiestrategieën zou moeten samengaan met het 
aanpakken van de hoofdoorzaken van mensenhandel, zoals de vervrouwelijking van de 
armoede en werkloosheid, de aantrekkingskracht door het verschil in levenskwaliteit tussen 
het land van herkomst en het land van bestemming, geweld tegen vrouwen en kinderen, 
discriminatie van vrouwen, een streng migratiebeleid in de landen van bestemming, politieke 
instabiliteit in de landen van herkomst, enz. Het is uitermate belangrijk om in alle 
beleidsprogramma’s van de Europese Unie gendermainstreaming en een kindergevoelige 
aanpak in te voeren en te bevorderen, met inbegrip van strategieën om mensenhandel te 
bestrijden.

Voor de ontwikkeling van doeltreffende sociale en economische beleidsprogramma’s in de 
landen is het belangrijk te achterhalen wat de voornaamste factoren zijn waarom vrouwen en 
kinderen zo kwetsbaar zijn voor mensenhandel. Die factoren kunnen per land verschillen en 
moeten prioritair worden aangepakt. Een door de Internationale Organisatie voor Migratie in 

  
1 Uit een op 12 december 2000 afgelegde verklaring (Palermo, Italië). 
2 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings (Europese Commissie, directoraat-generaal Justitie, vrijheid 
en veiligheid, 2004)
3 Trafficking in Persons Report (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Verenigde Staten van Amerika, 2005)
4 Who is next victim? Vulnerability of young Romanian women to trafficking in human beings (International Organization for 
Migration, 2003, blz. 61)
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Roemenië uitgevoerde studie heeft aan het licht gebracht dat er vele factoren zijn die er 
daadwerkelijk voor kunnen zorgen dat vrouwen kwetsbaarder voor mensenhandel worden. 
We moeten dan denken aan het voortijdig verlaten van school, misbruik in de familiesfeer, 
eenoudergezinnen, wonen in middelgrote steden, behoren tot een minderheid of een geringe
kennis van de omstandigheden waaronder in het buitenland wordt geleefd en gewerkt, enz.
Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan vrouwen en kinderen die tot minderheden 
behoren en vrouwen en kinderen die in plattelandsgebieden wonen. Hun verhoogde 
kwetsbaarheid om slachtoffers van mensenhandel te worden moet met speciale maatregelen 
worden aangepakt. Inzicht in de kwetsbaarheidsfactoren kan een doeltreffend instrument 
worden om mensenhandel bij de wortel te bestrijden en om preventie-inspanningen te 
organiseren. Kennis van de potentiële slachtoffers kan de ordehandhavers helpen bij de 
profilering van mensenhandelaars1. 

Mensenhandel is een humanitair probleem dat een mondiale, regionale en lokale 
samenwerking vereist. De ontwikkeling van preventiestrategieën moet gebaseerd zijn op de 
samenwerking tussen organisaties uit het maatschappelijk middenveld en de 
ordehandhavingsautoriteiten. Een van de eerste stappen om samenwerking op EU-niveau te 
ontwikkelen is een geïntegreerde en geharmoniseerde aanpak voor het verzamelen van 
gegevens over mensenhandel. De beschikbaarheid van betrouwbare en vergelijkbare gegevens 
is een eerste vereiste voor het ontwikkelen van succesvolle preventiestrategieën. Het rapport 
vestigt de aandacht op het belang van de oprichting van nationale en/of regionale 
knooppunten of rapporteurs in elke (toekomstige) lidstaat van de EU teneinde het 
gegevensverzamelingsproces te vergemakkelijken en te stroomlijnen. Het beklemtoont ook 
het belang van het verzamelen van gegevens over kinderslachtoffers en pleit ervoor hen als 
een aparte categorie te behandelen.

Bovendien kunnen de preventiestrategieën alleen doeltreffend zijn als de driehoek van de 
vraag- en aanbodzijde van de mensenhandel én de mensenhandelaars wordt aangepakt. 
Wanneer we spreken over de aanbodzijde of de potentiële slachtoffers van mensenhandel, 
zouden de preventiemaatregelen zich allereerst moeten richten op de kwetsbaarste groepen 
van dit fenomeen. Dit kan door hun onderwijs- en tewerkstellingskansen te verbeteren en door 
het probleem van de vervrouwelijking van armoede, discriminatie en ongelijkheid te 
bestrijden. Wat de praktische acties betreft moeten bewustmakingscampagnes, met inbegrip 
van een gemeenschappelijk logo op EU-niveau, worden ontwikkeld. Die moeten het probleem 
duidelijk zichtbaar maken en voorlichting bieden over de gevaren van mensenhandel, de 
manieren van ronseling, de hulplijnen, enz. Het fenomeen mensenhandel heeft zware 
gevolgen voor de gezondheid van vrouwen en kinderen, waaronder de lichamelijke 
gezondheid, de seksuele en voortplantingsgezondheid, de geestelijke gezondheid, 
drugsmisbruik, maatschappelijk welzijn, enz. Strategieën om mensenhandel te voorkomen 
zouden strategieën ter bevordering van de volksgezondheid moeten omvatten die gericht zijn 
op het verstrekken van informatie over de seksuele en voortplantingsgezondheid, over 
infectieziekten, geestelijke gezondheid of aan migratie gerelateerde gezondheidsrisico’s, met 
inbegrip van de wettelijke rechten op gezondheidsdiensten in andere landen.2 Wat de 
mensenhandelaars betreft moeten mensenhandelaars worden vervolgd en streng gestraft. 

  
1 Who is next victim? Vulnerability of young Romanian women to trafficking in human beings (International Organization for 
Migration, 2003)
2 The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents: Findings from a European study (London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, 2003)
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Corruptie moet worden bestreden en alles moet in het werk worden gesteld om met behulp 
van een internationaal vastgestelde gemeenschappelijke definitie van mensenhandel de 
veranderende routes van de mensenhandel te achterhalen. Ordehandhavers zouden een 
speciale opleiding voor de identificatie van slachtoffers van mensenhandel moeten volgen, 
zodat deze slachtoffers zich gesterkt voelen om bij de desbetreffende instellingen aan te 
kloppen. Het komt er ook op aan de mensenhandelstromen en -trends beter te begrijpen, wat 
leidt tot een beter inzicht in de omvang en de aard van het probleem, zodat doeltreffende 
beleidsreacties kunnen worden ontwikkeld. Het aanpakken van de vraagzijde vereist de 
ontwikkeling van bewustmakingscampagnes in de landen van bestemming om het probleem 
bespreekbaar te maken. Bovendien moeten personen die seksuele diensten van minderjarigen 
verlangen, worden vervolgd, alsmede indirecte medeplichtigen die met mensenhandelaars
onder een hoedje spelen (als dekmantel dienende modellenbureaus, massagesalons, enz.). De 
diplomatieke immuniteit moet worden opgeheven in geval van betrokkenheid bij 
mensenhandel of misbruik van gezag. De lidstaten moeten ook hun visumbeleid herzien 
teneinde misbruik te voorkomen en te beteugelen en bescherming tegen uitbuiting te bieden.

Mensenhandel voor seksuele uitbuiting is onweerlegbaar rechtstreeks aan de prostitutie
gekoppeld. Het overheidsbeleid betreffende prostitutie verschilt van land tot land en varieert 
van abolitionisme en nieuw abolitionisme tot prohibitionisme of regulationisme. Een nieuwe
studie over Nationale Wetgeving op Prostitutie en Handel in Vrouwen en Kinderen1

suggereert dat de modellen van het nieuwe abolitionisme en het regulationisme het aantal 
slachtoffers van mensenhandel in vergelijking met het model van het prohibitionisme lijken te 
verhogen. Desalniettemin zou de eindevaluatie van de wetgevingsmodellen voor prostitutie in 
de Europese Unie wat de gevolgen voor het aantal slachtoffers betreft gebaseerd moeten zijn 
op meer betrouwbare en vergelijkbare statistieken, alsook op ruimere gegevens in verband 
met andere factoren.

Er is geen kant-en-klare oplossing voor mensenhandel. Het is een wereldwijd probleem en de 
oplossing ervan vereist een mondiaal partnerschap. Met de 
millenniumontwikkelingsdoelstelling als uitgangspunt gaat het bij het elimineren van de 
hoofdoorzaken van mensenhandel niet alleen over het uitroeien van armoede, het creëren van 
voorwaarden voor onderwijs en tewerkstelling, het oplossen van gezondheidsproblemen of 
het verzekeren van een duurzame omgeving; deze doelstellingen kunnen alleen worden 
bereikt als aan gendergelijkheid en aan het geven van macht aan vrouwen wordt gewerkt. Het 
is essentieel dat wordt ingezien hoe belangrijk het bevorderen van gendergelijkheid is in alle 
internationale, nationale en lokale beleidsprogramma’s die bedoeld zijn om het fenomeen
mensenhandel te voorkomen en te bestrijden.

  
1 Study on National Legislation on Prostitution and Trafficking in Women and Children (Transcrime, 2005)


