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In de zomer 1999 ben ik vanuit de strafrechtadvocatuur overgestapt naar het 

OM, arrondissementsparket Zwolle. Ik werd officier van justitie. Vanwege 

allerlei toevalligheden, die wellicht ook niet zo toevallig waren, had ik gelijk 

een omvangrijk takenpakket. Ik werd gebiedsofficier, kreeg, wat nu heet, 

TGO’s en had binnen enkele jaren o.a. de ontnemingsportefeuille en de 

mensenhandelportefeuille in mijn takenpakket. Die laatste portefeuilles heb 

ik tot aan mijn vertrek naar het Functioneel Parket, in de zomer 2005, gehad. 

Een combinatie die erg voor de hand lag. Immers, er wordt verondersteld dat 

in de illegale prostitutie veel geld wordt verdiend en dan ook nog veelal 

contant. 

Financieel rechercheren deed mijn team vanaf de start, zowel voor het 

verzamelen van bewijs (vrouwen die bij het grenswisselkantoor het geld 

verstuurden; gebracht en gehaald door de pooier) als voor een 

ontnemingsberekening. 

Financieel rechercheurs maakten deel uit van het tactische team. Er was 

volop samenwerking met het mensenhandel/prostitutieteam. De actiedag 

werd ook financieel voorbereid, dus met een SFO en/of een van tevoren 

aangevraagde 103-machtiging, om in elk geval conservatoir beslag te kunnen 

leggen. Wij vroegen tijdig rechtshulp aan de thuislanden, op grond van 

bevoegdheden binnen een SFO. Ik heb het nu over de periode na opheffing 

van het bordeelverbod , dus al in begin 2001. Deze aanpak was toen niet 

standaard of gebruikelijk, zoals nu in 2018. Wij liepen daarmee voorop.

De aanpak leidde tot verscheidene veroordelingen, met soms onbegrijpelijk 

lage en soms ook hoge straffen  en soms teleurstellende vrijspraken; 

waarbij op zitting het er op leek dat een rechter zich niet kon voorstellen dat 

een meisje uit Moldavië, als zij een reis kreeg aangeboden naar een westers 

land, niet vooraf had begrepen welk werk van haar verwacht werd. Daarbij 

werd volledig voorbijgegaan aan de armoede in dit thuisland, het gebrek aan 
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educatie en ontwikkeling van het meisje en het gebrek aan 

emancipatie van de maatschappij waar deze meisjes en 

vrouwen uit kwamen. Allemaal aspecten waar de dwang ook 

uit kan worden afgeleid.

Wij kwamen ook met gedegen transactieberekeningen.  

De opbrengsten konden wij veelal halen uit de resultaten van 

de telefoontap. Vaak had een vrouw contact met haar pooier, 

alvorens “haar dienst” erop zat. Ze moest dan vertellen wat 

zij had verdiend en hij bepaalde of dat genoeg was.  

De vrouwen verdienden in 12 uur werktijd al snel 2 1.500-  

2 2.000, zeker in het weekend. Meisjes werden verplaatst 

door Nederland; telkens een nieuwe werkplek, want dat 

leverde geld op. De klanten wilden telkens nieuwe meisjes 

proberen in hun eigen prostitutiestraat en er stond soms  

een rij klanten te wachten tot zij aan de beurt waren. 

De veroordelingen in de ontnemingszaken waren er zeker. 

Vaak (net als bij zoveel ontnemingszaken) gingen rechters  

uit van minder opbrengsten en hogere kosten, zodat de 

ontnemingsmaatregel lager uitviel dan gevorderd. 

Betekent dit dat ons inspanningen het niet waard zijn 

geweest? Zeker niet! Elke aandacht voor bestrijding van 

mensenhandel is noodzaak. En die aandacht mag veelzijdig 

zijn. Het begint met armoedebestrijding, educatie en 

voorlichting, emancipatie. Het strafrecht is sluitstuk.  

Daar tussen zit nog een range aan opties, waarbij wat mij 

betreft ook klanten mogen worden betrokken. Hoe maken  

wij de klant bewust van zijn positie binnen de gedwongen 

prostitutie? Ik volg nog steeds met belangstelling alle 

ontwikkelingen, zoals publicaties van de Nationaal 

Rapporteur Mensenhandel.

Een bizarre anekdote wil ik de lezer niet onthouden.  

Wij hebben eens een actiedag gehad op 5 maart, waarna op  

8 maart de voorgeleidingen aan de RC plaatsvonden. 8 maart 

is Internationale Vrouwendag. In Nederland wordt deze dag 

weinig gevierd, maar met name in het voormalige Oostblok is 

het een uitbundig gevierde dag. Destijds liet ik als officier van 

justitie persoonlijk de verdachten voorafgaand aan mij 

voorgeleiden. De bruutste Bulgaarse pooier die ik in mijn 

onderzoeken heb gehad, begroette mij als volgt (in gebrekkig 

Engels): “Dag mevrouw, mag ik u van harte feliciteren met 

vrouwendag en u een fijne dag wensen?” Deze hoffelijkheid 

stond in schril contrast met de 8 jaar voor seksuele uitbuiting 

van mijn seksegenoten, die hij later kreeg opgelegd .

mr. E.E.G. Duijts, officier van justitie

1 1 oktober 2000.

2 Stoyan L., die meisjes in de groep strafte, ter 

voorbeeldstelling aan de rest die moest toekijken,  

en daarbij sloeg met een fietsketting. Kreeg 8 jaar 

gevangenisstraf opgelegd.
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Bij het begrip ‘slavernij’ zullen sommige lezers de wenkbrauwen 

optrekken: ‘Dat is toch iets wat alleen nog in derde wereldlanden 

voorkomt?’ Niets is minder waar. Ook in Nederland kennen we vormen van 

‘moderne slavernij’, of anders gezegd mensenhandel. In dit artikel 

beschrijven wij eerst de vormen van mensenhandel, waarna wij de inzet 

van financieel rechercheren bij dit delict behandelen.

Wat is mensenhandel ?

Mensenhandel, strafbaar gesteld in artikel 273f Sr, kent diverse 

verschijningsvormen. Allereerst: seksuele uitbuiting. Prostitutie  

staat uiteraard niet gelijk aan mensenhandel, maar de prostitutiebranche  

is wel kwetsbaar: de meeste slachtoffers die zich melden komen uit deze 

sector .

Ten tweede: arbeidsuitbuiting . Hierbij werken mensen onder dwang en 

onder slechte werkomstandigheden, waarbij tevens sprake is van een 

kwetsbare positie en een gezagsrelatie. Deze uitbuiting vindt van oudsher 

plaats in sectoren als de land- en tuinbouw, de schoonmaakbranche, de 

transportsector, de bouw, de horeca en bij inzet via via malafide 

uitzendbureaus. 

Een variant hierop die steeds vaker voorkomt is de criminele uitbuiting. 

Hierbij worden mensen gedwongen te werken in criminele sectoren en 

daarmee aangezet tot het plegen van strafbare feiten. Denk aan het 

gedwongen knippen van hennep, winkeldiefstal, bedelarij, drugssmokkel/

drugsverkoop en het frauduleus aanvragen van telefoonabonnementen of 

toeslagen. Dit zijn alledaagse fenomenen, die wellicht ten onrechte niet als 

mensenhandel worden herkend. Het is dan ook van belang dat alle 

opsporingsambtenaren iets van mensenhandel afweten, om te allen tijde 

alert te kunnen reageren op signalen van mensenhandel . 

Financieel 
rechercheren bij 
mensenhandel 
   |  drs. M.R. van Diggelen RA, S.S. Glazer MSc RA 
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Een laatste vorm van mensenhandel is gedwongen 

orgaanverwijdering. Het oogmerk is dan niet gericht op 

uitbuiting, maar op het verwijderen van organen. 

Financieel rechercheren ter bewijsvergaring

Financieel rechercheren speelt een belangrijke rol bij de 

bewijsvergaring in mensenhandelzaken. Financiële gegevens 

kunnen als bewijs een verklaring van een slachtoffer in 

voorkomende gevallen ondersteunen. Het gegeven dat 

verdachten financieel beter af zijn geworden, onderbouwt de 

aanname dat mensenhandel plaats heeft gevonden . 

Financiële stromen zijn nog belangrijker bij zaken waarin de 

mensenhandel lastig te bewijzen is. Bijvoorbeeld omdat 

slachtoffers geen aangifte willen doen  en dus ambtshalve 

vervolging plaatsvindt. Een zaaksdossier witwassen kan dan 

uitkomst bieden. 

Er zijn witwasindicatoren ontwikkeld specifiek voor 

mensenhandel (en mensensmokkel) . Informatie over 

verdachte transacties is opgenomen in Blueview en 

ongebruikelijke transacties kunnen via een zogenaamd 

Lovj-verzoek opgevraagd worden bij de FIU. Deze kan  

zowel namen (verdachten, slachtoffers) als verblijfs- en 

GBA-adressen matchen. DNB heeft informatie over alle 

transacties van money transferkantoren . 

Specifiek voor arbeidsuitbuiting is de ervaring dat ‘klassiek’ 

fraudeonderzoek dit delict sneller aantoont. Het verschil 

tussen het marktconforme loon dat werknemers op papier 

ontvangen en het (lagere) loon dat zij in werkelijkheid 

uitbetaald krijgen, alsmede het verschil tussen werkelijk 

gemaakte (hogere) uren en verantwoorde uren (maximaal  

40 uur per week) moet immers afgeroomd worden en 

verhuld in de administratie. Voorheen gebeurde dat via een 

zwart en wit kasboek en een gemanipuleerde prikklok. 

Tegenwoordig vindt de manipulatie digitaal plaats, maar de 

systematiek is hetzelfde. 

Het gegeven dat verdachten 
financieel beter af zijn geworden, 
onderbouwt de aanname dat 
mensenhandel plaats heeft 
gevonden

Financiële stromen kunnen ook de start zijn van een 

onderzoek. Volgens de FIU is een substantieel deel van de 

meldingen ongebruikelijke transacties mogelijk te relateren 

aan mensenhandel. Analyse door de FIU op ongebruikelijke 

transacties naar bronlanden al dan niet in combinatie met 

een subject, kan leiden tot verdachte transacties met 

aansluitend een onderzoek. Denk ook aan een uitbreiding van 

de kring van verdachten. Zo zijn er facilitators die tegen een 

vergoeding contracten afsluiten voor huurappartementen en 

huurauto’s, zodat buitenlandse daders (vooral bij seksuele 

uitbuiting) ‘onzichtbaar’ in Nederland kunnen verblijven en 

rondrijden. Via het volgen van de geldstromen komen deze 

facilitators in beeld. 

Financieel rechercheren en schadevergoeding slachtoffers

Als slachtoffers aangifte hebben gedaan, kunnen zij via een 

voeging in de strafzaak aanspraak maken op een 

schadevergoeding . Hoewel slachtoffers een advocaat 

krijgen toegewezen die in beginsel een schadeberekening 

zou kunnen opmaken, kan ook de financieel rechercheur in 

een financieel rapport de schade-eis van het slachtoffer 

onderbouwen. Gelet op zijn/haar financiële ervaring zal dit 

een kwalitatief goed rapport zijn, waarbij het dossier grondig 

is bekeken. Zo wordt in een aantal gevallen voorkomen dat 

een vordering benadeelde partij niet-ontvankelijk wordt 

verklaard omdat deze een te grote belasting voor de 

strafzaak zou zijn. Ook kan in dat geval in combinatie met  

een vordering tot het opleggen van een schadevergoedings-

maatregel, conservatoir slachtofferbeslag worden gelegd. 

Ervan uitgaande dat deze geheel worden toegewezen is een 

ontnemingsprocedure dan niet meer nodig .

 

Financieel rechercheren en afpakken van wederrechtelijk 

voordeel

Bij plegers van mensenhandel is geld vrijwel altijd de 

drijfveer. Daarom is afpakken een noodzaak (met 

inachtneming van hetgeen hiervoor over slachtoffers is 

opgemerkt). 

In de praktijk verloopt de incasso bij met name seksuele 

uitbuiting moeizaam. Bij deze daders is het voordeel vaak 

opgesoupeerd. Zij hebben geen lange termijn visie  maar 

willen lekker leven, ontvangen dagelijks de afdracht van hun 

slachtoffers en geven het geld net zo snel uit aan gokken, 
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drugsgebruik, feesten, dure vakanties, exclusieve huurauto’s 

en kleding, als dat ze het verdienen. Bij buitenlandse (vooral 

Oost-Europese) daders wordt geld vaak fysiek door 

chauffeurs naar het bronland overgebracht en op naam van 

anderen weggezet of door de familie aldaar besteed. Voor 

vermogenstracering is men dan afhankelijk van lokale 

opsporingsinstanties, waarbij het tevens de vraag is of het 

betreffende land bijvoorbeeld anderbeslag kent. 

Naast de eerder genoemde analyse van geldstromen (via 

Blueview, DNB, money transferkantoren en Lovj verzoek bij 

de FIU) zijn ook o.a. de ICOV-bevraging en het internationale 

ARO-verzoek instrumenten voor vermogenstracering. 

Overigens is het met loverboys wel zo dat ze graag pronken 

met hun verdiensten en dus wel een horloge of soms een 

auto op naam hebben die beslagen kan worden. Bovendien 

kan van een schadevergoedings- of ontnemingsmaatregel 

preventieve werking uitgaan. Afgegeven machtigingen tot  

het leggen van conservatoir beslag kunnen namelijk 

geregistreerd worden in OPS, het landelijk signalerings-

systeem van de politie. Daarmee komen betrokkenen telkens 

in beeld en worden zij gecontroleerd op de aanwezigheid van 

vermogen. 

Bij arbeidsuitbuiting zijn de problemen rond beslaglegging 

doorgaans minder groot. Het delict wordt vaak gepleegd 

binnen een bedrijfsmatige omgeving, waar eerder vermogen 

wordt aangetroffen. Financieel onderzoek is noodzakelijk 

wanneer wederrechtelijk verkregen voordeel door het bedrijf 

is doorgesluisd. 

De voordeelsberekening kan plaatsvinden aan de hand van 

onverklaarbare contante uitgaven (kasopstelling), maar ook 

door middel van een transactieberekening waarbij per 

slachtoffer de opbrengsten en direct gerelateerde kosten, 

dan wel de besparing op loonkosten worden geschat.

Bij seksuele uitbuiting kan de aangifte gestaafd worden met 

bijvoorbeeld afgeluisterde telefoongesprekken, SMS- en 

WhatsApp-berichten, een camera telling van het aantal 

klanten, de verklaring van een getuige zoals de vrouw uit de 

naastgelegen werkruimte, de ‘administratie’ bij de verdachte 

of het slachtoffer, de opgave van een kamerverhuurbedrijf en 

ervaringsgegevens. 

Er zijn witwasindicatoren 
ontwikkeld specifiek voor 
mensenhandel en 
mensensmokkel

Arbeidsuitbuiting vindt zoals eerder genoemd vaak plaats 

binnen een bedrijf, waardoor administratie, zowel wit als 

zwart, alsmede een kasboek voor contant betaald loon 

voorhanden is en gebruikt kan worden voor de berekening 

van het voordeel. 

Tot slot

Mensenhandel kent verschillende vormen en kan ook 

opduiken in een ‘alledaags’ opsporingsonderzoek (criminele 

uitbuiting). Er wordt op grove wijze inbreuk gemaakt op de 

lichamelijke integriteit van mensen. Een slachtoffer wordt 

zware psychische en ook financiële schade berokkend. 

Daarom is het van het grootste belang dat daders berecht 

worden en bovendien op geen enkele wijze van hun daden 

financieel kunnen profiteren.  

1 Margriet van Diggelen was tot 1 juni 2018 senior 

forensisch accountant bij FP Amsterdam en lid van het 

themateam Arbeidsuitbuiting. Shelley Glazer is forensisch 

accountant bij FP Amsterdam.

2 Relevant is ook het onderscheid tussen mensenhandel 

(artikel 273f Sr) enerzijds en mensensmokkel, oftewel 

migratiecriminaliteit (artikel 197a Sr) en het tewerkstellen 

van illegalen (artikel 197b Sr) anderzijds. Bij migratie-

criminaliteit gaat het om staatrechtelijke schendingen en 

helpt de dader op verzoek de gesmokkelde. 

3 Het exacte aantal slachtoffers van mensenhandel in 

Nederland is niet bekend. In 2016 werden 952 slachtoffers 

aangemeld bij CoMensha (coördinatiecentrum 

mensenhandel). Er vindt geen officiële toetsing plaats of 

zij ook daadwerkelijk slachtoffer zijn. Het werkelijke 

aantal ligt uiteraard hoger en wordt door de UNODC voor 

Nederland geschat op 6.250 per jaar. Zie www.

nationaalrapporteur.nl en www.mensenhandel.nl.

4 Een informatief achtergrondartikel is op 21 maart 2018 

gepubliceerd in De groene Amsterdammer https://www.

groene.nl/artikel/ik-had-mijn-eigen-huid-in-mijn-handen. 

5 Signalen voor mensenhandel zijn onder andere: 

aantasting van de lichamelijke integriteit en/of dreiging 

met of daadwerkelijke toepassing van geweld en/of angst 
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voor mishandeling, onvrijwillig tewerkgesteld in de 

prostitutie, loverboymethodiek, ontbreken van eigen 

woonruimte in Nederland en/of overnachten op de 

werkplek, illegaal verblijvend/werkend in Nederland  

en/of angst voor uitzetting, niet zelf de reis/visa hebben 

geregeld, geen beschikking over eigen identiteitspapieren, 

betrokkene heeft een schuld bij derden en/of een 

ongebruikelijk laag loon in vergelijking met de markt  

en/of kan niet vrijelijk beschikken over de eigen 

verdiensten, onbekendheid met het eigen werkadres.

6 In artikel 273f Sr eerste lid onder 6, 7 en 8 wordt 

‘opzettelijk voordeel trekken uit’ zelfs expliciet benoemd.

7 In zaken van arbeidsuitbuiting komt het nog wel voor dat 

betrokkenen zich geen slachtoffer voelen aangezien zij 

ondanks de uitbuiting toch meer verdienen dan in het land 

van herkomst. Of slachtoffers durven als gevolg van 

bedreiging geen aangifte te doen.

8 https://www.fiu-nederland.nl/nl/witwasrisicos-in-

verband-met-mensenhandel-en-mensensmokkel en 

http://www.fintrac.gc.ca/guidance-directives/overview-

apercu/operation/oai-hts-eng.pdf. Tijdens de laatste 

plenaire vergadering van de FATF van 27-29 juni 2018 is 

het typologierapport Financial Flows from Human 

Trafficking aangenomen met daarin best practices en 

witwasindicatoren. Dit rapport zal op enig moment 

worden geïmplementeerd: http://www.fatf-gafi.org/

publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-

june-2018.html#FOUR

9 Navraag bij de kantoren zelf kan natuurlijk ook maar let 

op: Western Union bijvoorbeeld blokkeert direct personen 

waarover informatie is opgevraagd. Dit is niet altijd in het 

belang van het opsporingsonderzoek.

10 De rechter kan een vordering benadeelde partij  

(artikel 51f Sv) toewijzen, waarna het slachtoffer zelf  

(via een deurwaarder) moet incasseren. Ook kan een 

schadevergoedingsmaatregel (artikel 36f Sr) worden 

opgelegd, waarna de Staat de incasso op zich neemt. Voor 

een dergelijke maatregel is een vordering benadeelde 

partij niet noodzakelijk, zie het interview met Martijn 

Kappeyne van de Coppello en Bas de Bock, elders in deze 

editie van aFPakken. Voor de vordering benadeelde partij 

geldt dat deze geen onevenredige belasting van het 

strafgeding mag opleveren. Ook is het op grond van 

artikel 94 a lid 3 Sv mogelijk om voor een schadever-

goedings maatregel conservatoir slachtofferbeslag te 

leggen. Wanneer de dader 8 maanden na het vonnis van 

de strafrechter de schadevergoeding nog niet (geheel) 

voldaan heeft, kan het slachtoffer bij het CJIB een 

voorschot vragen (zie artikel 36f lid 7 Sr). Voor 

slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven geldt dat zij 

het gehele schadebedrag krijgen uitbetaald. Voor andere 

delicten geldt een maximumbedrag van 2 5.000,-. Het 

CJIB tracht vervolgens dit bedrag op de dader te verhalen. 

Tot slot kan een slachtoffer zich via artikel 577b Sv 

verhalen op de incasso van een ontnemingsmaatregel 

(artikel 36e Sr). Verbeurdverklaring kent een dergelijk 

artikel niet, waardoor het slachtoffer in beginsel met lege 

handen achterblijft als geen schadevergoedingsmaatregel 

is opgelegd.

11 Dit geldt niet als de vermogensbestanddelen zich in het 

buitenland bevinden, aangezien op dit moment executie 

van slachtofferbeslag in het buitenland nog niet goed is 

geregeld. In dat geval kan het via de 

ontnemingsmaatregel geëxecuteerde bedrag op grond 

van artikel 577b Sv aan het slachtoffer ten goede komen.

12 Dit ligt anders bij bijvoorbeeld een drugshandelaar. Deze 

krijgt na een bepaalde periode in één keer een groot 

geldbedrag in handen en heeft daarvoor doorgaans een 

business plan: het wordt weggezet, geïnvesteerd en voor 

een deel consumptief besteed.

13 Inspiratierapporten kunnen (via ZoOM) worden 

geraadpleegd op JKS > Landelijke expertise > Afpakken 

(FP) > Inspiratierapporten voordeelberekening.
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Haags mensenhandelonderzoek

In het Haagse mensenhandelonderzoek APUS  is een JIT-overeenkomst 

(JIT staat voor Joint Investigation Team) afgesloten tussen Hongarije, België 

en Nederland. Dit onderzoek betrof een aantal Hongaarse verdachten van 

mensenhandel die in Hongarije jonge Hongaarse vrouwen ronselden en 

deze vrouwen in Nederland en België in de prostitutie lieten werken. Het 

onderzoek APUS (genoemd naar een sterrenbeeld) is in januari 2013 

gestart, nadat in een ander onderzoek was gebleken dat verschillende 

personen van een Hongaarse familie zich waarschijnlijk bezighielden met 

mensenhandel. De slachtoffers werden geworven in Hongarije voor 

prostitutiewerk in de Doubletstraat in Den Haag. Destijds, in de periode 

2010 tot en met 2013, stonden daar veel Hongaarse vrouwen achter het 

raam. De verdachten bleken niet alleen in Nederland maar ook in Hongarije 

en België actief te zijn. Daarom is nauw samengewerkt door de Hongaarse, 

Belgische en Nederlandse politie en justitie. In het zeer uitgebreide 

onderzoek zijn door de politie 21 vrouwen als slachtoffer aangemerkt. 

De meeste van hen hebben aangifte gedaan tegen een of meer verdachten. 

De zaak draaide om 23 zaaksdossiers, naast de 21 gevallen van 

mensenhandel was ook sprake van witwassen en deelname aan een 

criminele organisatie. In deze zaak zijn in Hongarije machtigingen 

conservatoir beslag afgegeven voor in totaal zo’n 2 780.000, waarbij er 

conservatoir beslag is gelegd op onder andere een aantal woningen van de 

verdachten. Op de zitting is aangekondigd dat er ontnemingsvorderingen 

zullen worden ingediend. Bij de aanhouding van verdachten en door-

zoekingen in Hongarije waren Nederlandse politiefunctionarissen van het 

onderzoeksteam aanwezig. Ook hierbij was van groot belang dat er 

intensieve contacten waren tussen de mensen van het Nederlandse 

onderzoeksteam en de Hongaarse politie, zodat geïnventariseerd kon 

worden of de verdachten in Hongarije onroerend goed bezaten en waardoor 

Een Joint Investigation 
Team in een Haagse 
mensenhandelzaak 
   |  mr. S.M. van der Kallen, mr. M.M. Rademaker 
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beslag kon worden gelegd in overleg met de Nederlandse 

politie. Door het JIT konden we deze resultaten bereiken. 

In dit artikel gaan wij in op de toegevoegde waarde van een 

JIT in mensenhandelzaken.

Mensenhandelaren gaan over grenzen heen

Aan het delict mensenhandel zit vaak een internationaal 

aspect, dan wel de verdachten, dan wel de slachtoffers, of 

zelfs beiden komen van buiten Nederland. De slachtoffers 

worden veelal uitgebuit in een land als Nederland, vaak in de 

prostitutie, maar arbeidsuitbuiting is ook zeker een 

voorkomend fenomeen. Met het toetreden van landen tot de 

Europese Unie, waardoor grenzen letterlijk vervagen, zien 

we ook dat er een duidelijke ontwikkeling zichtbaar is op het 

gebied van grensoverschrijdende criminaliteit. Zo is het voor 

vrouwen uit bepaalde Oost Europese landen mogelijk om als 

prostituee in Nederland te werken. Dit brengt met zich mee 

dat deze vrouwen slachtoffer kunnen worden van 

mensenhandel.

Mensenhandel is een delict ingegeven door financieel gewin 

en er kunnen enorme bedragen in omgaan. Een gemiddelde 

dagopbrengst voor een persoon werkzaam in de prostitutie 

kan al snel 400 à 500 Euro bedragen. Het geld dat wordt 

verdiend, wordt voor het overgrote deel in cash betaald. Zo 

blijven de gebruikers van de seksuele diensten grotendeels 

anoniem. De essentie van het delict mensenhandel is dat het 

geld dat de slachtoffers verdienen moet worden afgestaan 

aan de mensenhandelaar, vaak een groot gedeelte, maar 

regelmatig ook het hele bedrag. Het moge duidelijk zijn, in 

deze hoek van het Wetboek van Strafrecht gaan enorme 

bedragen om. Des te opvallender mag het worden genoemd 

dat wanneer mensenhandelaren in Nederland worden 

aangehouden er doorgaans geen grote geldbedragen worden 

aangetroffen. Het door de vrouwen verdiende geld wordt 

besteed of via money transfers of met de auto of het vliegtuig 

naar het land van herkomst gebracht. 

Waarom een JIT?

Vermogen traceren in het buitenland is van groot belang in 

mensenhandelzaken. Ook is het in deze zaken vaak 

belangrijk om vanuit het buitenland informatie te ontvangen 

over geldstromen, ten behoeve van de voordeelberekening. 

De contacten tussen politie en justitie in de betrokken landen 

moeten goed zijn, zodat intensief kan worden samengewerkt. 

Om vorm te geven aan die internationale samenwerking zijn 

er verschillende opties waaraan gedacht kan worden. 

Allereerst is het relevant om door de politie te laten 

informeren of er in het buitenland vermogen is, dit kan via 

een FIU (Financial Intelligence Unit) of een ARO-verzoek 

(Asset Recovery Offices).  Ook is het aan te raden om de 

onderzoeksmogelijkheden in het buitenland na te gaan, nu 

deze nog wel eens kunnen verschillen van die in Nederland. 

Wanneer op incidentele basis informatie uit het buitenland 

nodig is, kan dit bijvoorbeeld worden verzocht door middel 

van rechtshulpverzoeken, of binnen de Europese Unie via een 

Europees Opsporingsbevel (EOB).  In het onderzoek APUS 

zijn er bijvoorbeeld naar Groot Brittannië en Oostenrijk nog 

rechtshulpverzoeken uitgegaan waar het min of meer op 

zichzelf staande informatie betrof, namelijk het horen van 

een enkele getuige. Wanneer er echter een meer dynamische 

samenwerking in het verschiet ligt kan dit ook door het 

realiseren van een JIT. Een JIT kan overeenkomstig artikel 

552qa Wetboek van Strafvordering  slechts worden 

afgesloten wanneer daar een verdragsgrondslag voor is.  

Het formeren van een JIT  kan zeer nuttig zijn als er 

bijvoorbeeld veel getuigen in het buitenland moeten worden 

gehoord. Er is dan niet steeds een apart rechtshulpverzoek 

nodig, maar er kan direct worden gecommuniceerd,  

overlegd en geacteerd wanneer er grensoverschrijdende 

aangelegenheden zijn. Een groot voordeel van een JIT is 

daarbij dat het kan gelden tussen verschillende landen 

tegelijkertijd. 

Aandachtspunten voor afsluiten JIT-overeenkomst

Houd in het achterhoofd dat het sluiten van een JIT-

overeenkomst tijd kost. Er gaat een aantal overleggen tussen 

de partners uit de betrokken landen aan vooraf. In het geval 

van APUS waren er verschillende coördination meetings bij 

Eurojust, en de totale procedure heeft zo’n jaar geduurd 

voordat het JIT overeen is gekomen. Hiervoor waren 

verschillende redenen. Zo was de invulling van de 

bestanddelen in het strafbare feit per land anders en 

verschilden de rechtssystemen zodanig dat de 

strafvorderlijke mogelijkheden veelal niet overeenkwamen. 

In andere woorden: afstemming over wat wel en niet 

mogelijk was bij alle drie de landen bleek een behoorlijke 

kluif. 
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Bedenk dus dat de rechtsstelsels verschillend zijn en het 

nuttig kan zijn om hierover vooraf duidelijkheid te hebben. 

Niet alleen wat betreft opsporingsbevoegdheden, maar ook 

kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een situatie die in 

Nederland als mensenhandel te kwalificeren valt, in het land 

waarmee de samenwerking gewenst is niet als zodanig valt 

te kwalificeren en mogelijk niet eens strafbaar is. Het 

ontbreken van dubbele strafbaarheid hoeft overigens niet 

perse in de weg te staan aan een JIT  indien er een 

gemeenschappelijk belang is met het land waarmee de JIT 

wordt aangegaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie 

waarin de slachtoffers uit het desbetreffende land komen en 

er sprake kan zijn van een delict zoals witwassen of 

deelname aan een criminele organisatie. 

Tot slot is het goed om te weten dat Eurojust een 

faciliterende rol kan vervullen bij het afsluiten van een JIT, 

door de afstemming tussen de verschillende participerende 

landen te faciliteren en te coördineren. Ook kan Eurojust 

(maar daar zijn meerdere routes voor, Europol bijvoorbeeld 

ook) inzicht helpen verschaffen in de verschillende 

wetssystemen. 

1 Auteurs zijn beiden werkzaam bij het Openbaar Ministerie.

2 Inmiddels heeft de rechtbank in deze zaak op 23 maart 

2018 uitspraak gedaan, zie hiervoor ook de rubriek 

“Uitgesproken”.

3 Naslagwerken die hiervoor relevant zijn: (1) aFPakken  

nr. 78, FIU Nederland over waardevolle informatie voor 

afpakkers en (2) aFPakken nr. 78, Politiële informatie 

uitwisseling tussen de ARO’s.

4 Richtlijn 2014/41/EU, in werking getreden bij besluit van 

14 juli 2017. Het Europees onderzoeksbevel vervangt de 

EU rechtshulpovereenkomst en het Europees 

rechtshulpverdrag. Het Europees onderzoeksbevel is een 

beslissing die een officier van justitie of rechter neemt om 

in het kader van een onderzoek naar strafbare feiten een 

bepaalde onderzoeksmaatregel toe te passen, waarbij die 

onderzoeksmaatregel in een ander Europees land moet 

worden uitgevoerd. Een EOB kan alleen als naast 

vermogenstracering ook een bewijsdoel moet worden 

gediend.

5 Of artikel 5.2.1 met de wetswijziging per 1 juli 2018.

6 Zoals het EU kaderbesluit, UNTOC-Treaty of tweede 

protocol van het Europees Rechtshulp Verdrag. 

7 Naslagwerk dat hiervoor relevant is: aFPpakken nr. 62 

JIT, hét alternatief voor internationale samenwerking.

8 Bij een EOB is dit anders, ingevolge artikel 11 lid 1 onder e 

van de Richtlijn 2014/41/EU kan een weigeringsgrond voor 

het uitvoeren van een buitenlands verzoek zijn het 

ontbreken van strafbaarheid.

11
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Meer dan 125 forensisch accountants, financieel rechercheurs en 

mensenhandelexperts, waaronder officieren van justitie en rechercheurs, 

ontmoetten elkaar tijdens de ALEFA  -training ‘Financial investigation as a 

means to combat Trafficking in Human Beings’ die plaatsvond op 5 en  

6 april bij Europol in Den Haag. 

Het doel van de training was om de verschillende expertises en nationale 

achtergronden van de deelnemers samen te brengen en de toegevoegde 

waarde van financieel rechercheren en forensische accountancy te 

onderzoeken voor de aanpak van mensenhandelzaken.  

Dat gebeurde allereerst aan de hand van presentaties van een aantal 

mensenhandelcases binnen en buiten Europa. Daarin was natuurlijk 

aandacht voor de deplorabele omstandigheden waarin vele slachtoffers van 

mensenhandel leven. Ook benadrukten de inleiders dat het succesvol 

‘rondkrijgen’ van een strafzaak op basis van de verklaringen van 

slachtoffers vaak moeizaam, dan wel onmogelijk is. En door alle verhalen 

heen bleek steeds dezelfde drijfveer voor de daders: winstbejag.  

De inleiders wezen dan ook allen op het belang van het volgen van 

geldstromen en het traceren van vermogens van verdachten in het 

buitenland om de strafzaak ‘rond’ te krijgen  en het criminele voordeel  

af te pakken. 

Met dit uitgangspunt in gedachten gingen de deelnemers in kleinere 

groepen aan de slag om, bijgestaan door een zaaksdeskundige 

rechercheur, vier mensenhandelcases te analyseren: arbeidsuitbuiting van 

Roemeense vrachtwagenchauffeurs, gedwongen prostitutie vanuit Oost-

Europa, gedwongen prostitutie vanuit Nigeria en gedwongen bedelarij. 

Zij gebruikten hiervoor het Business Model Canvas.  Alhoewel in het begin 

wat ongemakkelijk om de bedrijfsvoering van een mensenhandelaar te 
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Mensenhandel en financieel rechercheren: 

Terugblik op een 
training
   |  I.R. Beerdsen RA, forensisch accountant 
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benaderen als dat van bijvoorbeeld een internationale 

fastfoodketen, bleek dit toch interessante inzichten op te 

leveren. Want, om met een aantal termen uit het Business 

Model Canvas te spreken, ook een mensenhandelaar heeft 

kernactiviteiten, zet mensen en middelen in, heeft een 

klantwaarde, klantrelaties, strategische partners, 

afzetkanalen en inkomensstromen en kostenstructuren die 

daarbij horen. Neem bijvoorbeeld de Nigeriaanse madam die 

meisjes vanuit Nigeria naar Europa haalt en deze meisjes 

voor lage tarieven in de prostitutie laat werken. Haar 

strategische partners zijn onder meer de ronselaars van de 

meisjes in Nigeria en de transporteurs van de meisjes. Zij zet 

diverse middelen in zoals het plaatsen van advertenties en 

het huren van ruimten. Haar verdiensten zal de madam naar 

Nigeria sturen via afzetkanalen die door derden worden 

beheerd, om daar in onroerend goed te investeren. Op basis 

van deze facetten kunnen haar inkomensstromen en 

kostenstructuur worden bepaald. 

Op basis van bovenstaande inzichten spraken de deelnemers 

vervolgens over de inzet van technieken van financieel 

rechercheren en forensische accountancy voor het 

opsporingsonderzoek in mensenhandel zaken. 

Met presentaties over onder andere mensenhandelcases in 

de Verenigde Staten en de wijze waarop financieel onderzoek 

wordt verricht, uiteenlopende betaalmethoden als hawala 

bankieren en cryptocurrency, en het onderzoek naar 

migratie gerelateerde criminaliteit door FIU-Nederland  

werd deze leerzame training afgesloten. 

Dit najaar brengt ALEFA een handboek uit over dit 

onderwerp met daarin verwerkt de uitkomsten van de 

training. Het tijdschrift aFPakken houdt u op de hoogte!

 1 Association of Law Enforcement Forensic Accountants.

 2 Zie ook de artikelen ‘Financieel rechercheren bij 

mensenhandel’ en ‘internationale illegale prostitutie of 

mensenhandel’ elders in deze editie.

 3 Op het internet zijn diverse voorbeelden en toepassingen 

van dit business model te vinden

4 Zie ook https://www.fiu-nederland.nl/nl/over-fiu/

jaaroverzicht 

13

https://www.fiu-nederland.nl/nl/over-fiu/jaaroverzicht
https://www.fiu-nederland.nl/nl/over-fiu/jaaroverzicht
https://www.fiu-nederland.nl/nl/over-fiu/jaaroverzicht
https://www.fiu-nederland.nl/nl/over-fiu/jaaroverzicht


aFPakken nummer 88 | Oktober 2018

Hulp en  
inspiratie voor  
de voordeel-
berekening en 
voordeel- 
rapportage bij 
mensen- 
handelzaken
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Het effectief afpakken van criminele gelden in mensenhandel 

zaken vraagt om een gedegen voordeelrapportage. In zo’n 

rapportage wordt op een heldere wijze het wederrechtelijk 

verkregen voordeel berekend én onderbouwd. 

Bij de forensisch accountants van het Functioneel Parket 

komen hierover veel vragen binnen. Bijvoorbeeld over de 

keuze van de berekeningsmethodiek, of de vragensteller wil 

weten wanneer sprake is van een aannemelijk standpunt en 

hoe dat onderbouwd moet worden. Maar ook komen vragen 

binnen over de opbouw van het ontnemingsdossier en de 

indeling van de voordeelrapportage. 

De forensisch accountants hebben een Q&A Voordeel-

berekening ontwikkeld, waarin deze en veel andere vragen 

worden beantwoord. 

Daarnaast hebben zij aan de hand van praktijkvoorbeelden 

een aantal inspiratierapporten opgesteld. Specifiek voor het 

delict mensenhandel zijn de volgende rapporten 

beschikbaar:

- Inspiratierapport Illegale prostitutie (escort);

- Inspiratierapport Club.

Overigens is bewust gekozen voor de term ‘inspiratierapport’: 

deze rapporten kunnen gebruikt worden om ideeën op te 

doen om het ontnemingsrapport voor een specifieke zaak 

vorm te geven. 

De Q&A en de inspiratierapporten kunnen worden 

geraadpleegd via JKS  en Kompol.  

Voor vragen hierover of als behoefte bestaat om te sparren 

over afpakproblematiek in een concrete zaak kan contact 

worden opgenomen met een van de forensisch accountants 

van het Functioneel Parket via forac@om.nl.

1 Q&A: JKS> Landelijke expertise> Afpakken (FP)> 

Voordeelberekening Q&A. 

Inspiratierapporten: JKS>Landelijke expertise> 

Afpakken (FP)> Inspiratierapporten voordeelberekening.

2 Q&A: Kompol> Navigeren> Applicaties> Afpakken> 

Handige links/documenten> Voordeelberekening Q&A.

Inspiratierapporten: Kompol> Navigeren> Applicaties> 

Afpakken> Handige links/documenten> Inspiratie-

rapporten.
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Vanuit mijn werk als financieel rechercheur bij de AVIM zie  

ik dat mensenhandelaren hun verdienmodel door de jaren 

heen hebben aangepast. Voorheen werden slachtoffers 

fysiek en geestelijk slecht behandeld. Door deze werkwijze 

zijn slachtoffers niet gemotiveerd werk te verrichten voor 

hun uitbuiter. Mensenhandelaren hebben geleerd om 

slachtoffers zodanig te behandelen dat de slachtoffers 

meewerken aan de uitbuitingssituatie.

In landen zoals Bulgarije, Roemenië en Hongarije zijn veel 

mensen op zoek naar een beter bestaan. Vaak vinden deze 

mensen de weg naar West-Europa, waar ze op zoek gaan 

naar werk. Hier is niets mis mee, tenzij dit gepaard gaat met 

illegale en/of criminele activiteiten zoals handel in drugs of 

het werken in de prostitutie zonder de daarvoor vereiste 

vergunning.

De prostitutiewereld kent vele vormen, legaal of illegaal, 

achter het raam, escort of thuiswerkers, met of zonder 

pooier. Aan de hand van één van deze vormen wil ik de  

dunne lijn schetsen tussen illegale prostitutie en uitbuiting/

mensenhandel en het belang van financieel onderzoek ter 

onderbouwing hiervan. 

Allereerst is het van belang om kort het verschil aan te 

geven tussen illegale prostitutie en seksuele uitbuiting. 

Illegale prostitutie is het werken in de prostitutie zonder  

de daarvoor vereiste vergunning. Regels hieromtrent zijn 

vastgelegd in de APV; elke gemeente bepaalt zelf het 

vergunningenbeleid. Illegale seksbedrijven kunnen een 

bestuurlijke boete krijgen voor het werken zonder 

vergunning. Wanneer iemand wordt gedwongen om seksuele 

diensten te verlenen, dan spreken we over seksuele 

uitbuiting. Dit valt onder mensenhandel, strafbaar gesteld in 

artikel 273f Wetboek van Strafrecht. Het “gedwongen 

worden” moet ruim worden opgevat: dit kan bijvoorbeeld ook 

bestaan uit misleiding, misbruik van uit feitelijke 

omstandigheden voortvloeiend overwicht of misbruik van 

een kwetsbare positie waarin iemand verkeert.

 

Ter illustratie wil ik een casus schetsen zoals we die in de 

praktijk geregeld tegenkomen. Dit betreft een fictieve casus, 

opgesteld ten behoeve van dit artikel. De casus betreft een 

groep mannen en vrouwen vanuit een land in Oost-Europa. 

De groep gaat zich bezig houden met prostitutie in 

Nederland, een land waar de welvaart hoger is dan in het 

land van herkomst. De groep bestaat uit acht personen: vijf 

vrouwen die gaan werken als prostituee, twee mannen die 

gaan werken als chauffeur en één man die de “baas/pooier” 

is. Vanuit het land van herkomst komen ze met auto’s naar 

Nederland en huren ze op vakantieparken of via booking.com 

voor korte tijd een bungalow of appartement voor acht 

personen. Eénmaal in het appartement of de bungalow 

worden, via een website zoals Kinky.nl, seksadvertenties 

aangemaakt en kunnen de vrouwen beginnen met werken in 

de prostitutie. Vaak is dit op basis van escort, omdat 

ontvangst op een vakantiepark al snel voor overlast zorgt. 

In dit rekenvoorbeeld kost een escort voor een uur 2130,- 

plus 2 20,- aan brandstofkosten. 
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Internationale 
illegale  
prostitutie of 
mensenhandel?
 |  R.A. de Bree, inspecteur van politie 
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Bij twee escortklanten per dag per prostituee bedraagt de 

dagopbrengst:

2 130,- + 2 20,- = 2 150,- per escort van een uur

2 150,- x 2 klanten = 2 300,- opbrengst per dag

2 300,- opbrengst x vijf prostituees = 2 1.500,- per dag aan 

opbrengst uit illegale prostitutie.

Van tevoren, in het land van herkomst, zijn afspraken 

gemaakt over wat de dames gaan verdienen en over de 

verdeling van opbrengst en kosten. De opbrengst bestaat uit 

de betalingen door de klanten aan de prostituees. De kosten 

bestaan uit huur, brandstof, eten, telefoonkosten, 

advertentiekosten en dergelijke. In dit rekenvoorbeeld 

bedragen de kosten 25% van de opbrengst. Afgesproken 

wordt dat de prostituee en de pooier beiden 50% krijgen, na 

aftrek van de kosten. De prostituee moet haar verdiende geld 

afgeven aan de pooier die het geld beheert en de 

administratie doet. 

De mannen die gaan werken als chauffeur ontvangen  

2 1.000,- per vier weken, inclusief gratis onderkomen.  

Dat is veel geld in verhouding tot wat in het land van 

herkomst verdiend kan worden: in januari 2018 lag het 

minimumloon in de landen zoals Roemenië, Bulgarije en 

Hongarije lager dan 2 500,- per maand.  

Een chauffeur kost: 2 1.000,- per 4 weken

2 1.000,- / 4 weken = 2 250,- per week

2 250,- / 7 dagen = 2 36,- per dag

2 36,- x 2 chauffeurs = 2 72,- per dag 

Illegale prostitutie is het  
werken in de prostitutie zonder 
de daarvoor vereiste vergunning. 
Wanneer iemand echter wordt 
gedwongen om seksuele 
diensten te verlenen, dan 
spreken we over seksuele 
uitbuiting.

Als het verdienmodel van illegale prostitutie wordt 

gehanteerd, valt er voor alle partijen veel geld te verdienen. 

Wat echter vaak gebeurt, is dat de prostituees opdraaien 

voor de kosten en de pooier 50% of meer opstrijkt voordat de 

kosten eraf zijn gegaan. De pooier maakt een verdeling van 

de opbrengsten en de kosten en gaat hierbij dikwijls 

manipulatief te werk: hij voert gefingeerde kosten of 

gefingeerde opgebouwde schulden op en er is sprake van 

intimidatie en/of dreiging. Als een prostituee aan de hand van 

haar eigen berekening meent nog geld van de pooier tegoed 

te hebben, wordt de berekening door hem dusdanig 

verdraaid dat de prostituee uiteindelijk met een schuld in 

plaats van een vordering blijft zitten. Hierdoor wordt er 

financieel een dusdanige situatie gecreëerd dat er een 

afhankelijkheidspositie naar de pooier ontstaat. Door dit alles 

verschuift het van illegale prostitutie richting uitbuiting en 

dus mensenhandel. 

Prostituees/slachtoffers willen vaak niet meewerken aan een 

strafrechtelijk onderzoek naar mensenhandel. Bij het 

afleggen van een verklaring geven ze aan zich niet uitgebuit 

te voelen. Echter, als binnen het strafrechtelijk onderzoek 

wordt gekeken naar het financiële bewijs en berekeningen 

worden gemaakt, wordt de uitbuiting/mensenhandel 

zichtbaar.

Voorbeeldberekening bij illegale prostitutie

Dagopbrengst  2 1.500,00

Kosten huur, belkosten, boodschappen  2 375,00

Kosten voor de chauffeurs  2 72,00 +

Totale kosten 2 447,00 -/-

Dagopbrengst na aftrek kosten  2 1.053,00

Uitgaande van een afspraak waarbij de pooier de helft van 

deze dagopbrengst na aftrek van kosten ontvangt en de 

prostituees de andere helft, bedragen de verdiensten:

- voor de pooier  2 526,50

- voor de vijf prostituees 2 526,50

- per prostituee  2 105,30 
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Voorbeeldberekening bij uitbuiting/mensenhandel

Dagopbrengst 2 1.500,00

Hiervan eigent de pooier zich toe 2 526,50 + gefingeerde kosten 2 223,50 2 750,00 -/-

Restant voor betaling kosten en prostituees 2 750,00

Diverse kosten huur, telefoonkosten, boodschappen  2 375,00

Kosten voor de chauffeurs 2 72,00 +

Totale kosten 2 447,00 -/-

Resteert voor de prostituees 2 303,00 

In deze voorbeeldberekening bedragen de verdiensten:

- voor de pooier 2 750,00

- voor de vijf prostituees 2 303,00 

- per prostituee resteert 2 60,60 

De dagopbrengst is in beide voorbeelden even hoog, net 

zoals de werkelijke kosten. In het laatste voorbeeld ontvangt 

de pooier echter, naast de helft van de werkelijke 

dagopbrengst, ook het bedrag dat hij heeft opgevoerd aan 

gefingeerde kosten. Hierdoor verdient de pooier uiteindelijk 

veel meer dan in het voorbeeld van de illegale prostitutie. De 

verdiensten voor de prostituees zijn als gevolg hiervan lager 

dan in het eerste voorbeeld. 

Let op: er bestaat altijd de mogelijkheid dat er op een 

zakelijke manier afspraken zijn gemaakt tussen de 

prostituee en pooier waarbij de laatste op basis van deze 

afspraken (veel) meer ontvangt dan de prostituee.  

Een verdeling waarbij de prostituee minder krijgt dan de 

pooier is dan ook vooral een aanwijzing dat er sprake kan  

zijn van uitbuiting. Uit nader onderzoek zal de uitbuiting 

moeten blijken.

Doordat iedereen geld verdient en de situatie beter is dan in 

het land van herkomst is dit verdienmodel van uitbuiting/

mensenhandel langer houdbaar dan het gebruik van echt 

geweld en het door de pooier achterhouden van al het door 

de slachtoffers verdiende geld. Er is echter wel degelijk 

sprake van uitbuiting: de pooier misleidt de vrouwen en 

maakt misbruik van de kwetsbare positie waarin zij ver van 

hun land van herkomst en onbekend met de Nederlandse 

cultuur verkeren. Dit alles doet hij enkel omdat hij er zelf 

ontzettend veel geld mee kan verdienen: hij heeft het 

oogmerk van uitbuiting.

De dunne scheidslijn tussen illegale prostitutie en  

uitbuiting/mensenhandel

Door de dunne lijn tussen illegale prostitutie en uitbuiting/

mensenhandel is het belangrijk vanaf de start van een 

strafrechtelijk onderzoek naar mensenhandel ook financieel 

onderzoek uit te voeren en het verdienmodel te beschrijven. 

Ook is het van belang de betrokkenen (verdachten, 

slachtoffers en getuigen) hier vanaf het begin van het 

onderzoek uitgebreid over te horen. Hiermee kan worden 

aangetoond dat uitbuiting plaatsvindt. Uit het financieel 

onderzoek kan bewijs voortvloeien dat voor de onderbouwing 

en ondersteuning van het strafrechtelijk onderzoek van groot 

belang kan zijn. 

1 Ronald de Bree is werkzaam als operationeel specialist A, 

financieel/economisch, bij de eenheid Rotterdam, dienst 

regionale recherche (DRR), afdeling vreemdelingenpolitie, 

identificatie en mensenhandel (AVIM).

2 Bron: https://ec.europa.eu/eurostat/
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Martijn is senior officier van justitie bij het AP Noord-Nederland. Zijn 

expertise: terrorisme, mensensmokkel, ondermijning, mensenhandel en 

motorbendes. Bas is teamchef mensenhandel van de AVIM-Nederland 

(Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel). Samen 

hebben zij al aan vele zaken rondom mensenhandel gewerkt. Eén van hun 

speerpunten is daarbij een bijzondere aandacht voor het slachtoffer. In 

zaken waar sprake is van seksuele uitbuiting richten zij zich vanaf de start 

van het onderzoek onder meer op de vraag: wat is de schade van het 

slachtoffer? Zij stellen ten behoeve van het slachtoffer een zogenoemde 

‘slachtofferrapportage’ op met als doel ten behoeve van het slachtoffer de 

schadevergoedingsmaatregel opgelegd te krijgen aan de verdachte, 

ongeacht of het slachtoffer een vordering benadeelde partij in het 

strafproces heeft ingediend. 

Hoe zijn zij tot deze werkwijze gekomen en wat zijn tot dusver de 

resultaten? Ik reisde af naar het zonnige Groningen om het ze te vragen. 

Bas legt uit dat “mensenhandel van oudsher niet werd gezien als een 

financieel delict, terwijl het bij uitstek een delict is dat wordt gepleegd om 

redenen van financieel gewin. Om dan ook effectief op te treden moet je de 

pooier dus pakken in de portemonnee.” “Mensenhandel”, zo vervolgt 

Martijn, “is een type criminaliteit waarbij van de overheid extra inspanning 

mag worden verwacht voor het slachtoffer. Inmiddels hebben we door 

diverse wetswijzigingen meer mogelijkheden om de belangen van het 

slachtoffer te behartigen. Een slachtofferrapportage  is een instrument 

om dat te doen.” 

De rechtbanken moesten vast in het begin even wennen aan deze insteek. 

Hoe is dat gelopen? Martijn: “In het begin moesten we flink ons best doen 

om de rechtbanken mee te krijgen. In één van de eerste seksuele 

Kijkje in de ziel van ... 
Martijn Kappeyne van de 
Coppello en Bas de Bock 
   |  mr. F.M. van Peski, civiel juridisch adviseur 
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uitbuitingszaken waarin een uitgebreide en hoge vordering 

van het slachtoffer werd neergelegd, uitgewerkt naar aantal 

dagen, aantal klanten, gemiddelde verdiensten e.d., werd de 

vordering door de rechtbank te complex bevonden. De gehele 

vordering werd niet-ontvankelijk verklaard. Door het 

gerechtshof en de Hoge Raad werd dit bevestigd. De 

ontneming loopt nu bijna 10 jaar later nog steeds, maar het 

slachtoffer heeft nog geen cent gekregen. Dit voelt erg 

onbevredigend.” “Van belang is”, zo vult Bas aan, “dat we de 

berekening van de schade niet complex maken. De 

rapportage moet de schade zo simpel mogelijk weergeven. 

In seksuele uitbuitingszaken is het uitgangspunt de formule 

‘afdracht minus kosten van levensonderhoud’. Bij de kosten 

van levensonderhoud knopen we aan bij de bedragen van het 

Nibud.” Van belang is derhalve dat vanaf de start van het 

onderzoek mede wordt gefocust op het achterhalen van de 

opbrengsten per dag en de afdrachten aan de verdachte.

Inmiddels gaan de rechtbanken gelukkig veelal mee in deze 

aanpak en laten de gerechtshoven deze vonnissen in stand. 

Door de Hoge Raad is er zelfs ook al één bevestigd.  

De slachtoffers van seksuele uitbuiting behoren vaak tot een 

kwetsbare groep van de samenleving en zijn in veel gevallen 

van niet Nederlandse afkomst. Dienen deze slachtoffers vaak 

een vordering benadeelde partij in, in het strafproces? 

“Nee.”, antwoordt Martijn, “Veel slachtoffers melden zich 

niet als benadeelde partij. Vaak is het lastig om gedurende 

de strafzaak contact met deze slachtoffers te houden. Ze 

hebben doorgaans geen vast adres waar ze bereikbaar zijn 

en het formulier dat ze moeten invullen is veel te ingewikkeld 

voor ze. Of ze staan inmiddels weer onder druk van een 

criminele organisatie.” “Zelfs als een slachtoffer 

rechtsbijstand heeft”, legt Bas uit, “wordt niet altijd een 

vordering benadeelde partij ingediend”. 

Als afpakker ben ik natuurlijk ook benieuwd naar het wel en 

wee van het beslag in zo’n zaak. Hoe gaat dat eigenlijk? Komt 

het wel eens voor dat het beslag dekkend is voor de 

schadevergoedingsmaatregel die mogelijk gaat worden 

opgelegd? Bas: “Het beslag is eigenlijk nooit dekkend voor de 

schadevergoedingsmaatregel die hopelijk gaat worden 

opgelegd. Als de verdachte niet van Nederlandse komaf is, is 

het geld meestal al naar het buitenland gebracht. We zien 

dan wel dat de verdachte investeringen heeft gedaan in het 

buitenland, bijvoorbeeld in onroerend goed, maar het is niet 

altijd even makkelijk om daar dan ook beslag op te leggen. Al 

helemaal niet als dat beslag ten behoeve van het slachtoffer 

zou moeten zijn, die variant kennen ze in diverse landen, 

zoals bijvoorbeeld Hongarije, niet.” Martijn: “Vroeger 

verstuurden de verdachten het geld nog wel via de legale 

routes, zoals Money Transfers, naar het buitenland. Dat zien 

we nu eigenlijk niet meer. De verdachten reizen nu vaak rond 

met een hoop contanten en verspreiden deze her en der. Ook 

maken ze de laatste tijd veel gebruik van cryptovaluta, zoals 

bitcoins.”

Als het dan gelukt is om in zo’n zaak de schadevergoedings-

maatregel opgelegd te krijgen, vraag je je dan wel eens af of 

het geld ook daadwerkelijk terecht komt bij het slachtoffer? 

Martijn: “Het risico dat het geld vervolgens weer in verkeerde 

handen terecht komt is er altijd. Maar dit moet ons er niet 

van weerhouden om de schade van het slachtoffer vergoed te 

krijgen. In veel gevallen komt het geld namelijk heel erg 

goed terecht. Neem het voorbeeld van een alleenstaande 

moeder met bijstandsproblematiek en schulden. Zo’n 

schadevergoeding geeft dan heel veel lucht en een goede 

start voor een stuk verwerking.”

Tot slot, zijn er andere gebieden waar deze aanpak het 

overwegen waard zou kunnen zijn? Martijn: “De uitdaging zit 

er al in om het toe te passen bij de andere vormen van 

mensenhandel, niet zijnde seksuele uitbuiting. De formule 

die we hanteren bij seksuele uitbuiting kan niet één op één 

worden toegepast bij bijvoorbeeld criminele uitbuiting of 

arbeidsuitbuiting.” Bas: “De uitdaging is inderdaad om het 

breder te gaan trekken, maar de verdiensten liggen bij 

andere soorten uitbuiting anders. Daar kan minder makkelijk 

de afdracht als uitgangspunt worden genomen. Maar in elk 

uitbuitingsdossier onderzoeken we of het mogelijk is om op 

een makkelijke wijze tot een schadeberekening te komen.” 

Martijn: “Als je naar gebieden buiten de mensenhandel gaat 

kijken, is relevant jezelf de vraag te stellen of ten aanzien van 

het slachtoffer in kwestie extra inspanning van de overheid 

nodig is. Dat kan nu eenmaal anders liggen bij een groot 

bedrijf dat slachtoffer is geworden van een strafbaar feit. Zo 

bezien leent wellicht de fraudehoek zich wat minder voor 

deze aanpak, maar uitgesloten is het natuurlijk niet.” Bas: “Ik 

kan mij voorstellen dat het interessant is in zedenzaken, 

maar tegelijkertijd realiseer ik mij dat de schade in die zaken 
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vaak heel complex is zodat het al gauw te ingewikkeld 

wordt.” Martijn: “Wellicht kan het bij de aanpak van de OMG’s 

(Outlaw Motorcycle Gangs) nog kansen bieden. Daar is 

immers ook vaak sprake van slachtoffers die te bang zijn om 

aangifte te doen, laat staan een vordering benadeelde partij 

in te dienen.” 

De belangrijkste boodschap wat Martijn betreft: “Een 

schadevergoeding moet niet afhankelijk gemaakt worden van 

de vraag of er een vordering wordt ingediend. De 

schadevergoedingsmaatregel moet ook zonder vordering 

ambtshalve gevorderd worden en in plaats van een 

voordeelberekening op te maken voor een ontneming moet 

daartoe berekend worden welke reële materiële schade een 

slachtoffer heeft geleden.”  

1 Felice van Peski, werkzaam bij FP Rotterdam, is 

redactielid van het blad aFPakken.

2 Qua berekeningsmethoden vertoont zo’n 

slachtofferrapportage overeenkomsten met de 

inspiratierapporten van de forensisch accountants, meer 

in het bijzonder het inspiratierapport illegale prostitutie. 

Het verschil zit in de complexiteit van de berekening. De 

berekening volgens het inspiratierapport is complexer 

dan de berekening volgens zo’n slachtofferrapportage. In 

de slachtofferrapportage is het juist van belang de 

berekening zo eenvoudig mogelijk te houden. 

3 Zie voor een paar mooie voorbeelden: Rechtbank Noord 

Nederland, 2 oktober 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:3755, 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28 juni 2013, 

ECLI:NL:GHARL:2013:4608 en Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden, 23 december 2014, 

ECLI:NL:GHARL:2014:10097.  

 4 Vanuit de redactie wordt daaraan nog toegevoegd dat 

onder meer in mensenhandelzaken ook nog kan worden 

gedacht aan de straf als genoemd in art. 14c lid 2 sub 4 

Sr: 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.
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“Eigen verantwoordelijkheid, met een gezamenlijk doel” 

Dat is het motto van het publiek-private samenwerkings-

verband (PPS) dat ABN AMRO , de Inspectie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (Inspectie SZW) en de Universiteit van 

Amsterdam (UvA) zijn aangegaan. In juni 2016 zijn wij deze 

PPS begonnen teneinde proactief financieel onderzoek naar 

mensenhandel te verrichten. Daaronder verstaan wij dat wij 

in het bankverkeer van ABN AMRO actief op zoek gaan naar 

aanwijzingen van mensenhandel die we anders nooit zouden 

aantreffen (proactief). Dat is anders dan het “normale” 

financiële onderzoek dat meestentijds “alleen” plaatsvindt 

nadat reeds een verdachte of zaak is geïdentificeerd teneinde 

bijvoorbeeld aan voordeels-ontneming te doen (reactief). Tot 

dusverre hebben wij in dit project, ten aanzien van een zeer 

selecte populatie, een tweetal sterke aanwijzingen van 

mensenhandel gevonden die in de bestaande monitoring niet 

als zodanig herkend kunnen worden. Momenteel worden 

deze door Inspectie SZW onderzocht. Daarbij houdt iedere 

partij strikt zijn eigen verantwoordelijkheid, maar zorgen wij 

er wel gezamenlijk voor dat wij mensenhandel bestrijden en 

zelfs proberen te voorkomen.

Waarom doen we dit? 

De gedachte dat de opsporing, vervolging en berechting van 

mensenhandel baat heeft bij “Follow The Money” wordt breed 

gedeeld. Dat is ook begrijpelijk omdat mensenhandel, 

volgens de International Labour Organization, jaarlijks 

wereldwijd zo’n 2 150 miljard oplevert.  Naar schatting is 

het een misdrijf dat, na drugshandel, het meeste crimineel 

vermogen voor georganiseerde misdaadgroepen opbrengt.  

Al dit soort schattingen zijn uiteraard lastig te maken om 

reden van onder meer het “dark number” aangaande 

mensenhandel. Het is namelijk zo dat mensenhandel zich 

nog steeds veelal afspeelt in de schaduw – als het niet al in 

het totale donker is. Maar deze schatting geeft wel aan hoe 

belangrijk het is om aan financieel onderzoek naar 

mensenhandel te doen. Wij beogen uitbuiting of het oogmerk 

daarop, toch veelal het motief van daders om aan 

mensenhandel te doen, (financieel) te bewijzen. Niet ter 

vervanging van slachtoffer- en/of getuigenverklaring, maar 

wel om “hard” bewijs te hebben dat zich niet zozeer laat 

intimideren. Daarbij gaan wij ook een stap verder dan het 

“enkele”, reactieve volgen van geldstromen. Door aan 

proactieve opsporing van dit misdrijf in bankverkeer te doen, 

ontdekken wij incidenten, patronen en netwerken rondom 

mensenhandel die anders verborgen zouden blijven. Zo 

proberen wij het opsporingsonderzoek tevens intelligence-

led te maken. Dit levert op dat schaarse middelen op de 

juiste manier worden ingezet om daadwerkelijk 

mensenhandel te bestrijden en wellicht zelfs te voorkomen. 

Ons uiteindelijke doel is om onze kennisuitwisseling te 

optimaliseren opdat wij een query voor banken kunnen 

maken die zelfstandig kan draaien en deel uitmaakt van 

reguliere bankprocessen. Oftewel, wij willen effectieve 

analyse van bankdata inclusief transacties realiseren die het 

mogelijk maakt om op relatief eenvoudige wijze 

mensenhandel in alle bankgegevens te identificeren. Daartoe 

doorlopen wij het volgende proces. 
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Proactief 
financieel 
onderzoek naar 
mensenhandel
   |  mr. dr. drs. J. Coster van Voorhout 
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Hoe doen we dit?

In dit project wisselen de universiteit, de overheid en de bank 

kennis uit opdat de bank een evidence-based query van hun 

bankverkeer kan maken. Daarvoor hebben wij onder meer in 

het buitenland ontwikkelde financiële indicatoren op basis 

van Nederlandse opsporingskennis verfijnd. Zo hebben wij 

bruikbare financiële indicatoren van mensenhandel voor 

onze queries gemaakt. Daarbij benadrukken wij dat Inspectie 

SZW en de FIU in dit proces geenszins inzicht in de data en 

informatie van de bank hebben (gehad). De overheid – in dit 

geval FIU en Inspectie SZW – doet pas nader onderzoek 

indien en nadat de bank onregelmatigheden in transacties 

heeft gesignaleerd en deze als ongebruikelijke transactie 

aan de FIU heeft gemeld. Daarop doet de FIU zelfstandig 

onderzoek of een gemelde ongebruikelijke transactie 

verdacht kan worden verklaard. Daarna vindt eventueel pas 

een overdracht van de FIU aan Inspectie SZW plaats. 

Inspectie SZW doet vervolgens nader onderzoek. Daarbij 

ondersteunt en produceert de UvA kennis over het hele 

samenwerkingsproces. Dit betreft onder meer kennis over 

wat (het beste) werkt, de (voorlopige) resultaten, de succes- 

en faalfactoren en reële verbeterpunten. Wij mogen ons 

daarbij gelukkig prijzen dat ook allerlei belangrijke 

strafrechtsketenpartners zoals het Openbaar Ministerie hun 

expertise en kennis met ons delen. Mogelijk ten overvloede, 

maar in het gehele proces hebben wij uiteraard alle 

juridische waarborgen ingebed en nageleefd. Samengevat, 

het project doorloopt het “reguliere” meldingsproces, 

waaraan wij leerlussen hebben toegevoegd om elkaar op de 

hoogte te houden van projectontwikkelingen: 

Wat is er nieuw aan? 

Er wordt al jaren aangegeven dat, noch alleen de publieke 

sector, noch alleen de private sector mensenhandel kan 

bestrijden. Maar een PPS wordt vrijwel nooit aangegaan. 

Daar waar een dergelijk samenwerkingsverband wel is 

gelukt, is het zelden met de financiële sector. Daar waar wel 

een financiële anti-mensenhandel PPS is ingericht, gaat het 

om reactief – in plaats van proactief – financieel onderzoek 

naar mensenhandel. Dat houdt in dat zo’n samenwerkings-

verband niet verder gaat dan compliance met witwas- en 

terrorismefinancieringsrichtlijnen. Dat terwijl wij juist actief 

in het bankverkeer naar aanwijzingen van mensenhandel op 

zoek gaan die we anders nooit zouden aantreffen. Daarmee 

stimuleren we juist ook de mensenrechtelijke 

verantwoordelijkheden van banken (Ruggie-principles).   

Dit is hard nodig. Zo heeft Nederland de afgelopen jaren te 

kampen met een daling aan geregistreerde mogelijke 

slachtoffers van mensenhandel en veroordelingen. 

Bovendien is deze PPS uniek in de wereld. Tot dusverre 

hebben wij nog nergens een samenwerkingsverband 

aangetroffen dat zich eveneens richt op proactief financieel 

onderzoek naar mensenhandel. Daarom zou het goed zijn  

als meer landen hiervan weet hebben en met ons op dit 

terrein zouden willen samenwerken. Dat is in het bijzonder 

nodig nu de internationale gemeenschap is overeengekomen 

om mensenhandel in 2030 uit te roeien onder de sustainable 

development goals (SDGs). Deze doelen, die de opvolgers 

zijn van de millennium development goals, vormen kortweg 

de internationale ontwikkelingsagenda die ervoor dient zorg 

te dragen dat geen enkel mens niet kan meekomen in de 

wereld (“leave no one behind”). In drie van de zestien door  

de internationale gemeenschap geformuleerde duurzame 

ontwikkelingsdoelen wordt de strijd tegen mensenhandel 

aangegaan. 

Hoe is het tot stand gekomen? 

In juni 2015 deden wij een eerste verkenning met ABN AMRO 

bank en voornoemde publieke sector-partijen om een PPS 

op te richten. Met behulp ook van internationale partijen, 

zoals Western Union, werd besloten om deze financiële  

PPS op een tweetal doelen te richten: 

(i)  (verbeterd) financieel onderzoek naar mensenhandel; en

(ii)  (verbeterde) bedrijfsketenaansprakelijkheid van met name 

bankklanten in kwetsbare sectoren. 

Proactief financieel 
onderzoek in ABN 
gegevens

Inspectie SZW doet 
onderzoek

FIU onderzoekt  
of transacties 
verdacht zijn.

ABN rapporteert 
ongebruikelijke trans-
acties aan de FIU

Leerlussen

N.B. Dit is geen keten, maar een visualisering van het reguliere meldingsproces
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Dit project gaat met name over de eerste pijler, loopt tot en 

met oktober 2018 en wordt dan voor het eerst geëvalueerd. 

Inmiddels staat het ook vermeld in de Kamerbrief over de 

ontwikkeling van het interdepartementale plan van aanpak 

aangaande mensenhandel.  Niet alleen hebben we al een 

tweetal sterke aanwijzingen van mensenhandel gevonden in 

de bankgegevens, maar we hebben ook bij voortduring aan 

kennisontwikkeling gedaan. Dat is meer dan bijvangst. We 

leren veel van de kennisuitwisseling over financieel-

technologische ontwikkelingen bijvoorbeeld. Bovendien is er 

nog het nodige te ontwikkelen op het terrein van de tweede 

pijler. ABN AMRO bank en partijen zoals het Expertise-

centrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) hebben  

al veel op dit terrein gedaan. Maar ook de query zou baat 

hebben bij meer kennis van bedrijfsklanten in met name 

kwetsbare sectoren. 

Hoe draagt onze PPS bij aan de integrale aanpak van  

mensenhandel? 

Proactief financieel onderzoek naar mensenhandel kan de 

integrale aanpak van dit misdrijf versterken op alle 

kenmerkende 4P’s: Prevention, Prosecution, Protection (of 

victims) en Partnerships. Ten eerste, “harde” financiële data 

zijn niet – althans minder – onderhevig aan problemen, zoals 

getuigenintimidatie, waarmee traditioneel 

opsporingsonderzoek naar mensenhandel te kampen heeft. 

Dat verbetert Prosecution. Goede financiële gegevens maken 

het ook mogelijk om mensenhandel te verstoren of zelfs te 

voorkomen. Dat komt Prevention ten goede. Mogelijk kunnen 

wij onze queries zo inrichten dat we slachtoffers beter 

kunnen beschermen door de meest kwetsbare mensen (ook) 

in het bankverkeer te vinden. Daarnaast zou de 

hieropvolgende voordeelsontneming kunnen worden ingezet 

voor schadevergoeding.  Dat verbetert Protection (of 

victims). Tot slot leren we veel in onze PPS, hetgeen we ook 

nog zouden willen uitbreiden naar kennisuitwisselingen over 

overige financieel-technische ontwikkelingen zoals bitcoins 

en andere cryptocurrency bijvoorbeeld. Daarnaast levert 

deze PPS ook inzichten op voor andere, niet-financiële 

anti-mensenhandel samenwerkingsverbanden. Binnen deze 

PPS worden namelijk ook suggesties gedaan om tot 

(verbeterde) bedrijfsketenaansprakelijkheid conform de 

Ruggie-principles te opereren voor sectoren die klanten zijn 

van deze bank. Deze lessen kunnen bijvoorbeeld worden 

toegepast op samenwerkingsverbanden met andere private 

partijen, zoals in de horeca-, transport, toerisme, recreatie, 

land- en tuinbouwsectoren. Dit alles komt Partnerships ten 

goede.

Hoe verhoudt onze PPS zich tot vergelijkbare samen- 

werkingsverbanden in de ons omringende landen?

Wij hebben veel gehad aan experts uit ons omringende 

landen, maar toch kunnen wij nu aangeven dat wij op hen 

voorlopen. In landen zoals Groot-Brittannië, Canada en de 

Verenigde Staten worden ook wel anti-mensenhandel 

financiële publiek-private samenwerkingsverbanden 

opgericht.  Maar, zoals gezegd, deze zijn veelal beperkt tot 

compliance met anti-witwas- en terrorismefinancierings-

wetgeving (wederom reactief). Dit schiet tekort omdat zo’n 

PPS niet de mensenrechtelijke verantwoordelijkheden van 

banken op dit terrein stimuleert (dus ook weer proactief).  

Zo heeft u inmiddels vast ook de film van de Economist 

gezien (https://www.youtube.com/watch?v=r9PaRFtlLmc). 

Maar wij gaan een stap verder, zoals u kunt zien in deze 

video: “Waar staat de bank?” (https://www.abnamro.com/nl/

duurzaam-bankieren/rapportages-en-publicaties/dilemmas/

video-dilemma-mensenhandel.html). Deze film geeft in het 

kort ook onze werkzaamheden weer. 

Hoe verhoudt onze PPS zich tot internationale  

anti-mensenhandelinitiatieven?

Ons project is eveneens van belang op het wereldtoneel, nu 

de internationale gemeenschap zich onder de SDGs richt op 

het bestrijden van mensenhandel onder drie van deze doelen 

(5.2 met betrekking tot kinderhandel, 8.7 met betrekking tot 

vrouwenhandel en 16.2 met betrekking tot alle vormen van 

mensenhandel). Overigens wordt ons project in het kader 

van deze SDGs ook door de United Nations Universiteit 

genoemd.  Daarbij kan ook Nederland in de Veiligheidsraad 

Door aan proactieve opsporing 
van dit misdrijf in bankverkeer te 
doen, ontdekken wij incidenten, 
patronen en netwerken rondom 
mensenhandel die anders 
verborgen zouden blijven
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ten aanzien van de in december 2016 aangenomen resolutie 

aangaande de nadere ontwikkeling van typologieën met 

betrekking tot geldstromen aangaande mensenhandel, 

inclusief eventuele links met terrorismefinanciering deze 

kennis inbrengen.  Tot slot komen wij tot de conclusie dat 

ook de ontwikkeling van die queries, ten aanzien van 

terrorismefinanciering en de links met mensenhandel, baat 

zouden hebben bij een publiek-privaat samenwerkings-

verband zoals het onze. De huidige monitoring in 

bankgegevens van zowel terrorismefinanciering als 

witwassen, die real-time loopt en gebaseerd is op scenario’s, 

kan namelijk ook aan kwaliteit en effectiviteit winnen als 

soortgelijke methoden worden ingezet. Ook hiervoor moet 

dan gelden: samenwerking, kennis- en informatiedeling en 

slimme omgang met data. Oftewel, “eigen 

verantwoordelijkheid, met een gezamenlijk doel”.

Vragen, tips of aanbevelingen? 

Wij proberen continu te leren en verbeteren. Daarom hopen 

wij dat u contact opneemt met mevr. mr. dr. drs. Jill Coster 

van Voorhout op J.CostervanVoorhout@uva.nl als u vragen, 

tips of aanbevelingen heeft. 

1 Mevr. mr. dr. drs. Jill Coster van Voorhout is Assistant 

Professor on (Inter- and Trans-) National Criminal Law 

aan de UvA. Zij heeft dit artikel in overleg met andere 

partners geschreven

2 International Labor Organization, Profits and Poverty:  

The Economics of Forced Labour, 2014, beschikbaar op: 

http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/

order-online/books/WCMS_243391/lang--en/index.htm 

(ILO 2014).

3 Sommige schattingen plaatsen de inkomsten uit fraude 

tussen drugshandel en mensenhandel. 

4 United Nations Guiding Principles on Business and 

Human Rights, vaker naar hun voornaamste auteur 

Special Representative of the Secretary-General (SRSG) 

John Ruggie Ruggie-principles genoemd, onder meer te 

vinden op https://www.business-humanrights.org/en/

un-guiding-principles

5 Kamerbrief over ontwikkeling plan van aanpak 

mensenhandel van Staatssecretaris Harbers (JenV), 

minister Koolmees (SZW), minister De Jonge (VWS), 

minister Kaag (Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking) en minister Blok (BZ) aan 

de Tweede Kamer (25 mei 2018, pag. 13, tweede bullet 

point), beschikbaar op: https://www.rijksoverheid.nl/

documenten/kamerstukken/2018/05/25/tk-ontwikkeling-

plan-van-aanpak-mensenhandel

 6 Daartoe zou bijvoorbeeld een fonds dienen te worden 

ingericht waarin het wederrechtelijk verkregen voordeel 

dat is ontnomen aan slachtoffers zou kunnen worden 

gebruikt om schadevergoeding uit te keren aan 

slachtoffers van dit misdrijf. Het huidige artikel 36e Sr 

geeft daartoe nog geen mogelijkheid. Naast een uitkering 

uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven of een 

schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f kan de 

rechter wel een benadeelde partij zoals een 

mensenhandelslachtoffer op grond van artikel 577b lid 2 

Sv (een deel van) het ontnomen wederrechtelijk voordeel 

aan hem of haar laten toekomen om de schade die door 

hem of haar is geleden op deze wijze op de veroordeelde 

te verhalen. 

7 Om een paar voorbeelden te noemen: FINTRAC and Bank 

of Montreal’s experience in Canada’s Project PROTECT; 

UK’s Joint Money Laundering Intelligence Taskforce 

(JMLIT) Human Trafficking and Migrant Smuggling 

Working Group initiatives; 1st EU Progress Report in the 

fight against Trafficking in Human Beings (COM (2016) 

267); Europol “The THB financial Business Model - 

Assessing the current State of knowledge” (July 2015); 

ALEFA Network project “Financial investigations as a 

means to combat THB”, co-financed by the European 

Commission’s Internal Security Fund; Europol and 

European Bankers Alliance’s risk indicators on human 

trafficking; Liberty Asia’s human trafficking typologies for 

financial institutions based on NGO information; RUSI’s 

report on “Disrupting Human Trafficking - The Role of 

Financial Institutions” (March 2017); Organization for 

Security and Co-operation in Europe “Leveraging Anti-

Money Laundering Regimes to Combat Trafficking in 

Human Beings”; en Organization for Security and 

Co-operation in Europe “Human Trafficking: Customer 

and Financial Transaction Traits That May Present Risk”. 

8 The UN University’s Report on “Fighting Human 

Trafficking in Conflict: 10 Ideas for Action by the United 

Nations Security Council” and “25 Keys to Unlock the 

Financial Chains of Modern Slavery”.

 9 VN VR Resolutie 2331, december 2016.
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Uitbuiting verstandelijk beperkte man door echtpaar 

ECLI:NL:RBOVE:2018:561

Een echtpaar uit Tubbergen is veroordeeld vanwege het 8 

jaar lang uitbuiten van een verstandelijk beperkte 32-jarige 

man. Zij moeten hem 2 40.000 schadevergoeding betalen 

vanwege de immateriële schade die hij heeft geleden. 

Uit het strafvonnis blijkt dat de rechter van mening is dat de 

uitbuiting onder meer blijkt uit het economisch voordeel dat 

verdachten hadden bij de tewerkstelling van het slachtoffer. 

Zo lieten zij het slachtoffer vele dagen per week gedurende 

veel uren per dag werkzaamheden verrichten zonder dat 

daar een financiële vergoeding tegenover stond voor het 

slachtoffer. Verder werd de Wajonguitkering van het 

slachtoffer door de verdachten aangewend voor hun eigen 

huishouden en werd het slachtoffer als katvanger ingezet . 

De vordering van de benadeelde partij met betrekking tot de 

materiële schade van 2 451.115,44 bestond onder meer uit de 

posten niet ontvangen loon, geconfisqueerde uitkering en 

belastingtoeslagen. De rechtbank achtte deze onvoldoende 

vast komen te staan, omdat de gestelde schade uit onzekere 

variabelen bestaat, onduidelijk is immers of er 

teruggevorderd gaat worden, of sprake is van bruto of netto 

bedragen en over welke periode, terwijl door of namens 

verdachte de omvang ervan gemotiveerd is betwist. De 

rechtbank verklaarde de benadeelde partij voor dit gedeelte 

van de vordering niet ontvankelijk, omdat het in de 

gelegenheid stellen van de benadeelde partij om deze 

schadeposten alsnog nader te onderbouwen tot een 

onevenredige belasting van de strafrechtelijke procedure zou 

leiden. 

Door de rechtbank is een ontnemingsmaatregel opgelegd 

voor een bedrag van 2 401.616,66, cf. de vordering door het 

OM. De hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel is 

door de rechtbank ontleend aan de voordeelrapportage van 

de Inspectie SZW. In deze rapportage is het voordeel 

berekend op basis van de opbrengsten, verminderd met de 

kosten die in directe relatie staan tot de voltooiing van het 

delict. 

Uit het financieel onderzoek is gebleken dat alle opbrengsten 

die op de bankrekening van het slachtoffer waren 

overgemaakt door verdachten waren opgenomen en voor 

eigen gebruik waren aangewend. In de voordeelberekening 

zijn deze gelden daarom als opbrengsten betrokken. Daar is 

bij opgeteld het bedrag aan loon dat verdachten niet 

uitkeerden aan het slachtoffer. 

De kosten die door het echtpaar waren gemaakt doordat het 

slachtoffer bij hen verbleef, werden in aftrek gebracht. Voor 

de schatting van de hoogte van deze kosten werd door de 

rechter overeenkomstig de rapportage rekening gehouden 

met de beperkte leefomstandigheden, waaronder het 

slachtoffer moest leven – namelijk gehuisvest in een 

schuurtje naast de woning van de verdachten; daarom is in 

het rapport afgeweken van de geldende normbedragen 

betreffende kostgeld en is uitsluitend de berekening van 

kostgeld genomen zoals is verantwoord door de 

bewindvoering van slachtoffer.
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 | mr. C.J. Zweers, officier van justitie 
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Tot slot bepaalde de rechtbank dat veroordeelden ten 

aanzien van de opgelegde maatregel hoofdelijk aansprakelijk 

waren.

Uitbuiting arbeiders in rotifabriek 

ECLI:NL:RBAMS:2018:1117

Een man is veroordeeld voor mensenhandel en 

mensensmokkel. Hij had gedurende ruim twee jaar een 

aantal personen die illegaal in Nederland verbleven, in zijn 

rotifabriek te werk gesteld. Zij moesten daar 12 tot 17 uur per 

dag werken, gedurende zes dagen per week en dat onder 

zeer slechte omstandigheden. De lonen waren zeer laag en 

werden vaak maar deels uitbetaald. In de strafzaak 

oordeelde de rechter al dat verdachte, door de inzet van de 

illegale werknemers als goedkope arbeidskrachten, in staat 

was om gedurende een langdurige periode tegen zeer lage 

kosten een hoge omzet te genereren. Dat verdachte hier 

voordeel uit had getrokken was voor de rechter evident. De 

rechter legt 20 maanden gevangenisstraf op en de 

verplichting om de slachtoffers een schadevergoeding van (in 

totaal) 2 33.000 te betalen. De rechter wijst de materiele 

schade slechts gedeeltelijk toe, oordelend dat de omvang 

moeilijk is vast te stellen, omdat op grond van het dossier 

niet kan worden vastgesteld hoeveel uren de slachtoffers 

daadwerkelijk voor verdachte hebben gewerkt, terwijl zij 

bovendien als illegaal in Nederland verblijvend 

werkzaamheden hebben verricht, waardoor het wettelijk 

bepaalde minimumloon niet zonder meer als uitgangspunt 

kan gelden. 

In de ontnemingsprocedure wordt de hoogte van het 

wederrechtelijk verkregen voordeel ontleend aan het rapport 

dat is opgesteld door de Inspectie SZW. 

De rechter overweegt dat hierbij rekening moet worden 

gehouden met toeslagen voor werkzaamheden in de 

nachtelijke uren en op zon- en feestdagen, vakantietoeslagen 

en werkgeverslasten, zoals deze volgens de cao aan een 

legale werknemer dienen te worden uitbetaald. Immers, zo 

overweegt de rechtbank, de slachtoffers werkten met name 

in de avond- en de nachtelijke uren. Als zij in de ochtend 

werkten, dan was dit omdat het te verrichten werk nog niet af 

was. Voor het aantal uren wordt, in het voordeel van de 

verdachte, uitgegaan van het minimumaantal uren dat de 

kortst aanwezige werknemer volgens camerabeelden en 

getuigenverklaringen gewerkt heeft. 

In aftrek wordt genomen het gemiddelde van hetgeen 

volgens de verklaring van de verdachte ter terechtzitting en 

hetgeen volgens de verklaringen van de slachtoffers al wél 

was uitbetaald. 

De rechtbank schat het wederrechtelijk verkregen voordeel 

op 2 279.838,62. 

Conclusie 

Opmerkelijk is dat de rechter in de strafzaak ten aanzien van 

de schadevergoeding uitgaat van andere uitgangspunten dan 

in de ontnemingszaak.

Bij de schadevergoeding worden allerlei posten niet 

meegenomen omdat deze te onzeker zijn, of wordt niet 

uitgegaan van de cao terwijl die posten dan vervolgens wél 

worden meegenomen of wél de cao-normen als uitgangspunt 

worden genomen in de ontnemingszaak. In ieder geval lijkt 

het er op dat een (aanvullende) ontnemingsvordering vaak 

voor het slachtoffer dus nog soelaas kan bieden, aangezien 

deze zich via de procedure van art. 577b Sv op de 

ontnemingsopbrengst kan verhalen. Daarvoor is niet nodig 

dat de vordering van een benadeelde derde in rechte is 

toegekend volgens het Hof Den Haag. Volgens het hof volgt 

dit noch uit de wettekst, noch uit de wetgeschiedenis en de 

jurisprudentie. Wel moet er voldoende duidelijkheid bestaan 

over de vordering van de benadeelde derde (Hof Den Haag 17 

mei 2018, 000355-18 (niet gepubliceerd)).

Schadevergoeding bij seksuele uitbuiting 

Hierna zijn van een aantal uitspraken van de laatste jaren de 

toegekende schadevergoedingen op een rijtje gezet.

In het themanummer “Afpakken? Reken maar!”   is in het 

artikel “In mensenhandelzaken is geld geen bijzaak, maar 

een hoofdzaak” verwezen naar het feit dat slachtoffers vaak 

maar een schadevergoeding vragen gebaseerd op het 

absolute minimumbedrag van 2 100,00 per dag. Dit had veel 

te maken met de ook vaak minimale toekenning van 

schadevergoedingen. Als gekeken wordt naar onderstaande 

uitspraken, lijkt het er op dat die lijn toch verlaten is en ook 

rechters inmiddels – overeenkomstig het beeld dat opdoemt 

uit verklaringen, taps etc. - uitgaan van (veel) hogere 

opbrengsten per dag. Overigens wordt thans door het Hof 
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Den Haag in enkele recente uitspraken  opgemerkt dat 

aangezien er geen gegevens over de bruto-inkomsten per 

dag beschikbaar waren voor de gemiddelde omzet kan 

worden uitgegaan ‘van een in de rechtspraak inmiddels 

gangbaar forfaitair bedrag van € 200 per dag’. 

Hof Arnhem-Leeuwarden 28 juni 2013 

ECLI:NL:GHARL:2013:4608

Schadevergoeding: materiele schade: € 823.500,-

Het slachtoffer vordert 2 4000 per week, terwijl de verdachte 

ter zitting stelt 2 2000 per week; Hof gaat uit van gemiddelde 

van 2 3000 per week voor een periode van 6,75 jaar en  

44 weken per jaar.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 23 december 2014 

ECLI:NL:GHARL:2014:10097

Schadevergoeding (ambtshalve): totaal € 8.920

Dit is toegekend op grond van de berekening van 

Slachtofferhulp Nederland

Rb Den Haag 13 april 2016

ECLI:NL:RBDHA:2016:3902

Schadevergoeding: Ruim € 300.000,- 

De rechtbank gaat hier uit van een voorzichtige raming  

van 2 200 per dag en 5 dagen per week.

Hof Den Haag 15 september 2016 

ECLI:NL:GHDHA:2016:2681

Schadevergoeding: 3 benadeelde partijen, in totaal  

ruim € 400.000,-

Het Hof heeft hier de opbrengst “in het voordeel van 

verdachte” geschat op 2 100 per dag en gaat uit van 5 dagen 

per week.

Rb Amsterdam 11 november 2016 

ECLI:NL:RBAMS:2016:7360

Schadevergoeding: Ruim € 250.000,-

De rechtbank gaat uit van een schatting voor de eerste 

periode van2 100 per dag, die later oploopt tot 2 300 per  

dag en gaat uit van 6 dagen per week.

Rb Overijssel 15 december 2016 

ECLI:NL:RBOVE:2016:5140/5149

Zaak Wimber

Schadevergoeding: 1 verdachte die ruim € 200.000,- en andere 

verdachte die ruim € 400.000,- moet betalen aan benadeelde 

partijen. 

De rechtbank gaat uit van een opbrengst van 2 500 tot 700 

per dag, gedurende 3 jaar en 7 dagen per week, nu dit 

onvoldoende betwist was.

Rb Noord Nederland 22 december 2016 

(nog niet gepubliceerd)

Zaak Kolibri

Ontneming: schatting wvv ruim € 1.400.000,- 

De rechtbank neemt hiervoor als uitgangspunt de 

bewezenverklaring in de strafzaak dat het slachtoffer 2 1000 

per dag verdiende.

Rb Amsterdam 23 maart 2017 

ECLI:NL:RBAMS:2017:1830

Schadevergoeding: veroordeling tot 154.658,50 euro 

De rechtbank gaat op grond van het dossier uit van 2 300  

per dag

Hof Amsterdam 4 mei 2017 

ECLI:NL:GHAMS:2017:5550

Schadevergoeding: ogv vordering slachtoffers 2 en 3 € 100  

per dag (netto)

Voor de ontneming gaat het Hof uit van gemiddeld 2 300 

respectievelijk 2 350 per dag (bruto) uitgaande van de 

aannemelijk eigen verklaringen van deze slachtoffers 

alsmede het feit dat ze hun vorderingen tot 

schadevergoeding hadden beperkt. 

Omdat het door de slachtoffers verdiende geld in een 

‘gezamenlijke’ pot werd gedaan, waarvan veroordeelde 

bepaalde wat daarmee gebeurde, oordeelt het Hof dat hij  

zich dit geld toeëigende. 
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Rb Noord-Nederland 2 oktober 2017 

ECLI:NL:RBNNE:2017:3755 

Schadevergoeding: veroordeling tot € 117.032,50

De rechtbank gaat uit van 2 457 p.d. (fl.1000) gedurende  

46 weken en 5 dagen per week.

Rb Noord Nederland 5 december 2017 

ECLI:NL:RBNNE:4662

Ontneming: schatting wvv ruim € 300.000,- 

De rechtbank gaat hier gedeeltelijk uit van 2 500 in plaats 

van het gevorderde bedrag van 2 750 per dag; en gedeeltelijk 

van het gemiddelde bij het aangegeven variabel bedrag  

(2 350 waar verklaard was tussen de 2 200 en 2 500 en  

2 400 bij tussen de 2 200 en 2 600.)

Rb Den Haag 23 maart 2018 

nog niet gepubliceerd:

Zaak APUS (zaak met meerdere verdachten)

Schadevergoeding: 21 aangeefsters, aantal s.o’s vrijspraak; 

aantal vordering onvoldoende onderbouwd en aantal 

vorderingen bp’s toegewezen voor in totaal meer dan  

€ 100.000,-

Bij slachtoffer A gaat de rechtbank voor de tweede periode 

uit van 2 350 per dag en 6 dagen per week gedurende een 

jaar. 

1 ECLI:NL:RBOVE:2018:555, ECLI:NL:RBOVE:2018:557.

2 Nr. 72, najaar 2014.

3 Gerechtshof ’s Gravenhage 27 juni 2018, 

ECLI:NL:GHDHA:2018:1690 en Gerechtshof ’s Gravenhage 

11 juli 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1710.
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Wie, wat, waar in de afpakketen

Afpakteams en ontnemingsspecialisten

Ontnemingsspecialisten parketten

Helpdesks opsporing 

Internationaal afpakken

Vriendelijk verzoek om mutaties op deze lijsten

te mailen naar: afpakken.OM@om.nls

Colofon
aFPakken is het juridische vakblad van het Functioneel Parket 

waarin het thema afpakken en ontnemen van crimineel vermogen 

centraal staat. Het verschijnt minimaal vier maal per jaar.
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Fotografie
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