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Samenvatting 

Het College van procureurs-generaal heeft bij monde van de portefeuillehouder mensenhandel 
en mensensmokkel, mr. Bolhaar, in september 2006 het portefeuillehoudersoverleg 
mensenhandel en mensensmokkel opdracht gegeven om ambities te formuleren en voorstellen 
te doen ter versterking van de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel. Uit het midden 
van de portefeuillehouders is een werkgroep samengesteld, die gekeken heeft naar de 
bestaande structuren en processen en het vakmanschap van de officier en zijn ondersteuning.  
Een begeleidingsgroep, bestaande uit de (plv.) hoofdofficieren Hofstee (Den Haag), Penn-te 
Strake (Maastricht) en Van Wijk (Landelijk Parket), heeft toegezien op de kwaliteit en 
bruikbaarheid van de voorstellen en handreikingen en zal de uitvoering van deze notitie binnen 
het OM begeleiden. 
 
De “speelruimte” voor een versterking van de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel 
wordt bepaald door een aantal lopende trajecten binnen het Openbaar ministerie en bestaande 
(beleids)kaders. De belangrijkste daarvan zijn: Het OM Verandert, het Loon- en Functiehuis, 
de Licentievignetten en het versterkingsprogramma aanpak georganiseerde misdaad. In feite 
kan deze notitie gezien worden als een uitwerking van deze kaders voor het specialisme 
mensenhandel en mensensmokkel. Verder is getracht de eerste ervaringen met de 
zogenaamde ‘programmatische aanpak’ in de voorstellen en handreikingen te verwerken. 
 
De bestrijding van mensensmokkel en vooral mensenhandel is buitengewoon lastig en 
buitengewoon urgent. Het betreffen voornamelijk ‘haaldelicten’ die zich doorgaans aan de 
openbaarheid onttrekken en waarvan de aangiftebereidheid laag is. De ernst van het delict 
mensenhandel – de grove schendingen van de lichamelijke en geestelijke integriteit – vraagt 
om grote inspanningen van het openbaar ministerie. Alleen doortastendheid in de signalering 
en de opsporing kunnen mensenhandel en mensensmokkel aan het licht brengen. Dan ook 
wordt pas de schrijnende problematiek zichtbaar. De voorstellen en handreikingen in deze 
notitie strekken onder andere tot doel de bewustwording van de ernst van het verschijnsel 
mensenhandel en mensensmokkel binnen het openbaar ministerie te vergroten. Het fenomeen 
mensenhandel en mensensmokkel vraagt om een integrale aanpak waarin naast een 
strafrechtelijke aanpak ook de inzet van bestuurlijke instrumenten vereist is. Welk instrument 
onder de gegeven omstandigheden de nadrukkelijke inzet verdient, verschilt per geval. In 
ieder geval is samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten van cruciaal belang om 
drempels op te werpen voor mensenhandelaars en mensensmokkelaars. Een programmatische 
aanpak, waarmee op dit moment ervaring wordt opgedaan, lijkt veelbelovend.  
 
Om andere partners bij de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel te betrekken en ze 
te wijzen op hun verantwoordelijkheden en mogelijkheden dient het openbaar ministerie eerst 
het ‘eigen huis op orde te hebben’. De besluitvorming omtrent regiovorming betekent dat het 
specialisme mensenhandel en mensensmokkel op het regioparket wordt belegd. Dat betekent, 
dat de portefeuillehouder op het regioparket de verwerking van de meer complexe 
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mensenhandel- en mensensmokkelzaken binnen de gehele regio doet, echter wel steeds onder 
verantwoordelijkheid van de hoofdofficier in het betreffende (strafvorderlijk aangewezen) 
arrondissement. De verwerving blijft wel een verantwoordelijkheid van de lokale hoofdofficier. 
De portefeuillehouder heeft een grote zaaksinhoudelijke deskundigheid op het terrein van 
mensenhandel en mensensmokkel. Hij wendt deze aan voor de advisering aan de 
parketleidingen binnen de regio en voor het organiseren van de bestrijding van mensenhandel 
en mensensmokkel – zowel de integrale aanpak als de verwerving van zaken. De 
portefeuillehouder is dus zowel een deskundig zaaksofficier als een initiator en organisator van 
de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel – een beleidsmatige taak. 
 
De aanpak van mensenhandel en mensensmokkel vraagt om een actieve betrokkenheid van de 
portefeuillehouder bij de zaaksintake (op het snijvlak van verwerving en verwerking). De 
portefeuillehouder initieert, activeert en ondersteunt de aanpak van mensenhandel en 
mensensmokkel binnen de hele regio. Dat betekent nauw contact en overleg met de partners 
in de opsporing en controle om genoeg van de goede zaken binnen te krijgen en contact en 
overleg houden met andere relevante partners die drempels kunnen opwerpen tegen 
mensenhandel en mensensmokkel (zie het hierna volgende overzicht met voorstellen en 
handreikingen). Deze actieve rol van de portefeuillehouder kan niet zonder een goede 
samenwerking met de informatieofficier en een beleidsmedewerker (en/of criminoloog). De 
portefeuillehouder wordt in mensenhandel- en mensensmokkelzaken ondersteund door een 
vakkundig parketsecretaris. 
 
De versterking van de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel is gebaseerd op een 
netwerkbenadering, waarbij de portefeuillehouders actief kennis en ervaring met elkaar delen 
en daarin op landelijk niveau worden ondersteund met een portefeuillehoudersoverleg, een 
handboek en een leergang mensenhandel en mensensmokkel. 
 
In deze notitie worden voorstellen en handreikingen gedaan om het probleem op de politiek-
bestuurlijke agenda (driehoeksoverleg) te zetten, om effectieve structuren en processen aan te 
dragen en aan te geven hoe het vakmanschap van de officier en zijn ondersteuning versterkt 
kan worden. In het voorjaar van 2008 wordt een begin gemaakt met de implementatie van de 
handreikingen en voorstellen. De landelijk coördinerend officier mensenhandel en 
mensensmokkel en de begeleidingsgroep zullen de parketleidingen bezoeken en ze adviseren 
over de implementatie van de handreikingen. Het portefeuillehoudersoverleg zal de komende 
periode benut worden voor het uitwisselen van ervaringen met betrekking tot de 
implementatie.  
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Overzicht van uitgangspunten, voorstellen en handreikingen 

Uitgangspunten  Mensenhandel en mensensmokkel behoren tot de goede zaken, waar genoeg van 

gedaan dienen te worden, en vooral dienen deze zaken goed gedaan te worden. 

 Mensenhandel en mensensmokkel onttrekken zich – meer nog dan veel andere 

misdrijfvormen - aan het zicht van de samenleving. De aanpak ervan vraagt dus 

om een actieve houding van OM en politie ter verwerving van de zaken. 

 Mensenhandel en mensensmokkel worden aangemerkt als een specialisme dat op 

het regioparket wordt belegd. De portefeuillehouder op het regioparket is belast 

met afdoening van meer complexe zaken, maar dit geschiedt wel onder 

verantwoordelijkheid van de hoofdofficier van het betreffende ‘lokale’ parket. 

 Alle hoofdofficieren nemen in hun jaarplannen, te beginnen met het plan voor 

2009, een paragraaf ‘mensenhandel en mensensmokkel’ op. Daarin wordt 

aandacht besteed aan:  

- relatie met (andere) intensiveringsprogramma’s; 

- beschrijving hoe een (regionaal) criminaliteitsbeel (CBA) mensenhandel en 

mensensmokkel tot stand zal worden gebracht; 

- rol van de informatie-officier van justitie en ondersteuning (criminoloog en/of 

beleidsmedewerker) in dit traject; 

- wijze van verwerving van zaken; 

- verwachte aantal te verwerken zaken; 

- beschrijving van de inzetbare capaciteit op deze paragraaf. 

 Interventiestrategieën en handhavingarrangementen voor mensenhandel en 

mensensmokkel dienen in samenwerking met relevante partners (preventie, 

bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving en zorg voor slachtoffers) opgesteld en 

uitgevoerd te worden — programmatische aanpak. 

 De politiekorpsen hebben hun organisaties en processen toegesneden op het 

referentiemodel mensenhandel van de Nederlandse politie en op de Aanwijzing 

mensenhandel van het College van procureurs-generaal. 

  

Voorstel / handreiking 

Initiatiefase  Bespreek met de parketleidingen binnen de regio deze notitie om ambities te 

formuleren voor de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel. Maak daarbij 

gebruik van een overzicht van aantallen zaken uit de afgelopen jaren, een 

criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) en de korpsmonitor mensenhandel. 

 Geef een presentatie voor het parket inzake mensenhandel en mensensmokkel: de 

ernst en de verschijningsvormen, de wetsartikelen en de rol van de 

portefeuillehouder, bijvoorbeeld inzake de B9-regeling. 

 Agendeer mensenhandel en mensensmokkel op het driehoeksoverleg, al dan niet 

op basis van een bestuurlijke rapportage na een strafrechtelijk onderzoek. 
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 Beleg een startconferentie met partners in de opsporing (en controle) om je 

partners te leren kennen en te weten hoe de opsporing (en controle) van 

mensenhandel en mensensmokkel georganiseerd is – de stand van zaken. 

  

Structuren en 

processen 

 Neem mensenhandel en mensensmokkel op in het tweejaarlijkse CBA. 

 Laat een zicht-op-zaken-lijst opstellen, die laat zien welke zaken in onderzoek zijn 

en/of welke op de plank liggen bij de politie. 

 Bespreek met de politie concrete signalen van mensenhandel en mensensmokkel 

(casusoverleg). 

 Bespreek projectvoorstellen voor strafrechtelijke onderzoeken in een zogenaamd 

preweegoverleg. Deze projectvoorstellen kunnen daarna ofwel door het 

mensenhandelteam worden uitgevoerd (in geval van kleine onderzoeken) of ter 

besluitvorming worden voorgelegd aan de regionale stuurploeg. Bespreek deze 

projectvoorstellen zonodig voor met je rechercheofficier. 

 Een strafrechtelijk onderzoek is als het ware de thermometer voor het bepalen van 

de ernst van het fenomeen. Een bestuurlijke rapportage met aanbevelingen kan 

het probleem op de politiek-bestuurlijke agenda zetten.  

 Arrangeer een ketenoverleg met relevante partners om signalen van 

mensenhandel en mensensmokkel op te pikken en afspraken te maken voor 

handhavingarrangementen. 

  Zoek samenwerking met portefeuillehouders van parketten met vergelijkbare 

problemen of kenmerken (grensregio’s, internationale knooppunten van 

(spoor)wegen, (lucht)havens, raamprostitutie, clubs, specifieke sectoren met 

overige vormen van uitbuiting, etc.) voor het ontwikkelen van 

interventiestrategieën. 
 
De 

portefeuillehouder

mh&ms 

(regioparket): 

 Is een ervaren zaaksofficier op zwacri-niveau die de meer complexe 

mensenhandel- en mensensmokkelzaken binnen de regio doet onder het gezag van 

de hoofdofficier van het betreffende (strafvorderlijk aangewezen) arrondissement. 

 Heeft een diepgaande juridische en beleidsmatige kennis van de aanpak van 

mensenhandel en mensensmokkel en stelt deze ten dienste van de hele regio. 

 Fungeert als vraagbaak voor zaaksofficieren binnen de regio bij de door hen 

geleide mensenhandel- en mensensmokkelonderzoeken. 

 Vertaalt landelijk beleid naar regionale toepassing en coördineert en jaagt aan de 

aanpak van mensenhandel en mensensmokkel, onder andere door het organiseren 

van een ketenoverleg binnen de gehele regio. 

 Informeert en adviseert de parketleiding over de aard en omvang van mensen-

handel en mensensmokkel (CBA’s) en afdoening van zaken (zicht op zaken). 

 Dient actief het probleem mensenhandel en mensensmokkel op de agenda van het 

driehoeksoverleg te zetten. 

  Beschikt over ervaring en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en kennis van 

bestuurlijke handhavinginstrumenten (zoals BIBOB). 

 Is aanspreekpunt voor de KMar voor mensensmokkelzaken. 
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  Bevordert waar mogelijk een programmatische aanpak. Dit is een integrale 

benadering van de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel (strafrechtelijk 

en bestuurlijk optreden en zorg/hulpverlening) op thema’s als: prostitutiesector, 

loverboys, huisjesmelkers (mensensmokkel), overige uitbuiting.  

 Betrekt in voorkomende gevallen wetenschappers bij een integrale aanpak, 

bijvoorbeeld ter advisering van gecombineerde inzet van bestuurlijke en 

strafrechtelijke instrumenten. 

  
 
Vakmanschap 

 

 De SSR ontwikkelt een licentievignet en een leergang mensenhandel en 

mensensmokkel in samenwerking met het Parket-Generaal en de landelijk 

coördinerend officier mensenhandel en mensensmokkel. 

 Het portefeuillehoudersoverleg zal meer nog dan op dit moment benut worden 

voor vakinhoudelijke en organisatorische aspecten van de aanpak van 

mensenhandel en mensensmokkel. De ‘wetenschap’ en de Nationaal 

Rapporteur Mensenhandel zullen actief bij de ontwikkeling van het 

portefeuillehouders-overleg worden betrokken. 

 Er komt een handboek mensenhandel en mensensmokkel met daarin o.a. 

landelijke organisatie opsporing en vervolging mh&ms (overlegstructuren en 

wie is wie bij OM, opsporingsdiensten en andere relevante organisaties), 

tenlasteleggingen, strafmaat, strafeisoverzicht, jurisprudentie, wet- en 

regelgeving, internationale rechtshulp, bouwstenen voor het requisitoir (sfeer-

PV’s en literatuur), mogelijke verweerconstructies, best practices op het terrein 

van interventiestrategieën en handhavingarrangementen. 
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1. Inleiding 

Het College van procureurs-generaal heeft de doelstelling voor het openbaar ministerie 
bepaald op: “genoeg van de goede zaken doen en deze goede zaken goed doen”. Deze 
doelstelling ziet toe op zowel de verwerving als de verwerking van strafrechtelijke interventies 
(zaken). Ten eerste gaat het om de goede zaken doen, hetgeen betekent dat een juiste mix 
van zaken bij het OM instroomt, dus niet teveel van hetzelfde. Ten tweede gaat het om de 
aanlevering van genoeg zaken en ten derde gaat het om de kwaliteit van de strafrechtelijke 
interventies; het OM moet zijn werk goed doen. Dit alles betekent voor mensenhandel en 
mensensmokkel dat het OM meer van deze zaken wil doen en dat bepaalde vormen van 
mensenhandel en mensensmokkel met voorrang moeten worden gedaan. Zo geeft de 
Aanwijzing Mensenhandel aan dat handel in kinderen of organen met voorrang worden 
behandeld. De doelstelling betekent ook dat de officier en zijn ondersteuning over het 
vakmanschap beschikken om mensenhandel en mensensmokkel te kunnen bestrijden. 
 
Met deze notitie wordt beoogd uitgangspunten te geven en handreikingen te doen voor 
versterking van de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel. Daarbij wordt echter niet 
uit het oog verloren dat die versterking binnen bestaande kaders en uitgangspunten dient te 
geschieden (Het OM Verandert, Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad, Intelligence 
agenda, licentievignetten en leergangen en de herziening van het loon- en functiegebouw). 
Deze notitie geeft handreikingen voor de processen van verwerving en verwerking van 
mensenhandel en mensensmokkel. Omdat het vakmanschap van de officier en zijn 
ondersteuning daarbij centraal staat, worden daartoe ook voorstellen gedaan ter versterking. 
Deze notitie kan al met al ook worden gezien als een eerste aanzet tot uitwerking van de 
regiovorming binnen het Openbaar ministerie. 

Opdracht en uitvoering 

De portefeuillehoudend Procureur-generaal heeft op het portefeuillehoudersoverleg 
mensenhandel en mensensmokkel van 29 september 2006 de portefeuillehouders gevraagd 
voorstellen te doen voor de ambities en realisatie daarvan bij de aanpak van mensenhandel en 
mensensmokkel. Uit het midden van de portefeuillehouders is een werkgroep samengesteld die 
een notitie moest opstellen met daarin praktische handreikingen ter versterking van de aanpak 
van mensenhandel en mensensmokkel. Daarbij is ook gekeken naar bestaande werkwijzen die 
hun nut hebben bewezen of kansrijk zijn. Overigens hoeven handzame ideeën die direct 
voorhanden zijn niet een notitie af te wachten. Ze kunnen direct worden opgepakt. 

Uitgangspunten 

Hierboven is al aangegeven dat de werkgroep ervan uitgaat dat een aantal lopende trajecten 
en bestaande kaders de speelruimte bepalen voor de versterking van de aanpak van 
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mensenhandel en mensensmokkel. Deze notitie kan dan ook worden beschouwd als een 
specifieke uitwerking van de genoemde kaders. Een versterking van de aanpak van 
mensenhandel en mensensmokkel hangt in belangrijke mate af van de uitwisseling en 
ontwikkeling van expertise van de portefeuillehouders. In deze notie wordt een netwerk-
benadering als uitgangspunt gekozen; het is aan de portefeuillehouder om het probleem van 
mensenhandel en mensensmokkel binnen de gehele regio op de politiek-bestuurlijke agenda te 
zetten en om relevante partners bij de bestrijding te betrekken. De portefeuillehouder wordt 
natuurlijk gesteund door de parketleidingen binnen de regio. De voorstellen en handreikingen 
in deze regio sluiten zo goed mogelijk aan bij het referentiemodel mensenhandel dat de 
Nederlandse politie opstelt. 
 
Een ander uitgangspunt is dat het College van procureurs-generaal een programmatische 
aanpak voor staat waarbij naast actieve samenwerking binnen het concern OM en de onder het 
gezag van het OM vallende opsporingsdiensten ook actieve samenwerking met andere (semi-) 
publieke diensten moet worden gezocht. Het project beperkt zich tot handreikingen voor 
versterking van de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel. Daarbij gaat het primair om 
de taken van de portefeuillehouder en om ideeën om de bestrijding van mensenhandel 
prominent op de agenda van het OM en de relevante partners te krijgen. 

Projectorganisatie 

Het project wordt uitgevoerd door een projectgroep, bestaande uit een projectleider Warner 
ten Kate (LP) en een projectsecretaris Jacco Kiemel (LP) en de projectgroepleden Fred 
Janssens (Groningen), Annemarie Kemp (Maastricht), Astrid Nienhuis (Alkmaar) en Dedy 
Woei-A-Tsoi (Rotterdam). Het College van procureurs-generaal is bij monde van zijn 
portefeuillehouder mensenhandel en mensensmokkel (Herman Bolhaar) opdrachtgever voor 
het project. Een begeleidingsgroep, bestaande uit Albert van Wijk (plv. hoofdofficier van het 
Landelijk Parket), Annemarie Penn-te Strake (hoofdofficier Maastricht) en Theo Hofstee 
(hoofdofficier Den Haag), geeft sturing aan het project (inhoud en implementatie). 

Opzet van deze notitie 

In deze notitie wordt eerst (hoofdstuk 2) de ernst van mensenhandel en mensensmokkel 
geduid en aangegeven waarom de aanpak ervan met hernieuwde ambitie moet worden 
opgepakt, waarna (hoofdstuk 3) een beschrijving wordt gegeven van de aanpak die het 
College van procureurs-generaal voorstaat op het terrein van mensenhandel en 
mensensmokkel: de programmatische aanpak. In hoofdstuk 4 komen de processen van 
verwerving en verwerking aan de orde en de taken en verantwoordelijkheden van de 
portefeuillehouder. Het daarvoor benodigde vakmanschap (o.a. loon- en functiehuis, 
licentievignetten en leergang mensenhandel en mensensmokkel) komt in hoofdstuk 5 aan de 
orde. 
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2. Het probleem gesteld 

Exacte cijfers over aard en omvang van mensenhandel en mensensmokkel in Nederland zijn 
niet beschikbaar. Het zijn voornamelijk ‘haaldelicten’ die zich doorgaans aan de openbaarheid 
onttrekken en daarmee moeilijk zijn op te sporen. De belangrijkste gegevens over de aard en 
omvang van mensenhandel en mensensmokkel komen uit de criminaliteitsbeelden van de 
Nationale Recherche voor 2005 en de rapportages van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. 
Het gaat bij deze gegevens om aantallen slachtoffers van mensenhandel en gesmokkelden die 
aan het licht zijn gekomen in opsporingsonderzoeken. Kortom: we weten wat we wèl doen, 
maar we weten niet wat we niet doen! 
 
Op basis van OM-data kunnen de volgende conclusies getrokken worden over de instroom en 
afdoening van mensenhandel- en mensensmokkelzaken in de periode 2001-2007.1 De 
instroom en afdoening van mensensmokkelzaken in 2007 (322 zaken ingestroomd en 320 
afgedaan) is het hoogste uit de periode 2001-2007. De kwaliteit van de instroom van 
mensensmokkelzaken is sterk verbeterd: het percentage dagvaardingen is in deze periode 
gestegen van 61% naar 77% en het percentage sepots is gedaald van 35% naar 15%. Het 
jaar 2007 laat overigens een hoger sepotpercentage (23%) en een lager percentage 
dagvaardingen (71%) zien. Eén en ander heeft overigens niet geresulteerd in een hoger 
percentage schuldigverklaringen en/of hogere gemiddelde straffen. Met betrekking tot 
mensenhandel kan gesteld worden de instroom en afdoening varieert. De instroom in 2007 
(127) is lager dan in 2006 (183), de afdoening ligt op een constant niveau (244 zaken in 
2007) met een uitschieter naar beneden in 2005 (156 zaken). Ook van de instroom van 
mensenhandelzaken is de kwaliteit sterk verbeterd: het percentage dagvaardingen is in deze 
periode gestegen van 63% naar 87% en het percentage sepots is gedaald van 30% naar 11%. 
De gemiddelde opgelegde onvoorwaardelijke gevangenisstraf ligt op een constant niveau (1,64 
jaar in 2007) met een uitschieter naar boven in 2005 (2,18 jaar). 

Ernst van het delict 

De aanwijzing mensenhandel uit 2006 stelt dat bij de strafbaarstelling van mensenhandel het 
belang van het individu op behoud van lichamelijke en geestelijke integriteit en persoonlijke 
vrijheid voorop staat en dat de staat dit belang dient te beschermen. Uit het onderzoek Sneep 
naar een in Nederland opererende mensenhandelbende in de prostitutiebranche blijkt hoezeer 
de lichamelijke en geestelijke integriteit van slachtoffers worden geschaad en op welke grove 

                                          
1 Zie memo “Aantallen mensenhandel- en mensensmokkelzaken 2001-2006” d.d. 6 februari 2007, welke als bijlage bij 

deze notitie gevoegd. Aanvullende cijfers over 2006 en 2007 zijn verstrekt door het PaG. Overigens lijkt de 

betrouwbaarheid van het meetinstrument beperkt; een tweede zoekslag (query) over 2006 leverde andere cijfers op 

dan de eerste zoekslag. 
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wijzen dit plaatsvindt. De bende waarop het onderzoek Sneep zich toespitst bestond uit enkele 
leiders die een handvol pooiers aanstuurden. Deze pooiers hadden allemaal een eigen taak. 
Sommige hadden de leiding over lijfwachten die de vrouwen beschermden tegen lastige 
klanten, maar ook afschermden van de buitenwereld om de vrouwen zo te beletten te 
ontsnappen aan de bende. Anderen regelden chauffeurs (die de vrouwen vervoerden) of 
andere bewuste of onbewuste dienstverleners (‘facilitators’), zoals abortusklinieken of een 
plastisch chirurg voor borstvergrotingen. De bende liet in de afgelopen jaren minstens 
negentig prostituees tegen hun wil werken achter de ramen in Amsterdam, Utrecht, Alkmaar 
en Den Haag. De slachtoffers werden op grove wijze mishandeld en uitgebuit. Ze moesten 
minimaal duizend euro per dag afstaan aan de bende. Dan waren er nog de kosten voor de 
bewakers (100 tot 150 euro per week), de huur van de ‘peeskamers’ (grofweg 100 euro per 
dagdeel) en de huur van woonruimte. De vrouwen werden door de bende als lijfeigenen 
beschouwd, zoals de tatoeages met initialen van de bendeleiders die de vrouwen op hun 
lichaam kregen aangebracht doet vermoeden. Door het gebruik van geweld, intimidatie, 
bedreiging en lange werkdagen (zeven dagen per week, week in, week uit) raakten de 
slachtoffers ontmenselijkt en verwerden zij tot productiemiddel van de bende. De bende 
verdiende jaarlijks miljoenen, naar schatting €400.000,- per maand. Ook werd de markt 
overgenomen door de bende: andere pooiers werd verboden prostituees op de wallen posteren 
op straffe van een stevig pak slaag.2 
 
Mensenhandel blijft niet beperkt tot de prostitutiebranche, maar komt ook voor in andere 
economische sectoren, zoals fabrieken, (glas)tuinbouw en de horeca. Dit blijkt uit andere 
opsporingsonderzoeken in de afgelopen jaren. Verder stelt de aanwijzing mensenhandel dat 
die zaken met prioriteit dienen te worden opgepakt wanneer het minderjarige slachtoffers 
betreft of wanneer er sprake is van orgaanhandel. Mensenhandel en mensensmokkel kunnen 
in combinatie met elkaar voorkomen, maar kunnen ook afzonderlijk van elkaar bestaan. 
Immers, slachtoffers van mensenhandel kunnen ook de Nederlandse nationaliteit hebben, 
zoals wel blijkt bij slachtoffers van loverboys. Ook vindt mensensmokkel plaats in het kader 
van bijvoorbeeld gezinshereniging.3 

De aanpak van mensenhandel en mensensmokkel in Nederland 

Op 1 november 2006 heeft het College van procureurs-generaal een brief aan alle 
hoofdofficieren van justitie gezonden, waarin gevraagd werd aan te geven op welke wijze de 
bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel op de parketten geborgd is. De brief had het 
karakter van een nulmeting.4 
 

                                          
2 Zie drieluik over gedwongen prostitutie in de Volkskrant (5, 12 en 19 mei 2007) door Menno van Dongen. 
3 Zie voor verschijningsvormen van mensenhandel en mensensmokkel de deelrapporten Criminaliteitsbeeld 2005 van 

de Nationale Recherche. 
4 De brief “Bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel” (PaG/C/10962) is als bijlage bij deze notitie gevoegd. 
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Hoewel alle parketten een portefeuillehouder mh&ms kennen, lopen de taken (en 
taakopvatting) uiteen van materiedeskundige, die zaaksofficieren adviseert in strafzaken 
(taakaccenthouder), tot  verantwoordelijke voor de zaaksinstroom en kwalitatieve afdoening 
van strafzaken. De ondersteuning door een parketsecretaris (juridische ondersteuning in 
strafzaken) en een beleidsmedewerker (beleidsmatige ondersteuning bij de verwerving van 
zaken) verschilt ook van parket tot parket. Het onderscheid tussen grote en kleine parketten 
lijkt hierbij niet van belang. 
 
De bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel is geen (vast of frequent terugkerend) 
onderwerp op het regionale driehoeksoverleg. Voorzover er prestatieafspraken zijn gemaakt 
met de politie, betreffen deze vooral bestuurlijke controles van prostitutiebedrijven. De aanpak 
van mensenhandel is verder vooral gericht op misstanden in de prostitutiebranche. Het 
Functioneel Parket richt zich op overige vormen van mensenhandel (dwang en uitbuiting in niet 
seksgerelateerde arbeidsrelaties). Een aantal parketten heeft voorbeelden gegeven van 
samenwerking met ketenpartners bij de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel, 
veelal onder regie van het lokaal bestuur (uitbuiting van illegaliteit bij arbeids- en 
woonsituaties en enkele loverboyprojecten). 
 
Het bleek voor een groot aantal parketten moeilijk om een overzicht te genereren van 
aantallen onderzoeken naar mensenhandel en mensensmokkel in de periode 2005 en 2006. 
Slechts enkele parketten hanteren een “zicht op zakenlijst” waarmee onder andere de 
parketleiding adequaat geïnformeerd kan worden over de bestrijding van mensenhandel en 
mensensmokkel. Ook ontbreekt vaak het zicht op de aard en omvang van mensenhandel en 
mensensmokkel (criminaliteitsbeeld). Wellicht dat daarom de ernst van het probleem niet 
wordt gekend. Het drama van Dover en het onderzoek Sneep tonen aan dat de ernst niet valt 
te onderschatten. Het openbaar ministerie heeft een taak in het waarschuwen van haar 
partners voor ontwikkelingen in de (georganiseerde) criminaliteit en het aanzetten tot integrale 
projecten of handhavingarrangementen om verschijningsvormen van mensenhandel en 
mensensmokkel tegen te gaan. 

Ambitie en voornemens van het openbaar ministerie 

Op 30 januari 2007 stuurde het College van procureurs-generaal opnieuw een brief aan alle 
hoofdofficieren met daarin het verzoek aan te geven welke ambities en voornemens de 
parketten hebben om inhoud te geven aan de bestrijding van mensenhandel en 
mensensmokkel die behoren tot de prioriteiten van het College en de zes speerpunten in het 
Nationaal Dreigingsbeeld door de ministers van Justitie en BZK vastgesteld.5 De boodschap 
van het College en de betreffende passage in het regeerakkoord over de aanpak van 
mensenhandel en mensensmokkel heeft enthousiasme bij de portefeuillehouders teweeg 

                                          
5 De brief “Bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel” (PaG/O&O/11309) is als bijlage bij deze notitie 

gevoegd. 
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gebracht, hetgeen ook blijkt uit de voornemens en ambities die op het portefeuillehouders-
overleg van 7 maart 2007 zijn gepresenteerd.  
 
Er bestaan grote verschillen in de uitgangspositie van de parketten. Sommige parketten 
hebben de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel goed georganiseerd en treffen ook 
bij de politie een goede structuur en gezonde ambitie. Andere parketten missen nog de nodige 
structuur en spreken van achterstallig onderhoud of een aanpak die nog in de kinderschoenen 
staat. De meeste parketten zijn reactief en incidentgericht; sommige parketten doen ook 
haalzaken of beoordelen of er na het behaalde streven van genoeg zaken, nu ook de goede 
zaken worden gedaan?  
 
Een aantal parketten heeft een plan van aanpak geschreven als aanzet tot een eerste 
versterking van de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. Daarbij is ook ingegaan 
op de regiovorming en wat dat betekent voor het specialisme mensenhandel en 
mensensmokkel. Alle portefeuillehouders geven in meer of mindere mate aan een betere 
informatiepositie over de aard en omvang van mensenhandel en mensensmokkel te wensen 
dan ze nu hebben. De intake van zaken (ook relatief kortlopende onderzoeken) blijft in veel 
gevallen een black box en een positie meer vooraan in het keuzeproces wordt dan ook 
geambieerd. 
Het verdient sterke aanbeveling, dat parketten in hun jaarplannen – te beginnen met het 
jaarplan 2009 – een hoofdstuk opnemen over de aanpak van mensenhandel en 
mensensmokkel. Daarbij moet ook de beoogde wijze van samenwerken met politie en bestuur 
worden beschreven, alsmede de begrote capaciteitsinzet in personele en financiële zin. Dit 
staat in nauw verband met reeds ingezette versterkings-, c.q. intensiveringsprogramma’s. 

 

Conclusie 

De ernst van het probleem van mensenhandel en mensensmokkel is duidelijk geworden met 
het incident rond de mensensmokkel in Dover en het onderzoek Sneep naar uitbuiting in de 
vergunde prostitutiesector. Ook bij overige vormen van mensenhandel kunnen ernstige 
misstanden aan de orde zijn, zoals blijkt uit een onderzoek naar een hennepplantage in 
Drenthe. Mensenhandel en mensensmokkel onttrekken zich grotendeels aan het zicht van de 
samenleving en de ernst ervan kan niet onderschat worden. Het afbreukrisico voor het 
Openbaar ministerie moet dan ook als aanzienlijk worden beschouwd. De aanpak ervan kan 
niet volstaan met enkel strafrechtelijke instrumenten, zoals uit het volgende hoofdstuk zal 
blijken. Maar vooraleer het openbaar ministerie een beroep doet op zijn (bestuurlijke) 
partners, zal het eerst het eigen huis op orde moeten stellen. Het project versterking aanpak 
mensenhandel en mensensmokkel dient om daarvoor aanzetten te geven, daarbij 
gebruikmakend van goede voorbeelden die reeds in bepaalde arrondissementen bestaan. Het 
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project dient ook parketten te ondersteunen in hun streven structuur en organisatie aan te 
brengen om de ambities van het openbaar ministerie waar te maken.  
 
In het volgende hoofdstuk wordt een programmatische aanpak van mensenhandel en 
mensensmokkel beschreven. Het kan een wenkend perspectief zijn voor een integrale aanpak 
van mensenhandel, waarbij het openbaar ministerie zoveel als mogelijk als één concern 
optreedt. Dat betekent dat verschillende functionele OM-onderdelen hun taken en kwaliteiten 
inzetten voor een gezamenlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit. 

Pagina 14 van 32 
 



 
 

Openbaar Ministerie 
 
 

Versterking aanpak Mensenhandel en Mensensmokkel 

3. Een programmatische aanpak 

Onder de noemer “programmatische aanpak” doet het openbaar ministerie ervaring op met 
een concernmatige werkwijze om de zware en georganiseerde misdaad te bestrijden. In het 
kort komt het erop neer dat verschillende OM-onderdelen vanuit hun geografische of 
functionele competenties samenwerken in een ‘programma’ ter bestrijding van mensenhandel 
en mensensmokkel. In dit hoofdstuk worden belangrijke aspecten van de programmatische 
aanpak beschreven; ze zijn gebaseerd op het concrete programma Sneep.6 
 
De programmatische aanpak betreft het strafrechtelijke deel van een integrale aanpak, waarin 
zowel preventieve als repressieve activiteiten worden ontplooid. De doelstelling is om vestiging 
van criminele activiteiten en groeperingen tegen te gaan door drempels op te werpen 
(preventie) en strafrechtelijk en bestuurlijk te handhaven (repressie). Daarnaast vormt de 
hulpverlening een belangrijke ketenpartner bij de opvang van slachtoffers en het oppikken van 
signalen van mensenhandel en mensensmokkel. De aanpak is gericht op zowel concrete 
criminele samenwerkingsverbanden (specifiek) als het fenomeen mensenhandel en 
mensensmokkel (aard en omvang van verschijningsvormen). Eén en ander is in onderstaand 
schema samengevat. 
 
 
Integrale aanpak 
 
Preventie Repressie Hulpverlening 
Publiek en privaat 
(publiek-private 
samenwerking) 
 

Bestuurlijk Strafrechtelijk 
(het concern OM) 

Publiek en privaat 

Signalen herkennen 
en doorgeven; 
vergunningsvoorwaar-
den stellen 
 

Handhaving 
vergunningsvoorwaar-
den, controle en 
toezicht 

fenomeenonderzoek 
(verzameling en 
analyse van data), 
CBA 

Signalen 
inventariseren 

 Weigeren / intrekken 
vergunningen via 
BIBOB en bestuurlijke 
boete 
 

Opsporingsonderzoek 
incident- of csv-
gericht 
 

Opvang slachtoffers 

                                          
6 Zie voor meer uitvoerige beschrijving: J. Kiemel en W. ten Kate, “De programmatische aanpak van mensenhandel en 

mensensmokkel; een verkenning aan de hand van Sneep”, Justitiële Verkenningen nr.7, WODC 2007. 

Pagina 15 van 32 
 



 
 

Openbaar Ministerie 
 
 

Versterking aanpak Mensenhandel en Mensensmokkel 

Het concern openbaar ministerie 

Het College van procureurs-generaal staat bij de strafrechtelijke aanpak van zware en 
georganiseerde misdaad een concernmatige werkwijze voor. De verschillende OM-onderdelen 
en opsporingsdiensten werken samen vanuit ieders specialisme om zowel op het niveau van 
het fenomeen als op het zaaksniveau opsporingsactiviteiten te ontplooien.  Op dit moment 
wordt vooral op zaaksniveau samengewerkt tussen een aantal OM-onderdelen 
(arrondissementsparketten, Landelijk Parket, Functioneel Parket, BOOM) en onder hun gezag 
functionerende opsporings- en controlediensten, zoals FIOD-ECD, SIOD, AI, AID, UWV, 
alsmede de Belastingdienst. Signalen die door deze diensten worden opgepikt, kunnen het 
zicht vergroten op een concreet crimineel samenwerkingsverband of het fenomeen 
mensenhandel en mensensmokkel. 
 
Fenomeengericht onderzoek kan dus ook programmatisch geschieden. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat informatie tussen opsporings- en controlediensten gedeeld wordt, waarna 
veredeling en analyse plaatsvindt, met als resultaat een criminaliteitsbeeld-analyse of een 
projectvoorstel voor een strafrechtelijk onderzoek. De strafrechtelijke aanpak van 
mensenhandel en mensensmokkel is gebaseerd op het door de SIOD gehanteerde 
barrièremodel. Op elke barrière wordt onderzoek gedaan door daarin gespecialiseerde of 
bevoegde opsporings- en controlediensten. 

Barrièremodel 

Het barrièremodel gaat ervan uit dat een aantal hindernissen (kritische processen of barrières) 
moet worden genomen om criminele activiteiten te starten en daaruit voortkomende winsten 
aan te wenden voor allerhande doeleinden. Bij mensenhandel en mensensmokkel worden 
vooralsnog de volgende barrières onderkend: entree (onrechtmatig toegang verschaffen tot 
Nederland); huisvesting (huisjesmelkers of andere facilitairen); identiteit (identiteit- en 
documentfraude); arbeid (o.a. werkvergunning) en; financiële stromen (o.a. witwassen). 

Schillenmodel 

De programmatische aanpak van mensenhandel en mensensmokkel gaat er tevens vanuit dat 
er sprake is van een zogenaamde schillenstructuur, opgebouwd naar taakspecialisatie. Rondom 
een criminele kern (topstructuur) bevinden zich een aantal schillen die belast worden met de 
daadwerkelijke criminele activiteiten of de aan de criminaliteit gelieerde handelingen 
verrichten. De eerste schil betreft dan ook de bewust criminele medeplichtige dienstverleners 
(degenen die de daadwerkelijke criminele handelingen verrichten). De tweede schil betreft de 
bewust criminele dienstverleners met beperkt strafbare feiten. Dat zijn degenen die weet 
hebben van de criminele activiteiten en deze met meer of minder strafbare handelingen 
faciliteren. Ten slotte bestaat er een schil van onbewuste dienstverleners (degenen die legale 
diensten voor de criminele organisatie verrichten, zonder zich daarvan bewust te zijn). 
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Voor elke barrière wordt nagegaan van welke (criminele) activiteiten er sprake is of kan zijn en 
welke actoren (criminele kern en facilitairen) erbij betrokken zijn en welke opsporings- en 
controlediensten en andere partners in positie zijn om mensenhandel en mensensmokkel te 
bestrijden. Het moge duidelijk zijn dat informatie-inwinning bij relevante partners van groot 
belang is voor de opsporing en dat tussen het openbaar ministerie en niet-opsporingsdiensten 
afspraken worden gemaakt met betrekking tot het aanleveren en gebruiken van informatie. In 
onderstaand schema is het barrièremodel met de schillen aangegeven zoals het in een 
concreet onderzoek wordt gehanteerd. 
 
 

Barrières 

 

Entree Huisvesting Identiteit Arbeid Financiële stromen 

Criminele activiteiten 

Identiteit- en 

documentfraude 

vervoer, betalingen 

verblijfsvergunning 

Prostitutiecircuit 

slechte gevaarlijke 

leefomstandigheden 

aankoop vastgoed 

schijnhuwelijk 

ziektekosten 

sofi-nummer 

werkgeververklaring 

paspoort en 

identiteitsbewijs 

 

afpersing, uitbuiting 

dwang / geweld,  lage 

lonen 

lange werktijden, 

inleveren documenten 

Illegale geldstroom 

witwassen 

belasting 

vermogensbezit 

Kern van criminele groepering 

 Pooiers (huisvesting)  Pooiers (bescherming)  

1e schil van bewust criminele medeplichtige dienstverleners 

Mensensmokkelaars, 

chauffeurs 

Huisjesmelkers 

 

Vervalsers Koppelbazen Underground banking, 

geldkoerier, 

geldwisselkantoren, 

2e schil van bewust criminele dienstverleners met beperkte strafbare feiten 

Chauffeurs Verhuurders verblijf 

Verhuurders ramen 

Veelverliezers (van 

paspoorten e.d. 

Tatoeëerders, 

aborteerders chauffeurs 

 

geldwisselkantoren 

3e schil van onbewuste dienstverleners 

Douane?  Gemeenten Kamer van Koophandel, 

Belastingdienst 

Zorgverzekering, 

Banken 

Banken 

geldwisselkantoren 

Partners in de aanpak 

Gemeente, KMar, 

politie, IND, 

Vreemdelingendienst 

Gemeente, politie, 

FIOD-ECD, Kamer 

van Koophandel 

Gemeente, KMar 

politie, IND, 

Vreemdelingendienst 

SIOD, FIOD/ECD, 

Arbeidsinspectie, UWV, 

politie. 

MOT/BLOM. BOOM, 

Banken, BKR, FIOD-

ECD, SIOD 

 

 

Pagina 17 van 32 
 



 
 

Openbaar Ministerie 
 
 

Versterking aanpak Mensenhandel en Mensensmokkel 

Samenwerking binnen de opsporing 

Samenwerking tussen verschillende opsporingsdiensten in geval van een concreet crimineel 
samenwerkingsverband met toepassing van het barrièremodel vereist veel afstemming. 
Afstemming en regie vindt plaats op operationeel niveau (operationeel analisten), tactisch 
niveau (zaaksofficieren en teamleiders van de deelonderzoeken) en strategisch niveau 
(hoofden van OM-onderdelen en opsporings- en controlediensten). De programmamanager en 
de coördinerend officier van justitie coördineren (de looptijden van) de opsporingsactiviteiten 
in de verschillende deelonderzoeken binnen de programmatische aanpak. In een stuurgroep 
(strategisch niveau) worden de belangrijke procesbeslissingen gemaakt. Deze stuurgroep komt 
maandelijks bijeen. 
 
Een programmabureau draagt zorg voor de afstemming en coördinatie van processen en 
informatiestromen. Het programmabureau is gesitueerd dicht bij het Expertisecentrum 
Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM). Het EMM verzamelt, veredelt en verwerkt informatie 
tot concrete onderzoeksvoorstellen voor de deelnemende organisaties, de bovenregionale 
recherche en de regiokorpsen. Daarnaast stelt het EMM uit de beschikbare informatie 
landelijke criminaliteitsbeeldanalyses (CBA’s) op. Het programmabureau bewaakt de voortgang 
in de verschillende opsporingsonderzoeken, signaleert knelpunten (mogelijke tijdelijke, 
verschillende en tegenstrijdige opsporingsbelangen) en benadert potentiële relevante partners 
voor samenwerking binnen zowel de programmatische aanpak als de integrale aanpak. 
 
Samenwerking binnen de opsporing is nog een betrekkelijk onbekend terrein. Daarom zijn 
enkele wetenschappers benaderd om te adviseren over de doelstellingen en de opzet en 
sturing van het programma en de resultaten van het opsporingsonderzoek te beoordelen. 
Daarnaast zijn de wetenschappers betrokken bij het opstellen van de bestuurlijke rapportage 
en de evaluatie van het programma (o.a. de gehanteerde recherchestrategieën). 

Een eerste evaluatie 

De programmatische aanpak is in juni 2007 op hoofdlijnen geëvalueerd door het Landelijk 
Parket. De belangrijkste eerste conclusies betreffen verdere ontwikkeling van het concept 
‘programmatische aanpak’ en de toepassingsmogelijkheden. Hoewel er nog niet een eenduidig 
beeld bestaat over wat de ‘programmatische aanpak’ precies behelst, heeft het concept, en 
vooral het concrete strafrechtelijke onderzoek, wel geleid tot bewustwording en commitment 
bij de ketenpartners. De bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel is niet slechts zaak 
van het openbaar ministerie maar vraagt om samenwerking met ook andere ketenpartners. 
Het strafrecht hoeft daarbij overigens niet altijd te prevaleren boven andere interventies, zoals 
belastingheffing of bestuurlijke handhaving (BIBOB). De programmatische aanpak wordt als 
vernieuwend beschouwd; het biedt perspectieven voor nieuwe interventiestrategieën en 
handhavingarrangementen. 
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Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van 
Justitie zal een evaluatieonderzoek doen naar de programmatische aanpak van mensenhandel. 
Die evaluatie zal zowel de beleidsmatige notities die ten grondslag liggen aan de aanpak 
(planevaluatie) omvatten als de uitvoering ervan (procesevaluatie) en de resultaten ervan 
(productevaluatie). Het evaluatieonderzoek zal ongetwijfeld ook aanbevelingen opleveren voor 
de toepassingsmogelijkheden van de programmatische aanpak op lokaal niveau. Overigens 
bestaan er op lokaal niveau reeds interventiestrategieën en handhavingarrangementen die één 
of meerdere elementen van de programmatische aanpak in zich dragen, zoals ‘patseraanpak’, 
‘aanpak van vrijplaatsen’ en Handhaven op Niveau (HoN). De vraag zal dan ook niet zijn óf, 
maar hoe een programmatische aanpak op lokaal of regionaal niveau kan worden opgezet. 

Toepassing op lokaal niveau 

Naar aanleiding van het onderzoek Sneep wordt een bestuurlijke rapportage opgesteld.7 Deze 
heeft in de eerste plaats tot doel de ernst van de problematiek van mensenhandel onder de 
aandacht van het lokaal bestuur (bewustwording) te brengen. In de tweede plaats heeft de 
bestuurlijke rapportage tot doel aanbevelingen te doen om drempels tegen mensenhandel op 
te werpen. Een aanpak met enkel strafrechtelijke middelen schiet tekort; een integrale 
aanpak, waarin preventie, bestuurlijke en strafrechtelijke repressie en hulpverlening biedt 
meer kans op succes. Voor welke aanpak ook gekozen wordt, deze kan alleen slagen als 
partners erbij worden betrokken die drempels kunnen opwerpen of hun informatiepositie 
kunnen gebruiken om het zicht op de problematiek te vergroten. 
 
Hoewel een grondige evaluatie van de programmatische aanpak nog uitgevoerd moet worden, 
kunnen hier wel enkele suggesties gegeven worden om op lokaal of regionaal niveau te komen 
tot een programmatische aanpak. In de eerste plaats gaat het erom zicht op de aard en 
omvang van de problematiek te krijgen, bijvoorbeeld door een criminaliteitsbeeld. ‘Gewoon’ 
een onderzoek starten, zoals ingeval van Sneep, levert vaak veel nieuwe en diepgaande 
informatie op over het probleem. Vervolgens gaat het erom de ernst van het probleem onder 
de aandacht van directe partners te brengen, bijvoorbeeld een driehoeksoverleg. 
Bewustwording van de ernst van het probleem dient ook bij andere relevante partners 
opgewekt te worden. Ook dienen relevante partners aangesproken te worden op bijdrage aan 
het opwerpen van drempels om mensenhandel tegen te gaan en/of om informatie aan te 
dragen, waarna in werkafspraken gemaakt kunnen worden. 

                                          
7 Nationale Recherche, Schone schijn: de signalering van mensenhandel in de vergunde prostitutiesector, te 

verschijnen voorjaar 2008. 
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4. Verwerving & verwerking 

De “speelruimte” voor voorstellen en handreiking ter versterking en ondersteuning van de 
verwerving en verwerking van mensenhandel- en mensensmokkelzaken is de besluitvorming 
rondom regiovorming in het kader van Het OM Verandert. Het College van procureurs-generaal 
heeft besloten om mensenhandel en mensensmokkel te benoemen tot expertisegebied en deze 
bij een portefeuillehouder op regioniveau te beleggen. In dit hoofdstuk worden voorstellen en 
handreikingen gedaan met betrekking tot verwerving en verwerking en de taken en 
verantwoordelijkheden van de portefeuillehouder. In het volgende hoofdstuk komt het 
benodigde vakmanschap van de portefeuillehouder en zijn ondersteuning aan de orde. Verder 
worden in dit hoofdstuk voorstellen en handreikingen gedaan om relevante partners bij de 
aanpak van mensenhandel en mensensmokkel te betrekken. 

Regiovorming 

Het College van procureurs-generaal heeft besloten dat voor een aantal soorten zaken 
specifieke expertise noodzakelijk is (zogenaamde expertisegebieden) en deze binnen de regio 
te bundelen. Dus ook en vooral de verwerking van die zaken is gebundeld bij een (regionale) 
portefeuillehouder. Mensenhandel en mensensmokkel is zo’n expertisegebied, hetgeen 
betekent dat er binnen de regio een portefeuillehouder is die in ieder geval alle meer complexe 
zaken binnen het expertisegebied verwerkt. De hoofdofficier van het regioparket heeft de 
verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit en kwaliteit is om de 
mensenhandel- en mensensmokkel zaken op een goede wijze af te doen. Dat betekent dat de 
portefeuillehouder op het regioparket belast is met de verwerking van de mensenhandel- en 
mensensmokkel-zaken en hij dit steeds doet onder de verantwoordelijkheid van de 
hoofdofficier van het arrondissement waar de zaak zich afspeelt. Iedere hoofdofficier is dus in 
de richting van het lokale bestuur en het College van procureurs-generaal verantwoordelijk 
voor de verwerking van mensenhandel- en mensensmokkelzaken.  
 
De verwerving blijft dus ook een algehele verantwoordelijkheid van de lokale hoofdofficier; hij 
maakt verwervingsafspraken. Het verdient aanbeveling de portefeuillehouder daarin een rol te 
laten spelen, samen met de informatieofficier en de beleidsmedewerker / criminoloog op het 
regioparket. Als expert kan de portefeuillehouder de (lokale) parketleiding adviseren en 
informeren over de wijze waarop mensenhandel en mensensmokkel het beste bestreden kan 
worden. Dat die bestrijding ook in samenwerking met andere partners en andere middelen kan 
en moet geschieden, maakt dat de portefeuillehouder binnen de hele regio een initiërende en 
organiserende rol heeft. Hieronder wordt een aantal voorstellen en handreikingen gedaan om 
de portefeuillehouder in staat te stellen deze rol waar te maken; zowel voor wat betreft zijn 
handelen naar de opsporingsinstanties als naar de overige relevante partners. 
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Verwerving 

Eén van de processtappen binnen verwerving is ‘kennen criminaliteit’, ofwel het verkrijgen van 
zicht op en inzicht in de criminaliteit.8 De criminaliteit wordt gekend door opsporingsonder-
zoeken te doen en de verkregen informatie te verzamelen, te ordenen en te analyseren en 
deze te verwerken in criminaliteitsbeeldanalyses (CBA’s). 

Informatiepositie van het openbaar ministerie 

Een belangrijk instrument om zicht op en inzicht in de aard en omvang van de criminaliteit te 
krijgen is een criminaliteitsbeeldanalyse (CBA). Een goed opgestelde CBA geeft ook de 
aangrijpingspunten aan voor de bestrijding van de criminaliteit. De informatie-officier en de 
beleidsmedewerker / criminoloog dragen zorg voor de borging van de CBA’s in de 
verwervingsstructuur. In het hoofdstuk over de programmatische aanpak is de organisatie van 
de misdaad met betrekking tot mensenhandel en mensensmokkel opgevat als een logistiek 
proces. In dat logistieke proces zijn bepaalde ‘momenten’ te onderscheiden waarop activiteiten 
van criminele samenwerkingsverbanden aan het licht zouden kunnen komen (barrières). Deze 
momenten bieden aanknopingspunten voor de signalering, maar vaak zijn er ook 
overheidsdiensten in positie om op deze momenten drempels (barrières) op te werpen tegen 
de criminaliteit. Het barrièremodel geeft dus weer op welke momenten er zicht op criminaliteit 
verkregen kan worden en welke (overheids)diensten dat zicht zouden kunnen verkrijgen, en 
welke barrières deze diensten kunnen opwerpen. 
 
In het kader van de besluitvorming rond Het OM Verandert heeft het regioparket een 
verantwoordelijkheid in het opstellen van de CBA’s. De politie stelt de CBA’s op onder 
verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie. De portefeuillehouder dient evenals de 
informatieofficier en de beleidsmedewerker / criminoloog bij te dragen aan het opstellen van 
het CBA. De portefeuillehouder is in staat aan te geven op welke barrières de informatiepositie 
van de politie en het openbaar ministerie versterkt kan worden. Dat kan door actief relevante 
partners te bevragen op mogelijke signalen van mensenhandel en mensensmokkel, maar ook 
door de CIE-positie te verbeteren. De portefeuillehouder en de informatieofficier moeten elkaar 
weten te vinden op deze punten. 
 
Een ander en zeer eenvoudig te realiseren instrument om zicht te houden op de inspanningen 
van het openbaar ministerie en de politie is de zogenaamde zicht-op-zaken-lijst die in 
sommige politieregio’s wordt gehanteerd. Deze lijst laat zien welke zaken in onderzoek zijn en 
welke zaken nog op de plank liggen. 

 

                                          
8 Besluitvorming Het OM Verandert. 
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Driehoeksoverleg 

Gemeentelijke diensten zijn vaak in positie om signalen van mensenhandel en mensensmokkel 
op te vangen (bijv. veelvuldig paspoortverlies of huisjesmelkers). Samenwerking met het 
openbaar bestuur om het probleem mensenhandel en mensensmokkel aan te pakken is dan 
ook van groot belang. Daarbij komt dat het lokaal bestuur bij uitstek de regiefunctie op een 
integrale aanpak van problemen kan spelen. Om deze redenen dient mensenhandel en 
mensensmokkel op de agenda van het regionale driehoeksoverleg gezet te worden. Het 
driehoeksoverleg kan ervoor zorgen dat relevante partners betrokken worden bij een integrale 
aanpak van het probleem. Een effectieve bestrijding kan niet zonder een integrale benadering, 
waaraan ook hulpverleningsinstanties en bijvoorbeeld schoolbesturen (zicht op loverboys) 
kunnen meedoen. Het openbaar ministerie heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid 
om – wanneer strafrechtelijke interventies ontoereikend blijken – het initiatief te nemen om 
relevante partners uit te nodigen om te bezien op welke wijze samen drempels tegen 
mensenhandel en mensensmokkel kunnen worden opgeworpen. 

Ketenoverleg 

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat het openbaar ministerie het niet kan stellen zonder partners 
in de opsporing, controle, openbaar bestuur en de hulpverlening. Van het openbaar ministerie 
mag verwacht worden dat het initiatief neemt om problemen onder de aandacht van 
(bestuurlijke) partners te brengen en om vernieuwende methoden van bestrijding voor te 
stellen. De programmatische aanpak kan als voorbeeld dienen voor een integrale bestrijding 
van de mensenhandel en mensensmokkel. In een zogenaamd ketenoverleg, waaraan relevante 
partners deelnemen, kunnen zowel signalen van mensenhandel en mensensmokkel worden 
besproken als interventiestrategieën worden ontwikkeld. Het ketenoverleg kan tevens dienen 
om handhavingarrangementen op te stellen. 

Verwerking 

De verwevenheid tussen verwerving en verwerking is groot. Het scharnierpunt tussen 
verwerving en verwerking is de zaaksintake. Bij de zaaksintake dient een duidelijke keuze 
gemaakt te worden of de aanpak met enkel strafrechtelijke middelen ter hand genomen wordt 
of dat een bredere aanpak meer opportuun is. Er kan overigens ook voor gekozen worden aan 
de hand van een strafrechtelijk onderzoek een bestuurlijke rapportage op te stellen en deze in 
het regionale driehoeksoverleg te agenderen.  

Zaaksintake 

Concrete signalen van mensenhandel zoals een aangifte, dienen door de politie te worden 
opgevolgd.9 De politie stelt de portefeuillehouder op de hoogte van concrete signalen van 
                                          
9 Zie de Aanwijzing mensenhandel (2006) en het beklag op grond van art. 12 Sv, Gerechtshof te Amsterdam, d.d. 21 

november 2006 (JKS kennisdomeinen). 
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mensenhandel; hetzij direct, hetzij via de officier van de weekdienst. De portefeuillehouder 
overlegt periodiek, in een zogenaamd casusoverleg, met de politie (korpsexpert en teamleider 
recherche) over de binnengekomen signalen. Deze signalen kunnen aanleiding geven voor een 
projectvoorstel of themaverwerking (IGO).10 In een zogenaamd préweegoverleg bespreken 
portefeuillehouder-mh&ms en de teamleider van de politie de projectvoorstellen.  
 
Projectvoorstellen voor kleine onderzoeken kunnen door het mensenhandelteam zelf worden 
uitgevoerd; projectvoorstellen voor meer omvangrijke onderzoeken worden voorgelegd aan de 
regionale stuurcommissie (of weegploeg), waarin onder andere de rechercheofficier plaats 
neemt. Omvangrijke en complexe onderzoeken en/of onderzoeken met een internationale 
dimensie worden door de Nationale Recherche gedaan. Samenwerking tussen regiokorpsen, de 
Bovenregionale Recherche en de Nationale Recherche en andere opsporingsdiensten in 
onderzoeken versterken de expertise in de opsporing en in het fenomeen.   
 
Op dit moment stelt de Nederlandse politie een referentiemodel mensenhandel op. Daarin 
wordt als uitgangspunt genomen dat elk regiokorps capaciteit beschikbaar stelt voor de 
opsporing van mensenhandel (rechercheteam). Dit naast een prostitutiecontroleteam (PCT) 
dat belast is met het bestuurlijk toezicht op prostituees en exploitanten van seksinrichtingen. 
Signalen van mensenhandel (en mensensmokkel) worden door het controleteam doorgestuurd 
naar de recherche (en het EMM). Het is van belang dat binnen de politiekorpsen de 
projectvoorbereiding goed geborgd wordt. Een essentieel onderdeel daarbij vormt de 
samenwerking tussen politie en openbaar ministerie. 
 
 
Fout!

                                         

 

 

 

 

 

 

signaal preweeg- / 
casusoverleg 

weegvoorstel 

incident stuurploeg 

aangifte 

 
 

10 In de Aanwijzing mensenhandel is voorgeschreven dat signalen (evenals restinformatie) aan het EMM worden 

gezonden. Indien het EMM over aanvullende informatie beschikt, zal het deze bundelen aan de officier van justitie 

doorgeleiden. 

themaverwerking 

(EMM) 

ketenoverleg 

(Politie, 

Vreemdelingen-

politie, KMar, 

BOD’en, 

controlediensten, 

hulpverlening, 

gemeente, OM) 

project korte klap 

driehoeksoverleg 

en beleid 

bestuurlijk 

advies 
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In bovenstaand schema zijn de voorstellen en handreikingen voor structuren en processen in 
een schema weergegeven. Er wordt met nadruk gesteld dat de verschillende onderdelen in 
samenhang bezien dienen te worden en dat ze elkaar aanvullen en de aanpak van 
mensenhandel en mensensmokkel versterken. 

Rol portefeuillehouder 

De portefeuillehouder is dus de zaaksofficier voor de meer complexe mensenhandel- en 
mensensmokkelzaken binnen de regio. Minder complexe onderzoeken op dit terrein blijven 
door de ‘lokale’ arrondissements-officieren gedaan worden. Het verdient aanbeveling dat de 
portefeuillehouder periodiek de voortgang van lopende (minder complexe) zaken met de 
betreffende zaaksofficieren bespreekt. De portefeuillehouder heeft daarnaast een taak met 
betrekking tot de B9-regeling voor slachtoffers en getuigen van mensenhandel die aangifte 
doen.11 De portefeuillehouder is contactpersoon voor de IND. 
 
De portefeuillehouder heeft ook een belangrijke taak in het organiseren van de aanpak van 
mensenhandel en mensensmokkel. Zijn initiërende en coördinerende rol in een integrale en 
programmatische aanpak betekent dat hij nadrukkelijk ook taken heeft in de verwerving van 
mensenhandel en mensensmokkel. Die taken hebben betrekking op enerzijds de intake van 
zaken, waarbij de portefeuillehouder in een préweegoverleg en casusoverleg er voor zorg 
draagt dat er kwalitatief goede projectvoorstellen in de regionale stuurploeg worden gewogen. 
De taken van de portefeuillehouder hebben anderzijds betrekking op het organiseren van de 
samenwerking tussen relevante partners bij de signalering en de bestrijding van  
mensenhandel en mensensmokkel. 

De portefeuillehouder, informatie-officier en de beleidsmedewerker / criminoloog 

De portefeuillehouder heeft dus zowel een taak in de zaaksafdoening als een beleidsmatige 
taak ten behoeve van de gehele regio. Om die taken te kunnen uitvoeren dient de 
portefeuillehouder bij de zaaksafdoening ondersteund te worden door een ervaren en 
deskundige parketsecretaris. In de beleidsmatige taak (initiëren en coördineren van 
samenwerking) dient de portefeuillehouder ondersteund te worden door een 
beleidsmedewerker. Deze beleidsmedewerker kan de portefeuillehouder ondersteunen bij het 
organiseren van de samenwerking in de aanpak van mensenhandel. Daarnaast is de 
beleidsmedewerker / criminoloog, samen met de informatie-officier, betrokken bij de 
totstandkoming van de CBA’s en de advisering van de hoofdofficieren binnen de regio. 

                                          
11 Aangifte door een getuige of slachtoffer geldt als een verblijfsaanvraag en dient door het OM aan de IND 

doorgegeven te worden. De portefeuillehouder draagt hiervoor verantwoordelijkheid. 
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Koninklijke Marechaussee 

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft een taak in de opsporing van mensensmokkel 
(migratiecriminaliteit). De aansluiting tussen het gezag van het OM (prioritering en aansturing) 
en de opsporingstaak van de KMar dient te worden verbeterd. Op dit moment worden binnen 
het OM en met de KMar werkafspraken voorbereid om te komen tot een heldere structuur voor 
gezag over en aansturing van de KMar. Enkele aspecten daarvan zijn dat de (pre)weging van 
projectmatige KMar-opsporingsonderzoeken naar mensensmokkel geschiedt door de landelijk 
coördinerend officier voor mensenhandel en mensensmokkel en dat de onderzoeken 
vervolgens worden ‘weggezet’ bij de parketten. Ad-hoc-zaken van de KMar komen binnen op 
de weekdienst van het parket. Het verdient aanbeveling dat de portefeuillehouders in met 
name de grensregio’s goede contacten onderhouden met de KMar. Op een aantal parketten, 
zoals Arnhem, Breda en Groningen zijn de (huidige) portefeuillehouders de vaste 
aanspreekpunten voor de KMar. 
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5. Vakmanschap 

In het vorige hoofdstuk is een aantal voorstellen en handreikingen gedaan voor structuren en 
processen die de verwerving en verwerking van mensenhandel- en mensensmokkelzaken kan 
ondersteunen. Ook de rol die de portefeuillehouder op het regioparket heeft in de verwerving 
en verwerking is beschreven. In dit hoofdstuk worden voorstellen en handreikingen gedaan om 
het daarvoor benodigde vakmanschap tot stand te brengen. De belangrijkste (beleids)kaders 
daarvoor hebben betrekking op de functieprofielen en de licentievignetten. Ook worden in dit 
hoofdstuk enkele voorstellen en handreikingen gedaan voor de ondersteuning van het 
vakmanschap, zoals het portefeuillehoudersoverleg en het handboek mensenhandel en 
mensensmokkel. 

Functieprofiel 

Er is een algemeen vakinhoudelijk kader opgesteld voor officieren van justitie. Deze geeft de 
verschillende niveaus van officieren weer: officier enkelvoudig; officier; senior officier / AG, en; 
senior A officier. Verder wordt een achttal resultaatgebieden met kenmerkende activiteiten 
onderscheiden en wordt in een niveaumatrix de criteria aan de verschillende niveaus van 
officieren gekoppeld.12 

Functieprofiel portefeuillehouder 

In het vorige hoofdstuk zijn voorstellen en handreikingen gegeven voor de taken en 
verantwoordelijkheden van de portefeuillehouder mensenhandel en mensensmokkel op het 
regioparket. De portefeuillehouder is in de eerste plaats een ervaren officier op zwacri-niveau. 
Hij is vraagbaak voor de zaaksofficieren binnen de regio die de basiszaken mensenhandel en 
mensensmokkel doen. In de tweede plaats dient de portefeuillehouder een initiërende en 
coördinerende rol te spelen in de signalering en bestrijding van de mensenhandel en 
mensensmokkel. De bestrijding kan zowel met strafrechtelijke als bestuurlijke middelen 
geschieden; de portefeuillehouder draagt er mede voor zorg dat die instrumenten op elkaar 
aansluiten. In de derde plaats is de portefeuillehouder als deskundige ook verantwoordelijk 
voor het informeren en adviseren van de parketleidingen binnen de regio op het terrein van 
mensenhandel en mensensmokkel. 
 
De portefeuillehouder is als deskundig zaaksofficier in staat om sturing te geven aan de 
opsporing, is verantwoordelijk voor een kwalitatief hoogwaardige behandeling van strafzaken 
en is belast met de executie van strafrechtelijke beslissingen. Verder draagt de 
portefeuillehouder zorg voor het recht en de positie van het slachtoffer in het strafproces. Hij is 
ook de B9-contactpersoon voor de IND. De portefeuillehouder kan zelfstandig omvangrijke en 
                                          
12 Zie Functiereeks OM inhoudelijk, vastgesteld in SORM d.d. 22 februari 2007. 
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complexe maatwerkzaken uitvoeren en aansturen. Het gaat daarbij om zowel de politiek-
bestuurlijke en mediagevoeligheid van de zaken als de complexiteit van de onderzoekstrategie 
met een grote diversiteit van omgevingsfactoren. De zaaksbehandeling verloopt doorgaans 
niet langs geijkte wegen. 
 
De bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel kan niet zonder samenwerking met 
bestuurlijke partners. De portefeuillehouder dient dus een netwerk (zowel intern als extern) op 
te bouwen en te onderhouden en zich makkelijk te bewegen in het politiek-bestuurlijke veld. 
De portefeuillehouder moet kunnen overleggen met het lokaal bestuur, de politie en 
(maatschappelijke) organisaties. Die samenwerking dient onder andere gericht te zijn op het 
bereiken en uitvoeren van handhavingarrangementen en interventiestrategieën met betrekking 
tot mensenhandel en mensensmokkel. Die samenwerking kan gericht zijn op het starten van 
projecten tegen loverboys, huisjesmelkers en andere vormen van uitbuiting. De 
portefeuillehouder neemt deel of geeft leiding aan projecten die gericht zijn op de bestrijding 
van mensenhandel en mensensmokkel. Deze taken en verantwoordelijkheden vragen een 
grote mate van zelfstandigheid van de portefeuillehouder en een goede inschatting van de 
momenten waarop hij terug moet kunnen vallen op collega’s en de (parket)leiding – 
tegenspraak. De portefeuillehouder beschikt over een politiek-bestuurlijke antenne en 
regievoering in een dergelijke omgeving is één van zijn sterke kanten. 
 
De portefeuillehouder levert een inhoudelijke bijdrage aan de voorbereiding, ontwikkeling en 
evaluatie van het beleid met betrekking tot de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel 
en draagt bij tot de totstandkoming van en het gebruik van criminaliteitsbeeldanalyses. De 
portefeuillehouder neemt deel aan het portefeuillehoudersoverleg mensenhandel en 
mensensmokkel en wisselt daar juridisch inhoudelijke expertise uit ten behoeve van onder 
andere ontwikkeling van jurisprudentie (met name positie en benadering van slachtoffers van 
mensenhandel en mensensmokkel). 

Functieprofiel landelijk coördinerend officier 

De landelijk coördinerend officier mensenhandel en mensensmokkel heeft een aantal 
(coördinerende) taken in de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel in Nederland. In de 
eerste plaats is hij teamleider op het Landelijk Parket en heeft het gezag over de 
opsporingsactiviteiten van de Nationale Recherche op het terrein van mensenhandel en 
mensensmokkel. Daarbij gaat het om omvangrijke en complexe opsporingsonderzoeken met 
een nationaal of internationaal karakter. Daarnaast heeft de landelijk coördinerend officier een 
rol als spelverdeler van projectvoorstellen die door het Expertisecentrum Mensenhandel en 
Mensensmokkel (EMM) worden vervaardigd. Deze projectvoorstellen kunnen aangeboden 
worden aan de NR, KMar, SIOD, de regiokorpsen of de bovenregionale recherche. 
 
Verder heeft de landelijk coördinerend officier een ondersteunende taak ten behoeve van het 
gehele OM. Zo is hij voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg en heeft hij een 
expertisefunctie met betrekking tot de organisatie en beleid op het terrein van mensenhandel 
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en mensensmokkel. Ook informeert en adviseert hij het College over deze aspecten. De 
ondersteunende taak ten behoeve van het gehele OM komt onder andere tot uitdrukking in het 
opstellen en implementeren van de notitie versterking aanpak mensenhandel en 
mensensmokkel. Overigens zij vermeld dat het Landelijk Parket nevengeschikt is aan de 
andere parketten en er dus geen hiërarchische relatie tussen de landelijk coördinerend officier 
en de portefeuillehouders bestaat. 
 
Ten slotte vertegenwoordigt de landelijk coördinerend officier het OM in internationaal 
verband. Daarbij kan het gaan om zowel zaaksgerelateerde contacten als Nederlandse 
vertegenwoordiging op internationale conferenties en bilaterale samenwerking bij de aanpak 
van mensenhandel en mensensmokkel en het uitdragen van het Nederlandse beleid. De 
landelijk coördinerend officier beweegt zich makkelijk in het politiek-bestuurlijke veld om vorm 
te geven aan een brede aanpak van de mensenhandel en mensensmokkel. 

Licentievignet 

Het College van procureurs heeft in oktober 2005 besloten om een licentiesysteem in te voeren 
om de kwaliteit van officieren te verbeteren en te borgen, een koppeling te maken tussen 
functies en vereiste opleidingen en om landelijke uniformiteit te krijgen met betrekking tot 
opleidings- en ervaringseisen.13 In het kort komen de licentievignetten erop neer dat een 
officier binnen een jaar op de vereiste ‘vlieghoogte’ komt (minimaal verplichte opleidingen) om 
de betreffende functie te kunnen uitoefenen. Vervolgens dient de OM’er op vlieghoogte te 
blijven door verdiepingscursussen te volgen en relevante taken uit te voeren. Vervolgens geeft 
het Functiehuis Rechterlijke Macht OM de doorstroommogelijkheden. In de licentievignetten 
wordt veelal het onderscheid gemaakt tussen de basisfunctie en de seniorfunctie. De vignetten 
hebben betrekking op zowel functieniveau’s als expertisegebieden. 
Licentievignetten voor de landelijk coördinerend officier en de portefeuillehouder 
mensenhandel- en mensensmokkelzaken zullen nog vastgesteld moeten worden. 
 

Ondersteuning van het expertisegebied 

Hiervoor is al ingegaan op de ondersteunende taken van de landelijk coördinerend officier-
mh&ms. Hij wordt daarbij ondersteund door een specialistisch beleidsmedewerker, die onder 
andere belast is met het secretariaat van het portefeuillehoudersoverleg en ontwikkeling van 
expertise op het terrein van mensenhandel en mensensmokkel, zoals het schrijven van een 
handboek mensenhandel en mensensmokkel. Deze beleidsmedewerker heeft tot taak als een 
informatiemakelaar vraag en aanbod van expertise (beleid, jurisprudentie, best practices in 
interventiestrategieën etc.) te coördineren. Het handboek en het portefeuillehoudersoverleg 

                                          
13 Vooralsnog is er alleen voor ambtenaren van de rechterlijke macht een dergelijk stelsel ingevoerd. Op termijn zal 

ook voor rijksambtenaren een dergelijk stelsel worden ingevoerd. 
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dienen als belangrijke bases voor ontwikkeling van een effectieve aanpak van mensenhandel 
en mensensmokkel. 

Portefeuillehoudersoverleg 

Op dit moment wordt het portefeuillehoudersoverleg vooral aangewend om de 
portefeuillehouders op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen in de wet- en 
regelgeving en beleid. Ook worden ervaringen uitgewisseld over de aanpak van mensenhandel 
en mensensmokkel, bijvoorbeeld door casuïstiek te behandelen (vormen van intervisie en 
tegenspraak). Andere onderwerpen kunnen zijn: benadering en rol van het slachtoffer in een 
mensenhandel- en mensensmokkelzaak, projectmatige samenwerking en handhaving-
arrangementen, of de programmatische aanpak en internationale rechtshulp. Op het 
portefeuillehoudersoverleg kunnen relevante partners worden uitgenodigd om kennis te maken 
en elkaars rollen te leren kennen. Het portefeuillehoudersoverleg kan nog meer dan nu het 
geval is aangewend worden als platform voor verdieping van expertise op het betrekkelijk 
nieuwe strafrechtgebied van mensenhandel en mensensmokkel. Het portefeuillehoudersoverleg 
moet de pioniersgeest blijven voeden. 

Handboek 

Er komt een handboek mensenhandel en mensensmokkel, enigszins vergelijkbaar met het 
handboek discriminatie. Dit handboek zal moeten dienen als kennismaking en naslagwerk voor 
(nieuwe) officieren die mensenhandel en mensensmokkel als taakaccent hebben. In het 
handboek komt informatie te staan over relevante (overheids)partners, de bestaande 
overlegstructuren, wetgeving, beleidskaders en jurisprudentie. Ook zullen zogenaamde best 
practices in de opsporing en vervolging worden opgenomen, alsmede voorbeelden van 
tenlasteleggingen, een strafeisoverzicht, internationale rechtshulpverzoeken en bouwstenen 
voor het requisitoir. 

Overige activiteiten 

Om de kwaliteit van het specialisme te borgen is het noodzakelijk om de aantrekkingskracht 
en bindingskracht te verhogen. Naast educatieve aspecten die in het handboek en het 
portefeuillehoudersoverleg aan de orde komen, zullen jaarlijks professionele ontmoetingen en 
themadagen worden georganiseerd. Zo wordt enerzijds bindingskracht en groepsgevoel van 
portefeuillehouders versterkt en anderzijds de ontwikkeling van kennis en inzicht in de bredere 
context waarin mensenhandel en mensensmokkel zich afspeelt (wetenschap, psychologie, 
culturele aspecten, etc.). 

De tweede lijn 

De strafrechtartikelen voor mensenhandel en mensensmokkel zijn recent nog gewijzigd. Door 
het ‘winstbejag’ uit het mensensmokkelartikel weg te halen en het mensenhandelartikel uit te 
breiden met o.a. overige vormen van uitbuiting is de reikwijdte van beide artikelen sterk 
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uitgebreid. Tegelijkertijd is de jurisprudentie op deze terreinen nog beperkt. Het is zaak om op 
onderdelen actief jurisprudentie te ontwikkelen. De ressortsparketten kunnen hier een 
waardevolle bijdrage aan leveren. Hoe de opbouw van jurisprudentie het beste ter hand kan 
worden genomen, dient uitgezocht te worden. De landelijk coördinerend officier-mh&ms zal 
hier een rol in kunnen spelen. Ook kan gedacht worden aan het concentreren van expertise bij 
één ressortsparket, zoals dat ook het geval is bij militaire zaken en penitentiair recht die bij 
het ressortsparket Arnhem zijn ondergebracht. Op termijn zullen dan ook voorstellen gedaan 
moeten worden over de structuur en processen en het bijbehorende vakmanschap voor de 
tweede lijn. 

Ten slotte 

De grote mobiliteit onder officieren treft ook de portefeuillehouders mensenhandel en 
mensensmokkel. Daardoor staat het vakmanschap op het specialisme continu onder druk. 
Hoewel we met een handboek mensenhandel en mensensmokkel hopen nieuwe mh&ms-
officieren snel op vlieghoogte te brengen, zijn aantrekkingskracht en bindingskracht 
belangrijke factoren van het vakmanschap. Het specialisme mensenhandel en mensensmokkel 
moet zijn aantrekkingskracht en bindingskracht ontlenen aan pioniersgeest. De 
strafrechtartikelen zijn nog betrekkelijk nieuw of onlangs vernieuwd en er is nog geen sprake 
van een vaste jurisprudentie. Er is dus nog veel te ontginnen op dit gebied, zoals 
vernieuwende interventiestrategieën en samenwerking met andere partners. We hebben de 
ambitie om ons als club van portefeuillehouders te profileren op vakmanschap, pioniersgeest 
en onderlinge verbondenheid. Een goed functionerend en inspirerend portefeuillehouders-
overleg en ontmoetingen ‘ter lering ende vermaeck’ zullen uitdrukking geven aan 
aantrekkingskracht, bindingskracht en dienovereenkomstige: slagkracht. 
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6. Implementatie 

De uitgangspunten, handreikingen en voorstellen die in de vorige twee hoofdstukken zijn 
gedaan ter versterking van de aanpak van mensenhandel hebben vooral betrekking gehad op 
‘het huis op orde’ krijgen. In hoofdstuk 4 ging het voornamelijk op structuren en processen (de 
inrichting) en in hoofdstuk 5 ging het over het versterken van het vakmanschap van de 
portefeuillehouder. Deze maatregelen dienen de basis te zijn voor het verder ontwikkelen en 
uitbouwen van beleid (interventiestrategieën en handhavingarrangementen met relevante 
partners). Na besluitvorming door het College van procureurs-generaal zal de fase van 
implementatie van besluitvorming moeten plaatsvinden. Daarbij zijn het tijdspad en de 
methode van implementatie de belangrijkste aspecten. Hier wordt nog eens benadrukt dat 
gepoogd is de handreikingen en voorstellen in lijn te brengen met de lopende programma’s, 
zoals regiovorming in het kader van Het OM Verandert en de herziening van het Loon- en 
Functiegebouw, inclusief het vignettenstelsel. De voorstellen en handreikingen zijn vooral ‘een 
kwestie van doen’; ze vragen niet om grote financiële investeringen. 
 
Toch kan het versterken van het vakmanschap (verdiepingscursus, leergang en 
licentievignetten) niet zonder extra financiële middelen worden bereikt. De landelijk 
coördinerend officier-mh&ms heeft gesprekken met de SSR gevoerd over mogelijkheden met 
betrekking tot het huidige opleidingspakket voor de portefeuillehouders. De uiteindelijke 
inhoud van het opleidingspakket zal in samenwerking met het Parket-Generaal en de SSR 
worden bepaald. Inmiddels hebben de huidige portefeuillehouders-mh&ms al een in-company-
cursus mensenhandel en mensensmokkel kunnen volgen. 
 
Vanuit het College en de landelijk coördinerend officier van justitie mensenhandel en 
mensensmokkel zullen de parketten geïnformeerd worden over het versterkingsplan. Ten 
behoeve van de implementatie van het versterkingsplan en met betrekking tot de versterking 
van de structuren en processen van verwerving en verwerking zal de begeleidingsgroep van 
hoofdofficieren en de landelijk coördinerend officier-mh&ms gevraagd worden actief blijven. 
In de komende portefeuillehoudersoverleggen zal de implementatie van de notitie ook op de 
agenda staan. Ook door de politie zullen intensiveringen worden gedaan. Het Referentiekader 
mensenhandel vormt daartoe een aanzet. Hier wordt aanbevolen om samen met de politie op 
te trekken en de versterkingsmaatregelen zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten en deze al 
in 2008 in te voeren. 
 
Ten slotte de programmatische aanpak die het College van procureurs-generaal voorstaat bij 
de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel. De programmatische aanpak verkeert op dit 
moment nog in een experimentele fase; er wordt ervaring opgedaan, het model wordt 
ontwikkeld en de toepassingsmogelijkheden verkend. De landelijk coördinerend officier-mh&ms 
zal parketten adviseren bij het opzetten van een programmatische aanpak. In het 
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portefeuillehoudersoverleg zullen ervaring met de aanpak worden uitgewisseld en zal de 
aanpak verder ontwikkeld worden. 
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