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Voorwoord

Dit rapport is een gezamenlijk product van stichting FairWork en mr. Marijn Heemskerk. FairWork bestrijdt en 
voorkomt moderne slavernij in Nederland en zet zich in voor slachtoffers van arbeidsuitbuiting. Marijn Heemskerk 
is advocate te Amsterdam. In 2012 en 2013 voerde zij een onderzoek uit naar de mogelijkheden voor slachtoffers 
van mensenhandel om schadevergoeding te verkrijgen in Nederland. Voor u ligt ons rapport over compensatie voor 
slachtoffers van mensenhandel dat de juridische kennis uit dat onderzoek combineert met casussen uit de praktijk. 
Het rapport is gericht op iedereen die werkt met slachtoffers van mensenhandel. Door de mogelijkheden voor 
compensatie van deze slachtoffers op een rijtje te zetten, willen we zorgen dat ze vaker benut worden. 

We geven in dit rapport inzicht in het juridisch kader en de mogelijkheden die er zijn voor slachtoffers om compen-
satie te claimen in het strafproces. Compensatie kan bestaan uit vergoeding van materiële schade en/of imma-
teriële schade van een slachtoffer. Onder materiële schade wordt verstaan vermogensschade door bijvoorbeeld 
inhouding van inkomsten, schade aan eigendommen of medische kosten. Dit kan gecompenseerd worden door 
een financiële schadevergoeding. Onder immateriële schade verstaat men andere schade die het gevolg is van de 
mensenhandel, zoals psychische of andere gezondheidsklachten. Denk bij compensatie hiervan aan smartengeld. 

Wat is het belang van compensatie voor een slachtoffer van mensenhandel? Een slachtoffer is uitgebuit. Dit bete-
kent vele uren werken, onder slechte omstandigheden waarvoor hij / zij niet (voldoende) betaald heeft gekregen. 
Om na de situatie van uitbuiting enig gevoel van rechtvaardigheid en erkenning te ervaren, is het voor een slachtof-
fer uitermate belangrijk achterstallig loon te kunnen eisen. Een financiële compensatie kan een belangrijke basis 
vormen om een nieuw leven op te bouwen. Dat, in combinatie met een dader die achter de tralies gaat, maakt dat 
een slachtoffer weer verder kan.

Tot 2005 was alleen mensenhandel in de seksindustrie strafbaar. Met de uitbreiding naar zaken buiten de seksindus-
trie lijkt de aandacht voor compensatie voor slachtoffers te zijn toegenomen. Het berekenen van achterstallig loon 
voor sectoren buiten de seksindustrie zou logischer kunnen lijken door toepasbaarheid van de relevante CAO of de 
Wet Minimumloon. Maar dat is onterecht, want het claimen van gederfde inkomsten moet ook voor slachtoffers 
die zijn uitgebuit in de prostitutiesector mogelijk zijn. Positief is het feit dat ook voor zaken in de seksindustrie de 
jurisprudentie op het gebied van compensatie steeds helderder wordt.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de behoeften van slachtoffers van mensenhandel die uit hun uitbuitings-
situatie zijn ontsnapt.1  Volgens internationale verdragen hebben zij recht op bescherming en opvang. Volgens de 
Maslow-theorie zijn de basisbehoeften van ieder mens: een veilige plek, een dak boven het hoofd en voldoende 
eten en drinken. Nadat aan deze behoeften is voldaan, komt herstel voor het leed dat hen is aangedaan. Sinds de 
jaren negentig wordt er middels de internationale beweging voor Restorative Justice (‘herstelrecht’) meer aandacht 
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besteed aan herstel van slachtoffers van een misdrijf tegenover of naast het straffen en beboeten van daders.  
Hoewel de inhoudelijke betekenis van restorative justice niet eenduidig is, zijn deskundigen het eens over drie 
cruciale aspecten. Ten eerste moeten alle partijen zoveel mogelijk worden betrokken in het herstelrechtelijk proces. 
Verder moeten slachtoffers in de gelegenheid worden gesteld genoegdoening te krijgen. Ten slotte moet er ruimte 
zijn voor ervaringen, emoties, behoeften en eigen interpretaties van de betrokkenen. Dit laatste sluit, in tegenstel-
ling tot strafprocesrecht en juridische taal, beter aan bij de belevingswereld van de burger.2 

In de praktijk wordt bij de aanpak van mensenhandel nog steeds voornamelijk ingezet op de strafrechtelijke vervol-
ging van de dader, met, als dit niet te ingewikkeld is, schadevergoeding voor het slachtoffer. Uit dit rapport blijkt 
dat in veel gevallen deze schadevergoeding tijdens het strafproces niet wordt aangevraagd of toegekend. 

De afgelopen vijf jaar zagen we de aandacht voor schadevergoeding in wet- en regelgeving toenemen. Dit rapport 
beschrijft een aantal van deze ontwikkelingen, waarvan de belangrijkste is de invoering van de Wet versterking van 
de positie van het slachtoffer in het strafproces in 2011.  Ondanks deze positieve ontwikkelingen wijst de praktijk uit 
dat er nog steeds ruimte is voor verbetering. Hiervoor zullen we een aantal aanbevelingen doen. Deze aanbevelin-
gen zijn gemarkeerd in de tekst en worden aan het eind van het rapport op een rijtje gezet.

Wij willen met dit rapport de bewustwording vergroten over het belang van compensatie voor slachtoffers van 
mensenhandel. Vooral de instanties en individuen die slachtoffers bijstaan of vertegenwoordigen willen we door-
dringen van het belang van genoegdoening. De aanname dat mensenhandel afdoende is aangepakt door daders te 
vervolgen en boetes voor illegale tewerkstelling op te leggen, doet geen recht aan de belangen van het slachtoffer. 
De essentie van het delict is de uitbuiting van de werknemer. Of je nu uit Polen, India of Nederland komt; je wilt 
betaald krijgen voor je werk. En daar mogen we ons in Nederland best druk om maken. 

Marijn Heemskerk
Eline Willemsen (FairWork)
September 2013
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1. SCHADEVERGOEDING IN HET ALGEMEEN 

Een slachtoffer van mensenhandel kan op drie manieren worden gecompenseerd:  

•	 	Ten eerste kan dit in het strafproces waarin de (vermeende) mensenhandelaar wordt vervolgd. In dit proces 
kan het slachtoffer zich voegen en een vordering benadeelde partij indienen. Daarnaast kan de rechtbank een 
schadevergoedingsmaatregel opleggen. Schadevergoeding in het strafproces is een regelmatig gebruikte 
methode om schadevergoeding te verkrijgen voor slachtoffers van mensenhandel, en, sinds de invoering van de 
voorschotregeling (hieronder nader beschreven), ook de meest zekere manier. Op basis van de voorschotregeling 
staat de staat immers in voor betaling van de schadevergoedingsmaatregel, waardoor het slachtoffer niet zelf 
verantwoordelijk is voor tenuitvoerlegging. 

•	 	Ten tweede kan het slachtoffer schadevergoeding vorderen van de mensenhandelaar in een civiele procedure. 
In de praktijk worden civiele procedures niet of nauwelijks gestart door slachtoffers van mensenhandel, vooral 
niet in gevallen van seksuele uitbuiting.3 Civiele procedures worden geacht lang, kostbaar en onzeker te zijn. Dit 
laatste vooral doordat het slachtoffer zelf verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van een positief vonnis.4 
Stichting FairWork meldt wel dat haar gevallen bekend zijn van arbeidsuitbuiting waarin een civiele procedure 
(loonvordering) werd ingesteld.5

•	 	Ten derde kan het slachtoffer een aanvraag indienen voor betaling uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven (het 
‘Schadefonds’). Aanvragen bij het Schadefonds worden vrij regelmatig gedaan namens mensenhandelslachtof-
fers.6 Het Schadefonds keert schade als direct gevolg van opgelopen letsel uit. In het verlengde hiervan kan het 
Schadefonds geen uitkering doen voor geleden materiële schade in verband met bijvoorbeeld afgepakt geld.7 
Het Schadefonds keert bovendien een maximum vergoeding uit van € 25.000 voor materiële schade en € 10.000 
voor immateriële schade.8 Het voorgaande betekent in mensenhandelzaken dat slechts een klein deel van de 
werkelijk geleden schade kan worden vergoed door betalingen uit het Schadefonds. De uitgekeerde bedragen 
zijn laag in vergelijking met de schadevergoedingen die in het strafproces worden opgelegd.9

Dit rapport richt zich alleen op de mogelijkheid voor slachtoffers van mensenhandel om compensatie te krijgen in 
het strafproces. 
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2. SCHADEVERGOEDING IN HET STRAFPROCES

Manieren om schadevergoeding te verkrijgen in het strafproces
Er zijn drie manieren waarop een slachtoffer van mensenhandel schadevergoeding kan verkrijgen in het strafproces:
•	 	het slachtoffer kan zich voegen in het strafproces en een civiele vordering tegen de verdachte indienen (a); 
•	 	de rechter kan een schadevergoedingsmaatregel opleggen (b);  
•	 	de rechter kan een bijzondere voorwaarde bij strafoplegging toepassen (c). 

De bijzondere voorwaarde bij strafoplegging (c) werd zelden, of nooit, toegepast in mensenhandelzaken sinds de 
invoering van de schadevergoedingsmaatregel in 1995.10 Daarom wordt deze in dit rapport buiten beschouwing 
gelaten. De opties (a) en (b) worden hieronder besproken. 

Optie (a): het slachtoffer voegt zich in het strafproces
Een slachtoffer kan zich als benadeelde partij voegen in de strafzaak tegen de verdachte en een vordering indienen 
tegen de verdachte (51f-51h Wetboek van Strafvordering of ‘Sv’). De formaliteiten voor een dergelijke vordering 
zijn vrij eenvoudig: het slachtoffer voegt zich in de procedure door een formulier in te vullen of door de rechter 
schriftelijk of mondeling tijdens de zitting te informeren.11 De benadeelde partij moet zich laten bijstaan door een 
advocaat als dat in een civiele procedure ook had gemoeten (51 f lid 4 Sv). Kort gezegd is dat het geval als de vorde-
ring hoger is dan € 25.000 en niet is gebaseerd op een arbeidsovereenkomst (79 lid 2 jo 93 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering of ‘Rv’). Het slachtoffer hoeft geen griffierecht te betalen. De vordering moet gebaseerd zijn op 
het civiele recht. Het slachtoffer is zelf verantwoordelijk voor tenuitvoerlegging van een toewijzend vonnis.12 

Een benadeelde partij is ontvankelijk voor zover (i) de verdachte een straf of maatregel wordt opgelegd (361 lid 
2 a Sv); (ii) aan de benadeelde partij rechtstreeks schade is toegebracht door het bewezen verklaarde feit (361 
lid 2 b Sv), (iii) er geen andere (civiele) rechter reeds uitspraak heeft gedaan over de vordering13 en (iv) de vorde-
ring het strafgeding niet ‘onevenredig belast’ (361 lid 3 Sv). 

Er zijn (beperkte) mogelijkheden voor het slachtoffer om de vordering toe te lichten. Het slachtoffer kan zijn/
haar vordering toelichten nadat de officier van justitie heeft gerequireerd en telkens wanneer de officier van 
justitie het woord heeft gevoerd of daartoe in de gelegenheid is gesteld (art. 334 lid 3 Sv).14 De benadeelde partij 
kan vóór of op de zitting stukken overleggen tot bewijs van de ten gevolge van het strafbare feit geleden schade 
(334 lid 1 Sv). Ook stukken van het strafdossier, zoals de eigen verklaring of verklaringen van getuigen, kunnen 
dienen als bewijs.15 Het slachtoffer kan geen getuigen of deskundigen aanbrengen (334 lid 1 Sv). Wel mag hij/zij 
vragen stellen aan deskundigen en getuigen die zijn opgeroepen door de officier van justitie en/of de verdedi-
ging. Die vragen mogen (alleen) gaan over zijn/haar schadevergoeding (art. 334 lid 2 Sv). Het slachtoffer kan 
ook de officier van justitie vragen om deskundigen of getuigen op te roepen met het doel te getuigen over de 
geleden schade.16 Verzoeken om de verdachte als getuige te horen, worden meestal afgewezen.17 

De grondslag voor aansprakelijkheid van de verdachte moet zijn gebaseerd op het civiele recht, bijvoorbeeld 
onrechtmatige daad (6:162 BW). Wanneer mensenhandel bewezen wordt verklaard, staat hiermee de onrecht-
matigheid van de handeling, alsmede toerekenbaarheid aan de dader, vast. Het slachtoffer hoeft dit niet apart 
te bewijzen.18  
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Schade bestaat uit vermogensschade en ander nadeel (6:95 lid 1 BW). Onder vermogensschade valt gederfde 
inkomsten. Met ‘ander nadeel’ wordt immateriële schadevergoeding bedoeld. Immateriële schadevergoeding 
wordt ‘naar billijkheid’ toegewezen als er sprake is van opzet om schade toe te brengen en de persoon is aange-
tast (door lichamelijk letsel, schade aan eer en goede naam of op andere wijze) (6:106 BW). Als de benadeelde 
partij aanspraak maakt op wettelijke rente, heeft hij/zij recht op vergoeding daarvan vanaf het moment dat 
schade is geleden (6:119BW). Dit geldt zowel voor materiële als immateriële schade.19 Kosten die voortvloeien 
uit het doen van aangifte en het zorgen voor de bereddering na een misdrijf (bijvoorbeeld tijdsbesteding, 
gederfde inkomsten en reiskosten), komen binnen redelijke grenzen in aanmerking voor vergoeding (art. 6:96 
BW). Als de benadeelde partij succesvol is, kan de veroordeelde worden veroordeeld in de kosten. Kosten voor 
rechtsbijstand worden in beginsel begroot op basis van het zogenaamde ‘liquidatietarief’, een standaard tarief 
per proceshandeling dat vaak niet de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoedt.20

Als de schade niet exact vast te stellen is, kan deze worden geschat (art. 6:97 BW). Bij de begroting van de 
schade is de rechtbank niet gebonden aan de normale regels van stelplicht en bewijslast. De rechter heeft dus 
bij het begroten van de schade een ruime mate van vrijheid.21 

De rechter beslist gelijktijdig met de einduitspraak, tenzij op voorhand duidelijk is dat de vordering niet ont-
vankelijk is (361 lid 4 jo 333 Sv). De beslissing moet met redenen zijn omkleed (361 lid 4 Sv). 

Optie (b): de rechter legt de schadevergoedingsmaatregel op
De rechter kan, op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) of ambtshalve, de schadevergoedingsmaatregel op-
leggen (artikel 36f Sr). Ook de schadevergoedingsmaatregel wordt toegewezen voor zover de dader aansprakelijk is 
jegens het slachtoffer op basis van het civiele recht. De schadevergoedingsmaatregel is een sanctie die de verdach-
te wordt opgelegd. De schadevergoedingsmaatregel kan worden opgelegd ongeacht of het slachtoffer zich heeft 
gevoegd als benadeelde partij. Het slachtoffer wordt geen partij bij de procedure en heeft dus niet de (beperkte) 
mogelijkheden voor het onderbouwen van de schade als de gevoegde benadeelde partij heeft (zie hierboven).22 Er 
zijn geen kosten voor het slachtoffer verbonden aan de schadevergoedingsmaatregel. De staat is verantwoordelijk 
voor het innen van de schadevergoedingsmaatregel en uitbetaling aan het slachtoffer. 

Aan elk persoon die wordt veroordeeld voor een misdrijf kan de schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd 
(art. 36f lid 1 Sr). De maatregel wordt opgelegd indien en voor zover de verdachte jegens het slachtoffer naar 
civiel recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht (art. 36f lid 2 Sr). Dit houdt 
in dat de hoogte van de sanctie niet is gekoppeld aan de ernst van de overtreding, de verwijtbaarheid van het 
gedrag van de verdachte, of de financiële draagkracht van de verdachte. Het is gebaseerd op (de omvang van) 
de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de dader voor de schade.23 Dit brengt tevens mee dat de wettelijke 
rente ook kan worden opgelegd in de schadevergoedingsmaatregel. Kosten rechtsbijstand zijn niet aan te 
merken als schade, met als gevolg dat deze niet onder de schadevergoedingsmaatregel vallen. Wel kan de ver-
oordeelde in de kosten van het slachtoffer worden veroordeeld als deze succesvol is in zijn/haar vordering.24 Voor 
wat betreft deze kosten zal het slachtoffer dus zelf verantwoordelijk zijn voor tenuitvoerlegging.

Indien de schadevergoedingsmaatregel wordt toegepast, wordt de dader veroordeeld tot het betalen van 
schadevergoeding aan de overheid ten behoeve van het slachtoffer onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat, 
indien de dader niet voldoet, vervangende hechtenis wordt toegepast (36f lid 7 jo 24c en 77L Sr). De vervangende 
hechtenis dient slechts ter stimulans voor de dader om te voldoen aan de schadevergoedingsmaatregel. Zelfs 
als de gevangenisstraf wordt uitgezeten, is de dader nog steeds verplicht het bedrag te betalen (36f lid 7 Sr).
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Het Centraal Justitieel Incassobureau is primair verantwoordelijk voor het innen van de schadevergoedings-
maatregel en de overdracht van het geld aan het slachtoffer. Als de dader niet aan de schadevergoedingsmaat-
regel voldoet, kan het slachtoffer sinds 1 januari 2011 gebruik maken van de zogenaamde voorschotregeling. 
Op basis van die regeling staat de staat in voor betaling van de schadevergoedingsmaatregel. De regeling zal 
hieronder nader worden omschreven.

Per 1 januari 2014 treedt een wet in werking die conservatoir beslag ten behoeve van de schadevergoedings-
maatregel mogelijk maakt. 25

Verwante kwesties
Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
De staat kan op verzoek van de officier van justitie het wederrechterlijk verkregen voordeel ontnemen van een 
persoon die is veroordeeld voor een strafbaar feit (art. 36e Sr). 

De procedure voor de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel (de ‘ontnemingsprocedure’) is een 
procedure die losstaat van de strafzaak. De ontnemingsprocedure kan tegelijkertijd worden gevoerd met de 
strafrechtelijke procedure, voor zover dit de strafprocedure niet onredelijk vertraagt.26 In een dergelijk geval 
wordt het vonnis in de ontnemingprocedure onmiddellijk uitgesproken na de uitspraak in de strafzaak.27 

Artikel 94a Sv schept de mogelijkheid om conservatoir beslag te leggen ter verzekering van te ontnemen 
voor deel. Als een dergelijk beslag wordt opgeheven, wordt het slachtoffer daarover zo spoedig mogelijk 
geïnformeerd om deze in de gelegenheid te stellen hierop beslag te leggen alvorens het aan betrokkene wordt 
teruggegeven.28 

Op grond van artikel 577b Sv kan het slachtoffer verzoeken dat (een deel) van het ontnomen bedrag aan hem/
haar zal worden uitgekeerd.

In internationaal verband bevelen de OVSE, UNHCR en de Raad van Europa al langere tijd aan om de opbrengsten 
uit misdrijven te gebruiken om slachtoffers te compenseren of fondsen op te richten om slachtoffers te helpen. 
Ook in de EU-Richtlijn Mensenhandel wordt het verband gelegd tussen ontneming van wederrechtelijk verkregen 
voordeel en schadevergoeding.29

Rechtsbijstand
Het slachtoffer kan aanspraak maken op gefinancierde rechtshulp op basis van de Wet Rechtsbijstand (‘Wrb’). Voor 
bijstand in het voegen in het strafproces is geen eigen bijdrage vereist (art. 44 lid 3 Wrb). 

Voor overige bijstand bepaalt artikel 44 lid 4 Wrb dat slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven onge-
acht hun financiële positie aanspraak kunnen maken op kosteloze rechtsbijstand als zij in aanmerking komen voor 
uitkering op grond van artikel 3 van de Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dat is het geval voor personen die als 
gevolg van een in Nederland opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk of geestelijk letsel hebben 
bekomen. Van slachtoffers van seksuele uitbuiting wordt over het algemeen aangenomen dat ze hieronder vallen. 
Dit ligt anders voor slachtoffers van arbeidsuitbuiting. Het verdient aanbeveling dat ook slachtoffers van arbeids-
uitbuiting altijd aanspraak kunnen maken op gratis rechtsbijstand. 

Informatieplicht
Opsporingsdiensten en Openbaar Ministerie hebben de plicht om het slachtoffer mededeling te doen van de moge-
lijkheden voor schadevergoeding (51a lid 4 Sv). 
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3. ONTWIKKELINGEN IN WET- EN REGELGEVING

De afgelopen jaren kende een enorme toegenomen aandacht voor de positie van het slachtoffer in het strafpro-
ces, onder andere op het gebied van schadevergoeding.30 

De Wet
De Wet versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (de ‘Wet’)31 trad in werking op 1 januari 
2011.32 De Wet introduceerde twee belangrijke veranderingen.

•	 	Allereerst verving de Wet de oude norm voor ontvankelijkheid van de vordering benadeelde partij. Tot 1 januari 
2011 gold dat de vordering niet-ontvankelijk werd verklaard als deze niet ‘van zo eenvoudige aard is dat zij zich 
leent voor behandeling in het strafgeding’. De nieuwe ontvankelijkheidstoets is dat de vordering ‘geen oneven-
redige belasting van het strafgeding’ vormt.33 Onder de oude toets werden veel vorderingen in mensenhandel-
zaken (deels) niet-ontvankelijk verklaard omdat ze niet van ‘eenvoudige aard’ waren.34 Volgens parlementaire 
geschiedenis had de wijziging tot doel dat ‘de rechter zo vaak mogelijk – en vaker dan nu het geval is – besluit 
over de gegrondheid van de vordering van het slachtoffer’.35 Verschillende argumenten om een vordering niet-
ontvankelijk te verklaren (bijvoorbeeld: het enkele feit dat een vordering wordt betwist, niet onmiddellijk met 
voldoende bewijsmiddelen wordt onderbouwd, dat er een getuige of deskundige moet worden gehoord, of het 
gevorderde bedrag hoger is dan gemiddeld), mag geen reden (meer) zijn om de vordering niet-ontvankelijk te 
verklaren.36 

•	 	Bovendien introduceerde de Wet de zogeheten ‘voorschotregeling’.37 Slachtoffers van mensenhandel kunnen 
gebruik maken van deze regeling wanneer de veroordeelde niet voldoet aan de schadevergoedingsmaatregel.38 
Vóór 1 januari 2011 was het zo dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor het incasseren van de schadever-
goedingsmaatregel als het Centraal Justitieel Incassobureau niet succesvol was in het innen ervan. Sinds 1 januari 
2011 is de overheid verplicht om (het resterende deel van) de schadevergoedingsmaatregel aan het slachtoffer 
te betalen. Deze verplichting ontstaat als de dader niet binnen 8 maanden nadat het vonnis onherroepelijk is 
geworden, voldoet aan de schadevergoedingsmaatregel (art. 36f lid 6 Sr). Omdat het vervolgens aan de overheid 
is om het bedrag te verhalen op de dader, wordt dit systeem aangeduid als de ‘voorschotregeling’. Dit betreft 
een substantiële verbetering omdat het slachtoffer op deze manier niet langer zelf verantwoordelijk is voor 
tenuitvoerlegging van de schadevergoedingsmaatregel en betaling gegarandeerd is.

Richtlijnen voor het Openbaar Ministerie
Het College van procureurs-generaal kan het Openbaar Ministerie aanwijzingen geven betreffende de uitoefening 
van de taken (130 lid 4 Wet Rechterlijke Organisatie). In de afgelopen vijf jaar werden een aantal aanwijzingen inge-
voerd met betrekking tot het ondersteunen van het slachtoffer bij het verkrijgen van schadevergoeding. 

•	 	De Aanwijzing Mensenhandel (2013)39 noemt als uitgangspunt dat slachtoffers worden ondersteund in het verkrij-
gen van schadevergoeding.40 De Aanwijzing Mensenhandel benadrukt het belang van financieel rechercheren in 
mensenhandelzaken.41 Financiële onderzoeken dienen te allen tijde deel uit te maken van mensenhandelonder-
zoeken. De expertise van het Bureau Ontnemingswetgeving van het OM (‘BOOM’) kan hierbij worden ingezet.42 
De Aanwijzing Mensenhandel vermeldt uitdrukkelijk dat informatie uit financieel onderzoek belangrijk kan zijn 
voor het onderbouwen van de vordering benadeelde partij.43 Het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel 
en Geweld Tegen Kinderen (hierna “BNRM”) beval in 2009 aan dat het ontnemingsrapport gebruikt wordt als 
onderbouwing van de aan het slachtoffer toe te kennen schadevergoeding.44 Zie meer hierover hieronder.
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•	 	De Aanwijzing Slachtofferzorg (2010)45 bevat een hoofdstuk speciaal gewijd aan de verplichtingen van het OM 
met betrekking tot het ondersteunen van het slachtoffer in het verkrijgen van schadevergoeding.46 Het OM 
moet het slachtoffer ‘zo goed mogelijk’ assisteren bij het verkrijgen van compensatie van materiële en immateri-
ele schade, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium van het strafrechtelijk proces.47 De Aanwijzing vermeldt 
uitdrukkelijk dat de inspanningen met betrekking tot de schadeloosstelling van slachtoffers een ‘substantieel 
onderdeel’ zijn van het beleid, ook als dit een spoedige afronding van de strafzaak verhindert.48 Als het slachtof-
fer te kennen heeft gegeven dat hij/zij schade heeft geleden en de wens heeft geuit deze schade te willen ver-
halen binnen het strafproces, dient het OM daarmee rekening te houden bij de vervolgings- en afdoeningsbeslis-
sing.49 Bij de beslissing op welke termijn de verdachte wordt gedagvaard, dient het OM zoveel mogelijk rekening 
te houden met de belangen van het slachtoffer in verband met voeging in de strafzaak als benadeelde partij.50 
Als het OM toekenning van de vordering benadeelde partij vordert, moet het OM ook altijd de schadevergoe-
dingsmaatregel vorderen.51 De Aanwijzing Slachtofferzorg verduidelijkt overigens dat het OM ook de schadever-
goedingsmaatregel kan vorderen als de benadeelde partij zich niet heeft gevoegd.52 

•	 	De Aanwijzing Ontneming (2012) geeft richtlijnen voor het OM in het kader van ontnemingsprocedures.53 Het OM 
moet, voor zover mogelijk onder de relevante wetgeving, informatie verstrekken aan het slachtoffer om de vor-
dering van het slachtoffer te ondersteunen.54 Volgens de Aanwijzing Ontneming moet het OM altijd overleggen 
met het slachtoffer wanneer het slachtoffer een vordering benadeelde partij wil indienen.55 Als de schade van de 
benadeelde partij even groot of groter is dan het wederrechtelijk verkregen voordeel, moet nader overwogen 
worden of de ontnemingsprocedure wel word ingezet. Eventueel zal gedurende de tijd dat nog geen afstem-
ming heeft plaatsgevonden, tot conservatoir beslag op basis van de ontnemingswetgeving worden overgegaan, 
teneinde wegsluizen van vermogensbestanddelen te voorkomen.56 Het OM kan een dergelijk conservatoir beslag 
leggen op grond van artikel 94a lid 2 Sv. 
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4. TOEPASSING VAN HET JURIDISCH KADER IN DE PRAKTIJK

Voor dit onderzoek werden alle op www.rechtspraak.nl gepubliceerde vonnissen in de periode 1 januari 2011 tot en 
met 25 oktober 2012 bekeken waarin mensenhandel ten laste was gelegd. Ook de zaken waarin naast mensenhan-
del een ander (gewelds)delict ten laste werd gelegd, werden meegenomen in het onderzoek. Hieronder worden 
eerst enkele feiten genoemd die blijken uit de bestudeerde vonnissen. Daarna volgt een analyse, waarin naast de 
bestudeerde vonnissen ook andere bronnen zijn gebruikt. Met name zijn in de analyse meegenomen de bevindin-
gen van het BNRM uit het jurisprudentieonderzoek over 2010 en interviews met verschillende partijen die te maken 
krijgen met (schadevergoeding voor) slachtoffers van mensenhandel.57

Data 2011 en 2012
Onderstaande tabellen geven schematisch het aantal zaken en vorderingen, de wijze van afdoening van de vorde-
ringen, en de redenen voor niet-ontvankelijkheid weer. 

Aantal zaken en vorderingen

2011 2012 (t/m 25 oktober)

Totaal aantal zaken 65 63

Seksuele uitbuiting 58 63

Overige uitbuiting 7 -

Aantal (vermeende) slachtoffers in straf-
zaken58 169 109

Aantal (vermeende) slachtoffers die vorde-
ring benadeelde partij indienden

50 33

Aantal (mogelijke) slachtoffers geregistreerd 
door CoMensha 99359 171160
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Wijze van afdoening van de vorderingen

2011 % 2012
(t/m 25 oktober)

%

Volledig toegewezen 8 16 % 6 18 %

Volledig niet-ontvankelijk 13 26 % 8 24 %

Gedeeltelijk toegewezen en gedeeltelijk 
niet-ontvankelijk 

23 46 % 18 55 %

Gedeeltelijk toegewezen en gedeeltelijk 
afgewezen

1   2 % 0 0%

Gedeeltelijk toegewezen, gedeeltelijk af-
gewezen en gedeeltelijk niet-ontvankelijk

5 10 % 1   3 %

Volledig afgewezen - 0 % 0   0 %

Totaal 50 100 % 33 100%

Redenen voor niet-ontvankelijkheid

2011 2012
(t/m 25 oktober)

Vrijspraak 6 5

Gedeeltelijk vrijspraak en gedeeltelijk 
onevenredige belasting strafgeding

1 1

Onevenredige belasting strafgeding 21 15

Schade niet rechtstreeks toegebracht 
door het bewezen verklaarde feit

3 3

Op inhoudelijke gronden 1 0

Ongespecificeerd 9 3

Totaal 41 27
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Analyse
Aantal slachtoffers dat zich voegt
Hoewel vrij consistent gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot voeging als benadeelde partij, is het aantal 
slachtoffers van mensenhandel dat een dergelijke vordering indient nog steeds relatief laag. In 2011 en 2012 diende 
ongeveer 30% van de (vermeende) slachtoffers van mensenhandel een vordering benadeelde partij in.61 Dit komt 
overeen met eerder onderzoek uitgevoerd door het BNRM over 2010.62 Overigens lijkt dit een verbetering ten 
aanzien van 2007; in dat jaar voegde nog 14%-16% van de slachtoffers zich om een vordering benadeelde partij in te 
dienen.63

Hierbij moet worden bedacht dat bij lange na niet alle (mogelijke) gevallen van mensenhandel strafrechtelijk 
worden vervolgd. Dit blijkt onder andere uit het aantal gemelde slachtoffers bij CoMensha (2011: 993, 2012: 1711) 
afgezet tegen het aantal slachtoffers waarvan de uitbuiter wordt vervolgd (2011: 169, 2012: 10964).65 Deze aantallen 
zijn niet één op één vergelijkbaar: een slachtoffer dat in 2011 werd gemeld, kan immers pas voor het eerst in 2012 
of 2013 in een strafrechtelijke procedure betrokken raken. Toch geeft het wel aan hoe de verhoudingen liggen: de 
mogelijkheid om schadevergoeding in het strafproces te verkrijgen staat slechts open voor een klein percentage 
van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Het verdient daarom aanbeveling dat civiele procedures worden 
gevoerd door (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel, zodat ook slachtoffers wiens zaken niet strafrechtelijk 
worden vervolgd genoegdoening krijgen.

Informatieverschaffing over schadevergoeding
Als mogelijke oorzaak voor het lage aantal voegingen wordt, naast angst, genoemd dat veel slachtoffers zich geen 
‘slachtoffer’ voelen.66 Zij zijn zich er vaak niet van bewust dat zij het slachtoffer zijn van mensenhandel, een delict 
dat strafrechtelijk wordt vervolgd. Zij kiezen wellicht voor een civielrechtelijke weg zoals hieronder nader beschre-
ven, of zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden voor schadevergoeding.67 

In het jurisprudentieonderzoek over 2010 concludeerde het BNRM dat het vaak lastig is voor slachtoffers hun weg 
te vinden in de verschillende mogelijkheden voor schadevergoeding.68 Momenteel bestaat nog geen structureel 
beleid dat garandeert dat mogelijke slachtoffers van mensenhandel over mogelijkheden ten aanzien van schade-
vergoeding worden geïnformeerd, tijdens of na afloop van (een controle- of) opsporingsactie.69 Het systeem berust 
op dit moment met name op informele contacten en toevalligheden.70 Dit geldt met name voor gevallen van 
arbeidsuitbuiting.

Expertise op dit terrein ligt ten aanzien voor slachtoffers van overige uitbuiting vooral bij FairWork. Indien het 
vermoeden bestaat dat uitbuiting plaatsvindt en een controle- of opsporingsactie wordt gepland, is het aan 
te bevelen voor de controlerende of opsporende instantie om FairWork daarbij te betrekken, aldus het BNRM.71 
Is FairWork niet betrokken geweest bij een actie, dan is aan te bevelen geïdentificeerde mogelijke slachtoffers 
naar een hulpverleningsinstantie als FairWork te verwijzen voor praktische en/of juridische ondersteuning.72 

Opsporingsdiensten en het OM worden geacht het slachtoffer te wijzen op de mogelijkheden ten aanzien van 
schadevergoeding. Geïnterviewden noemen dat opsporingsambtenaren soms zeer gericht zijn op het opsporings-
belang en het slachtoffer met name als getuige benaderen.73 Een actieve rol van de politie en het OM, zoals ook in 
de verschillende hierboven aangehaalde Aanwijzingen wordt vereist, is gewenst. Het is belangrijk dat slachtoffers al 
bij het eerste contact worden gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van een vordering in het strafproces en 
dat slachtoffers worden doorverwezen naar een gespecialiseerde advocaat.
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In februari 2013 is een pilot gestart, waarin onder regie van het ministerie van Veiligheid en Justitie door Slachtof-
ferhulp Nederland, het Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers (LANZS), de vereniging voor Letselschade 
Advocaten (LSA), de Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP), de Raad voor rechtsbijstand en de Ne-
derlandse Orde van Advocaten (NOvA) wordt geëxperimenteerd met een snelle doorverwijzing van slachtoffers naar 
een gespecialiseerde advocaat, in de gevallen waarin de noodzaak daartoe aanwezig is.74 Onduidelijk is of hiervan 
gebruik wordt gemaakt voor slachtoffers van mensenhandel. 

In de regio’s Alkmaar, Rotterdam en Utrecht bestaat al een aantal jaren het doorverwijzingsmechanisme in de vorm 
van het JOS-piket (Juridische Opvang Slachtoffers zedenmisdrijven). Dit betreft een speciaal piket om slachtoffers 
in ernstige zedenzaken een advocaat toe te wijzen. In ieder geval in Alkmaar worden via dit piket mensenhandel-
slachtoffers aan een gespecialiseerde advocaat gekoppeld.

Daarnaast verwijst de slachtofferopvang door naar advocaten. 
 
Het is belangrijk dat de advocaten die zich bezighouden met mensenhandelzaken op civiel- en strafrechtelijk 
gebied samenwerken en naar elkaar doorverwijzen teneinde de kansen voor het slachtoffer op compensatie te 
maximaliseren. Er zijn immers verschillende mogelijkheden voor compensatie en niet elke advocaat is van elk van 
die mogelijkheden op de hoogte omdat deze niet per se op zijn eigen vakgebied liggen. Over het algemeen houdt 
een arbeidsrechtadvocaat zich niet bezig met strafrechtzaken en andersom. 

Casus Xiang
Xiang is een Chinese man die legaal in Nederland werkte. Hij was in het bezit van een tewerkstellingsver-
gunning en een verblijfsvergunning. Hij had een contract. Echter, hij moest zeer lange dagen maken, kreeg 
nauwelijks rust en eten, moest slapen op plaatsen waar de meest basale voorzieningen ontbraken. Hij kreeg 
nooit betaald voor zijn werkzaamheden en als hij om geld vroeg, werd hij mishandeld. Zijn salaris werd wel op 
zijn rekening gestort, maar het pasje van zijn rekening werd ingehouden door zijn werkgever. Zijn rekening werd 
leeggehaald door de werkgever. 

Xiang heeft zich letterlijk kapot gewerkt. Hij belandde in het ziekenhuis waardoor hij via hulpverlening werd 
doorverwezen naar een advocaat. Er werd een loonvordering ingesteld, die ook werd toegekend. Alleen kon de 
vordering niet geïnd worden omdat het bedrijf ondertussen failliet was gegaan. In het strafproces werd de 
loonvordering ook meegenomen in de vordering benadeelde partij en werd toegekend. Omdat de schadevergoe-
dingsmaatregel werd opgelegd, kon op die manier via de voorschotregeling de schade toch verhaald worden. In 
dit geval was dus zowel kennis van civiele vorderingen als voegen benadeelde partij vereist.

Ook de casus van Javinder verderop in het rapport laat zien hoe belangrijk het is om per zaak te kijken welke mo-
gelijkheden er zijn op het gebied van compensatie en welke partijen daarin moeten samenwerken. Soms moet er 
informatie worden uitgewisseld. Samenwerking en een duidelijke regierol voor een hulpverleningsinstantie met 
kennis van zaken zijn hiervoor onmisbaar.

Op basis van het bovenstaande is aan te bevelen dat een flowchart wordt gemaakt die aan betrokken partijen als 
politie, OM, directie Opsporing (voormalig SIOD), Slachtofferhulp, CoMensha, en (andere) slachtofferhulporgani-
saties wordt gedistribueerd, waarop staat welke mogelijkheden voor schadevergoeding er zijn en naar wie een 
mogelijk slachtoffer van mensenhandel moet worden verwezen voor schadevergoeding. Duidelijk moet ook zijn 
welke organisatie de regierol heeft. Dit kan onderdeel zijn van een nationaal verwijzingsmechanisme als aanbevolen 
door het BNRM in 2013.75

Compensatie voor slachtoffers van mensenhandel - 15



Het is voorts aan te bevelen dat een netwerk wordt opgericht van advocaten die gespecialiseerd zijn in (bijstand aan 
slachtoffers van) mensenhandel, bestaande uit advocaten gespecialiseerd in arbeids-, vreemdelingen-, straf- en civiel 
recht. Uit dit netwerk kan worden geput om zo vroeg mogelijk in het opsporingsonderzoek een advocaat toe te wijzen 
aan het slachtoffer. De advocaten uit het netwerk kunnen onderling kennis delen en naar elkaar doorverwijzen. 

Informatie tijdens en na het strafproces
Als het slachtoffer zich voegt in het strafproces, dan kan hij/zij informatie krijgen van het Slachtofferloket. Het 
Slachtofferloket is een samenwerking van Slachtofferhulp Nederland, politie en het OM.

Het OM stelt in moord-, doodslag-, geweld- en zedenzaken een zaakscoördinator aan. De zaaksofficier houdt 
gedurende het proces contact met het slachtoffer en zijn/haar advocaat. Onduidelijk is of dit nu al landelijk in alle 
mensenhandelzaken gebeurt. Voor zover dit niet al standaard gebeurt, is het aan te bevelen dat in alle mensenhan-
delzaken een zaaksofficier wordt aangesteld, zowel in zaken van arbeidsuitbuiting als seksuele uitbuiting. 

Nadat een schadevergoedingsmaatregel is opgelegd, kan het slachtoffer informatie krijgen over de afdoening 
hiervan van het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen. 

Specificering van vordering in het vonnis 
Het is belangrijk dat de aard (dat wil zeggen materieel/immaterieel) en de hoogte van de (gevorderde en toegeken-
de) schadevergoeding in vonnissen wordt gespecificeerd. Op die manier kunnen slachtoffers bouwen op bestaande 
jurisprudentie bij het onderbouwen van schadevorderingen. Bovendien vergemakkelijkt dit empirisch onderzoek 
naar de aard en de hoogte van de gevorderde en toekende schadevergoeding.

In 2012 werd in 97% van de uitspraken de aard en hoogte van de schadevergoeding gespecificeerd. Dit is een verbe-
tering ten opzichte van voorgaande jaren: in 2011 werd slechts in 58% van de uitspraken de aard en/of hoogte van 
de schadevergoeding gespecificeerd. In 2010 was slechts 65% van de uitspraken toegelicht op dit punt.76 Het is aan 
te bevelen dat rechtbanken de positieve trend uit 2012 voortzetten en de aard en hoogte van de schadevergoeding 
in hun vonnissen specificeren.

Motivering ten aanzien van materiële schadevergoeding
Eerdere beslissingen omtrent vorderingen kunnen voor slachtoffers belangrijk zijn om de insteek van de vorde-
ring te bepalen. Voor slachtoffers is het dus van belang dat de beslissingen goed gemotiveerd zijn. Rechtbanken 
motiveren niet altijd even goed hun beslissing. Zo ontbreekt vaak de juridische grondslag voor de beslissing en 
wordt, als een berekening wordt gemaakt, niet gespecificeerd waar de uitgangspunten van die berekening op 
zijn gebaseerd. De Rechtbank Leeuwarden, bijvoorbeeld, paste een vrij uitgebreide berekening toe. Op zich geeft 
de rechtbank hiermee inzicht in de berekeningsmethode, hetgeen toe te juichen is. Alleen ten aanzien van het 
afgenomen bedrag overwoog de rechtbank slechts: “met betrekking tot het materiële deel van de schadevergoeding 
acht de rechtbank het aannemelijk dat [aangeefster 1] een bedrag van € 500 per dag heeft verdiend”, echter zonder 
te specificeren waar dit uitgangspunt op was gebaseerd (Rechtbank Leeuwarden, 26 juli 2012, LJNL BX3800).  
Het verdient aanbeveling dat rechtbanken van elk van de variabelen in de berekeningsmethode motiveren waar 
deze op is gebaseerd. 

Het is aan te bevelen dat rechtbanken de beslissing met betrekking tot materiële schadevergoeding beter moti-
veren. Uit de motivering moet in ieder geval de juridische grondslag voor de schadevergoeding en de (feitelijke en 
juridische) grondslag voor de schadeberekening blijken.
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Motivering ten aanzien van immateriële schadevergoeding
Immateriële schadevergoeding wordt, wanneer gevorderd, vrij consistent toegewezen. Gemiddeld werd in 2011 en 
2012 66%-69% van de gevorderde immateriële schadevergoeding toegewezen (66% in 2011, voor zover na te gaan, en 
69% in 2012). De motivering ten aanzien van immateriële schadevergoeding is nog summierder dan die ten aanzien 
van materiële schadevergoeding. Ten aanzien van jurisprudentie over 2010 wordt dit beeld bevestigd door het 
BNRM.77 Meestal wordt slechts overwogen dat de rechtbank het ‘billijk’ acht dat een bepaald bedrag wordt vergoed, 
zonder te specificeren waarom. 

Omstandigheden als de duur van de uitbuiting, of en welk letsel is toegebracht, en of er rapporten zijn van me-
dische bijstand, kunnen allemaal een rol spelen bij het toekennen van immateriële schadevergoeding. Dit soort 
overwegingen zijn normaliter niet terug te vinden in het vonnis. Wel wordt vaak overwogen dat het ‘een feit van 
algemene bekendheid’ is dat er immateriële schade wordt geleden in uitbuitingssituaties. Ook hier geldt de aan-
beveling dat beslissingen beter worden gemotiveerd, zodat slachtoffers hun vordering kunnen onderbouwen met 
verwijzing naar eerdere uitspraken.

Onderbouwing van materiële schade / berekeningsmethoden rechtbanken
Een veelgehoord struikelblok ten aanzien van schadevergoeding voor slachtoffers van mensenhandel is dat het 
moeilijk is het materiële schadebedrag te onderbouwen. Dit blijkt ook weer uit de jurisprudentie over 2011 en 2012, 
waarin 49%-54% van de materiële schade werd toegekend (54% in 2011, voor zover na te gaan, en 49% in 2012). 

Deze onderbouwing is echter vaak moeilijk exact te geven. In seksuele uitbuitingszaken komt het vaak aan op het 
aantal gewerkte dagen, het aantal klanten per dag en het bedrag dat het slachtoffer heeft moeten afdragen aan 
de uitbuiter. Vaak ontbreekt een deugdelijke boekhouding, zodat het moeilijk vast te stellen is hoeveel geld het 
slachtoffer heeft moeten afdragen aan de uitbuiter.78 Het is aan te bevelen dat alle instanties / hulpverleners die 
te maken krijgen met mogelijke slachtoffers van mensenhandel hen aanbevelen het aantal gewerkte dagen, uren, 
klanten en ontvangen/afgegeven bedragen te registreren, bijvoorbeeld in een persoonlijk boekje/schriftje. Dit 
geldt ook in de periode dat prostituees nog aangeven vrijwillig in de prostitutie te werken. De ervaring leert dat er 
een moment kan komen dat een prostituee durft toe te geven niet vrijwillig in de prostitutie te werken. Dan is het 
relevant een schadevergoedingsactie te kunnen onderbouwen.

Een andere manier om schade te onderbouwen is door te verwijzen naar de bevindingen uit de ontnemingsproce-
dure. In 2007 en 2012 adviseerde het BNRM om gebruik te maken van het ontnemingsonderzoek voor het onder-
bouwen van de schade.79 Dit wordt hieronder verder besproken. 

Als de rechtbank de schade niet exact kan berekenen, kan de rechtbank de schade schatten (art. 6:97 BW). Hierin 
heeft de rechtbank een discretionaire bevoegdheid (zie hierboven bij het juridisch kader). Vooral in 2012 sloten 
rechtbanken bij hun schattingen aan bij de bewezenverklaarde feiten ten aanzien van de periode van uitbuiting. 
Verklaringen van het slachtoffer en/of andere getuigen, alsmede (indien voorhanden in het strafdossier) telefoon-
taps werden ten grondslag gelegd aan het geschatte bedrag dat per dag werd verdiend en moest worden afgege-
ven aan de veroordeelde. 

Zie bijvoorbeeld Rechtbank Haarlem, 21 juli 2011, LJN: BR2862: “Bij de bepaling van de hoogte van het bedrag aan 
materiële schade heeft de rechtbank de verklaringen van [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] als uitgangspunt geno-
men. Zij hebben onder meer verklaard dat zij gedurende drie jaren ongeveer zes dagen per week in de prostitutie 
hebben gewerkt, waarmee zij de eerste avond ieder tussen de € 500 en € 1.000 hebben verdiend. De rechtbank schat 
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de verdiensten van [slachtoffer 4] in ieder geval op het redelijk te achten bedrag van € 500 per dag. Van het door 
haar verdiende geld moest zij in eerste instantie de helft afdragen aan verdachte. Later lag het door [slachtoffer 4] 
verdiende geld in de woning en pakte verdachte geld indien hij dat nodig had. Verdachte had zelf geen inkomsten. 
Gelet hierop gaat de rechtbank ervan uit dat minst genomen steeds de helft van het door [slachtoffer 4] verdiende 
geld naar verdachte is gegaan. Rekeninghoudend met periodes waarin [slachtoffer 4] mogelijk minder dan zes 
dagen per week heeft gewerkt, vanwege bijvoorbeeld ziekte of vakantie, acht de rechtbank het aannemelijk dat 
[slachtoffer 4] per jaar ongeveer 300 dagen heeft gewerkt. In totaal heeft [slachtoffer 4] derhalve gedurende drie 
jaren ongeveer € 450.000 verdiend met prostitutiewerkzaamheden (3 jaar x 300 dagen x € 500 per dag). Hiervan 
heeft [slachtoffer 4] -bij benadering- de helft aan verdachte afgestaan. De rechtbank stelt de materiële schade 
van [slachtoffer 4] door afronding naar beneden vast op in ieder geval het redelijk te achten bedrag van € 200.000.”

Verwijzing naar het bewezenverklaarde en verklaringen uit het dossier lijkt inderdaad de meest geëigende methode 
voor het berekenen van de schade. Wel illustreert deze uitspraak dat de rechtbanken hun discretionaire bevoegd-
heid vaak gebruiken om in het nadeel van het slachtoffer van alles ‘het mindere’ mee te nemen in hun schatting (in 
bovenstaande zaak wordt voor de verdiensten per dag, het gedeelte dat moest worden afgedragen, en het aantal 
gewerkte dagen het minimum genomen; de uitkomst werd vervolgens met € 25.000 naar beneden afgerond). Niet 
duidelijk is waarom. Dit is met name niet wenselijk omdat slachtoffers vaak hun vordering al laag insteken uit vrees 
dat de vordering anders het strafgeding ‘onevenredig zou belasten’ (zie hieronder). Er is dus vaak geen reden om 
nog extra voorzichtig te zijn bij de schadeberekening.

Soms wordt ten aanzien van het bedrag dat ‘aannemelijk’ wordt bevonden verwezen naar jurisprudentie. Sommige 
rechtbanken verwijzen naar jurisprudentie waarin de schade wordt vastgesteld op € 100 per dag als een ‘veilige 
aanname.’80 Andere rechtbanken zijn soepeler en verwijzen niet naar een minimum van € 100 per dag.81 Sommige 
rechtbanken trekken van de schadevergoeding kosten voor levensonderhoud van het slachtoffer af.82 Het is de 
vraag of dit terecht is gezien het feit dat bij het delict mensenhandel de dader het slachtoffer in de uitbuitingssitu-
atie heeft gebracht. Het is de vraag of dergelijke kosten niet voor rekening van de dader behoren te blijven.

Terecht merkt het BNRM op dat berekeningsmethoden niet consistent zijn. Bedragen zijn wellicht niet in alle 
prostitutiesectoren gelijk en er wordt niet in alle gevallen evenveel dagen gewerkt. Bovendien hangt natuurlijk ook 
het één en ander af van hoe de vordering van de benadeelde partij is ingestoken (de rechter kan bijvoorbeeld niet 
meer toewijzen dan gevorderd; overigens kan de rechter wel een hogere schadevergoedingsmaatregel opleggen). 
Dit zal bij de berekening van schade zeker een rol kunnen en moeten spelen, maar hoe vervolgens het toe te ken-
nen bedrag wordt vastgesteld zou in een grotere eenduidigheid kunnen vertonen. Dat zou ook kunnen voorkomen 
dat met minimumbedragen moet worden gewerkt, die vele malen lager kunnen liggen dan de werkelijk afgepakte 
of ingehouden verdiensten, aldus het BNRM.83 Het BNRM adviseerde hieromtrent in 2012 dat de Zittende Magistra-
tuur uitgangspunten voor de toekenning van schadevergoeding in mensenhandelzaken zal formuleren.84

Op basis van het bovenstaande is het aan te bevelen dat de rechterlijke macht richtlijnen opstelt voor het bereke-
nen van schadevergoeding in geval van slachtoffers van mensenhandel teneinde meer consistentie te verkrijgen in 
dergelijke berekeningen. Zulke richtlijnen kunnen worden gebaseerd op een meer diepgaande analyse van de bere-
keningsmethodes voor schadevergoedingen in de afgelopen jaren. Wellicht kan voor het schatten van gederfde in-
komsten ook worden aangesloten bij recente onderzoeken (als die bestaan) ten aanzien van gemiddelde inkomsten 
in bepaalde prostitutiesectoren (vglk. Rb. Breda 4 augustus 2010, LJN: BN3284, waarbij in een ontnemingsvordering 
werd aangesloten bij de gemiddelde verdiensten in de prostitutiesector als vastgesteld in een onderzoek naar 
verdiensten van legale prostitutie anno 2006). 
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In dit verband is vanuit de advocatuur tevens aangegeven dat behoefte bestaat aan een analyse van rechtspraak en 
een centrale database waar kennis omtrent schadevergoeding voor slachtoffers van mensenhandel wordt bijge-
houden.85 Dit faciliteert de onderbouwing van vorderingen voor benadeelde partijen. Het is aan te bevelen dat een 
dergelijke centrale database wordt opgezet. Informatie kan verder worden uitgewisseld binnen een op te richten 
netwerk van mensenhandeladvocaten, waaromtrent hierboven al werd geadviseerd.

De algemene indruk bestaat dat de schadebegroting in arbeidsuitbuitingszaken makkelijker is, omdat daar met 
verschillende bewijsvermoedens zoals artikel 23 WAV, Wet op de Minimumloon, de Arbeidstijdenwet en CAO’s kan 
worden gewerkt ten aanzien van de gederfde inkomsten.86 Zo werd in Rechtbank Den Bosch, 4 oktober 2011, LJN: 
BT6501 de schadevergoeding gebaseerd op het minimumloon. 
 
Onderstaande casus laat zien hoe via een omweg hopelijk toch schadevergoeding kan worden geclaimd. 

Casus Javinder
Javinder leeft als uitgeprocedeerde vluchteling in Nederland. Hij kan niet terugkeren naar zijn land en hij is 
ongedocumenteerd. Hij kan alleen overleven door het aanbod accepteren van een man die hem werk aanbiedt 
in een toeristenwinkeltje. Javinder werkt zeven dagen in de week, 16 uur per dag. In de ochtend doet hij verbouw-
werkzaamheden en gedurende de dag werkt hij in de winkel. Hij mag op geen enkel moment zitten en pauze 
heeft hij niet, de winkel is immers geopend en hij staat er vaak alleen voor. De werkgever regelt voor hem een 
slaapplek in een van zijn panden. Een bed is er echter niet, water en electra evenmin. De baas betaalt Javinder 
€ 25 per dag; ongeveer € 1,50 per uur. Als Javinder aangeeft dat zijn situatie erg moeilijk is, geeft de werkgever 
hem te kennen dat hij dan de sleutel van zijn slaapplek maar moet inleveren. Javinder heeft geen keuze, indien 
hij vertrekt heeft hij geen geld om voedsel te kunnen kopen. 

De uitbuitingssituatie duurt zo’n anderhalf jaar voort. Via een klant in de winkel komt Javinder uiteindelijk 
in contact met FairWork. Na een tijd durft hij aangifte te doen en krijgt hij een B9-vergunning (inmiddels 
B8-vergunning). Uitgebreid onderzoek door directie Opsporing volgt. Tegelijkertijd start Javinder met behulp 
van FairWork en zijn arbeidsrechtadvocaat een civiele procedure om zijn achterstallig loon te claimen. Het 
OM besluit de zaak voor wat betreft de mensenhandel te seponeren als gevolg van een gebrek aan getuigen-
verklaringen die de uitbuiting kunnen bevestigen. Wél vervolgt het OM voor illegale tewerkstelling. Javinder en 
FairWork hopen dat een veroordeling voor illegale tewerkstelling vanuit het strafrecht, de civiele vordering kan 
ondersteunen. Immers, indien de rechter bewezen acht dat Javinder illegaal heeft gewerkt, kan op grond van 
artikel 23 van de WAV zes maanden loon worden geclaimd. Zo zou Javinder toch gerechtigheid kunnen ervaren 
en het geld waar hij zo hard voor gewerkt heeft, kunnen ontvangen. 

Wettelijke rente
In 2011 en 2012 werd vrij consequent wettelijke rente toegewezen op vordering van de benadeelde partij. Wette-
lijke rente kan alleen worden toegewezen als hier door/namens het slachtoffer aanspraak op wordt gemaakt. Dit 
kan zowel voor materiële als immateriële schadevergoeding. Op 18 september 2009 is door het LOVS de afspraak 
gemaakt dat als de benadeelde partij wettelijke rente vordert en deze wordt toegewezen, de rechter deze ook op-
legt bij de schadevergoedingsmaatregel.87 Uit de bestudeerde zaken blijkt dat de wettelijke rente niet altijd wordt 
gevorderd. Het is daarom belangrijk dat de advocaat/gemachtigde van het slachtoffer wettelijke rente vordert.
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Niet-ontvankelijkheid van vorderingen
De vorderingen die werden toegewezen in 2011-2012 werden gemiddeld voor 57%-62% toegewezen (57% in 2011, 
voor zover na te gaan, en 62% in 2012). Het gedeelte dat niet werd toegewezen, werd over het algemeen niet- 
ontvankelijk verklaard. De redenen voor het niet-ontvankelijk verklaren zijn in bovenstaande tabel weergegeven  
(zie ‘Data’).

De bestudeerde jurisprudentie over 2011 en 2012 wijst uit dat in die jaren 44%-48% van de vorderingen (deels) niet-
ontvankelijk werd verklaard omdat zij het strafgeding onevenredig zouden belasten.88 In 2007 werd 74% van de 
vorderingen in mensenhandelzaken (deels) niet-ontvankelijk verklaard omdat de vordering niet van eenvoudige aard 
zou zijn, in 2010 was dit percentage  41%. De nieuwe test per 1 januari 2011 heeft dus ten opzichte van 2010 nog niet 
zichtbaar verbetering gebracht.

Jurisprudentie over 2011 en 2012 schept het beeld dat rechtbanken de neiging hebben een deel van de vordering 
niet-ontvankelijk te verklaren, tenzij slachtoffers zelf reeds een zeer voorzichtige schatting maken. 

In Rechtbank Arnhem, 11 mei 2012, LJN: BW5491, bijvoorbeeld, werd mensenhandel bewezen verklaard over 
een periode van 1 januari 2007 t/m 28 mei 2010. De rechtbank wees een schadevergoeding toe van € 20.000 
voor misgelopen inkomsten. Het slachtoffer had schade gevorderd van € 100 per dag uitgaande van vijf dagen 
per week gedurende de ten laste gelegde periode. In deze periode zitten 880 werkdagen. Uitgaande van het 
door het slachtoffer forfaitair gevorderde bedrag van € 100 per werkdag kwam de vordering over deze periode 
neer op een bedrag van € 88.000. Uit het bewezenverklaarde blijkt dat het slachtoffer op een gegeven moment 
gemiddeld tenminste € 500 per dag verdiende, hetgeen betekent dat het forfaitair gevorderde bedrag van € 100 
zeer voorzichtig is. Bovendien blijkt uit het bewezenverklaarde dat het slachtoffer vanaf een gegeven moment 
al haar verdiensten af moest staan aan verdachte. Door verdachte is de vordering ten aanzien van gederfde 
inkomsten niet betwist. 

De rechtbank overwoog: “De rechtbank zal de civiele vordering met betrekking tot gederfde inkomsten deels 
toekennen. Uit het bewezenverklaarde feit 1 blijkt dat [slachtoffer1] aan verdachte haar inkomsten heeft 
moeten afstaan. Het percentage wat afgestaan moest worden en het gehele bedrag aan verdiende inkomsten 
is evenwel niet bekend. De rechtbank raamt de schade in elk geval op € 20.000 en zal dit bedrag bij wijze van 
voorschot toekennen. Een nadere beoordeling van deze schadeposten zou een onevenredige belasting van het 
strafgeding meebrengen, zodat de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk zal worden verklaard.  
(...)”
 
De rechtbank specificeert aldus niet hoe de € 20.000 werd berekend, noch refereert de Rechtbank aan de be-
wezenverklaarde periode, waarin 880 werkdagen zaten. Ter voorkoming van twijfel: € 20.000 verspreid over 880 
dagen komt neer op € 23 per dag.

Dit is niet het systeem van de wet. De wetgever heeft geen kwalitatieve toets voor ontvankelijkheid geschapen 
(zoals die gold totdat in op 1 april 1993 resp. 1 april 1995 de zogenaamde Wet Terwee in werking trad89), maar 
een materiële ontvankelijkheidstoets. Volgens deze inhoudelijke toets mag een vordering niet niet-ontvankelijk 
worden verklaard alleen omdat de vordering wordt betwist, niet meteen wordt bekrachtigd met voldoende bewijs, 
impliceert dat getuigen of deskundigen dienen te worden gehoord of een bedrag impliceert dat hoger is dan 
het gemiddelde (zoals verduidelijkt in de parlementaire geschiedenis). Ook volgens het Landelijk Overleg Voorzit-
ters Strafsectoren (Aanbevelingen 2011) (’LOVS’) moet de nieuwe ontvankelijkheidstoets meebrengen dat er meer 
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vorderingen worden behandeld tijdens het strafgeding.90 Volgens de Aanbevelingen civiele vordering en schade-
vergoedingsmaatregel voor de strafsectoren ‘moet de strekking van deze wetswijziging niet worden onderschat. 
Aan de strafrechter is opgedragen om serieus moeite te doen de civiele vordering zoveel als mogelijk inhoudelijk te 
beoordelen.’91 De Aanbevelingen 2011 maken expliciet dat het ontbreken van bewijsstukken op zich geen grond is 
om de vordering niet-ontvankelijk te verklaren. De schade kan immers worden geschat.92 Bovendien is het volgens 
de Aanbevelingen 2011 wenselijk dat de beslissing omtrent niet-ontvankelijkheid wordt gemotiveerd.93

Het is aan te bevelen dat rechtbanken de ontvankelijkheidstoets interpreteren conform de parlementaire geschie-
denis. Dat wil zeggen dat een vordering niet niet-ontvankelijk wordt verklaard alleen omdat de vordering wordt 
betwist, niet meteen wordt bekrachtigd met voldoende bewijs, impliceert dat getuigen of deskundigen dienen te 
worden gehoord of een bedrag impliceert dat hoger is dan het gemiddelde.

Daarnaast wordt de beslissing tot niet-ontvankelijkverklaring in de praktijk nauwelijks gemotiveerd. Het is aan te 
bevelen dat rechtbanken hun beslissing dat een vordering een onevenredige belasting van het strafgeding ople-
vert, beter motiveren.  

Verwijzing naar ontnemingsrapport
Als gezegd beval het BNRM in 2009 en 2012 aan ontnemingsrapporten te gebruiken als onderbouwing van vorde-
ringen benadeelde partij.94 Het OM heeft immers verdergaande bevoegdheden om het financieel gewin van de 
uitbuiter te achterhalen, dan het slachtoffer heeft.

Een treffende illustratie hiervan is de ontnemingsprocedure Rechtbank Utrecht, 2 juli 2012, LJN: BX0204, waarin 
de aan de uitbuiter af te dragen verdiensten per prostituee werden vastgesteld op € 800 per dag op basis van 
telefoontaps en verklaringen van het slachtoffer. “De rechtbank zal evenals de officier van justitie uitgaan 
van een bedrag van € 800 per dag dat het slachtoffer aan veroordeelde diende af te dragen. De rechtbank acht 
hiervoor voldoende redengevende feiten en omstandigheden in het dossier aanwezig, onder andere uit de volgende 
telefoontaps. In een tapgesprek van 3 mei 2003 tussen [slachtoffer 10] en [medeverdachte] zegt [slachtoffer 10] 
dat het niet goed liep; ze heeft 12. Op 5 mei 2003 vraagt [medeverdachte] hoeveel ze al verdiend heeft. [slachtof-
fer 10] zegt 750. Op 31 mei 2003 zegt [slachtoffer 10] dat ze 1250 heeft. Op 1 juni 2003 zegt [slachtoffer 10] tegen 
[medeverdachte] dat ze 7 heeft, maar dat hij nog niet bezorgd hoeft te zijn. Op 2 juli 2007 verklaart [slachtoffer 
11] tegenover de politie als volgt. U vraagt mij wat ik zo gemiddeld verdien. De ene keer is het € 300 en de andere 
keer is het € 600. Je hebt ook wel eens twee klanten en dan heb je al € 1000 verdiend. [slachtoffer 12] verklaart op 
17 februari en 3 maart 2010 tegenover de rechter-commissaris dat op een gegeven moment € 800 ook niet meer 
genoeg was. In een tapgesprek van 17 maart 2006 zegt [slachtoffer 12] dat ze € 1.000 gemaakt heeft.”

De aanbeveling van het BNRM heeft tot noch toe nog niet het gewenste effect gehad. In 2011 en 2012 hebben 
slachtoffers enkele keren verwezen naar het ontnemingsrapport van het OM. Dit leidde nog niet tot het gewenste 
resultaat. 

De Rechtbank Maastricht negeerde bijvoorbeeld de verwijzing naar het ontnemingsrapport en berekende de 
schade zelf op basis van het aantal weken dat het slachtoffer was uitgebuit en hoeveel zij had verdiend op een 
wekelijkse basis (Rechtbank Maastricht, 27 april 2012, LJN: BW5805). 

Ook de Rechtbank Arnhem negeerde het ontnemingsrapport en noemde het een voor “een civiele vordering veel 
te simplistische onderbouwing” (Rechtbank Arnhem, 9 maart 2011, LJN: BP6993). 
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Rechtbanken lijken huiverig om de schade te schatten op het bedrag dat werd vast gesteld in de ontnemingspro-
cedure als winst. Het lijkt alsof de winst in ontnemingsprocedures makkelijker wordt vastgesteld dan de gederfde 
inkomsten in het strafproces, en voor een hoger bedrag. Dit terwijl het toch feitelijk op hetzelfde neer zou moeten 
komen. De winst in uitbuitingssituaties bestaat uit de afgedragen inkomsten van het slachtoffer. De rechter kan 
de schade van het slachtoffer bovendien begroten op de winst die de dader genoot (art. 6:104 BW). De bovenge-
noemde uitspraken zijn voorbeelden van deze discrepantie. Hetzelfde geldt voor drie ontnemingszaken van de 
Rechtbank Utrecht 5 juli 2012 (LJN: BX0204, BX0209 en BX0213) en Rechtbank Utrecht, 12 maart 2012, LJN: BV9150. 

Het wordt niet duidelijk waarom de winst hoger lijkt te worden vastgesteld in de ontnemingsprocedure dan in de 
strafrechtelijke procedure. De winst bestaat immers uit afgedragen verdiensten van het slachtoffer, derhalve pre-
cies wat het slachtoffer vordert. Rechtbanken specificeren geen juridische basis voor onderscheid tussen de winst 
die wordt ontnomen door de staat aan de ene kant, en de schadevergoeding toegewezen aan het slachtoffer aan 
de andere kant. Het ligt voor de hand dat dit onderscheid ook helemaal niet gemaakt moet worden; de ontnomen 
winst moet aan het slachtoffer toekomen.

Het is aan te bevelen dat een leidraad wordt opgesteld hoe rechtbanken de bevindingen uit het ontnemingsrap-
port/de ontnemingsprocedure mee kunnen/moeten wegen in de beslissing op de vordering benadeelde partij. 
Eerdere aanbevelingen van het BNRM in dit verband dienen hierin te worden meegenomen (BNRM7, aanbevelingen 
3 en 38). 

Schadevergoedingsmaatregel
In 2011 en 2012 legden rechtbanken meestal de schadevergoedingsmaatregel op voor hetzelfde bedrag als de 
toegekende vordering benadeelde partij. In 2011 betrof het 35 van de 37 zaken. In 2012 alle zaken. Dit gebruik van 
de schadevergoedingsmaatregelen is positief omdat het betekent dat de slachtoffers gebruik kunnen maken van 
de voorschotregeling.

Het is aan te bevelen dat de rechtbanken de praktijk voortzetten, waarbij zij de schadevergoedingsmaatregel opleg-
gen voor hetzelfde bedrag als dat de vordering benadeelde partij wordt toegewezen.
 
Het lijkt niet relevant of het OM verzoekt om de schadevergoedingsmaatregel toe te passen; ook in gevallen waar 
het OM niet concludeert tot toewijzing van de schadevergoedingsmaatregel wordt deze opgelegd (zie bijvoorbeeld 
Rechtbank Zwolle, 3 januari 2012, LJN: BU9986; Rechtbank Arnhem, 4 april 2012, LJN: BW3216; Rechtbank Maas-
tricht, 27 april 2012, LJN: BW5805). 
De schadevergoedingsmaatregel kan ambtshalve worden opgelegd, zelfs als het slachtoffer zich niet voegt. In 2011-
2012 gebeurde dit één keer (Rechtbank Arnhem, 11 mei 2012, BW5502). Het betrof een geval waarin het slachtoffer 
zich wél had gevoegd in de zaken tegen de medeverdachten van de uitbuiting. 

Het is aan te bevelen dat rechtbanken de schadevergoedingsmaatregel ambtshalve opleggen, ook als slachtoffers 
zich niet gevoegd hebben. Dit is een goede manier op het financieel gewin van de dader op te heffen en het geld 
direct bij het slachtoffer terecht te laten komen. In het geval van een onbekend of niet gevoegd slachtoffer kan de 
opbrengst worden gestort in een op te richten Fonds ten behoeve van slachtoffers van mensenhandel (zie hieron-
der). Hiertoe zou de wet moeten worden aangepast. 
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Fonds
Er is in Nederland momenteel nog geen link tussen het ontnomen voordeel en compensatie voor slachtoffers van 
mensenhandel.95 Het is aan te bevelen dat het ontnomen voordeel, voor zover niet gebruikt voor uitkering aan 
benadeelde partijen, bijvoorbeeld omdat het slachtoffer zich niet heeft gevoegd of ontraceerbaar is, in mensen-
handelzaken in een fonds wordt gestort ten behoeve van slachtoffers van mensenhandel (het ‘Fonds’). Het Fonds 
kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor proefprocessen of als verzekering voor tenuitvoerlegging van civiele vonnis-
sen. Voor zover geen slachtoffer zich voegt in een mensenhandelzaak, moet de schadevergoedingsmaatregel of de 
speciale voorwaarde van strafoplegging, indien mogelijk, ambtshalve worden opgelegd en de opbrengst gestort 
worden in het Fonds. De speciale voorwaarde van strafoplegging voorziet expliciet in de mogelijkheid van storting 
van een door de rechter vast te stellen geldbedrag in het schadefonds geweldsmisdrijven of ten gunste van een 
instelling die zich ten doel stelt belangen van slachtoffers van strafbare feiten te behartigen (14c Sr).

Ontneming en slachtoffer
In 2012 beval het BNRM aan dat OM zich actief inzet om materiële schade in de vorm van afgepakte of ingehouden 
verdiensten ten goede te laten komen aan het slachtoffer. Deze aanbeveling wordt in dit rapport overgenomen. 
Voor het OM zou dit betekenen dat ontnomen gelden, los van de vraag of er al dan niet sprake is van een toege-
kende vordering benadeelde partij, indien deze gelden bestaan uit afgepakte dan wel ingehouden verdiensten, 
moeten toekomen aan het slachtoffer.96 Het slachtoffer zou (goed onderbouwd) direct een beroep moeten kunnen 
doen op het OM om ontnomen gelden aan hem/haar te doen toekomen.97 

De A-G bij het Hof Leeuwarden en het Hof Arnhem suggereren dat dit mogelijk is.98 Of en hoe dit kan, is nog niet 
bevestigd in de praktijk. Het OM kan zich in ieder geval wel actief inzetten door bij het opheffen van conservatoir 
beslag het slachtoffer de mogelijkheid te geven om zelf beslag te leggen ten gunste van een door het slachtoffer 
in te stellen (civiele) procedure, zoals bevestigd in Eerste Kamerstukken (zie hierboven). 
 
Bovendien kunnen slachtoffers op grond van artikel 577b lid 2 Sv de rechtbank verzoeken om de vermogensbe-
standdelen die onder het beslag vallen te gebruiken om hun schade te vergoeden (zie hierboven). Op die manier 
kunnen slachtoffers profiteren van de uitgebreide mogelijkheden van het OM om vermogensbestanddelen te tra-
ceren en te beslaan. Beargumenteerbaar is dat het artikel ook geldt voor slachtoffers die een civiele vordering voor 
de civiele rechter instellen. We hebben geen uitspraken gevonden waarin een dergelijk verzoek werd gedaan door/
namens slachtoffers van mensenhandel.99 Het verdient aanbeveling dat deze mogelijkheden worden benut.

Boete en slachtoffer
In mensenhandelzaken begaat de verdachte vaak ook overtredingen op bestuurlijk of strafrechtelijk gebied waar-
voor boetes worden opgelegd. Deze overtredingen kunnen liggen op het gebied van slechte huisvesting, maar vaak 
ook worden overtredingen geconstateerd door inspectiediensten op het gebied van onderbetaling in het kader van 
de Wet op het Minimumloon en vakantietoeslag (WML). Het kan voorkomen dat een werkgever een forse boete 
moet betalen aan de Nederlandse Staat voor ondermijning van de WML, zonder dat deze werkgever zijn werkne-
mers daadwerkelijk hun loon nabetaalt. Loon waarvoor de werknemer gewerkt heeft belandt op deze manier bij 
de Staat. Het verdient aanbeveling dat in mensenhandelzakenin alle disciplines, dus ook bestuursrechtelijk, bij 
het opleggen van boetes rekening wordt gehouden met het recht van slachtoffers op compensatie of achterstal-
lig loon. Als er boetes worden opgelegd in het kader van uitbuiting, moet de opbrengst van deze boetes worden 
aangewend ter compensatie van het slachtoffer.
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Civiele vorderingen 
Als gezegd wordt er door (mogelijke) slachoffers van mensenhandel nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
bij de civiele rechter schade te vorderen. Er zijn omstandigheden waarbij dit ten minste het overwegen waard is.

Te denken valt aan gevallen van mensenhandel waarin het OM door een gebrek aan bewijs de zaak seponeert, of de 
rechter mensenhandel niet bewezen acht. Een veroordeling voor mensenhandel verkrijgen is immers niet hetzelfde 
als in een arbeidsrechtelijke zaak je gelijk halen voor wat betreft achterstallig loon. Ook gevallen waarin een vorde-
ring in het strafgeding ‘een onevenredige belasting’ vormt, kan een gang naar de civiele rechter uitkomst bieden. 

De civiele rechter heeft meer aandacht voor de schadevordering en kan de vordering niet afwijzen omdat die ‘een 
onevenredige belasting’ zou zijn. Mogelijkerwijs worden dus hogere bedragen toegekend in civiele procedures. Een 
civiele procedure, vooral een procedure bij de kantonrechter in het geval van loonvorderingen, hoeft niet langer 
te duren dan een strafrechtelijke procedure. Het slachtoffer kan (onder omstandigheden kosteloos, zie juridisch 
kader) aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. Ten aanzien van tenuitvoerlegging kan worden gekeken 
naar de mogelijkheden van samenwerking met het OM indien en voor zover al wel conservatoir beslag is gelegd 
voor een ontnemingsvordering. In grotere zaken zou samenwerking kunnen worden gezocht met ondernemingen 
die zijn gespecialiseerd in het lokaliseren van vermogensbestanddelen. Wellicht dat eventuele kosten kunnen wor-
den gedekt door het op te richten Fonds, zie hierboven, of een proefprocessenfonds.

Per zaak en slachtoffer zal moeten worden bekeken of een civiele vordering haalbaar is. Bewijs voor de geleverde ar-
beid of diensten is hierin essentieel. Getuigenverklaringen, dagboeknotities, foto’s, etc. kunnen hierin een cruciale 
rol spelen. 

Het verdient aanbeveling civiele procedures namens slachtoffers van mensenhandel te voeren, al dan niet door het 
voeren van een aantal testzaken.

Minnelijke regelingen
Vooral voor slachtoffers van arbeidsuitbuiting kan een minnelijk regeling, zonder tussenkomst van de rechter, 
uitkomst bieden. Voor hen is erg belangrijk dat zij hun werk behouden of nieuw werk vinden. In dit verband kunnen 
organisaties als het Christelijk Nationaal Vakverbond (‘CNV’) een rol spelen. 

CNV vermeldde in 2012 een project gefinancierd vanuit de bouw-CAO. Met een aantal vrijwilligers van Poolse 
afkomst werd een netwerk opgericht van telefonische helpdesks voor buitenlandse werknemers. Via Poolse 
bladen werd hier aandacht aan besteed. Iemand (een werknemer) belt naar een vrijwilliger met een probleem. 
Eerst wordt gecheckt of het daadwerkelijk een probleem is, bijvoorbeeld door een controle van loonstroken. 
Hierna worden enkele mensen uitgenodigd voor een bijeenkomst die hetzelfde probleem hebben bij hetzelfde 
bedrijf. Op dat moment beslist de CNV ook of er wel of niet iets aan het probleem wordt gedaan. De CNV gaat 
hierna met het betreffende bedrijf praten en proberen de vordering van de werknemers te verkrijgen. De CNV 
kijkt naar hoe lang de situatie al bestaat, bijvoorbeeld drie jaar. De CNV vordert dan tot een jaar terug, de rest 
wordt kwijtgescholden. Verder moet de situatie verbeteren en moet het bedrijf drie jaar lang de kosten voor het 
lidmaatschap van de CNV betalen. Een aantal zaken zijn dan bereikt: de werknemers behouden hun werk (vaak 
het belangrijkst voor de mensen) en dus ook hun huis (het werk is vaak gekoppeld aan een onderkomen), ze 
krijgen een gedeelte van het geld dat ze niet hebben ontvangen en ze zijn gegarandeerd van begeleiding van de 
CNV voor de komende drie jaar.100 Ook andere geïnterviewden maakten melding van situaties waarbij werkne-
mers ervoor kozen om bij dezelfde werkgever te blijven werken onder (substantieel) verbeterde voorwaarden.101 
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Het is aanbevelenswaardig dat de rol van (vakbonds)organisaties ten aanzien van bemiddeling voor schadever-
goeding verder wordt onderzocht. Op dit moment hebben vakbonden niet alle kennis in huis om slachtoffers 
van mensenhandel te wijzen op hun juridische positie als slachtoffer van mensenhandel. Wél hebben zij een 
pragmatische methode om slachtoffers te ondersteunen bij het verkrijgen van achterstallig loon en om hun 
positie op de arbeidsmarkt te versterken.  
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5. AANBEVELINGEN

Algemeen
1.  De rol van (vak)organisaties ten aanzien van bemiddeling voor schadevergoeding in gevallen van overige uitbui-

ting moet verder worden onderzocht.
2.  Er moet een verwijzingsmechanisme komen ten aanzien van schadevergoeding. Aan de hand van een flowchart, 

uit te delen aan alle betrokken partijen, moet worden verduidelijkt welke mogelijkheden voor schadevergoe-
ding bestaan en waarheen het slachtoffer moet worden verwezen. Deze flowchart moet tevens verduidelijken 
welke instantie de regierol heeft.

3.  Er moet een centrale database komen waar informatie met betrekking tot schadevergoeding voor slachtoffers 
van mensenhandel wordt verzameld en gedeeld. 

4.  Er moet een analyse worden gemaakt van de rechtspraak ten aanzien van benadeelde partijen mensenhandel, 
zodat (advocaten van) slachtoffers hun vordering beter kunnen onderbouwen door te verwijzen naar vergelijk-
bare zaken in het verleden.

5.  De Wet op de Rechtsbijstand moet worden aangepast of zo worden geïnterpreteerd, dat alle slachtoffers van 
mensenhandel altijd kosteloze rechtsbijstand krijgen.

6.  Er moet een Fonds worden opgericht ten behoeve van slachtoffers van mensenhandel. Ontnomen voordeel, 
voor zover niet uitgekeerd aan slachtoffers, dient in dit Fonds te worden gestort. Ook ambtshalve opgelegde 
schadevergoedingsmaatregelen dienen in het Fonds te worden gestort voor zover geen benadeelde partij zich 
had gevoegd.

Controle/opsporing
7.  Indien het vermoeden bestaat dat overige uitbuiting plaatsvindt en een controle- of opsporingsactie wordt 

gepland, dient een gespecialiseerde hulpverleningsorganisatie als  FairWork daarbij door de controlerende of 
opsporende instantie te worden betrokken. Is er geen hulpverleningsorganisatie betrokken geweest bij een 
actie, dan is aan te bevelen geïdentificeerde mogelijke slachtoffers achteraf door te verwijzen voor praktische 
en/of juridische ondersteuning.

8.  Opsporingsdiensten en het OM moeten een actieve rol innemen ten aanzien van informatievoorziening over 
schadevergoeding voor slachtoffers van mensenhandel. 

9.  Het OM moet in alle mensenhandelzaken waarin het slachtoffer zich voegt een zaakscoördinator aanstellen.
10.  Het OM moet zich actief inzetten om materiële schade in de vorm van afgepakte of ingehouden verdiensten 

ten goede te laten komen aan het slachtoffer.
11.  Bij het uitdelen van boetes aan (mogelijke) mensenhandelaren moet worden gewaarborgd dat dit niet ten 

koste gaat van het uitbetalen van achterstallig loon. Als de boete wordt geïnd, moet de opbrengst ook worden 
aangewend ter compensatie van het slachtoffer.

Advocatuur
12.   Er moet een netwerk worden opgericht van advocaten die gespecialiseerd zijn in (bijstand aan slachtoffers van) 

mensenhandel, bestaand uit advocaten gespecialiseerd in arbeids-, vreemdelingen-, straf- en civiel recht.
13.  Advocaten moeten altijd wettelijke rente vorderen over materiële en immateriële schadevergoeding wanneer 

zij namens een slachtoffer van mensenhandel een vordering benadeelde partij indienen.
14.  Vorderingen van slachtoffers van arbeidsuitbuiting moeten, voor zover mogelijk, worden gebaseerd op de wet-

telijke bewijsvermoedens uit artikel 23 WAV, Wet op de Minimumloon, de Arbeidstijdenwet en CAO’s.
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15.  Er moet gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden om te profiteren van eventueel door het OM gelegd 
beslag ter verzekering van de ontnemingsvordering. Dit kan bijvoorbeeld door conservatoir beslag te leggen 
nadat het ontnemingsbeslag is opgeheven.

16.  Er moet gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om de rechtbank te verzoeken ontnomen voordeel aan 
het slachtoffer uit te keren (577b lid 2 Sv).

Rechterlijke macht
17.  Rechtbanken moeten de aard en omvang van vorderingen blijven specificeren in hun vonnis.
18.  Rechtbanken moeten de beslissing met betrekking tot materiële schadevergoeding (beter) motiveren. Uit 

de motivering moet in ieder geval de juridische grondslag voor de schadevergoeding en de grondslag voor de 
schadeberekening blijken.

19.  Rechtbanken moeten de beslissing met betrekking tot immateriële schadevergoeding (beter) motiveren. 
Omstandigheden als de duur van de uitbuiting, of en welk letsel is toegebracht, en of er rapporten zijn van 
medische bijstand, moeten worden meegewogen.

20.  De rechterlijke macht moet richtlijnen opstellen voor het berekenen van schadevergoeding in geval van slacht-
offers van mensenhandel, teneinde meer consistentie te verkrijgen in dergelijke berekeningen.

21.  Er moet een leidraad worden opgesteld hoe rechtbanken de bevindingen uit het ontnemingsrapport / de ont-
nemingsprocedure mee kunnen/moeten wegen in de beslissing op de vordering benadeelde partij.

22.  Rechtbanken moeten de ontvankelijkheidstoets ex art. 361 lid 3 Sv interpreteren conform de parlementaire ge-
schiedenis. Dat wil zeggen dat een vordering niet niet-ontvankelijk wordt verklaard alleen omdat de vordering 
wordt betwist, niet meteen wordt bekrachtigd met voldoende bewijs, impliceert dat getuigen of deskundigen 
dienen te worden gehoord of een bedrag impliceert dat hoger is dan het gemiddelde. 

23.  Rechtbanken dienen hun beslissing dat een vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, 
beter te motiveren.

24.  Rechtbanken moeten altijd de schadevergoedingsmaatregel opleggen, ook als er geen slachtoffer is die zich 
voegt als benadeelde partij.

Hulpverlening
25.  Hulpverleners en andere instanties die in hun dagelijkse werk te maken krijgen met (mogelijke) slachtoffers van 

mensenhandel, moeten deze mogelijke slachtoffers aanbevelen het aantal gewerkte dagen, uren, klanten en 
ontvangen / afgegeven bedragen bij te houden ten behoeve van een mogelijk later in te stellen schadevergoe-
dingsactie.

26.  Hulpverleners moeten worden getraind in de verschillende mogelijkheden om schadevergoeding te verkrijgen. 
Hulpverleners moeten zaken kunnen monitoren op het gebied van compensatie.  

27.  Er moeten meer civiele vorderingen worden ingesteld door / namens slachtoffers. 
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