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ONTWERPAANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT AAN DE RAAD

betreffende het bestrijden van mensenhandel - geïntegreerde aanpak en voorstellen voor 
een actieplan 
(2006/2078(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de Universele Verklaring van de rechten van de mens uit 1948, vooral artikel 4 en 
artikel 5 dat slavenhandel in alle vormen verboden moet worden,

– gelet op het Handvest voor de fundamentele rechten van de Europese Unie1 uit 2000, 
vooral de artikelen 1, 4, 5 en 6,

– gelet op de VN-Conventie voor de rechten van het kind uit 1989, vooral de artikelen 1, 7, 
32, 34 en 35; en het Optionele Protocol uit 2000 bij de Conventie over de rechten van het
kind over verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, vooral artikel 3,

– gelet op de VN-Conventie uit 1979 over afschaffing van alle vormen van discriminatie 
tegen vrouwen2 (CEDAW), vooral de artikelen 5 en 6,

– gelet op het VN-protocol van Palermo uit 2000 ter voorkoming, afschaffing en bestraffing 
van de handel in personen, vooral vrouwen en kinderen, als aanvulling op de VN-
Conventie tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaden,

– gelet op de Conventie van de Raad van Europa over actie tegen mensenhandel, 
goedgekeurd door het Comité van ministers op 3 mei 2005,

– gelet op de Verklaring van Brussel over het voorkomen en bestrijden van mensenhandel, 
goedgekeurd op 20 september 2002, op de Europese Conferentie over het voorkomen en 
bestrijden van mensenhandel - mondiale uitdagingen voor de 21ste eeuw,

– gelet op het kaderbesluit van de Raad 2002/629/JHA over bestrijding van mensenhandel3, 
goedgekeurd op 19 juli 2002,

– gelet op het kaderbesluit van de Raad 2004/68/JHA over het bestrijden van seksuele 
uitbuiting van kinderen en kinderpornografie4,

– gelet op de richtlijn van de Raad 2004/81/EG over verblijfsvergunningen voor burgers van 
derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of die onderworpen zijn aan een 
actie om illegale immigratie te vergemakkelijken, wanneer zij samenwerken met de 
bevoegde autoriteiten5, goedgekeurd op 29 april 2004,

– gelet op de informatie van de Raad over een EU-plan over beste praktijken, normen en 

  
1 PB C 364, 18.2.2000.
2 http://www.un.org/Overview/rights.html.
3 PB L 203, 1.8.2002, blz. 1.
4 PB L 13, 20.1.2004, blz. 44.
5 PB L 261, 6.8.2004, blz. 19.
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procedures voor het bestrijden en voorkomen van mensenhandel1,

- gezien de conclusies van de Raad over mensenhandel van de 2725ste zitting van de Raad 
van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van 27 en 28 april 20062,

– gelet op het programma van Den Haag3 over vrijheid, veiligheid en recht dat de Raad en 
de Commissie verzoekt om een plan te ontwikkelen over beste praktijken, normen en 
instrumenten bij de bestrijding van mensenhandel,

– gezien het rapport en de aanbevelingen van 22 december 2004 van het Team van 
deskundigen over mensenhandel, in 2003 opgericht door de Europese Commissie,

– gelet op de DAPHNE-programma's ter bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en 
vrouwen4,

– gezien het rapport van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, gebaseerd 
op artikel 10 van het kaderbesluit van de Raad van 19 juli 2002 over bestrijding van 
mensenhandel5,

– gezien de rapporten van Europol over mensenhandel, vooral het EU-georganiseerde 
misdaadrapport van 20056,

– gezien het rapport van de Raad van Europa over georganiseerde misdaad uit 2005 -
aandacht voor de dreiging van economische misdaad,

– gelet op de EAO-Conventie nr. 29 over dwangarbeid (1930) en nr. 182 over een verbod op 
en onmiddellijke actie voor het afschaffen van de ergste vormen van kinderarbeid, 
goedgekeurd door de conferentie op haar 87ste vergadering (1999),

– gezien het IAO-rapport uit 2005 "A Global Alliance Against Forced Labour" in het kader 
van de follow-up van de IAO-verklaring over fundamentele beginselen en rechten op 
arbeid 2005,

– gelet op de Europese Conventie uit 1997 over mensenrechten en biogeneeskunde en 
artikel 22 van het Additioneel Protocol uit 2002 over orgaan- en weefseltransplantatie van 
menselijke herkomst,

– gelet op de aanbeveling van de Raad van Europa 1611/2003 over orgaanhandel in Europa,

– gelet op het voorstel voor een aanbeveling aan de Raad van Barbara Kudrycka namens de 
PPE-DE-Fractie over bestrijding van mensenhandel - een geïntegreerde aanpak en 
voorstellen voor een actieplan (B6-0613/2005),

– gelet op artikel 114, lid 3 en artikel 94 van zijn Reglement,

  
1 PB C 311, 9.12.2005.
2 http://www.cosilium.europa.eu.
3 Het Programma van Den Haag is gesteund door de Europese Raad van november 2004.
4 Besluit nr. 293/2000/EG, besluit nr. 803/2004/EG.
5 COM(2006)0187.
6 www.europol.eu.int
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– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie werkgelegenheid 
en sociale zaken en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A6-0000/2006),

A. overwegende dat mensenhandel niet slechts wordt bedreven met als doel seksuele 
uitbuiting, maar ook arbeidsuitbuiting, illegale adopties, gedwongen huiselijke arbeid, 
verkoop van organen, d.w.z.: bestrijding van mensenhandel moet verder gaan dan 
bestrijding van gedwongen prostitutie en moet rekening houden met alle verwante vormen 
van uitbuiting en onderdrukking,

B overwegende dat mensenhandel niet noodzakelijkerwijze een genderspecifieke misdaad is, 
maar wel dat de meeste slachtoffers vrouwen en meisjes zijn,

C. overwegende dat ondanks het feit dat de VN-Conventie voor de rechten van het kind stelt 
dat elk kind onmiddellijk bij de geboorte moet worden ingeschreven, volgens UNICEF1

meer dan de helft van alle borelingen in de ontwikkelingslanden - met uitzondering van 
China - niet wordt aangegeven bij de burgerlijke stand (meer dan 50 miljoen kinderen); 
deze onzichtbare kinderen plus de miljoenen wezen en straatkinderen lopen het meeste 
gevaar bij mensenhandel omdat zij een gemakkelijke prooi zijn voor illegale adoptie of 
voor gebruik bij de handel in menselijke organen,

D. overwegende dat toegang tot de arbeidsmarkt van de EU ingewikkeld is of zelfs beperkt 
en te veel gereguleerd en dat tegelijkertijd de vraag naar arbeidskrachten overduidelijk is, 
met als resultaat illegale migratie, smokkel en handel,

E. overwegende dat de grote winsten uit mensenhandel vaak de reden zijn van het witwassen 
van gelden, waardoor andere criminele activiteiten mogelijk worden en de daders 
economisch en maatschappelijk aanzien kunnen verwerven en zelfs politieke macht,

F. overwegende dat de vraag naar diensten die worden geboden door mensen waarin 
gehandeld is, de belangrijkste motor is achter de mensenhandel en dat zonder versterking 
van de politieke bereidheid en de inspanning om de mensenhandel kapot te maken, het 
haast onmogelijk zal zijn om er een eind aan te maken of zelfs de mensenhandel een 
aanzienlijke slag toe te brengen2,

G. overwegende dat een snelle opsporing van slachtoffers van cruciaal belang is bij de strijd 
bij de mensenhandel,

1. Richt aan de Raad de volgende aanbevelingen:

Wetskader en naleving van de wet

(a) mensenhandel moet worden aangepakt met een coherente beleidsbenadering, een 
migratie-, werkgelegenheids-, maatschappelijk-, ontwikkelings-, buitenlands, 
nabuurschaps- en visabeleid (en de bijbehorende criminalisering, door tenminste de 
normen van de EU-wetgeving te halen overeenkomstig de kaderbeslissing van de Raad 

  
1 The State of the World's Children 2006: Excluded and invisible, UNICEF 2005.
2 Gabal, I. Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu., Policy paper of 
the MHA of the Czech Republic, 2006, Praag.
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over bestrijding van mensenhandel, goedgekeurd op 19 juli 2002;

(b) de Raad en de lidstaten moeten de op mensenrechten gebaseerde benadering waarbij het 
slachtoffer centraal staat, versterken bij het implementeren van het actieplan voor 
bestrijding van mensenhandel;

(c) de lidstaten moeten, zo zij dit niet al hebben gedaan, de VN-Conventie tegen 
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad ratificeren en implementeren alsook het 
aanvullend protocol ter voorkoming, onderdrukking en bestraffing van mensenhandel, 
vooral van vrouwen en kinderen, en de Conventie van de Raad van Europa over actie 
tegen mensenhandel,

(d) de lidstaten moeten zo snel mogelijk de kaderbeslissing van de Raad implementeren over 
bestrijding van mensenhandel alsook de richtlijn van de Raad over verblijfsvergunning en 
het verlenen van een verblijfsstatus voor de korte termijn, o.a. een bezinnings-
herstelperiode voor slachtoffers van meer dan 30 dagen;

(e) de lidstaten moeten volledig gebruikmaken van de kaderbeslissing van de Raad 
2005/212/JHA over het in beslag nemen van inkomsten, goederen en eigendom uit 
misdaad1 als onderdeel van de bestrijding van mensenhandel;

(f) de lidstaten moeten wettelijke bepalingen goedkeuren om een verblijfsvergunning van 
beperkte duur te verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel onafhankelijk van de 
vraag of zij met de bevoegde autoriteiten al dan niet samenwerken tijdens onderzoek en 
als getuige bij processen;

(g) de lidstaten moeten het risico van orgaanhandel in Europa tot een minimum terugbrengen, 
o.a. door de vraag te verminderen, door het afstaan van organen effectiever te promoten, 
door strenge wetgeving te handhaven ten aanzien van levende donoren die geen familie 
zijn;

(h) de lidstaten moeten de analyse verbeteren van de bestaande situatie door het 
implementeren van uniforme methodes om vergelijkbare gegevens te verzamelen vooral 
in verband met de smokkelroutes en het profiel van de slachtoffers;

(i) de lidstaten moeten consequent artikel 4 toepassen van de kaderbeslissing van de Raad 
over bestrijding van mensenhandel opdat rechtspersonen aansprakelijk kunnen worden 
gesteld voor misdrijven die te hunnen bate zijn gepleegd;

(j) de lidstaten moeten overwegen of het zin heeft een grensoverschrijdend netwerk op te 
richten van arbeidsinspecties ter bestrijding van arbeidsuitbuiting; de lidstaten moeten de 
samenwerking en coördinatie versterken op EU-niveau op dit terrein;

(k) de lidstaten moeten de activiteiten beter controleren van arbeidsbemiddelaars en 
koppelbazen die seizoenarbeiders aanwerven;

(l) maatregelen om mensenhandel aan te pakken moeten een communautaire bevoegdheid 
worden zodat er sneller en substantiëler vooruitgang kan worden geboekt;

  
1 PB L 68, 15.3.2005, blz. 49, artikel 3.
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Preventie en vermindering van de vraag

(m) onderwijs op scholen, voorlichting en bewustmaking van het publiek ten aanzien van 
mensenhandel als een onaanvaardbaar misdrijf moeten worden beschouwd als vitale 
onderdelen van de bestrijding van mensenhandel;

(n) de Commissie moet de beste praktijken evalueren en verspreiden voor het terugdringen 
van de vraag waar diensten die worden verleend door mensen die verhandeld zijn, 
gebaseerd op arbeid, seksuele uitbuiting of andere soorten mensenhandel in de lidstaten 
van de Europese Unie;

(o) de lidstaten moeten maatregelen nemen om de vraag te verminderen op basis van de beste 
praktijken;

(p) de Commissie moet een antimensenhandeldag uitroepen op 25 maart, met ingang van 
2007, de datum om de afschaffing van de slavernij in veel landen overal in de wereld te 
herdenken1;

(q) er moeten maatregelen worden getroffen om de juridische instrumenten te verbeteren voor 
veilige migratie, toegang tot informatie over veilige migratiemogelijkheden en 
transparantie van procedures als beste manier om de mensenhandel te verminderen;

(r) de Commissie en de lidstaten moeten in hun nabuurschaps-, ontwikkelings- en hun 
hulpbeleid zich bezinnen op maatregelen die de wortels aanpakken van de mensenhandel 
in de landen van herkomst, o.a. maatregelen om het registreren van kinderen te 
bevorderen zodat zij minder kwetsbaar zijn voor illegale adoptie, gedwongen huwelijken 
en handel in menselijke organen;

Bescherming van de slachtoffers

(s) de Commissie en de lidstaten moeten een meertalige hotline instellen met één enkel 
Europees nummer waar eerste hulp kan worden verleend aan slachtoffers;

(t) er zijn maatregelen nodig ter bescherming niet alleen van slachtoffers van seksuele 
uitbuiting maar ook slachtoffers van arbeidsuitbuiting en andere soorten mensenhandel;

(u) de Commissie en de lidstaten moeten duidelijke Europese normen en richtlijnen 
vaststellen en implementeren over hulp aan en bescherming van slachtoffers, los van hun 
mogelijkheden of bereidheid om als getuige op te treden, o.a. speciale normen voor de 
bescherming van kinderrechten en een slachtoffer-opsporingsmechanisme dat ervoor 
garant staat dat het identificeren van slachtoffers een integraal onderdeel vormt van steun 
en hulpverlening;

(v) de lidstaten moeten ervoor zorgen dat slachtoffers toegang hebben tot hulpverlening op 
korte en/of langere termijn; deze steun moet o.a. omvatten: speciale opvangcentra voor de 
eerste hulpverlening met de mogelijkheid voor huisvesting in een later stadium, medische 
hulp en advisering, rechtshulp, informatie over hun rechten en de gevolgen wanneer een 
slachtoffer als getuige optreedt, taal- en beroepsopleidingscursussen, culturele 

  
1
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integratiecursussen, financiële hulpverlening en steun bij het zoeken naar werk, o.a. 
speciale voogdij voor kinderen;

(w)de lidstaten moeten ervoor zorgen dat de slachtoffers toegang hebben tot onderwijs, 
opleidingsprogramma's en de arbeidsmarkt alsook hun rechten beschermen tijdens civiele,
criminele en administratieve processen en toegang tot rechtsherstel;

(x) de slachtoffers van mensenhandel moeten niet onmiddellijk worden teruggestuurd naar het 
land van herkomst wanneer men redelijkerwijs kan verwachten dat zij nog meer schade 
zullen lijden door stigmatisering en discriminatie of het gevaar van represailles;

(y) de lidstaten moeten in hun wetgeving alsook in hun bestuurlijke praktijken recht doen aan 
de VN-definitie van het kind, d.w.z. elk menselijk wezen dat nog geen achttien jaar oud is;

(z) de lidstaten moeten de Conventie van Den Haag over bescherming van kinderen en 
samenwerking volledig implementeren op het punt van adoptie tussen landen om illegale 
adoptie tegen te gaan;

(aa) de lidstaten moeten het publiek-private partnerschap versterken op het terrein van 
slachtofferbescherming, o.a. duurzame financiering van hun activiteiten;

Coördinatie van activiteiten op nationaal en EU-niveau 

(ab) de lidstaten moeten nationale antimensenhandel-coördinatiestructuren instellen en 
versterken en werken aan integratie van deze structuren in een internationaal netwerk;

(ac) de Commissie en haar deskundigenwerkgroep moeten onderzoek entameren, bevorderen 
en evalueren over nieuwe trends bij mensenhandel, vooral met het oog op het EU-
actieplan tegen mensenhandel;

(ad) de lidstaten moeten de samenwerking opvoeren binnen de EU bij het bestrijden van 
mensenhandel door regelmatig EU-organen in te schakelen zoals Europol, Eurojust en 
Frontex; 

(ae) de Financiële Task Force, voor de werkgroep Typologie, moeten blijven werken aan 
witwasmethodes in verband met mensenhandel;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en - ter informatie -
aan de Commissie, de lidstaten en de kandidaat-lidstaten.



PR\622044NL.doc 9/10 PE 374.493v02-00

NL

TOELICHTING

Afgaande op het rapport uit 2005 over mensenhandel van het Amerikaanse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken worden naar schatting 600.000 tot 800.000 mannen, vrouwen en kinderen 
jaarlijks illegaal internationale grenzen overgebracht. Volgens ramingen zijn het voor 80% 
vrouwen en meisjes en voor 50% minderjarigen. De meeste grensoverschrijdende slachtoffers 
worden verhandeld ter wille van commerciële seksuele uitbuiting. Andere schattingen komen 
nog hoger uit - de VN gaat uit van jaarlijks meer dan een miljoen slachtoffers, de IAO heeft 
het over meer dan 1,2 miljoen verhandelde kinderen. De Raad van Europa is van mening dat 
mensenhandel de op twee na grootste bron van inkomsten is voor de georganiseerde misdaad 
na wapens en drugs1. Het rapport uit 2005 over mensenhandel wijst evenwel op de 
alarmerende slavernij van mensen voor arbeidsuitbuiting.

Binnen de EU gaat het volgens ramingen om meer dan 100.000 slachtoffers van 
mensenhandel. (Men moet met deze statistieken uiterst voorzichtig zijn, omdat er geen 
betrouwbare gegevens zijn over de mensenhandel). Het is belangrijk er de nadruk op te leggen 
dat de meest kwetsbare groepen vrouwen en kinderen zijn. "Kinderen zijn buitengewoon 
kwetsbaar voor mensenhandel door hun gebrek aan ervaring, afhankelijkheid van en 
vertrouwen in volwassenen, vooral verwanten en mensen in een gezagspositie en zij hebben 
minder mogelijkheden om te ontsnappen aan uitbuitingssituaties"2. Het meest recente rapport 
van UNICEF wijst op het grote aantal niet-geregistreerde kinderen die het kwetsbaarst zijn 
voor mensenhandel3.

Dit rapport is gebaseerd op de internationaal aanvaarde definitie van het VN-protocol om 
mensenhandel te voorkomen, te onderdrukken en te bestraffen. Volgens artikel 3 moet 
mensenhandel betekenen: het aanwerven, vervoeren, overzetten of opvangen van personen 
door middel van bedreiging of geweld of andere vormen van dwang, ontvoering, fraude of 
bedrog, of machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie of het doen van of 
ontvangen van betalingen of gunsten om de instemming te bereiken van een persoon die een 
andere persoon in zijn macht heeft met als doel uitbuiting. Uitbuiting omvat: op zijn minst de 
uitbuiting van de prostitutie van anderen of andere vormen van seksuele uitbuiting, 
dwangarbeid, slavernij of op slavernij gelijkende praktijken, het ter beschikking stellen of 
verwijderen van organen. De IOM wijst bovendien op de toename van andere vormen van 
kinderhandel of het handelen bij gezinnen voor bedelen of criminele activiteiten4.

Hoewel mensenhandel over het algemeen wordt beschouwd als een "afschuwelijke" misdaad5, 
is de ratificatie en implementatie van internationale conventies, vooral de COE-Conventie 
over actie tegen mensenhandel alsook richtlijnen onbevredigend en verloopt veel te langzaam. 

Omdat het beslissende deel van mensenhandel een internationaal karakter draagt, is het nodig 
de internationale samenwerking te versterken op het terrein van opsporing, uitwisseling van 
informatie, identificatie van slachtoffers, wetsnaleving en reïntegratie. Bij deze samenwerking 
moet een belangrijker rol worden gespeeld door Europol, Eurojust, Frontex en de task force 

  
1 Toelichting bij de Conventie van de Raad van Europa over actie tegen mensenhandel, 2005.
2 Resource book for Law Enforcement Officers on Good Practices in Combating Child Trafficking, IOM, 
Wenen, 2006.
3 The State of the World's Children 2006:Excluded and invisible, UNICEF 2005.
4 Ibid.
5 Conferentie op hoog niveau over bestrijding van mensenhandel, vooral vrouwen en kinderen: voorkomen-
beschermen-vervolgen, Wenen, maart 2006.
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van hoofdcommissarissen van politie.

In internationale documenten wordt de nadruk gelegd op de op mensenrechten gebaseerde 
aanpak, waarbij vooral wordt gefocust op de bescherming van slachtoffers. Aangezien de 
ernst van mensenrechtenmisbruik niet altijd wordt omgezet in vervolging, kan men zijn 
twijfel hebben, vooral bij arbeidsuitbuiting alsof mensenhandel primair wordt beschouwd als 
een mensenrechtenmisbruik, waardoor de strafrechtelijke verhoging wordt verzwakt1.

In de definities van mensenhandel wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen mensenhandel 
en smokkel. Sommige deskundigen beschouwen een dergelijk onderscheid als een illusie. De 
werkelijke gevolgen blijken vaak pas aan het slot. "Wat wij weten van zowel smokkel als 
handel wijst erop dat het juister zou zijn om ze te beschouwen als een continu proces dat in 
elkaar overloopt en bestaat uit een aantal dimensies"2. In dit verband moet een duidelijke 
identificatie van het slachtoffer een zeer belangrijke rol spelen omdat het daardoor mogelijk 
wordt onderscheid te maken tussen handel en smokkel. Uit ervaringen blijkt dat de politie bij 
gebrek aan onderscheid tussen deze twee termen de slachtoffers van mensenhandel vaak 
behandelt als gesmokkelde personen of illegale migranten.

Bij mensenhandel gaat het zowel om de aanvoer als de vraag. Aan de aanvoerskant gaat het 
vooral om armoede, werkloosheid, op geslacht gebaseerde discriminatie, discriminatie van 
minderheden, gebrek aan onderwijs en corruptie. Volgens sommige deskundigen is de 
belangrijkste aanzet tot mensenhandel de vraag. De vraag van de markt - vooral bij 
sekskopers - biedt sterke prikkels voor handelaars en vormt de motor van de toename van 
mensenhandel. In het rapport van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken3 staat 
dat wanneer prostitutie floreert ook een klimaat floreert waarin mensenhandel plaatsvindt. Uit 
ander onderzoek blijkt dat het hoge niveau van tolerantie ten opzichte van arbeidsuitbuiting 
van verhandelde werknemers, wordt gezien als een maatschappelijk aanvaarde manier om 
diensten of goederen goedkoper te maken4. Het lijkt wel of zonder de tolerantie en 
ambivalentie van de publieke opinie te veranderen ten opzichte van de vraag van door de 
slachtoffers van mensenhandel geleverde diensten wij maar moeilijk belangrijke 
verbeteringen kunnen aanbrengen in de bestrijding van mensenhandel. 

Hoewel er geen uitgebreide kennis en gegevens beschikbaar zijn over de vraag, lijkt het dat 
het hier vooral gaat om gebrek aan hulp en waarschijnlijk gebrek aan politieke wil om de 
vraag te breken en een definitieve stap te zetten op weg naar een oplossing. Sommige 
rapporten hebben het zelfs over corruptie op hoge plaatsen in het besluitvormingsproces over 
inperking van de vraag5.

  
1 Gabal, I.: Een paper van de MHA van de Tsjechische Republiek, Praag, 2006.
2 Kelly, L.: A Critical reflection in research... In: Data and research on Human Trafficking: A global survey, 
2005, IOM.
3 Trafficking in Persons Report, June 2005, US State Department.
4 Gabal, I. ibid.
5 Gabal, I. ibid.


