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Voorwoord 	 5 

In de pers duiken in toenemende mate berichten op over bendes die 
mensen smokkelen en verhandelen: vrouwen die een zonnige toekomst 
wordt voorgespiegeld en die vervolgens worden verhandeld aan borde-
len; kinderen die onder het mom van au pair in louche bedrijfstakken 

• belanden. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie heeft de 
handel in vrouwen uit Oost-Europa zich de laatste jaren in Nederland 
verdrievoudigd. De marechaussee wijst er op dat Nederland zich meer 
en meer tot een aantreldcelijk `transitoland' ontwilckelt omdat smokke-
laars hier relatief weinig risico lopen. 

Handel en smoklcel worden vaak met elkaar verward. Dat is met ver-
wonderlijk gezien de raalcvlaldcen met andere vraagstuldcen zoals ar-
moede, migratie en werving voor (informele) arbeid. De auteurs in dit 
nwnmer doen ons inziens geslaagde pogingen begripsmatige helderheid 
te verschaffen. Hun defmities kunnen alsvolgt worden verwoord. Van 

) • mensensmokkel is sprake wanneer men mensen uit winstbejag behulp--- 
zaam is bij het wederrechtelijk verschaffen van toegang tot of verblijf in 
Nederland. Van mensenhandel is spralce wanneer mensen onder dwang 
(of door misleiding) in de macht van andere personen belanden. Hoewel 
mensenhandel van oudsher gereserveerd wordt voor het domein van 
prostitutie (vrouwenhandel), ligt het meer in de rede alle vormen van 
gedwongen arbeid zoals huishoudelijke arbeid of werk in de horeca er 
onder te laten vallen. 

Een ander verschil is het volgende. Bij bestrijding van mensenhandel 
gaat het om bescherming van de verhandelde persoon. Bij de bestrijding 
van mensensmoldcel gaat het echter niet om bescherming van de illegale 
vreemdeling tegen malafide pralctijken maar om bescherrning van de 
staat tegen deze vreemdeling. Gesmoldcelden worden dan ook vaalc als 
'mededader' beschouwd omdat zij met de smokkel hebben ingestemd. 
Daar staat tegenover dat wanneer zij in hun land van herkomst met de 
dood worden bedreigd, zij goede redenen hebben met smokkelaars in 
zee te gaan en in een veilig land een asielaanvraag in te dienen. 

De omvang van mensensmokkel is veel groter dan van -handel. IND-
onderzoek geeft een indicatie voor ongeveer negenduizend asiel-
aanvragers die alleen al in 1995 Nederland werden binnengesmoldceld 
(zie het artikel van Van den Brink en Hildebrand) waarvan overigens een 
groot aantal uiteindelijk wordt teruggestuurd. Daar komt nog een onbe-
kend aantal ongeregistreerde gesmokkelde illegalen bij. Het totaal aantal 
verhandelde vrouwen dat momenteel in het Nederlandse prostitutie-
circuit werlczaam is, wordt maximaal op drieduizend geschat. Het totaal 
aantal buitenlandse prostituees ligt overigens ongeveer vijf maal zo hoog 
(zie de bijdrage van Altink). 

In haar openingsbijdrage prefereert M. Weijers het begrip 'vrouwen-
handel' omdat deze term het sekse-specifieke karakter van gedwongen 
informele arbeid het beste tot uitdrulddng brengt. Ze schetst de positie 
van slachtoffers van vrouwenhandel waarbij drie aspecten worden be-
sproken: de migratie voor arbeid, prostitutie en georganiseerde misdaad. 
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De auteur wijst crop dat er onder buitenlandse vrouwen weinig animo 
bestaat om aangifte te doen. Ze kunnen er - ondanIcs de erkenning van 
onrecht tijdens het onderzoek en de berechting - doorgaans alleen maar 
bij verliezen. De auteur concludeert dat door de verscherpte aanpak van 
illegale vreemdelingen de slachtoffers van vrouwenhandel er nog een 
probleem bij krijgen: hun bewegingsruimte wordt beperkt terwijI de af-
hankeliffcheid van malafide bemiddelaars toeneemt. Voor een verbeterd 
beleid is het nodig de aanwezigheid van buitenlandse vrouwen in de in-
formele arbeidssectoren als prostitutie te erkennen en de bescherming 
van slachtoffers wettelijk te regelen. 

R.H. Haveman betoogt dat het begrip vrouwenhandel teveel verwar-
ring oproept om goed bruikbaar te zijn. Zijns inziens kan beter gespro-
ken worden over gedwongen bemiddeling voor en exploitatie van prosti-
tutie. Een 'voorbeeldig beleid' zou moeten proberen alle vormen van 
dwang tegen te gaan, ook de 'dwang der omstandigheden'. Dat betekent 
dat prostitutie niet langer als moreel probleem moet worden bezien 
maar dat prostitutie legaal dient te zijn zolang voldaan is aan de gebrui-
kelijke criteria voor arbeid. De huidige strafrechtelfike benadering daar-
entegen creeert een illegale markt, drijft de prijzen voor bemiddeling op 
en marginaliseert buitenlandse prostituees. Ten slotte gaat hij na weLke 
maatregelen het beste kunnen worden genomen ter voorkoming en be-
strijding van gedwongen prostitutie. 

Op grond van interviews met vertegenwoordigers van politiekorpsen 
schetst I. Brand een beeld van zowel de slachtoffers van mensenhandel 
als de daders en hun werkwijze. Tevens stelt zij het lokale prostitutie-
beleid aan de orde, het toezicht door de politie, alsmede de signalering 
en opsporing van mensenhandel. Het slagen van dat laatste is sterk af-
hankelijk van de aangiftes en getuigeverldaringen. Ook Brand komt tot 
de conclusie dat de bereidheid om aangifte te doen niet groot is. De be-
geleiding en bescherming van de slachtoffers schieten tekort. Verbeterde 
preventieve regelingen (regulering via vergiumingenstelsel) en de vesti-
ging van een legale en open bedrijfstak bieden volgens de auteur de 
beste garantie om mensenhandel adequaat te bestrijden. 

S.M. Altink doet op journalistieke wijze verslag van de migratie van 
buitenlandse vrouwen the hun geluk op het Nederlandse (informele) 
arbeidscircuit komen beproeven. Zij bespreekt eerst de emancipatoire 
strijd voor erkenning van prostitutie als arbeid. lien gevolg hiervan is dat 
veel vrouwenpp vrijwillige basis besluiten naar Nederland at te reizen. In 
het tweede deel gaat ze nader in op gedwongen prostitutie, de rol van de 
georganiseerde misdaad daarbij, met name de werlcwijze van ronselaars 
en transporteurs. Altink merkt en passant op dat ook asielzoekers die 
soms hun hele vermogen aan de overtocht hebben uitgegeven ook na 
binnenkomst in Nederland door smoklcelaars onder druk worden gezet 
bepaalde activiteiten voor hen te verrichten. Het onderscheid tussen 
handel en smoklcel blifft daardoor ondoorzichtig. 
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De volgende artikelen zijn gewijd aan asielzoekers en mensensmoldcel. 
F. Florin neemt het dilemma tot uitgangspunt dat regeringen de grens-
bewaldng aanzienlijk hebben versterkt waardoor de vlucht van personen 
die voor hun leven te vrezen hebben, bemoeilijkt wordt. Hij somt eerst 
de maatregelen op die het overgrote deel der staten heeft genomen om 
binnenlcomst te bemoeilijken: boetes aan reders en luchtvaartmaat-
schappijen, pre-boarding checks, het vervaardigen van moeilijk na te ma- 
ken paspoorten en visa. Een consequentie hiervan is dat vluchtelingen in 
handen worden gedreven van professionele vervalsers en 
mensensmokkelaars die veel geld vragen. Anderen zien helemaal geen 
kans meer weg te komen en worden gedwongen in of nabij (oorlogs)- 
gebieden te verblijven waar vervolging dreigt. Tenslotte bespreekt Florin 
enige oplossingen voor het dilemma waaronder een grotere 
bemiddelingsfunctie voor de UNHCR. 

L. Doornhein beantwoordt in haar bijdrage de vraag wanneer reis-
agenten worden ingeschakeld en gaat na wat de werlcwijze van deze reis-
agenten is. Ze constateert dat een derde van de migranten die een asiel-
verzoek hebben gedaan, zijn geholpen door een reisagent. Veel • 
reisagenten maken misbruik van de situatie van de asielzoeker door veel 
geld te vragen. Bestudering van de dossiers leert dat een meerderheid 
van de reisagenten op deze louche manier diensten verleent. Maar, zo 
stelt Doornhein, louche of met, de asielzoekers hebben vaalc iemand 
nodig om het land te verlaten of Nederland binnen te komen'. Voorts 
blijkt de vooronderstellirig dat vooral 'oneigenlijke' asielzoekers gebruik 
zouden maken van reisagenten onjuist te zijn. Het is daarom de vraag, zo 
concludeert de auteur, of vluchtelingen wel geholpen zijn met het wets-
voorstel om voor mensensmokkel een hogere strafmaat in te voeren. 

O.E.J. van den Brink en H. Hildebrand benaderen het probleem van 
mensensmolckel vanuit het gezichtsveld van de Immigratie en Naturalis-
atie Dienst (IND) van het rninisterie van Justitie. De auteurs constateren 
op grond Van een aantal strilcte criteria dat ongeveer 30% van de ondei-
zochte asielzoekers uit een beperkt aantal landen aantoonbaar is ge-
smokkeld. Mogelijk ligt dit percentage aanzienlijk hoger. Daarnaast is het 
niet onwaarschijnlijk dat dit aantal zal toenemen wanneer het beleid on-
gewijzigd blifft. De auteurs benadrukken dat mensensmolckel het (inter-
nationale) toelatingsbeleid ondermijnt omdat de beheersing van 
migratiestromen bemoeilijkt wordt. Bovendien wordt als gevolg van deze 
smokkelactiviteiten een onevenredig groot beslag gelegd op de 
verwerlcingscapaciteit van de IND. 



Vrouwenhandel en de 
overheid 
De oplossingsstrategieen kritisch bezien 

drs. M. Wijers.  

8 

Vrouwenhandel is een relatlef nieuw delict. Hoewel vrouwenhandel al 
veel langer bestaat - het inmiddels oude wetsartikel stamt Mt het begin 
van deze eeuw - werd het onderwerp pas begin jaren tachtig in Neder-
land weer actueel als hedendaags fenomeen. Dat leidde vanaf 1987 tot 
verschillende parlementaire debatten die resulteerden in een aantal spe-
cifieke maatregelen. Ook internationaal staat vrouwenhandel in de aan-
dacht: als een vorm van geweld tegen vrouwen en als een schending van 
de mensenrechten. 

In het kader van de aanpalc van vrouwenhandel is een groot aantal ver-
schillende benaderingen en definities in omloop. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Vrouwenhandel is een complex probleem met vele raakvlaldcen 
met andere terreinen: migratie, prostitutie, mensenrechten, arbeid, in-
ternationaal georganiseerde criminaliteit, noord-zuid/ oost-west verhou-
dingen, ontwikkelingssamenwerking. Daarbij is de gekozen definitie 
sterk afhankelijk van de visie op prostitutie. 

Zo zijn er stromingen die alle prostitutie per deftnitie als vrouwenhan-
del zien. Daartegenover wordt met name vanuit de mensenrechten-hoek 
verbreding van de definitie van vrouwenhandel bepleit naar alle vormen 
van 'handef, ongeacht het doelwaarvoor, waarbij vrouwen terechtko- 
men in op slavernij gelijkende omstandigheden. Zo breidt de Advies 
Commissie Mensenrechten het begrip mensenhandel uit tot 'het door 
geweld of bedreiging dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandig-
heden voortvloeiend overwicht of door misleiding overbrengen van een 
persoon van de ene plaats naar de andere teneinde hem of haar in de 
feitelijke doch wederrechtelijke macht van anderen te brenged (Advies-
commissie, 1992). Kernelementen vormen dan dwang, geweld, mislei-
ding, aantasting van de wilsvrijheid, iemand in wederrechtelijke afhan-
kellilcheid brengen en houden. 

Ook wordt hier en daar de term vrouwenhandel vervangen door 
mensenhandel, zoals onlangs in het Nederlandse Wetboek van Straf-
recht. Hoewel daar zeker argumenten voor zijn, gaat mijn voorkeur toch 
jilt naar de term vrouwenhandel. Voomaamste bezwaar is wel dat met de 
vervanging van vrouwenhandel door mensenhandel het selcse-specifieke 

• De euteur is als medewerkster verbonden aan de Stichting tegen Vrouwenhandel te 

Utrecht 
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karalcter van deze vorm van geweld uit zicht verdwijnt: het zijn immers, 
vooral vrouwen die verhandeld worden en de handel speelt zich met ; 
name af in de sfeer van informele arbeid: prostitutie, entertainment, 
huishoudelijk werk, en daarmee verwant, de commerciele huwelijks-
markt. Het is geen toeval dat juist deze sectoren arbeidsrechtelijk vol-
strekt onbeschermd zijn en overbevolkt door vrouwen. 

Organisaties die zich met vrouwenhandel bezighouden worstelen dan 
ook al tijden om een goede en ondubbelzinnige definitie te vinden. De 
definitie stuurt immers in hoge mate de oplossingsstxategien. In dit arti-
kel ga ik uit van een werkdefinitie van vrouwenhandel als 'het proces 
waarbij vrouwelijke rnigranten door dwang, geweld, misleiding en mis-
bruik van overwicht tot prostitutie worden gedwongen en waarbij ele-
mentaire mensenrechten en vrijheden worden geschonden', zoals het 
recht om over eigen lichaam te beschikken, het recht zelf te beslissen wel 
of met in de prostitutie te werken en onder welke voorwaarden, het recht 
daarmee te stoppen, het recht op bewegingsvrijheid, het recht over de 
eigen identiteitspapieren te beschildcen, het recht te beschikken over de 
eigen verdiensten enzovoort. Ik beperk me daarbij tot handel voor pros-
titutie, met om principiele redenen, maar omdat dat het terrein is 
waarop de Stichting Tegen Vrouwenhandel de afgelopen jaren heeft ge-
werIct en waarop zich in Nederland inmiddels ook beleid ontwildceld 
heeft. 

Hoewel de strijd over definities nog met gestreden is, kan in ieder geval 
geconcludeerd worden dat het zinvol is om bij de ontwikkeling van stra-
tegieen de verschillende bovengenoemde terreinen te betrekken. Dat 
betekent dat preventie en bestrijding van vrouwenhandel niet beperkt 
kunnen worden tot (repressieve) maatregelen op het terrein van 
vreemdelingenrecht en strafrecht. Tegelijkertijd is dat wel het soort 
maatregelen dat met alleen het meest voor de hand ligt, maar ook voor 
de overheid het meest aantreldcelijk is omdat zij het nauwste aansluit bij 
de eigen belangen. De vraag kan echter gesteld worden wat hiermee 
wordt aangepakt - vrouwenhandel of bij voorbeeld de druk op de gren-
zen van West Europa - en of het aansluit bij wat voor de betrokken vrou-
wen het probleem is, in wiens belang immers vrouwenhandel wordt ge-
pretendeerd te worden bestreden. 

De vraag is zelfs scherper te stellen. Krijgen de betrokken vrouwen er 
niet een probleem bij in plaats van een probleem minder? En, als dat zo 
is, welke wegen moeten dan bewandeld worden? Voor antwoorden op 
die vragen is het van belang te kijken hoe het probleem van vrouwen-
handel er voor de betrokIcen vrouwen zelf uitziet. Welke positie nemen 
zij in? Waardoor wordt die bepaald? Wat zijn hun problemen, hun motie-
ven en hun behoeften? Waar willen zij in beschermd worden? 
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Positle slachtoffers vrouwenhandel 

Wanneer we vanuit het perspectief van de betroklcen vrouwen kijken, 
zijn er een aantal belangrijke factoren te onderscheiden die hun positie 
bepalen. In de eerste plaats zijn zij vreemdelingen, die overwegend naar 
Nederland (of West-Europa) zijn gekomen met het vooruitzicht hier werk 
te kunnen vinden. Het gaat dus om arbeidsmigranten. 

In de tweede plaats gaat het am prostitutie. Dat heeft een aantal con-
sequenties, die per land kunnen verschillen. leder land heeft zijn eigen 
prostitutiebeleid met z'n eigen gevolgen voor slachtoffers van vrouwen-
handel. Gemeenschappelijke kenmerken zijn dat prostitutie in elk land 
gemarginaliseerde en onbeschermde arbeid is, voorzover het al als ar-
beid erkend wordt, en dat het debat over prostitutie zowel nationaal als 

.internationaal in hoge mate door morele opvattingen en emoties ge-
Ideurd wordt. 

Ten derde gaat het om slachtoffers van georganiseerde criminaliteit. 
Bovendien gaat het om vrouwen, een element dat door alle genoemde 
factoren heen loopt. 

Migratie vaor arbeid 

Migratie als overlevingsstrategie is zo oud als de wereld. Migratie is ook 
niet voorbehouden aan bepaalde landen: nog recent veroorzaakte de 
melkquota een klein migratiestroompje van Nederlandse boeren naar 
Australie. De vrouwen waar wij over praten komen allen St de armere 
delen van de wereld. Armoede treft echter Met alle bevolkingsgroepen 
gellikelijk. Met name vrouwen en Icinderen warden relatief sterk getrof-
fen door de groeiende kloof tussen arme en rijke landen, een verschijnsel 
dat bekend staat als 'feminisering van de armoede'. 

Zo heeft de ineenstorting van het politieke en economische systeem in 
de voormalige oostbloklanden zijn weerslag op de hele bevolking, maar 
vormen vrouwen en lcinderen hierbinnen een extra kwetsbare groep. 
Vrouwen verloren na de omwenteling als eersten hun werk, voorzienin-
gen die voorheen gratis waren (medische zorg, onderwijs) moeten nu 
betaald warden. In een rapport over vrouwenhandel stelt de Poolse Fe-
ministische Associatie dat 'de groeiende werkeloosheid onder Poolse 
vrouwen, het gebrek aan herscholingsmogelijkheden, de lage uitkerin-
gen (minder dan 100$, terwijI de huur van een kamer al tussen de 100 en 
200$ bedraagt) en de toenemende noodzaak voor onderwijs te moeten 
betalen, ertoe leiden dat steeds meer jonge vrouwen besluiten om te 
proberen werk te vinden in het Westen of in de prostitutie in Polen (Po-
lish Feminist Association, 1994).' 

Net zoals in Polen, hebben ook in de andere 'ronselingslanden' grote 
groepen vrouwen de zorg voor het familie-inkomen, terwijI zij tegelijker- 
tijd nauwelijks toegang hebben tot werk op de formele arbeidsmarkt. 
Gevolg is dat het aantal vrouwelijke migranten de laatste decennia dra- 
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matisch is gestegen. Wereldwijd vormen vrouwen momenteel de helft 
van het aantal arbeidsmigranten, hoewel zij in de officiele politiek nog 
steeds voornamelijk als `volgers' van mannelijke arbeidsmigranten wor-
den beschouwd. 

Voor deze groep vrouwen, die aangewezen is op de informele - en on-
beschermde - sectoren van de arbeidsmarkt, heeft zich de laatste jaren 
een nieuwe internationale arbeidsmarkt ontwilckeld: de markt voor 
dienstmeisjes, voor 'exotische' echtgenotes, en voor de selcs- en 
entertainment-industrie. Het is deze markt waarop de talloze dubieuze 
agentschappen, impressario's en huwelijksbureaus zich bewegen. Omdat 
de mogelijkheden om binnen deze informele arbeidsmarkt legaal en 
zelfstandig te migreren uiterst gering zijn en vrouwen bovendien niet zelf 
over de nodige informatie, contacten en financier' beschikken, zijn zij 
vrijwel automatisch aangewezen op de diensten van de op deze markt 
opererende 'bemiddelaars'. Daarmee vormen zij een gemakkelijke prooi 
voor verschillende vormen van misbruik, misleiding en dwang (zie.00k 
Lap, 1993). 

Hoewel - aan de anderekant van de lijn - vrijwel alle bestemmings-
landen claimen geen immigiatielanden te zijn en een uiterst restrictieve 
immigratiepolitiek voeren, bestaat er tegelijkertijd in deze landen wel 
degelijk een marIct voor bepaalde vormen van arbeid en vertegenwoor-
digt deze ook een economische waarde. De groep vrouwen waar het hier 
over gaat werkt voor weinig geld, maakt geen aanspraak op sociale voor-
zieningen en genereert aanzienlijke inkomsten, zowel voor de staat (bij 
voorbeeld via belastingheffing), voor de temiddelaarsc voor de 'werkge-
vers', voor aanverwante bedrigstalcken (denk aan het Amsterdamse 
wallen-toerisme), als voor het crirninele circuit. Deze dubbelheid weer-
spiegelt zich ook in het spanningsveld tussen het officiele verbod op ar-
beid van migranten in de prostitutie en het feitelijke gedoogbeleid. 
, Zo ontstaat er een aanzienlijke kloof tussen het officiele beleid en de 

dagelijkse werkelijkheid, een kloof die naadloos gevuld wordt door het 
criminele circuit. Met het oog op de wens vrouwenhandel te bestrijden 
ligt het derhalve voor de hand deze kloof te gaan dichten. Dat kan door 
te erkennen dat er een markt voor bepaalde vOrmen van arbeid bestaat 
en daar vervolgens een werkbare oplossing voor te vinden. 

Voorwaarde daarvoor is dat werk in de informele sector, inclusief pros-
titutie, als werk erkend wordt en ook als zodanig wordt behandeld. Op 
grond van dat uitgangspunt kan de positie van de betrokken vrouwen 
worden verbeterd, kan een betere bescherming tegen dwang en uitbui-
ting worden geboden en kan een toezichtssysteem op bemiddelings-
buro's worcien ontwikkeld. Op internationaal niveau zouden de ILO (In-
ternational Labour Organization) en het IOM (International Organiza-
tion for Migration) hierin een voortrekkersrol kurmen spelen. 

In de praktijk zien we echter eerder een beweging in de omgekeerde 
richting: een steeds resirictiever immigratie- en vreemdelingenbeleid. 
Praktisch gevolg daarvan is niet zozeer een vermindering van de handel 

• 
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in vrouwen, als wel een toename van hun afhankelijkheid van 'bemidde-
laars', en daarmee van hun lcwetsbaarheid voor vrouwenhandel. Zolang 
er niets aan de oorzalcen wordt gedaan, en zolang er in het rijke Westen 
een dzwarte niet erkende markt bestaat voor deze arbeid, werken dit 
soort maatregelen niet alleen ineffectief, maar zelfs contraproduktief, in 
die zin dat zij vooral de vrouwen treffen, terwijI ze het criminele netwerk 
om hen heen buiten spel laten of zelfs in de kaart spelen. 

Hoewel dus nog betoogd kan worden dat dit type restrictieve maatre-
gelen in het voordeel van de handelaren werkt, kan in ieder geval niet 
worden volgehouden dat zij in het voordeel werken van de vrouwen die 
zij beogen te beschermen. Integendeel, niet ailed) vergroten zij hun af-
hankelijkheid van malafide tussenpersonen, maar ook leiden zij ertoe 
dat zij nog minder mogelijkheden hebben zich te verweren tegen de ver-
schillende vormen van dwang en uitbuiting waaraan zij onderworp en 
worden. Zij zijn in de eerste plaats illegale en ongewenste vreemdelin-
gen, niet beschermd door nationale wetgeving, noch door intemationale 
verdragen. 

Prostitutie 

12 

De tweede factor die in sterke mate de positie van de betroldcen vrouwen 
bepaalt, is het feit dat het om prostitutie gaat. Grofweg is het overheids-
beleid ten aanzien van prostitutie in de verschillende landen te onder-
scheiden in vier 'systemen', afhankelijk van de donainante visie op prosti-
tutie. leder systeem heeft z'n eigen consequenties voor verhandelde 
vrouwen (Van der Vleuten, 1991). 

Binnen de prohibitionistische visiewordt prostitutie gezien als een mo-
reel lcwaad dat met wortel en talc uitgebannen client te worden. In landen 
die hun prostitutiebeleid op deze visie baseren, zoals de Verenigde Sta-
ten en de Filippijnen, is prostitutie integraal verboden. Niet alleen eLke 
derde parth is strafbaar, maar ook de prostitute zelf. Een dergelijk ille-
gaal bestaan brengt prostitutes volledig in de macht van derden: bemid-
delaars, pooiers, politie-agenten, het justititle apparaat. Met name vet-
handelde vrouwen zijn volstrekt overgeleverd aan de willekeur van 
bordeelhouders en pooiers. Zelfs in theorie is er immers geen enkele au-
toriteit waar zij een beroep op kunnen doen. Zij zijn immers zelf ook 
strafbaar. 

Ook binnen de tweede visie, het abolitionisme, wordt prostitutie mo-
reel veroordeeld, hetzij als ondermijning van het gezin, hetzij als per de-
finitie een vorm van seksueel geweld. De prostitute wordt echter niet 
gezien als crimineel, ontaard of gevaarlijk, maar als slachtoffer dat be-
schermd moet worden tegen derden. Die bescherming vindt plaats door 
het strafbaar stellen van elke vorm van exploitatie van prostitutie van 
anderen, ongeacht de wil van de vrouw en ongeacht de wijze waarop ex-
ploitatie plaatsvindt. In het verlengde daarvan wordt elke staatsbemoeie-
nis afgewezen als vorm van medeplichtigheid aan pooierij. Voorzover er 
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sprake is van overheidsbemoeienis richt deze zich op bestrijding van 
overlast en handhaving van de openbare orde en soms op redding en 
rehabilitade van prostituees. 

De onderliggende notie is dat een vrije keuze voor prostitutie met mo-
gelijk is. Prostituees worden uitsluitend als slachtoffers gezien, met in 
staat om eigen keuzes te maken, laat staan de keuze voor prostitutie. Het 
aldus gecreeerde beeld van 'onschuldig slachtoffer' wil vervolgens in ge-
val van vrouwenhandel een vervolging nog wel eens in de weg staan, bij 
voorbeeld wanneer het slachtoffer met voldoet aan dit beeld omdat zij 
wist dat het om werk in de prostitutie ging of omdat zij - onder vrije om-
standigheden - als prostituee wil blijven werken of gewoon omdat zij een 
te mondige indruk maakt. 

De prostitutiewetgeving van de meeste Europese landen, waaronder 
Belgie, Engeland en op dit moment nog Nederland, is gebaseerd op deze 
visie, evenals de VN Vrouwenhandel Conventie uit 1949, zoals de pre-
ambule duidelijk maalct: 'Whereas prostitution and the accompanying 
evil of traffic in persons for the purpose of prostitution is incompatible 
with the dignity and worth of the human person and endanger the wel-
fare of the individual, the family and the community..' 1  

Dit leidt tot een tamelijk verwarrende en paradoxale situatie. Prosti-
tuee zijn is met strafbaar, maar werken als prostituee feitelijk we!. Hierbij 
is immers vrijwel altijd een derde partij betroldcen. Hoewel bedoeld om 
de prostituee te beschermen tegen uitbuiting door derden, is het effect 
tegengesteld. Decriminalisering van prostituees, terwip tegelijkertijd het 
illegale karalcter van de organisatie van hun werk wordt gehandhaafd, 
leidt tot isolatie en marginalisering van prostituees, terwijl het de dwang 
en uitbuiting binnen de prostitutiesector buiten het bereik van de wet 
laat (zie ook Pheterson, 1989). Ook organisatievorming of belangen-
behartiging van prostituees wordt sterk bemoeilijkt. 

Terwip prohibitionisme en abolitionisme zich, hetzij op korte hetzij op 
lange termijn, uitbanning van prostitutie tot doel stellen, is in het derde 
systeem, de reglementering, prostitutie min of meer geaccepteerd en ge-
legaliseerd als noodzakelijk kwaad. De overheidsbemoeienis is hier met 
zozeer geInspireerd door de idee dat de prostituee beschermd moet wor-
den, maar eerder door de idee dat de burger beschermd moet worden 
tegen de lcwalijke gevolgen van prostitutie. 

Regulering vindt plaats vanuit het belang van overlastbestrijding, 
openbare orde en volksgezondheid. Veelal is er een vorm van verplichte 
registratie en geslachtsziektecontrole, soms met straffen voor vrouwen 
die zich hier met aan houden, zoals in delen van West-Duitsland. Effect 
is een scheiding tussen een legaal en illegaal prostitutiecircuit. Veel vrou-
wen willen zich immers met laten registreren vanwege het stigmatise- 

1 Zie voor een uitgebreide kritiek op 1949 Conventie: Global alliance against traffic in women; 

a proposal to replace the 1949 Convention for the suppression of the traffic in persons and of 

the exploitation of the prostitution of others, Utrecht/Bangkok 1994. 
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rende effect. Anderen kunnen zich Set laten registreren, bij voorbeeld 
vanwege hun illegale verblijfsstatus, zoals de meeste migranten prosti-
tutes. Zij komen automatisch terecht in het 'Regale circuit. 

Ten slotte is er nog een vierde optie die momenteel in Nederland in 
discussie is. Uitgangspunt is decriminalisering, Met alleen van de prosti-
tute, maar ook van de exploitatie van prostitutie, voorzover deze Set 
gepaard gaat met dwang, misleiding en uitbuiting. 2  Bij deze discussie 
over de opheffing van het bordeelverbod spelen verschillende belangen 
een rot. Aan de ene kant de belangen van met name de gemeentelijke 
overheden bij het verkrijgen van meer instrumenten om prostitutie te 
beheersen - het bordeelverbod staat immers een actieve overheids-
bemoeienis in de weg aan de andere kant het belang van prostitutes 
bij erkenning van prostitutie Ms arbeid en verbetering van hun positie. 

Prostitutiebeleid moet binnen deze optiek gebaseerd zijn op het recht 
van vrouwen om zelf te beslissen of zij wel of niet Ms prostitute willen 
werken. Voorwaarde om dwang, geweld en uitbuiting binnen de prosti-
tutie te bestrijden zijn erkenning van prostitutie Ms arbeid, toepassing 
van arbeidswetgeving en andere wetgeving gericht op bestrijding van 
geweld. Kortom: bescherming van de rechten van prostitutes op de-
zelfde wijze Ms de rechten van andere werkende burgers worden be-
schermd. Bestrijding van vrouwenhandel en andere vormen van dwang 
en uitbuiting wordt zo mogelijk met in beginser dezelfde instrumenten 
Ms waarmee sinds de industriele revolutie ook in andere arbeidssectoren 
de meest schrijnende wantoestanden zijn bestreden. Ms belangrijke 
partners bij de bestrijding van die mistoestanden komen daarmee de 
organisaties van prostitutes en van exploitanten en de vakbonden in 
beeld. Het is dan ook op zijn minst verbijsterend dat juist nu - met de 
opheffing van het bordeelverbod in het vooruitzicht - de overheid heeft 
besloten om de Rode Draad, de organisatie van prostitutes, weg te be-
zuinigen. 

Voor wat betreft de bestrijding van vrouwenhandel kan op deze ma-
nier een preventief beleid gestalte krijgen, in tegenstelling tot een beleid 
dat slechts achteraf en incidenteel kan ingrijpen op basis van de strafwet. 
Via gemeentelijke vergunningenstelsels kunnen voorwaarden gesteld 
worden aan de bedrijfsvoering in deze sector. Tegen bedrijven waar op 
basis van onvnjwilligheid gewerkt wordt kan primair bestuursrechtelijk 
opgetreden worden met Ms uiterste sanctie sluiting van het bedrijf. Voor 
de vrouwen zelf betekent het dat zij bepaalde rechten kunnen claimen 

2 April 1995 kondigde minister Sorgdrager aan (opnieuw) met een wetsvoorstel voor de 

opheffing van het bordeelverbod (art 250bis Ma) te zullen komen. Een eerder voorstel 

hiertoe van minister Hirsch BaHM sneuvelde in de Eerste !Kamer als gevolg van de door 

hem aangebrachte wijzigingen in het oorspronkelijke wetsvoorstel. Zie hienzoor. Brief van 

de minister van Justitie houdende intrekking van het wetsvoorstel, Handelingen Eerste 

Kamer 1993-1994, 18202. nr. 127. 
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3 Wet Arbeid Vreemdelingen, in werking getreden op 1 september 1995. 
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en bij schending daarvan daadwerkelijk bescherming lcunnen vragen 
zonder onmiddellijk hun verblijf en hun inkomen op spel te zetten. 

Helaas lijkt er echter een hardnekkige tendens te bestaan om juist de 
buitenlandse vrouwen, om wier bescherming het bier gaat, van de moge-
lijkheden die het nieuwe beleid zou bieden uit te zonderen. Zo stelde 
Hirsch Bailin indertijd voor het bordeelverbod te handhaven voor de 
buitenlandse vrouwen, en werd recent via een Algemene Maatregel van 
Bestuur ter invoering van de nieuwe WAV 3  bepaald dat nooit vergunning 
verleend kan worden voor `werkzaamheden die geheel of gedeeltelijk 
bestaan uit het verrichten van sekuele handelingen met derden dan wel 
voor derden'. Daarmee worden pralctisch alle legale mogelijkheden om in 
Nederland in de prostitutie te werken afgesloten. Naar schatting is op dit 
moment circa 50% van de als prostituee werlczame personen in Neder-
land afkomstig van buiten de E.U. Gezien de internationalisering van de 
arbeidsmarkt en de relatief open grenzen zal een dergelijk verbod dan 
ook waarschijnlijk even effectief zijn als het huidige bordeelverbod is in 
het verbieden van bordelen. 

Wat het wel zal bewerken is een vlucht in de illegaliteit en naar de min-
der zichtbare en controleerbare vormen van prostitutie. Dit verhoogt het 
risico op dwang en uitbuiting en ondergraaft het tot nu toe opgebouwde 
vrouwenhandelbeleid, dat nu juist gebaseerd is op vergroting van zicht-
baarheid en bereikbaarheid van deze groep en op verlaging van de 
aangiftedrempel. Ongetwijfeld zal het bij gebrek aan handhaafbaarheid 
ook weer leiden tot een nieuw gedoogbeleid of in het ergste geval tot een 
willekeurig opjaag- en uitzetbeleid. Dat zal het vertrouwen van eventuele 
slachtoffers van vrouwenhandel in de politie niet bevorderen en geeft 
criminelen een extra middel om vrouwen onder druk te zetten (zie ook 
Wijers, Scholtes e.a., 1995). Voor wat betreft de buitenlandse vrouwen 
zouden we zo weer terug zijn bij een nieuwe variant van het oude aboli-
tionistische systeem, waarvan wij juist de ineffectiveit geconstateerd 
hadden waar het gaat om de bescherrning van betrokkenen tegen dwang 
en geweld. 

Ook hier kan dus de vraag gesteld worden wat men nu precies beoogt 
te bestrijden en wiens probleem wordt opgelost. Zeker met dat van de 
betrokken vrouwen. Integendeel, nog afgezien van de vraag of we bereid 
zijn onze halve politiemacht de komende jaren in te zetten in de jacht op 
illegale prostituees, is in ieder geval duidelijk dat hun leef- en werk-
omstandigheden er met op vooruit zullen gaan. Voor de vrouwen zelf is 
vooral hun rechteloze positie een probleem. Daardoor zijn zij vogelvrij 
en hebben zij nauwelijks mogelijkheden zich te weren tegen dwang en 
uitbuiting. Zij zouden gebaat zijn bij een regeling op grond waarvan zij 
op legale basis in Nederland kunnen werken en dezelfde wettelijke be-
scherming kunnen genieten als hun Nederlandse collega's. Een lichtpunt 
vormen dan ook de antwoorden van minister Melkert, mede namens 
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Sorgdrager, op vragen van Groen Links, waarin erkend wordt dat het ver-
bod in de WAV op gespannen voet staat met de doelstellingen van het 
vrouwenhandelbeleid: 'Vermeden dient te warden dat na de inwerking-
treding van de voorgenomen wijziging van 250 his WvSr. het voor niet EU 
onderdanen nog steeds onmogelijk is am op legale basis in de prostitute 
te werken'. 4  

Georganiseerde criminaliteit 

Vrouwenhandel is een misdrijf en vereist een zekere vorm van organisa-
tie. Mede onder invloed van de ontwilckelingen in Oost-Europa komt 
vrouwenhandel steeds sterker in het teken van georganiseerde criminali-
tett te staan. Onder de strategieen om vrouwenhandel te bestrijden 
scoort de strafrechtelijke dan oak hoog. 

Vervolging zonder aangeefsters en zonder getuigen is echter een las-
tige zaak. Sinds 1988 komen slachtoffers van vrouwenhandel dan oak in 
aanmerking voor een tijdelijke verbliffsvergunning voor de duur van de 
strafrechtelijke procedure. 5  Bij deze wijziging van het vreemdelingen-
beleid speelden indertijd twee motieven een rol: het belang van de Ne-
derlandse staat bij opsporing en vervolging en het belang van het slacht-
offer bij opvang. Desondanks net een groat deel van de vrouwen het 
inschakelen van de politic en het doen van aangifte niet direct als een 
bruikbare ontsnappingsroute. Daar hebben zij verschillende redenen 
voor. 

De meeste vrouwen hebben, terecht of onterecht, hoegenaamd geen 
vertrouwen in polite en justitie. In eigen land hebben zij ruime ervaring 
met corruptie en machtsmisbruik, maar oak in Nederland hebben mi-
granten prostituees veelal geen overweldigend goede ervaringen met de 
(vreemdelingen) politie. Oak in Nederland is een respectvolle benade-
ring van prostituees en zeker van prostituees die bovendien vreemdeling 
zijn geen gemeengoed. Bovendien zijn de meeste vrouwen illegaal, waar-
door contact met de polite direct verbonden is aan de dreiging van uit-
zetting. 

Hoewel op het eerste gezicht uitzetting, terug naar huis, een manier 
lijkt am aan de vrouwenhandel te ontsnappen, zit de werkelijkheid he-
laas opnieuw gecompliceerder in elkaar. Voor veel vrouwen is uitzetting 
nog bedreigender dan aanvaarding van de situate waarin zij zich bevin-
den en proberen daarin te overleven, in de hoop ooit nog hun oorspron-
kelff ke doelen te kunnen verwezelijken. Zij zijn ingegaan op het aanbod 
van een ronselaar omdat het een van de weinige lcansen leek aan de 
uitzichtsloosheid thuis te ontsnappen. Vaak hebben zij schulden ge-
maakt om de bemiddelingskosten te betalen. In veel gevallen is hun fa- 

4 Antwoord van de minister van SZW, mede namens de bewindslieden op Justitie van 14 juli 

1995. op de vragen van Groen Links van 5 juli 1995. 

5 Vreemdelingencirculaire, hoofdstuk 817 (von 0men 1322). inwtr. 1 augustus 1988. 
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milie (mede) afhankelijk van hun inkomen. Uitzetting betekent terugke-
ren met lege handen en met schulden die ze nooit zal kunnen afbetalen. 
Ms haar geschiedenis thuis bekend wordt, kan dat ernstige sociale con-
sequenties hebben, inclusief het risico van verstoting door haar familie. 
Overleven zonder famine is in de meeste landen bijna onmogelijk. 

Bovendien is het de vraag of uitzetting inderdaad ontsnapping aan het 
criminele circuit betekent. Er zijn meerdere gevallen bekend van vrou-
wen die bij thuiskomst opgewacht werden door hun handelaren. Er zijn 
vele manieren om vrouwen ook in hun eigen land onder controle te hou-
den: schulden die afgelost moeten worden, de dreiging famine te infor-
meren over haar prostitutie, intimidatie en geweld jegens de vrouw of 
haar familie. 

Vrouwenhandel is gebaseerd op geweld en bedreiging. Met de komst 
van politie en justitie verdwijnen deze bedreigingen niet, noch verfiezen 
ze hun effect. Famine en kinderen vormen een gemalckelijk doelwit voor 
het criminele circuit. Dat deze zich in een ander land bevinden is in het 
geval van vrouwenhandel, imrners internationaal georganiseerd, geen 
belemmering. Het netwerk-achtige karakter van vrouwenhandel maakt 
het vervolgens extra bedreigend. Zoals een verdachte tegen een vrouw 
zei na een mislukte ontsnappingspoging: 'Ik heb overal mensen om je in 
de gaten te houden. Jij kent hen niet, maar zij jou wet.' 

Soms worden vrouwen tegen elkaar ingezet. De een wordt bij voor-
beeld gebruikt om de ander te controleren in ruil voor bepaalde privile-
ges of wat meer bewegingsvrijheid. Vrouwen wordt valse informatie over 
elkaar gegeven of ze worden tegen ellcaar uitgespeeld. Zo wordt een web 
van desinformatie, onveiligheid en angst om hen heen geweven. Door dit 
systeem van desinformatie kunnen zij een volstrekt verkeerd beeld op-
bouwen van elkaars positie. Dat kan dan weer leiden tot een septit van-
wege tegenstrijdige verklaringen. 

De effecten van de extreme afhankelijkheidssituatie waarin slachtof-
fers zich bevinden zijn deels vergelijkbaar met wat iruniddels bekend is 
over gijzelingssituaties en de wijze waarop gegijzelden hierop reageren, 
zowel tijdens als na afloop van de gijzeling. Ook hierin is sprake van een 
extreme afhankelijkheidssituatie. Vergelijkbaar is het mechanisme om de 
handelaarigijzelnemer in bescherming te nemen, of te hopen dat hij 
misschien toch zijn beloftes nakomt als je maar doet wat hij zegt. 

Een beproefde overlevingsstrategie in een machteloze situatie is te 
proberen jezelf te beschermen door degene in wiens macht je bent zo 
gunstig mogelijk te stemmen, bij voorbeeld door te anticiperen op het 
gewenste gedrag. In valctermen heet dat 'identificatie met de agressor': 
de gegijzelde verbroedert zich ongewild met de gijzelnemer. In media-
termen lcwam ik het recent in de discussie over Dutchbat tegen als het 
`Karremanssyndroom'. 

Ten stone zijn alle vrouwen zich zeer bewust van de heersende opvat-
tingen over prostituees. Dit is een van de redenen waarom zij met willen 
dat anderen weten dat zij als prostituee werken of hebben gewerkt. Dit 
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verklaart mede haar gebrek aan enthousiasme voor aangifte. De beslis-
sing om politie en justitie in te schalcelen is immers altijd gebaseerd op 
de overtuiging dat je bepaalde rechten hebt, en dat je bescherming daar-
van kan claimen als the rechten geschonden worden. Overigens maalct 
de Nederlandse wet formeel dit onderscheid niet. Ook prostituees kun-
nen verhandeld worden.De Duitse strafwet bij voorbeeld maakt dit on-
derscheid we!: op het verhandelen van prostituees staat een lagere straf 
dan op vrouwenhandel met 'onschuldige slachtoffers'. 

Belting Nederlandse staat versus belang slachtoffer 

Hoewel het belang van de Nederlandse staat bij opsporing en vervolging 
redelijk duidelijk is, is dat voor wat betreft de slachtoffers niet direct het 
geval. Het strafrechtelijk proces dient principieel andere belangen dan 
die van het slachtoffer. Dat is zo bij andere misdrijven en dat is ook zo bij 
vrouwenhandel. Waar de positie van slachtoffers in het strafproces een 
algemeen probleem is, is dat zeker het geval bij vrouwenhandel. Niet al-
leen is het strafproces zelf uiterst belastend, ook de gevolgen ervan kun-
nen nogal ingrijpend zijn. Voor Nederland is de kous af als de strafzaalc is 
afgesloten, voor het slachtoffer beslist niet. 

Wanneer een vrouw aangifte doet - uit eigen beweging of omdat ze als 
illegale vreemdeling wordt aangehouden - neemt ze een groot risico, ter-
will ze tegelijkertijd nauwelijks bescherming geniet tegen de gevolgen. 
Zolang ze in Nederland verblijft kan haar veiligheid redelijk gewaarborgd 
worden, maar zodra ze Nederland uit is houdt dat op. De macht van de 
Nederlandse politie stopt bij de grens, die van het criminele circuit niet. 
De kans dat de autoriteiten in haar eigen land in staat en bereid zullen 
zijn haar bescherming te bieden is nihil. 

Aangifte verhoogt niet alleen het risico op represailles, maar ook de 
kans dat in eigen land bekend wordt wat er hier is gebeurd, zeker als het 
strafrechtelijk onderzoek zich uitstrekt tot haar eigen land. Behalve dat 
zij niet op haar eigen overheid hoeft te rekenen als het gaat om bescher-
ming tegen represailles, kan die overheid zelf een nieuwe bron van pro-
blemen zijn. Hoewel in Nederland de vrouw zich niet aan enig strafbaar 
feit heeft schuldig gemaakt, kan dat in haar eigen land anders liggen. In 
het Russische Wetboek van Strafrecht (art. 83) staat bij voorbeeld een 
gevangenisstraf van een tot drie jaar op 'onwettig verftek naar het but-
tenland' (zie ook Van Oosterom, 1994). Ook Polen kent een dergelijke 
strafbaarstelling. Zo weigerde de Poolse ambassade enige tijd geleden op 
grond van lillegale grensoverschrijding' een slachtoffer van vrouwenhan-
del een nieuw paspoort: het slachtoffer werd zelf gezocht door de Poolse 
justitie. Daarbij was het niet van belang dat het betrokken slachtoffer er 
pas in Nederland achter lcwarn dat haar - door de verdachten verzorgde - 
paspoort vals was. 

Aangezien voor de meeste vrouwen terugkeer naar huis - vrijwillig of 
gedwongen - het uiteindelijk vooruitzicht is lijict aangifte haar perspec- 
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tieven met echt te verbeteren, integendeel. Vooralsnog lijkt dus ook de 
strafrechtelijke aanpak eerder haar problemen te vergroten clan op te 
lossen. 

Dat wil natuurlijk met zeggen dat vrouwen nooit belang hechten aan 
aangifte en vervolging. Niet voor niets is er onder andere door de Stich-
ting Tegen Vrouwenhandel een jarenlange lobby gevoerd om vrouwen-
handel als misdrijf serieus genomen te krijgen. Vrouwenhandel schendt, 
naast veel andere zaken, zeker ook het rechtsgevoel van de betrokken 
vrouwen. Vervolging zet een norm en betekent een vorm van erkenning 
van onrecht: een erkenning dat een ander Met het recht heeft zoiets met 
je te doen. Zoals een Filippijns slachtoffer van vrouwenhandel haar ja-
renlange strijd om haar handelaren veroordeeld te krijgen motiveerde: 
'I'm not only doing this for myself, but also to give courage to other vic-
tims of trafficking, by proving them that there is a way to win justice' 
(Lisa, 1991). Maar een strafrechtelijke aanpak garandeert nog geen rech-
ten, en dat is waar vrouwen vooral behoefte aan hebben. 

Het merlcwaardige zit er met name in dat weliswaar breed erkend 
wordt dat slachtoffers in het algemeeniiiet zoveel te winnen hebben bij 
het strafrecht, maar dat dat in de discussie over vrouwenhandel opeens 
vergeten lijkt. Dat kan zover gaan dat er behoorlijke druk op vrouwen 
wordt uitgeoefend om zo met goedschiks dan desnoods lcwaadschiks aan 
het strafrechtelijk onderzoek mee te werken, bij voorbeeld door ze voor 
de keuze te stellen om Of aangifte te doen, Of de cel in te gaan ( dat Wil 
zeggen vreemdelingenbewaring). Een alternatief zou natuurlijk zijn - en 
de vreemdelingencirculaire biedt die mogelijkheid - om in de eerste 
plaats opvang voor het slachtoffer te regelen..Vanuit die situatie kan ze 
clan in alle rust besluiten wat zij wil. 

Ook hier is weer de vraag, op welke voorwaarden het strafrecht vrou-
wen wel iets te bieden heeft, wat hen wel zou helpen en op welke wijze 
beide belangen te verenigen zijn. In de eerste plaats speelt dan natuurlijk 
de lcwestie van bescherming tegen represailles. De regeling van de tijde-
lijke verblijfsvergunning wordt nogal eens beschouwd als zeer ruimhar-
tig en de discussie over de gevaren van misbruik duikt dan ook met de 
regelmaat van de klok op. Maar wat biedt die regeling vrouweri nu wer-
kelijk? .  

Natuurlijk is het prettig voor een slachtoffer als zij niet zonder meer de 
grens over wordt gezet en enige hulp en opvang geboden kan lcrijgen. 
Dat is grote winst in vergelijking met het beleid in de meeste ons omrin-
gende landen en daar is hard voor gevochten. Maar hoewel in de oor-
spronkelijke kamermotie nog beide belangen worden genoemd als mo-
tieven voor het verlenen van een tijdelijke verblijfsvergunning - het 
belang van het slachtoffer bij opvang en het belang van de Nederlandse 
overheid bij het verlagen van de aangiftedrempel en het behotid van ge-
tuigen6 - is in de uiteindelijke uitwerldng in de vreemdelingencirculaire 

6 Handelingen TK 52, 1 maart 1988 
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(Vc B17) vooral het Nederlandse belang van opsporing en vervolging te-
rug te vinden. 

De trend die daarmee gezet is laat zich oak in de pralctijk zien. Volgens 
Vc B17 komen aangeefsters in aanmerldng komen voor een vergunning 
tot verblijf gedurende het opsporings- en vervolgingsonderzoek en de 
berechting in feitelijke aanleg. Daarmee wordt in ieder geval een, zij het 
minimale, zekerheid aan het slachtoffer geboden, waar zowel de vrouw 
als de hulpverlening zich op in kan stellen. In de pralctijk echter wordt 
voortdurend gepoogd het verblijf van de vrouw uitsluitend afhankelijk te 
stellen van haar nut als getuige. Zodra ze niet meer nuttig is als getuige, 
kan ze er wel uit, ongeacht of de zaak nog loopt, ongeacht de hulp die de 
vrouw nog nodig heeft en ongeacht wat dit voor haar betekent. 

Maar ook als Vc B17 correct wordt toegepast, is verblijf en slachtoffer-
zorg volstrekt afhankelijk van de strafrechtellike procedure. Indien een 
vrouw niet terug kan of wil, kan ze in schrijnende gevallen weliswaar een 
beroep doen op verblijf op humanitaire gronden, maar de kans dat een 
dergelijk verzoek wordt gehonoreerd is minimaal. Bij de Stichting Tegen 
Vrouwenhandel zijn welgeteld acht 0) gevallen bekend - over een pe-
node van bijna negen jaar - waar inderdaad verblijf op klemmende rede-
nen van humanitaire aard werd toegestaan. 

Er is geen specifiek beleid met betrelcldng tot het verlenen van een hu-
manitaire verbliffsvergurming, waarbij rekening wordt gehouden met de 
bijzondere positie van vrouwenhandelslachtoffers, zoals het risico op 
represailles en haar maatschappelijke positie in eigen land als bekend 
wordt dat zij als prostituee heeft gewerkt. Vooralsnog stelt de regering 
zich op het standpunt dat een dergelijk beleid overbodig is. Een al jaren-
lang gevoerd pleidooi hiervoor Icrligt geen voet aan de grand. Tegelijker-
tijd wordt de noodzaalc alleen maar klemmender nu vrouwenhandel 
steeds meer het karakter van georganiseerde criminaliteit aanneemt. Be-
scherming tegen de gevolgen van aangifte, ook als dat betekent dat zij 
niet meer terug naar huis kan, zou nu iets zijn waarmee vrouwen echt 
geholpen zijn. 

Daarnaast zouden vrouwen gebaat zijn bij een zorgvuldiger behande-
ling tijdens de strafrechtelijke procedure zelf, zoals het niet vermelden 
van haar adres in het proces-verbaal en het informeren van het slachtof-
fer over bij voorbeeld vrijlating van verdachten. Verbijsterend is even-
eens het gemak waarmee het middel van rogatoire commissies gebruikt 
wordt, oftewel het afreizen van politie, justitie en advocaten am de 
vrouw in eigen land te horen. 

Een schrijnend voorbeeld van de gevolgen die zoiets kan hebben 
vormt het verhaal van de Indonesische (moslim)vrouw die, conform de 
Indonesische mores, na publiekelijke aankondiging in de pens in het 
openbaar gehoord werd. Tot dan toe had zij haar geschiedenis geheim 
kunnen houden voor haar omgeving. Na het optreden van de Neder-
landse justitie was daar natuurlijk geen sprake meer van. Toen een me-
dewerkster van de Stichting Tegen Vrouwenhandel een half jaar na data 
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contact met haar had, bleek dat zij al zes maanden haar huis met meer 
uit had gedurfd. 

Een ander punt waarmee vrouwen geholpen zouden zijn betreft de 
geldlcwestie. Niet alleen zou het zeer direct aan hun rechtsgevoel tege-
moet komen als zij jets terug zouden zien van de duizenden guldens die 
aan hen verdiend zijn, maar ook zou het lcunnen beschikken over wat 
geld een wereld van verschil maken voor hun toekomst. Geld betekent 
rehabilitatie thuis, het lawmen af betalen van schulden en een basis om 
in eigen land weer wat op te bouwen. Een mogelijkheid om tegemoet te 
komen aan de belangen van de vrouw zou dan ook zijn om de gronden 
voor verblijf onder Vc B17 uit te breiden naar civielrechtelijke procedu-
res. Ook binnen het strafrechtelijk proces zijn er sinds de wet Terwee 
meer mogelijkheden voor schaderegelingen en schadevergoedingen. Tot 
nu toe is er bij de Stichting tegen Vrouwenhandel echter nog geen zaak 
bekend waarin politie en justitie zich hebben ingespannen om deze 
nieuwe mogelijkheden ten behoeve van slachtoffers van vrouwenhandel 
te benutten. 

Ten slotte geeft het merendeel van de vrouwen, ondanks alle proble-
men die hen bij terugkeer te wachten staan, hier toch de voorkeur aan. 
Voor hen zouden terugkeerprograrruna's en opleidingsmogelijkheden 
een reele karts vertegenwoordigen om in eigen land weer een bestaan op 
te bouwen. 

Ruwweg zijn er twee soorten strategieen te onderscheiden. Aan de ene 
kant vinden we de repressieve strategieen. Daartoe behoren zowel een 
restrictievere imtnigratiepolitiek als een verscherpte strafrechtelijke aan-
palc. De achterliggende gedachte daarbij is dat `als we twee sloten op de 
poort naar Nederland aanbrengen' (zie ook Haveman en Wijers, 1992) 
buitenlandse vrouwen met hier naar toe kurmen komen en dus ook geen 
slachtoffer van vrouwenhandel kunnen worden, respectievelijk dat als 
we de straffen maar hoog genopg maken en de pakkans groot genoeg de 
daders zich wel laten afschrildcen. 

Ik heb geprobeerd te laten zien dat deze strategieen met alleen maar 
een zeer beperlct preventief effect hebben, maar dat ook steeds de vraag 
gesteld moet worden wiens belangen daarmee nu feitelijk gediend wor-
den. Daarbij hebben repressieve strategieen de nare neiging uit te wer-
ken ten nadele van degenen die ze beogen te beschermen, bij voorbeeld 
door de bewegingsvrijheid van vrouwen te beperken of door vrouwen te 
gebruiken als getuigen om georganiseerde criminaliteit te bestrijden 
zonder hen de daarbij horende bescherming te bieden. Tegelijkertijd zijn 
repressieve strategieen het meest voor de hand liggend, relatief eenvou-
dig, en aantreldcelijk omdat zij nauw aansluiten bij de verschillende an-
dere overheidsbelangen. Vrouwenhandel gaat dan gebruikt worden als 
legitimatie voor heel andere belangen en doelen. 
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Aan de andere kant vinden we de strategieen die zich richten op de 
versterking van de positie en de rechten van de betrokken vrouwen als 
middel om geweld en uitbuiting te bestrijden. Uitgangspunt daarbij is 
het recht op zelfbeschikking van vrouwen waarbij de positie en de belan-
gen van de betrokken vrouwen S basis worden genomen. Vrouwenhan-
del is dan een vorm van schending van de mensenrechten van vrouwen. 
Het debat verschuift zich zo naar de toepassing van mensenrechten-
principes en -instrumenten. 

net felt dat geweld tegen vrouwen deel uitmaalct van de mensen-
rechten- agenda is nog betrekkelijk nieuw. Pas twee jaar geleden, na een 
jarenlange intemationale lobby door vrouwenorganisaties, werden 
vrouwenrechten erkend als mensenrechten. In dit opzicht vormde de 
UN World Conference on Human Rights in 1993 een mffipaal in de strijd 
tegen geweld tegen vrouwen en in het proces om de mensenrechten van 
vrouwen te integreren in de algemene mensenrechten-agenda. Tot dan 
toe werd geweld tegen vrouwen vooral gezien S een prive lcwestie, waar 
overheden zich buiten dienden te houden (zie ook Dutch, 1995). Met de 
erkenning van geweld tegen vrouwen als schending van mensenrechten 
is ook het debat over vrouwenhandel steeds meer in het teken van men-
senrechten komen te staan. 

Ook binnen het mensenrechtendebat zijn verschillende benaderingen 
te onderscheiden (Bunch, 1990). Door sommigen wordt de nadruk 
vooral gelegd op vrouwenrechten als onderdeel van de reeds erkende 
'eerste generatie' politieke en burgerrechten: 'Dit brengt met zich mee 
zowel het zichtbaar maken van vrouwen die blootstaan aan algemene 
schendingen van mensenrechten als ook het aandacht vragen voor bij-
zondere schendingen die vrouwen treffen omdat zij vrouw zijn' (Bunch, 
1990, p. 5). 

Deze benadering werd onder andere verwoord door de NGO's (Niet 
Gouvernementele Organisaties) werlczaam op het gebied van vrouwen-
handel tijdens de ECE-meeting 7  ter voorbereiding van Peking. Len van 
de daar ingebrachte arnendementen op het concept Platform voor Actie 
luidde: 'Governments are called upon to recognize that sexworkers are 
particularly vulnerable to human rights abuses, based on their status as 
sexworkers, and that this vulnerability is one of the root causes of traffick-
ing in women. Measures should be taken to ensure that sexworkers can 
exercise the fultrange of civil, political, social, economic and cultural 
rights. All national and international laws, treaties and practices that vio-
late the human rights of sexworkers should be repealed, including laws 
that criminalize prostitution'. 8  

7 High Level Regional Prepratory Meeting for the Fourth World Conference on Women. 

Economic Commission on Europe. gehouden in Wenen, oktober 1994. 

B The NGO Caucus at the High Level Regional Preparatory Meeting for the Fourth World 

Conference on Women. Amendments to the draft regional Platform for Action - Women in 

a changing. World - Call for Action from ECE perspectieve, october 1994 
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Als een van de weinige landen lijkt Nederland bereid deze weg in te 
slam. Of ook de buitenlandse vrouwen en de bestrijding van vrouwen-
handel daar van mee zullen kunnen profiteren zal afhangen van de poli-
tieke bereidheid om de aanwezigheid van buitenlandse vrouwen in de 
prostitutie te erkennen. 

Anderen benadrukken vooral de noodzaak aan de sociaal economi-
sche achterstelling van vrouwen een einde te maken als sleutel voor de 
oplossing van andere problemen, waaronder de Icwetsbaarheid van 
vrouwen voor geweld. Vertaald naar vrouwenhandel betekent dit dat 
strategieen zich vooral richten op bestrijding van de groeiende verar-
ming van vrouwen in de 'derde wereld'-landen en sinds een aantal jaren 
ook Oost- Europa, als oorzaalc van vrouwenhandel. Zo zou bij elk pro-
gramma voor ontwikkelingssamenwerlcing of economische hulp het ef-
fect op de positie van vrouwen standaard toetsingscriterium moeten 
zijn. 

Een derde benadering legt de nadrulc op het scheppen van nieuwe vor-
men van wetgeving tegen discriminatie van en geweld iegen vrouwen 
om vrouwenrechten als mensenrechten geeffectueerd te krijgen. Ge-
poogd wordt om 'bestaande legale en politieke instituties voor vrouwen 
te laten werken en de verantwoordelijkheid van de staat uit te breiden 
voor wat betreft schendingen van mensenrechten van vrouwen' (Bunch, 
1990, p. 7). Verschillende van de maatregelen die sinds 1987 onder druk 
van NGO's en actieve met name vrouwelijke parlementsleden zijn geno-
men om vrouwenhandel te bestrijden, zoals de wijziging van het 
vrouwenhandelartikel (artikel 250 ter WvSr.) en de invoering van de tij-
delijke verblijfsvergunning passen binnen dit kader. Ook het aanspreken 
van de staat op haar verantwoordelijIcheid voor de betroldcen vrouwen, 
waar het gaat om het bieden van bescherming tegen de gevolgen van 
aangifte en het optreden als getuige, past hierbinnen. Het voornaamste 
voorbeeld,van deze benadering is de 'Convention on the Elimination of 
all forms of Discrimination Against Women'. Artikel 6 van deze conventie 
verplicht partijen alle geeigende maatregelen, inclusief wetgeving, te ne-
men 'to suppress all forms of trafficking in women and exploitation of 
prostitution of women'. 9  Helaas ontbreekt een nadere invulling van wat 
geeigende maatregelen zouden zijn en is ook hier, zoals in vele interna-
tionale dokumenten niet duidelijk wat nu precies bestreden moet wor-
den: moet 'exploitation' opgevat worden als uitbuiting of uitbating, moet 
vrouwenhandel en gedwongen prostitutie bestreden worden of prostitu-
tie per se? Bovendien ontbreken vooralsnog adequate toezichts-
mechanismen. Desondanlcs biedt dit artikel een handvat voor verbete-
ring van de internationale wettelijke bescherming van slachtoffers van 
vrouwenhandel en kunnen de mogelijkheden die het verdrag en het co- 

9 Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, aangenomen 

door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1979, tot nu toe geratificeerd 
door 130 staten, waaronder Nederland. 
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mite bieden meer dan tot nu toe benut worden (voor een uitgebreide 
bespreldng zie Lijnzaad, 1994). 

Ook binnen deze strategie past het pleidooi voor vervanging van de 
verouderde 1949 Conventie" door een nieuwe, moderne conventie. Een 
nieuwe conventie zou gebaseerd moeten zijn op de sociale, economi-
sche, politieke en culturele mensenrechten van vrouwen, in het bijzon-
der het recht op zelfbeschikking, en op een bredere definitie van vrou-
wenhandel." Ook andere verdragen op het gebied van mensenrechten 
zouden in dit kader een rol kunnen spelen", zoals het Internationale 
Verdrag inzalce Burgerlijke en Politieke rechten en de 'International Con-
vention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Mem-
bers of their Families'." 

Voor een deel wordt momenteel toepassing van de verschillende ver-
dragen, met name die in de sfeer van arbeid en migratie, geblokkeerd 
door het feit dat arbeid van vrouwen in de informele sector niet erkend 
wordt. Het zou een grote stap voorwaarts zijn als het ILO zich zou gaan 
inspannen om werk in de informele sector, inclusief prostitutie en huis-
houdelfike arbeid, erkend te Icrfigen als arbeid en het initiatief zou ne-
men Internationale standaards voor deze sector te ontwikkelen. Op de-
zelfde wijze zou een Internationale standaard ontwikkeld kunnen 
worden met een set minimum regels voor de bescherming van slachtof-
fers van vrouwenhandel. Het verschaffen van een tfidelfike verblfifstitel, 
adequate getuigenbescherming, schadevergoedingsmogelfilcheden, 
opleidingsmogelijkheden, terugkeerprogramma's, en het recht op so-
ciale, medische en juridische bijstand zouden bier deel van kunnen uit-
maken. 
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Prostitutie 

Bemiddeling, exploitatie en het stratrecht 

mr. R.H. Haveman *  

Mensenhandel - vrouwenhandel - is een probleem dat de laatste vfiftien 
jaar toenemend in de belangstelling staat. Ook aan het begin van deze 
eeuw, toen het als strafbaar feit in het Wetboek van Strafrecht werd opge-
nomen, was vrouwenhandel onderwerp van een maatschappelijke en 
politieke discussie. 

Maar wie die discussie over vrouwenhandel beldjkt moet constateren 
dat niet steeds duidelijk is water met 'vrouwenhandel' wordt bedoeld. 
Vooral het parlementaire debat van de laatste honderd jaar blinkt niet uit 
door helderheid. Tegelijkertijd wordt wel tot maatregelen besloten die 
vrouwenhandel zouden moeten voorkomen of tegengaan. Zo is een 
delictsomschrijving geformuleerd, met aansluitend opsporings- en 
vervolgingsbeleid in de vorm van richtlijnen, en zijn vreemdeling-
rechtelfike maatregelen genomen. 

Men begeeft zich echter op glad ijs als maatregelen worden genomen 
ter oplossing van een niet helder gedefinieerd probleem. Dan is de kans 
niet gering dat met die maatregelen een heel ander probleem wordt op-
gelost dan bedoeld, of dat het bedoelde probleem er juist mee in de hand 
wordt gewerkt. Dit gevaar is bij vrouwenhandel des te groter door de 
nauwe relatie met een zo moreel beladen onderwerp als prostitutie. De 
visie die men op prostitutie als zodanig heeft is in hoge mate bepalend 
voor de vraag wat onder vrouwenhandel wordt verstaan, en dus ook op 
de maatregelen die ertegen genomen moeten worden. 

In dit artikel wordt ingegaan op de betekenis van het begrip vrouwen/ 
mensenhandel, teneinde aan de hand daarvan te bekijken welke maatre-
gelen kunnen worden genomen ter voorkoming en bestrijding ervan. 
Tegelfikertijd blijkt dan de waarde van de door de overheid genomen 
maatregelen. Welk 'gebied' wordt met vrouwenhandel bestreken? Wat is 
daarbinnen problematisch? Wat kan worden gedaan om dat problemati-
sche tegen te gaan? Hoe moet in het Licht daarvan het overheidsbeleid 
inzake vrouwenhandel worden beoordeeld? 

De belangrijkste conclusies zijn, dat in plaats van over vrouwen- of 
mensenhandel hetet kan worden gesproken over gedwongen bemidde-
ling voor en exploitatie van prostitutie; de wijze waarop de overheid 
daartegen optreedt vertoont grote gebreken. 

• De auteur is als docent straffproces)recht werkzaam aan de Open Universiteit te Heerlen. 

26 



Prostitutie 

Uitgangspunt: prostitutie is arbeid 

27 

Voor een goed begrip van de discussie over vrouwenhandel is het nood-
zakelijk kort in te gaan op verschillende visies op prostitutie die de afge-
lopen eeuw in sterke mate hebben bepaald wat onder vrouwenhandel 
moet worden verstaan. Ik beperk me daarbij tot het Nederlandse debat. 1  

Aan het begin van deze eeuw overheerste de zogenaamde abolitio-
nistische visie op prostitutie. Voor abolitionisten 2  is het ondenkbaar over 
prostitutie als beroep te praten; prostitutie is een vorm van (seksuele) 
slavernij. Een weloverwogen keuze voor prostitutie is vrijwel onmogelijk. 
Degenen die van de prostituee profiteren - bemiddelaar en exploitant - 
moeten wOrden gestraft. Niet de prostituee zelf, want zij is in deze visie 
slachtoffer. Gecombineerd met maatregelen die zijn gericht op rehabili-
tatie van de prostituee, verwacht men dat op termijn prostitutie als zoda-
nig zal verdwijnen.3  De Nederlandse strafwetgeving van 1911 is gestoeld 
op een abolitionistische visie: elke exploitatie van en bemiddeling voor 
prostitutie werd verboden in de artt. 250bis en 250ter Sr. 

In het debat de afgelopen vijftien jaar over prostitutie en vrouwenhan-
del dornineert de, lijnrecht tegenover het abolitionisme staande, laboris-
tische visie. 4  Laboristen noem ik degenen die prostitutie niet als een ver-
derfelijk en dus te bestrijden fenomeen zien maar juist als een normale, 
hoewel in een aantal opzichten bijzondere, vorm van arbeid. In deze vi-
sie kan een volwassen persoon welbewust voor prostitutie als beroep 
kiezen. De prostituee is geen slachtoffer maar een volledig handelingsbe-
kwaam persoon. 

Mede onder invloed van het beleid inzake seksueel geweld tegen vrou-
wen huldigt de overheid sinds het begin van de jaren tachtig een laboris-
tisch standpunts: uit het recht op zelfbeschikking vloeit voort, dat een 
volwassen onafhankelijk persoon kan besluiten zich te prostitueren en 
een ander uit de opbrengst ervan te bevoordelen. Bovendien zal de over- 

1 Zie,  voor de internationale discussie Haveman, 1995. 
2 Deze abolitionisten moeten niet worden verward met strafrechtelijke abolitionisten. 
3 Andere wel genoemde visies, zoals de regulationistische, waarin prostitutie als een 	• 

noodzakelijk kwaad wordt getolereerd en een aantal zaken wordt gereguleerd ter wille van 
hygiene en fatsoen, en de prohibitionistische, waarin prostitutie als zodanig verboden 

wordt, zijn in wezen varieties op het abolitionisme, althans in zoverre prostitutie niet als 
'normale' vorm van arbeid wordt gezien. Uiteraard met ook grote verschillen: zo zijn 

abolitionisten in oorsprong sterk gekant tegen overheidsregulering, terwijI dat voor 

regulationisten centraal stoat 
4 De periode daartussenin, vanaf WO-I tot aan het eind van de jaren zeventig wordt het best 

gekarakteriseerd door een zekere mate van desinteresse: dwang en geweld in de 
prostitutie zouden nauwelijks voorkomen, weinig zaken op basis van de artt 250bis en 
250ter Sr. werden voor de rechter gebracht, reden tot overheidsingrijpen is er niet 

5 Sinds de nota Bestnjding van sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes, Kamerstukken II 

1983/84, 18 542, nr. 2. 
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held zich inspannen om de positie van prostituOes te verbeteren. Niet 
prostitutie maar dwang en geweld moeten worden bestreden.° 

Ook aan de gecombineerde wetsvoorstellen mensenhandel en exploi-
tatie van prostitutie die in de jaren tachtig werden ingediend lag aanvan-
kelijk een laboristisch standpunt ten gronds1ag. 7  Het is vooral de vorige 
minister van Justitie Hirsch Baffin geweest, gesteund door het geest-
verwante CDA, die hiervan in de loop van de parlementaire behandeling 
afstand heeft genomen, uitgaande van een meer abolitionistisch stand-
punt. Mede door het halfslachtige compromis dat daarvan het gevolg 
was, is het gedeelte over exploitatie in de voorstellen nooit wet gewor-
den.° 

Naar verwachting grijpt het door minister van Justine Sorgdrager aan-
gekondigde nieuwe wetsvoorstel exploitatie van prostitutie weer terug 
op het aanvankelijke laboristische uitgangsptmt. 9  Ook alle belangenor-
ganisaties huldigen dit standpunt. Olt zal dan ook het verdere uitgangs-
punt van deze beschouwing zijn. 

Afbakening 

In het bijzonder op drie punten bestaat verwarring over hetgeen vrou-
wenhandel inhoudt. Moet er sprake zijn van onvrijwilligheid? Is vrou-
wenhandel beperkt tot prostitutie of worden ook andere vormen van ar-
beid eronder begrepen? Gaat het alleen om bemiddeling of ook om 
exploitatie van prostitutie? 

Keuzevrijheid markeert voor laboristen de grens tussen uitbating en 
uitbuiting. Ms prostitutie een 'normale' vorm van arbeid is, is ook de be-
middeling en exploitatie niet per deal -Ade laakbaar. Net  als bemiddeling 
en exploitatie bij andere vormen van arbeid, is dit bij prostitutie goed 
mogelijk zonder dwang. Laalcbaar wordt het pas als er enige vorm van 
dwang aan te pas komt. 

In de maatschappelijke en politieke discussie over vrouwenhandel de 
afgelopen eeuw wordt de vraag of onvrijwilligheid een noodzakelijk be-
standdeel van vrouwenhandel is door een groot aantal betrokkenen po-
sitief beantwoord. Bemiddeling voor werk in de prostitutie wordt niet tot 
vrouwenhandel gerekend als daarbij de keuzevrijheid van de betrokkene 
niet is aangetast. 

6 De reden waarom in de jaren zeventig gemeenten tot wijziging van de prostitutie- 
bepalingen Widen korner'. kan eerder als regulationistisch worden bestempeld. in de tin 
dat het hen niet zozeer ging on verbetedng van de maatschappelijke en juddische positie 
van prostituees els wel om reguledng van vooral °veriest 

7 Kamerstukken 18 202 en 21 027. Terecht stelt Van der Poe! 1994, p. 74, dat niet radicaal 
gebroken is met het crude abolitionistische regime, nu aparte strafbaarstellingen ten 

aanzien van prostitutie, hoewel beperkt tot dwang. behouden bleven. 
• 8 Zo zou het voor gemeenten mogelijk blijven exploitatie absoluut te verbieden, iota wat de 

Eerste Kamer, mode door de wijzie waarop het juridisch in het vat was gegoten, afwees. 
9 Kamerstukken 11994/95, 21 027, or. 238. 
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De verwarring ontstaat vooral in het parlementaire debat, zowel bij de 
totstandkoming van de prostitutiewetgeving in 1911 als bij de (voorgeno-
men) wijziging ervan in 1993, in het bijzonder door de inbreng van con-
fessionele zijde. Dat is met verwonderlijk gezien hun meer abolitionisti-
sche visie op prostitutie. Voor abolitionisten is de vraag naar 
keuzevrijheid irrelevant. Bemiddeling en exploitatie zijn verwerpelijk, 
ongeacht of de keuze voor prostitutie een vrije 'keuze' is. 

Sommige abolitionisten beroepen zich op moralistische argumenten: 
zij wijzen elke bemoeienis met prostitutie door derden op fatsoensgron-
den af. Voor andere abolitionisten is prostitutie per definitie het resultaat 
van dwang, ook al beweren prostituees zelf het tegendeel. Vooral op ar-
gumenten van het tweede soort beriep Hirsch Bailin zich, in wiens ogen 
vrijwillige exploitatie van prostitutie van buitenlandse vrouwen, speciaal 
die van buiten de EU, ondenkbaar was. 10  In het gewijzigde art. 250ter Sr. 
werd dan ook elk landsgrensoverschrijdend aanwerven strafbaar gesteld, 
zonder nadere clausulering wat aantasting van de keuzevrijheid door 
dwang, misbruik of misleiding betreft. 11  

Naar alle waarschijnlijkheid zal in het nieuwe wetsvoorstel exploitatie 
van prostitutie van Sorgdrager als criterium de keuzevrijheid terugko-
men: strafbaar wordt exploitatie alleen als daarbij gebruik wordt ge-
maakt van geweld, inisbruik van omstandigheden of rnisleiding. 

De tweede vraag waarover verwarring bestaat is, of vrouwenhandel 
beperkt is tot prostitutie dan wel alle vormen van arbeid raakt. Het 
spreekt voor zich dat deze vraag vooral wordt gesteld door laboristen: 
alleen zij immers zullen prostitutie in beginsel gelijkstellen met andere 
arbeid. 

In deze visie staat men uitbreiding van mensenhandel voor tot het - in 
nader omschreven situaties van onvrijwilligheid - overbrengen van een 
persoon van de ene plaats naar de andere teneinde deze in de feitelijke 
doch wederrechtelijke macht van anderen te brengen (ACM, 1992; Klap, 
1995). Prostitutie als eindbesterruning wordt niet speciaal genoemd.. 

Een argument om vrouwenhandel niet tot prostitutie te beperken is, 
dat met een ruitne omschrijving ook andere moderne vormen van sla-
vernij onder het begrip zijn te brengen die sterk lijken op wat traditioneel 
onder vrouwenhandel wordt verstaan, en die noch naar hun aard noch 
naar de mate waarin zij zich voordoen als verwaarloosbaar kunnen wor-
den aangemerkt: bij voorbeeld bemiddeling voor huishoudelijke arbeid 

10 Vrouwen uit niet bij de EU aangesloteh landen hebben volgens hem niet de 'rijpheid die 
vrouwen uit Nederland hebben: 'een uit een ontwikkelingsland afkomstig persoon (...) 

verkeert meestal niet in een situatie waarin een onafhankelijke opstelling mogelijk is, 
vergelijkbaar met de opstelling van een mondige Nederlandse prostitue(e): Met het woord 

'mondig' doelt hij op een 'zekere rijpheid die de betrokkene in staat stelt de gevolgen van 
zijn handelingen te overzien en zelfstandig beslissingen te nemeW Bij deze vrouwen zal 

volgens hem altijd misbruik worden gemaakt van uit de omstandigheden waarin zij 
verkeren voortvloeiend overwicht 

11 Art 250ter lid 1 sub 2 Sr. 
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waarbij de vrouw een grote schuld opbouwt voor de bemiddeling en zij 
als slaaf wordt behandeld. Een tweede argument voor eon ruime demi-
tie is, dat de nadrulc komt te liggen waarop het hoort: op dwang, mis-
bruik of misleiding, in plaats van op het doel waartoe wordt gedwon-
gen. ,2  

Omdat in Nederland de politieke discussie en de naar aanleiding daar-
van genomen maatregelen zich vrijwel beperken tot prostitutie zal dat 
ook in deze beschouwing gebeuren, zij het enigszins uitgebreid met aan 
prostitutie verwante vormen van arbeid. Vanuit een laboristisch stand-
punt geredeneerd ligt echter uitbreiding tot alle vormen van arbeid voor 
de hand. 

De grootste verwarring bestaat echter over het antwoord op de vraag 
of vrouwenhandel beperkt is tot bemiddeling of dat ook exploitatie eron-
der moet worden begrepen. Enerzijds zijn er degenen die zowel de be-
middeling als de exploitatie tot vrouwenhandel rekenen. Anderen daar-
entegen beperken vrouwenhandel tot bemiddeling. In handelstermen: 
de handelaar is de grossier, de importeur, die vrouwen went voor de ex-
ploitant, de detaillist, die zijn waar aan de man brengt. 

Vrijwel alle betrokkenen in de discussie, zowel nationaal als internatio-
naal, zowel rond 1911 als rond 1993, maken onderscheid tussen handel, 
zijnde bemiddeling, en exploitatie. Maar ook hier weer is het vooral het 
parlementaire debat waarin verwarring ontstaat. Van meet af aan is on-
duidelijk geweest in hoeverre het delict vrouwenhandel zoals dat in 1911 
in artikel 250ter Sr. werd opgenomen ook de exploitatie van prostitutie 
omvatte. En weliswaar werd in de wetsvoorstellen over vrouwenhandel 
en exploitatie van prostitutie die in de jaren tachtig werden ingediend 
duidelijk onderscheiden tussen handel en exploitatie, maar aan het slot 
van de parlementaire behandeling was dit onderscheid weer in de inter-
pretatieve woordenbrij van alle memories en handelingen verdwenen. 
Met de intrelcidng uiteindelijk van het wetsvoorstel betreffende de exploi-
tatie, kon onder handel ook weer de exploitatie worden verstaan. 

Ook de jurisprudentie heeft zich in deze richting ontwildceld, naar het 
lijkt vooral onder invloed van de in 1989 uitgevaardigde, wat de om-
schrijving van 'vrouwenhandel' betreft niet geheel duidelijke, richtlijnen 
voor de opsporing en vervolging van vrouwenhandel van de procureurs-
generaal (procureurs-generaal, 1989; zie ook De Boer, 1994). In de on-
langs ter vervanging van deze richtlijnen van kracht geworden handlei-
ding voor de aanpak van vrouwenhandel (procureurs-generaal, 1995) 
wordt onder mensenhandel zelfs met zoveel woorden verstaan de be-
middeling voor en exploitatie van prostitutie die gepaard gaat met enige 
dwang (vergelljk ook de Verkdefinitie' van Wijers in haar bijdrage elders 
in dit nummer). 

12 De ACM voert nog twee argumenten earl. maar die betreffen de strafrechtelijke en niet de 

maatschappelijke definitie: bewijsproblemen en stigmatisering van het slachtoffer. 
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Met het aangekondigde voorstel van Sorgdrager betreffende de exploi-
tatie van prostitutie wordt in feite het onderscheid weer geIntroduceerd. 
Exploitatie in artike1250bis Sr., handel in artike1250ter Sr., beide straf-
baar als er spralce is van geweld, misleiding of misbruik van overwicht, 
met hetzelfde straftnaximum. Nota bene dat in de opvatting waarin han-
del zowel bemiddefing als exploitatie omvat, zoals in de handleiding van 
de procureurs-generaal, zo'n aparte strafbaarstelling van exploitatie in 
artikel 250bis met nodig is. 

In deze beschouwing zal, om verwarring op dit punt te voorkomen, in 
het vervolg dan ook waar mogelijk worden gesproken over bemiddeling 
en exploitatie, in plaats van over vrouwen- of mensenhandel. ,3  Liever 
geen etiket dan een etiket dat voortdurend verwarring oproept over de 
vraag wat erachter schuil gaat. 

Er bestaai, samenvattend, grote verwarring over wat precies wordt be-
doeld wanneer men het over vrouwenhandel heeft. Dit is overigens, 
maar dit terzijde, tevens een belangrijke oorzaak van het feit dat be-
trouwbaar cijfermateriaal over de omvang van het fenomeen vrijwel ont-
breekt: weliswaar zijn er verschillende onderzoeken naar gedaan, maar 
deze zijn onvergelijkbaar vanwege de verschillen in definitie, als de defi-
nitie per onderzoek al helder is. 

In plaats van over mensenhandel kan beter worden gesproken over 
bemiddeling voor en exploitatie van prostitutie en daarmee verwante 
werkzaamheden, hetgeen problematisch is als bij die bemiddeling en/of 
exploitatie de keuzevrijheid van de betrokkene wordt aangetast. Hieron-
der wordt dat samengevat als `gedwongen bemiddeling voor en exploita-
tie van prostitutie'. 

Problematische aspecten 

Maar wat is nu precies problematisch aan gedwongen bemiddeling en 
exploitatie van prostitutie? Pas na beantwoording van die vraag kan wor-
den bekeken welke maatregelen ertegen kunnen worden genomen, en 
kan hetgeen de overheid daadwerkelijk heeft ondernomen op zijn 
waarde worden beoordeeld. Aantasting van de keuzevrijheid - dwang - is 
in de omschrijving gegeven. Maar wat moet daaronder worden begre-
pen? 

13 Daarmee is tevens de verwarring opgelost over de vraag of ook de situatie waarin de 

bemiddelde na bemiddeling terechtkomt er een moet zijn van dwang. Oorspronkelijk werd 

dit niet gedist (zie bij voorbeeld het verdrag van 1910, en HR 10 mei 1926, NJ 1926, P.  625 
(m.nt LB.), na verwijzing Hof Amsterdam 20 oktober 1927, W. 11739). Maar in de loop der 

jaren is enige vertroebeling opgetreden, waaraan vermoedelijk de zinsnede in de 
pg-richtlijnen dat een uitbuitingssituatie een redelijk vermoeden van schuld aan art. 250bis 
of ter (later alleen nog maar ter) oplevert mede debet is. Door het niet over handel maar 

over bemiddeling en exploitatie te hebben, is het nog slechts van belang dat in een van 
beide situaties sprake is van dwang enzovoort. 
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De dwang waaraan over het algemeen het eerst wordt gedacht, is de 
dwang die min of meer direct door individuen wordt uitgeoefend. 
Dwang waarvoor zonder al te veel omwegen een persoon Ms verant-
woordelijke is aan te wijzen. Maar er is meer dwarig denkbaar dan de 
dwang die door individuen wordt uitgeoefend, samen te vatten onder de 
noemer ddwang der omstandigheden'. Bij die omstandigheden kan wor-
den gedacht aan de morele afkeuring die prostitutie ten deel valt, aan de 
positie van migranten, en aan de gebrelckige regulering van het werk, 
zowel in ordenende zin Ms arbeidsrechtelijk. Gemeenschappelijk eraan 
is, dat alle er debet aan zijn dat de vrouwen om wie het gaat in een mar-
ginale positie (kunnen komen te) verkeren. Len marginale positie doet 
de kans toenemen dat betrokkene niet in staat is of wordt gesteld in voile 
vrijheid een keuze te maken. Het wil niet zeggen dat degene die in een 
marginale positie verkeert per defuntie geen vrije keuze heeft. Maar wel 
maakt marginalisering misbruik gemakkelijker. Bovendien maakt margi-
nalisering het moeilijker aan de gevolgen van het misbruik het hoofd te 
bieden. Hieronder worden een tweetal aspecten aan de dwang nader 
uitgewerkt. 

Ten eerste de door individuen uitgeoefende dwang: (bedreiging met) 
fysiek geweld, vrijheidsbeneming (zoals opsluiten, achterhouden van 
paspoort, visum, werlcvergunning), chantage (bij voorbeeld dreigen met 
melden bij vreemdelingenpolitie), afpersing, bedrog, misleiding (zoals 
een valse voorstelling van werk of loon), isolatie van de vrouw (bij voor-
beeld door contact met anderen te controleren) en het verhinderen van 
bij voorbeeld scholing. Stuk voor stuk zijn dit manieren waarop de 
keuzevrijheid van de betrokkene wordt aangetast. Door abolitionisten 
zal bovendien het bieden van (grote) sommen geld tot aantasting van 
keuzevrijheid worden gerekend, iets wat voor een laborist niet meer dan 
norrnaal is: elk besluit over arbeid wordt immers genomen in het licht 
van financiele beloning. 

Vervolgens de moraliteit Speciaal voor abolitionisten is het a-morele 
van prostitutie problematisch. Prostitutie brengt het welzijn in gevaar 
van het individu, van het gezin en van de samenleving Ms gehee1.I 4  Be-
middeling en exploitatie moeten alieen al op die gronden worden bestre-
den. 

Maar voor laboristen is juist deze morele afkeuring het probleem, na-
melijk in zoverre marginalisering van prostituees het gevolg enran is. Len 
te Icnellende moraal werkt situaties in de hand waarin vrouwen niet vrij 
zijn in de keuzes die zij ten aanzien van hun werk maken. Maatschappe-
lijke veroordeling van prostitutie Ms beroep heeft bij voorbeeld tot gevolg 
dat prostituees niet snel hun anonimiteit willen prijsgeven, hetgeen hen 
meer vatbaar voor uitbuiting maalct. Een strenge moraal leidt dan niet tot 
uitbanning van prostitutie en de bemiddeling en exploitatie ervan, zoals 

14 Aldus de preamhule van het 1949-verdragi 
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abolitionisten hopen, maar veeleer tot bemesting van de voedingsbodem 
waarop malafide bemiddelaars en exploitanten gedijen. 

Een problematisch aspect aan bemiddeling voor en exploitatie van 
prostitutie dat door de jaren heen weerkeert betreft migratie. De buiten-
landse vrouw wordt verleid tot een reis naar een vermeend paradijs in 
het rijke westen. Gebruik malcend van de omstandigheden waarin vrou-
wen in landen in de derde wereld en in Oost-Europa verkeren en haar 
onbekendheid met de eerste wereld, worden deze vrouwen misleid door 
hen hoge verdiensten voor te spiegelen, in de prostitutie dan wel in an-
dere, gemalckelijke en respectabele, beroepen. De rooskleurige voorstel-
ling over het leven in de eerste wereld wordt nog wat zoeter ingekleurd, 
en voor bemiddeling worden grif grote sommen geld neergeteld, om er, 
eenmaal hier aanbeland, achter te komen dat de werkelijkheid heel wat 
grijzer is. 

In dit perspectief wordt het probleem mede gevormd door de barrieres 
die het rijke westen opwerpt tegen binnenkomst en verblijf van onge-
wenst geachte vreemdelingen. Marginalisering van de prostituee, als ille-
gale vreemdelinge, is ervan het gevolg. Met een paradijs voor ogen zijn 
mensen bereid voor bemiddeling voor reis, verblijf en werk grote som-
men geld te betalen. Hoe dichter de grenzen, des te moeilijker het is le-
gaal het paradijs te betreden, en des te meer geld kan worden verdiend 
met bemiddeling. Een vals paspoort of een schijnechtgenoot blijken dan 
een fortuin waard. 

Gedwongen bemiddeling en exploitatie van prostitutie wordt ook in de 
context van de gemeentelijke ordeninggeplaatst. Daarbij gaat het om 
regelgeving betreffende bouw, inrichting, brandveiligheid, horeca, leef-
milieu, maar ook (andere) werkomstandigheden. Voor een deel betreft 
het de openbare orde, in de zin van overlast als gevolg van prostitutie. In 
deze benadering ligt de nadruk op de voorwaarden en omstandigheden 
waaronder exploitatie van prostitutie als min of meer legale activiteit is 
toegestaan. De wijze waarop vrouwen ertoe zijn gekomen (of gebracht) 
in de prostitutie te werken wordt gezien als een van de vele voor exploi-
tatie relevante omstandigheden en voorwaarden. Het bestaande 
bordeelverbod - de absolute strafbaarheid van exploitatie van prostitutie 
in artikel 250bis Sr. - zou regulering in de weg staan. 15 Zo lang geen  din-
delijke eisen worden gesteld waaraan de berniddeling en exploitatie van 
prostitutie moeten voldoen, en dus een min of meer objectieve norm 
voor zowel prostituees als exploitanten ontbreekt, zullen onaanvaard-
bare situaties voorkomen. 

Een volgend problematisch aspect betreft de wijze waarop prostitutie 
als arbeid is georganiseerd, een aspect dat in een laboristisch perspectief 
voor de hand ligt. In dit licht wordt erop gewezen dat prostituees elke 
bescherming ontberen die werlcnemers in andere bedrijfstaldcen genie- 

15 Maar zie relativerend Boonen, 1995; ook al de minister van Justitie in Kamerstukken II, 

1985/86, 18 202, nr. 5 (MvA), p. 5. 
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ten, zoals op het gebied van (minimum)loon, zielctekosten, arbeidsonge-
schiktheid, werkloosheid en veiligheid (zie bij voorbeeld Heerma van 
Voss, 1986; Wassenberg en Van Kemenade, 1990). Bovendien blijkt het 
onmogelijk voor prostituees een eigen bedrijf te beginnen met behulp 
van overheidssubsidies die voor andere vormen van arbeid wel warden 
verstrekt. En ten slotte: wettelijk geregelde bemiddeling - bij Inorrnale' 
beroepen een groeiende en bloeiende handel van uitzend- en arbeidsbu-
reaus - ontbreekt voor prostitutie geheel. Het behoeft geen betoog dat 
deze visie vo or de abolitionisten een waar schrikbeeld is. 

Len aspect tot slot waaraan niet voorbijgegaan mag worden betreft de 
lichamelijke, psychische en maatschappelijke gevolgen van bemiddeling 
en exploitatie van prostitutie onder dwang, in eerste instantie voor de 
betrokken vrouwen zelf maar op een aantal punten ook voor de samen-
leving als geheel. Een vrouw bij voorbeeld die misleid worth over het 
riante inkomen dat zij in de proslltutie zal verdienen, derft inkomen. 
Voor de bemiddeling worden grote schulden opgebouwd. Minder mate-
heel zijn de maatschappellike en psychische gevolgen: bij voorbeeld on-
tering als gevolg van (gedwongen) werk als prostituee, met consequen-
ties zoals uitstoting St haar famine. 

Een voorbeeld van gevolgen die behalve de vrouw in Icwestie ook de 
maatschappij als geheel taken, ligt op het terrein van de (volks)gezond-
held. De laatste jaren wordt vooral met het oog op de verspreiding van 
HIV, maar ook met het oog op andere seksueel overdraagbare aandoe-
ningen (SOA) en gezondheid en welzijn in het algemeen, benadrulct dat 
ervoor gewaakt moet warden dat prostituees in een marginale positie 
belanden. Marginalisering maalct hen moeilijker bereikbaar voor hulp-
verlening en gezondheidszorg. Bovendien heeft marginalisering tot ge-
volg dat vrouwen minder gemalckelijk in staat zijn daadwerkelljk zorg 
aan hun gezondheid te besteden, bij voorbeeld door voorwaarden aan 
klanten te stellen (condoomgebruik). In een marginate positie zullen de 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden slechter zijn dan wanneer in 
een min of meer gecontroleerde situatie wordt gewerkt, met alle licha-
melijke en psychische gevolgen van dien. 

Mensenhandel - mensensmokkel 

34 

In de politieke discussie over gedwongen bemiddeling voor en exploita-
tie van prostitutie, zowel tachtig jaar geleden als gedurende de afgelopen 
vijftien jaar, speelde migratie op nog een andere manier een rot dan hier-
boven ter sprake lcwam. In beide periodes spreken politici hun vrees St 
voor overstroming van het land door een 'oncontroleerbare stroom van 
buitenlandse prostituees'. In het laatste wetgevingsproces leidde deze 
vrees tot het weglaten van het dwangvereiste bij grensoverschrijdende 
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bemiddeling16  en tot het voorstel tewerkstelling van personen voor wier 
arbeid hier te lande een tewerkstellingsvergunning krachtens de WABW 
is vereist absoluut te verbieden. 17  

Aanvankelijk werd nog de schijn opgehouden dat een dam tegen bui-
tenlandse vrouwen werd opgeworpen om daarmee vrouwenhandel te-
gen te gaan. Al snel echter erkenden politici dat het bier zuiver 
vreemdelingrechtelijke maatregelen betrof, die eigenlijk met in de straf-
wet thuishoorden maar om des tijds wile daarin toch maar moesten 
worden opgenomen, in afwachting van wijzigingen in het 
vreemdelingenrecht. 

Strafrechtelijk vertaald gaat het bier veeleer om mensensmoldcel en 
daarmee verwante gedragingen, als uitvloeisel van het Schengenverdrag 
strafbaar gesteld in artikel 197a e.v. Sr.: het een ander uit winstbejag be-
hulpzaam zijn bij het zich verschaffen van toegang tot of verblijf en werk 
in Nederland terwip die toegang, dat verblijf of werk strijdt met het ob-
jectieve vreemdelingenrecht. Wat door strafbaarstelling geprobeerd 
wordt te voorkomen is, dat geld wordt verdiend aan het binnensmolcke-
len van illegalen, ter bescherming met van die illegalen maar van de Ne-
derlandse staat. De illegaal is geen slachtoffer van ongeoorloofde praktij-
ken maar veeleer mededader. Niet de vrouw die wordt gedwongen is hier 
de benadeelde die door de strafwet wordt beschermd maar de Neder-
landse staat die te veel vreemdelingen binnen zijn grenzen vreest. Het 
achterliggende rechtsgoed, het verwijt dat de dader wordt gemaalct, is bij 
smoldcel van een geheel andere orde dan bij %andel'. 

Ook uit de memorie van toelichting bij het onlangs ingediende wets-
voorstel tot verhoging van de strafmaxima op mensensmoldcel blijkt nog 
eens het karalcter van de strafbepaling. Uit onderzoek is gebleken dat de 
instroom van asielzoekers voor een belangrijk deel wordt `gereguleerd' 
door de activiteiten van mensensmoldcelaars. 'De - strafrechtelijke - aan-
palc van mensensmolckelaars is daarmee een essentieel onderdeel gewor-
den van de beheersing van de migratiestrornen', aldus de memorie van 
toelichting. 18  

Uit onderzoek is bovendien nog gebleken, dat er organisaties zouden 
bestaan die de binnengesmolckelde vreemdelingen 'in natura' laten beta-
len, door hen al dan met onder dwang - in te zetten bij het plegen van 
inbraken, afpersingen en het vervoeren van verdovende middelen of ge-
stolen voertuigen'. 'Het gaat hier kortom om organisaties die een ernstige 
bedreiging voor de rechtsorde vormen'. 19  

16 Art. 250ter lid 1 sub 2 Sr.: aanwerven, medenemen of ontvoeren: formeel vanwege 
verdragsverplichtingen uit 1933. 

17 Het voorgestelde artikel 250bis lid 1 sub 3, hetgeen niet wet is geworden. De Wet arbeid 

buitenlandse werknemers, de voorloper van de op 1 september 1995 in werking getreden 
Wet arbeid vreemdelingen (WAV). 

18 Kamerstukken 11 1994/95, 24 269, nr. 3, P.  1. 

19 T.a.p. p. 2. 
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Is dit dan geen 'mensenhandel, in de zin van berniddeling voor of ex-
ploitatie van arbeid waarbij de keuzevrijheid wordt aangetast? Toegege-
ven moet worden dat, wanneer bij de wijze waarop vreemdelingen het 
land worden binnengehaald misbruik worth gemaakt van de omstandig-
heden waarin zij verkeren, wanneer zij worden misleid of zelfs gedwon-
gen, deze smokkel dicht tegen 'mensenhandel' aanligt. Het onder dwang 
in natura laten betalen is hiervan een voorbeeld, evenals het vragen van 
excessief hoge sommen voor de bemiddeling. En ook als vreemdelingen 
worden misleid over de voorwaarden waaronder zij legaal in het land 
kunnen verblliven, is de grens met handel vloeiend. Denk ook aan de 
mensonterende omstandigheden waarin vreemdelingen het land wor-
den binnengevoerd: bij voorbeeld in afgesloten vrachtauto's waaruit niet 
iedereen nog levend te voorschijn komt. Maar het blijft een felt dat het 
bij het delict mensensmokkel niet gaat om bescherming van de illegale 
vreemdeling tegen deze praktijken maar om bescherming van de staat 
tegen deze vreemdeling. 

Smokkel en 'bander moeten, in ieder geval wanneer naar maatregelen 
ertegen wordt gezocht, dan ook goed van elkaar worden onderscheiden. 
Maar ook hier weer vervaagt dit onderscheid in het parlementaire de-
bat. 20  

Voorbeeldig beleid 

Na het probleem afgebakend en op zijn verschillende problematische 
aspecten bekeken te hebben, kan nu worden vastgesteld welke maatre-
gelen het beste genomen ktumen worden teneinde bemiddeling voor en 
exploitatie van prostitutie onder dwang te voorkomen en bestrijden. Dat 
zouden de maatregelen moeten zijn die de overheid neemt als zij haar 
eigen laboristisch-emancipatoire uitgangspunt ten aanzien van prostitu-
tie serieus neemt. Zo'n 'voorbeeldig' beleid dat zich op het voorkomen 
en bestrijden van het probleem richt, sluit aan bij de aspecten die in het 
bijzonder problematisch zijn. 

In grote lijnen betekent dat, dat de 'dwang' die op mensen wordt uitge-
oefend in al zijn breedheid moet worden tegengegaan, dus zowel de door 
personen uitgeoefende dwang maar ook, en niet minder, de 'dwang der 
omstandigheden'. Het betekent dat prostitutie niet langer als een moreel 
probleem moet worden bekeken. Het betekent dat het mogelijk moet 
worden voor buitenlanders legaal in Nederland in de prostitutie te wer-
ken, in ieder geval zo lang wordt voldaan aan de gebruikelljke criteria 
voor arbeid door vreemdelingen. Het betekent dat werk moet worden 
gemaalct van de (gemeentelijke) regelgeving rond de exploitatie van 
prostitutie. Het betekent dat prostitutie als volwaardige vorm van arbeid 
moet worden behandeld, waarop alle regelingen van toepassing zijn die 

20 Zie bij voorbeeld Kamerstukken 111995/96, 24 269, nr. 4 (verslag), waann verschillende 
politici het over handel hebben tenvij1 het over smokkel gaat 
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voor elke vorm van arbeid gelden. En ten slotte betekent het dat men oog 
moet hebben voor de gevolgen van gedwongen bemiddeling en exploita-
tie van prostitutie, zowel voor de direct betrokkenen als voor de samenle-
ving als geheel. 

Wordt in de praktijk door de overheid nu ook een dergelijk `voorbeel-
dig' beleid gevoerd? 

Gerealiseerd beleid 

37 

De afgelopen jaren zijn door de overheid verschillende maatregelen ge-
nomen ter voorkoming en bestrijding van `vrouwenhander. Alle liggen 
op het terrein van het straf- en vreemdelingenrecht. Achtereenvolgens 
komen ter spralce de PG-werkgroep Vrouwenhandel, de nieuwe delicts-
omschrijvingen, de vreemdelingencirculaire en ten slotte de Wet arbeid 
vreemdelingen. Is hiermee gedwongen bemiddeling en exploitatie van 
prostitutie aangepakt? 

Eind jaren tachtig werd door de procureurs-generaal een Werkgroep 
vrouwenhandel ingesteld. Deze stelde een nieuwe delictsomschrijving 
voor, die door de politiek werd overgenomen en in afwachting van wets-
wijziging in richtlijnen van de procureurs-generaal werd neergelegd 
(Werkgroep vrouwenhandel, 1988; procureurs-generaal, 1989; zie ook 
De Boer, 1994). 

Maar de werkgroep deed meer dan dat. Trouwenhande is voor de 
werkgroep mede een arbeidsrechtelijk probleem, een uitwas van een be-
roep waartegen dienovereenlcomstig moet worden opgetreden, bij voor-
beeld met behulp van de arbeidsinspectie. 21  Zij bepleit regeling van de 
arbeidsomstandigheden van prostituees, bij voorkeur krachtens de 
Arbo-wet. 22  Een dergelijke verbreding van de blik buiten het strafrechte-
lijk veld mag opmerkelijk worden genoemd voor een werkgroep vanuit 
het Openbaar Ministerie. Het getuigt van inzicht in hetgeen bij gedwon-
gen bemiddeling en exploitatie van prostitutie het probleem is, en sluit 
bij het zoeken naar oplossingen daarop aan. 

Door de politiek is dit met overgenomen. Slechts zeer sporadisch is 
tijdens de parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen mensen-
handel en exploitatie van prostitutie de notie te beluisteren dat een 'op-
lossing' voor het probleem in de arbeidsrechtelijke sfeer kan worden ge-
zocht. Hierboven is al genoemd dat de toenmalige minister van Justitie 
en het CDA juist afstand namen van een laboristisch standpunt. Zij we-
zen bij voorbeeld op de in hun ogen onaanvaardbare consequentie van 
decriminalisering van het huidige bordeelverbod, dat voor het `normale' 
bedrijfsleven bestaande regelingen ook voor seksinrichtingen zullen gel- 

21 a.w. pp. 9-12. 

22 Maar als dit niet mogelijk is, (voorlopig) door gemeenten op basis van hun bevoegdheden 

krachtens de Gemeentewet, ant. 168 en 169 Gemeentewet, eventueel na wijziging van art. 
58.1 ARBO-wet; tap. pp. 10/11. 
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den. De situatie mag niet ontstaan dat 'men zich erop gaat beroepen dat 
het exploiteren van bordelen een normale economische activiteit is ge-
worden, waarvoor tewerksteLlingsvergunningen (...) [en) subsidies lcun-
nen worden gevraagd, waarvoor faciliteiten kunnen worden ingeroepen 
ten behoeve van bedrijfseconomische investeringen'. 23  

De politick beperkt zich vrijwel tot een monotoon benadrukken van de 
met het strafrecht te bestrijden dwang. In het Wetboek van Strafrecht 
werd als delict opgenomen het door dwang, misleiding of misbruik van 
overwicht anderen tot prostitutie brengen. Daarmee heeft de politick dus 
alleen oog voor door individuen uitgeoefende dwang en laat zij de meer 
structurele dwang, de 'dwang der omstandigheden' buiten schot. 

Bovendien is in het politieke debat het uitgangspunt dat bemiddeling 
voor prostitutie slechts laakbaar is als de keuzevrijheid wordt aangetast, 
verlaten zodra bij die bemiddeling een landsgrens wordt overschreden; 
hetzelfde gebeurde bij het voorstel om exploitatie strafbaar te stellen als 
het gaat om personen voor wier tewerkstelling een vergunning lcrachtens 
de WABW is vereist. Voor een deel lag daaraan, zo kwam hierboven al ter 
spralce, een abolitionistische visie op prostitutie ten grondslag. Voor een 
ander deel beoogde men niet zozeer gedwongen bemiddeling en exploi-
tatie van prostitutie tegen te gaan als wel de instroom van ongewenste 
vreemdelingen: niet handel maar smolckel. Wanneer nauwkeuriger naar 
het probleem 'vrouwenhandel' was gekeken, had men niet anders ge-
kund dan erkennen dat deze maatregel juist gedwongen bemiddeling en 
exploitatie in de hand werkt: het creeert een illegale markt, drijft de prij-
zen voor bemiddeling op en marginaliseert degenen die op die markt 
werken - personen van buiten de EU -, terwill het juist deze personen 
zijn die bescherming tegen dwang behoeven (zie ook Wijers e.a., 1995). 

De vergadering van procureurs-generaal heeft dit 'ongedwongen' sub-
lid in art. 250ter Sr. inmiddels enigszins gecorrigeerd door in haar hand-
leiding voor de aanpak van mensenhandel (1995) uitdrulckelijk dwang, 
misleiding of misbruik van omstandigheden als voorwaarde voor vervol-
ging op te nemen. 

Van eenzelfde verschuiving getuigt hoofdstulc B17, over slachtoffers 
van vrouwenhandel, in de Vreemdelingencirculaire. 24  Daarin is vastge-
legd dat bij 'een gering vermoeden' van vrouwenhandel uitzetting van 
het vermoedelijke slachtoffer moet worden opgeschort. De betrokken 
vrouw Icrligt drie maanden bedenktijd om aangifte te overwegen, zich 
medisch te laten onderzoeken of om een civiele procedure tegen haar 
'handelaar' aan te spannen. Ms aangifte is gedaan krijgt de vrouw een 
verblijfsvergunning voor de duur van de opsporing en vervolging en de 
berechting in feitellike aanleg. 

23 Handelingen I, EK 5-207. Zie ook bij voorbeeld Kamerstukken 11991/92. 21 027, nr. 298a, 
p. 2. Recent nog eens door het CDA onderstreept hij monde van mevrouw Soutendijk, zie 

Trouw 14 november 1995. 
24 W 1982, hoofdstuk 822, later 617, inwerkinggetreden 1 augustus 1988. 
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Dit hoofdstuk is in de vreemdelingencirculaire opgenomen na een 
daartoe strelckende motie van de TVieede Kamer, die met het oog op het 
belang van het slachtoffer, met als afgeleide daarvan het Nederlands be-
lang - opsporing, vervolging, berechting een verblijfsvergunning voor 
buitenlandse slachtoffers van `vrouwenhande wenste. 25  De staatssecre-
taris van Justitie liet echter het Nederlands belang prevaleren: ' [v]oortij-
dige verwijdering van deze vreemdelingen kan (...) de vervolging door 
het Openbaar Ministerie doorlcruisen. Om dergeiijke ongewenste situa-
ties te voorkomen is het vreemdelingenbeleid aangepast (...).' 26  

In het verlengde hiervan staat ook in de uitvoeringspralctijk veeleer het 
belang van de opsporing en vervolging dan het belang van de betrolcken 
vrouwen voorop. Een voorbeeld hiervan is de vrouw die als slachtoffer 
van `vrouwenhande aangifte doet en na enige tijd wordt uitgezet, met 
omdat de zaak is uitgeprocedeerd maar omdat justitie met het oog op 
opsporing, vervolging en berechting verblijf in Nederland met langer no-
dig acht. 27  

Ten slotte de Wet arbeid vreemdelingen (WAV, v/h WABW) waarin te-
werkstelling van vreemdelingen is geregeld. In een uitvoerings-amvb is 
vastgelegd dat een tewerkstellingsvergunning wordt geweigerd voor 
'werlczaamheden geheel of ten dele bestaande in het verrichten van sek-
suele handelingen met derden of voor derden'. 28  Blijkens de toelichting 
vallen werkzaamheden in de prostitutie alsmede verwante werlczaamhe-
den, bij voorbeeld als animeermeisje of in seks-shows, hieronder. 

Als antwoord op kamervragen heeft de minister van SZW laten weten 
dat deze apartstelling 'ten nauwste' samenhangt met artikel 250bis Sr.: 
het kan immers met zo zijn dat voor een bepaalde activiteit die in het 
Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld in het kader van de WAV een 
vergunning wordt afgegeven. Gelijktijdig met de wijziging van artikel 
250bis Sr. zal ook deze amvb gewijzigd worden, om te vertnijden dat het 
voor met-EU-onderdanen onmogelijk blijft op legale basis in de prostitu-
tie te werken. 29  

Hoewel met dit antwoord van Melkert de ergste kou nit de lucht lijkt, is 
er toch jets vreemds aan deze apartstelling van prostitutie. Waarom 
wordt in diezelfde amvb met ook het lcweken en verhandelen van neder-
wiet of het illegaal lozen van milieu-onvriendelijke stoffen op het opper-
vlaktewater genoemd: twee voorbeelden van strafbare werlczaamheden 

25 Kamerstukken 11 1987/88, 20 034, nr. 	Handelingen 11 1987/88, p. 2844. 
26 Aanbiedingsbrief d.d. 22 augustus 1988, en iets genuanceerder in B17 zelf. 

27 Zie ook Rechtbank 's-Gravenhage 23 februari 1994, rechtspraak Nemesis 1994, nr. 419, 
m.nt Roelof Haveman. Vergelijk de moeite die het kostte am het zogenaamde MW-vereiste 
(machtiging voorlopig verblijf) niet van toepassing te laten zijn op slachtoffers van 
mensenhandel. 

28 Art. 3 (ontwerpbesluit), ter uitvoering van art. 8 lid 1 sub e WAV: werkzaamheden waarvan 
het niet in het Nedertands belang is deze door vreemdelingen te laten verrichten. 

29 Minister van SZW, mede namens de bewindslieden op Justitie, van 14 juli 1995 op vragen 
van Groen Links van 5 juli 1995. 
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waarvoor eveneens een tewericstellingsvergunning kan worden geeist 
wanneer zij door niet-EU-ingezetenen worden verricht? Dit, gecombi-
neerd met de eerdere poging tewerkstelling van WABW-vergunning-
plichtigen in de prostitutie strafbaar te stellen, doet vermoeden dat de 
werkellike reden voor apartstelling van prostitutie ergens anders in moet 
worden gezocht. 3° 

Ten eerste in de abolitionistische vrees als overheid, middels het ver-
strekken van tewericstellingsvergimningen, betrokken te raken bij bemid-
deling voor en exploitatie van prostitutie. Ten tweede in de vrees voor 
overstroming van het land door vrouwen van buiten de EU die hier in de 
prostitutie willen werken, en wie, zodra exploitatie van prostitutie geen 
strafbaar felt meer is, een tewerkstellingsvergunning krachtens de WAV 
niet kan worden geweigerd bij gebrek aan Nederlands prioriteits-
genietend aanbod. 

Conclusie 

.40 

Wanneer het beleid van de overheid inzake gedwongen bemiddeling en 
exploitatie van prostitutie wordt vergeleken met de maatregelen die eer-
der, ook volgens haar eigen laboristisch-emancipatoire uitgangspunt, 
'voorbeeldig' werden geacht, !can niet anders worden geconcludeerd dan 
dat de overheid maar zeer beperkt optreedt. Bovendien handelt zij in een 
aantal gevallen volstrekt in strijd met hoe het zou moeten; dan staat de 
bescherming van de Nederlandse staat en niet die van de gedwongen 
vrouw centraal. 

Als de dwang wordt aangepakt, is dit, met strafbaarstelling, beperkt tot 
door individuen uitgeoefende dwang en blijft de meer structurele dwang 
buiten schot. Wat migratie betreft richten de maatregelen van de over-
held zich niet op het aspect dat aan gedwongen bemiddeling en exploi-
tatie problematisch is: de barrieres om legaal in Nederland in de prosti-
tutie te werken, maar op wat voor de staat problematisch is: een 
ongewenste instroom van vreemdelingen. Voorts is het absolute verbod 
op exploitatie van prostitutie nog steeds niet tilt de strafwet verdwenen, 
wat het onnodig moeilijk maakt om voorwaarden aan die exploitatie te 
steLlen. En teen een paar jaar geleden werd voorgesteld de exploitatie te 
decriminaliseren, werden buitenlandse prostituees hiervan uitgesloten 
door haar tewerkstelling als misdrijf in het Wetboek van Strafrecht op te 
nemen, ook al was een tewericstellingsvergunning lcrachtens de WABW 
verleend. 

Vervolgens, wat prostitutie als arbeid betreft moet worden geconsta-
teerd dat in het politieke debat vrijwel niet op een dergelijke manier naar 
prostitutie is gekeken, noch naar de mogelipcheden die dat biedt om 
dwang bij bemiddeling en exploitatie tegen te gaan. In het bijzonder het 

30 Oak uit de kamerstukken en handelingen bij wetsvoorstel 23 574 (WAV) krijgt men niet de 
mdruk dal de reden in het bestaan van artikel 250b1s Sr. meet warden gezocht 
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confessionele deel van het parlement wijst een dergelijke `normalisering' 
af. De intreldcing van de subsidie van de Rode Draad is wat dit betreft een 
teken aan de wand. Ten slotte zorgen vooral de op het weren en uitzetten 
van vreemdelingen gerichte maatregelen ervoor dat buitenlandse vrou-
wen nog verder worden gemarginaliseerd dan zij al zijn, met alle nega-
tieve consequenties van dien voor de vrouwen zelf en voor de samenle-
ving als geheel. 

In ieder geval drie verklaringen zijn te geven voor dit gebreklcige 
overheidsbeleid inzake bemiddeling en exploitatie van prostitutie onder 
dwang. Allereerst kan worden geconstateerd dat, hoewel in woorden een 
laboristisch standpunt is aangehangen, dit feitelijk, naar het zich laat 
aanzien vooral onder invloed van het `vreemdelingenprobleem', nauwe-
lijks meer is dan een dun sausje over abolitionistische daden, in ieder 
geval wat buitenlandse vrouwen betreft. Dit is een zuiver politiek gege-
yen, waarbij slechts op de hypocrisie van politieke partijen kan worden 
gewezen.31  

Vervolgens is een verklaring dat een benadering die zich richt op struc-
turele oorzalcen van een probleem voor de politiek vaak te complex, te 
ongrijpbaar is. Het is gemakkelijker de personen aan te palcken die 
(schijnbaar) de directe veroorzakers zijn van de aantasting van de keuze-
vrijheid van anderen dan de verder gelegen maatschappelijke en econo-
mische omstandigheden, die heel wat moeilijker zijn te beinvloeden. 

Een laatste verldaring waarom het probleem van gedwongen bemidde-
ling en exploitatie van prostitutie met ten voile wordt aangepakt en soms 
zelfs juist in de hand wordt gewerkt, betreft het feit dat met of nauwelijks 
is onderzocht wat het probleem nu precies is. Juist in het parlementaire 
debat verliest men bij voortduring uit het oog welk probleem ter tafel 
ligt. Zeker bij een onderwerp waarbij over strafbaarstelling (of strafbaar-
houding) wordt gedacht, mag toch worden verwacht dat serieus wordt 
bekeken wat eigenlijk het probleem i5. 32  Dat had tot meer en effectievere 
maatregelen geleid. Bemiddeling voor en exploitatie van prostitutie on-
der dwang verdient beter dan gevangen te blijven in een strafrechtelijke 
benadering. 

31 Nog het best kan dit warden geillustreerd aan de hand van de opstelling van de PvdA 

tijdens het debat in de Tweede Kamer over de wetsvoorstellen mensenhandel en exploitatie 
van prostitutie, waar zij onder meer betoogt dat 'het volstrekt dichttimmeren van de legale 

weg zal leiden tot meer illegaliteit en dat via schijnhuwelijken, schijnerkenningen en valse 
papieren het bloed toch kruipt waar het niet gaan kan' - verschillende kranten berichten 
de volgende dag dan oak dat de PvdA tegen het voorstel is -, om direct daarop te 

concluderen dat dichttimmeren van de grenzen noodzakelijk is; zie hierover uitvoerig 
. Haveman en Wijers, 1992. 

32 De aanwijzingen voor de regelgeving beginnen niet voor niets met de regel dat relevante 
feiten en omstandigheden van het problematisch geachte gedrag moeten warden 

onderzocht 
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In de jaren tachtig lcwamen de opsporing en vervolging van mensen-
handel steeds meer in de belangstelling te staan. Maatschappelijke in-
stellingen constateerden dat mensenhandel veel \raker voorlcwam dan 
politie en justitie vermoedden. Een onderzoek in opdracht van het Direc-
toraat CoOrdinatie Emancipatiebeleid (Ministerie van Sociale Zalcen) en 
een onderzoek door de werkgroep Vrouwenhandel (ingesteld door de 
procureurs-generaal) bevestigden deze indruk (De Boer, 1994). 

Op basis van deze onderzoeken brachten de procureurs-generaal in 
1989 richtlijnen uit ter bestrijding van mensenhandel. Voorts werd op 
1 februari 1994 een nieuw wetsartikel inzalce mensenhandel ge1ntrodu-
ceerd (art 250 ter Sr.). Aldus wilde men de opsporing en vervolging van 
mensenhandel voor politie en justitie vergemaldcelijken. 

Deze bijdrage beoogt inzicht te geven in de praktijk van mensenhandel 
in Nederland en de wijze waarop verschillende politieregiokorpsen in-
houd geven aan de bestrijding van mensenhandel. Na een schets van het 
juridisch kader van mensenhandel volgt een uiteenzetting over de hui-
dige praktijk van mensenhandel. Vervolgens wordt ingegaan op de werk-
wijze van de politie ter bestrijding van mensenhandel, waarbij zowel de 
preventieve aanpak (middels toezicht en regulering van het prostitutie-
circuit) als de repressieve aanpak (opsporing en vervolging) aan bod 
komt. Het artikel besluit met een overzicht van de nieuwe ontwikkelin-
gen in de bestrijding van mensenhandel. 

Het artikel is gebaseerd op informatie afkomstig uit interviews. Om 
een zo breed mogelijk beeld te verlcrijgen werd niet alleen gesproken met 
vertegenwoordigers van de politiekorpsen uit de drie grote steden waar 
zich veel prostitutie-inrichtingen bevinden (regio Amsterdam-
Amstelland, regio Haaglanden en regio Rotterdam-Rijnmond), maar ook 
met die van regio Utrecht, waar een veel kleiner aantal prostitutie-
inrichtingen is en van regio Limburg-Noord, waar de prostitutie zich bin-
ten de steden concentreert en de grensovergangen dichtbij zijn. Ook 
werd gesproken met vertegenwoordigers van de divisie Centrale Recher-
che Informatie (CRI) en van de Gemeente Den Haag.' 

* De auteur is onlangs afgestudeerd aan de Leidse Universiteit 
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Jurldisch kader 

Op 1 februari 1994 trad in werking de Wet van 9 december 1993 tot wijzi-
ging van de artikelen 250, 250 bis en 250 ter van het Wetboek van Straf-
recht (Stb. 1993, 679). 2  Deze wet verving het oude art. 250 ter 'vrouwen-
handel' en introduceerde het nieuwe art. 250 ter 'mensenhandel' (zie 
MGM, 1993; Hamerlynck, 1993). Dit ruimere begrip werd geintroduceerd 
om niet alleen de handel in minder- en meerderjarige vrouwen, maar 
tevens de handel in minder- en meerderjarige mannen strafbaar te stel-
len. 

Ingevolge art. 250 ter Sr. is schuldig aan mensenhandel een ieder die 
een meerderjarige tot prostitutie brengt door: 
- geweld of een andere feitelijkheid; 
- bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid; 
- misbruik van Mt feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht; 
- misleiding. 

Met betrelcking tot minderjarigen geldt geen dwangvereiste. ICrachtens 
art. 250 ter lid 1 sub 3 Sr. is reeds strafbaar het tot prostitutie brengen van 
minderjarigen of het verrichten van een handeling waarvan men redelij-
kerwijs moet vermoeden dat de minderjarige hierdoor in de prostitutie 
belandt. Ook is schuldig aan mensenhandel degeen die een ander per-
soon aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die persoon in 
een ander land in de prostitutie te brengen (art. 250 ter lid 1 sub 2). 

Het wetsartikel is dus ruim opgesteld en bestrijkt de verschillende tra-
jecten van mensenhandel, waaronder de werving, het transport en de 
exploitatie. Op grond van het huidige wetsartikel kan de politie zowel 
optreden tegen personen die in Nederland mensen door dwang, mis-
bruik of misleiding in de prostitutie brengen en houden, als tegen perso-
nen die het transport en de werving van deze mensen in het buitenland 
regelen. 

Het bestanddeel dmisbruik van uit feitelijke verhoudingen voort-
vloeiend overwicht' is voor het eerst gentroduceerd in de richtlijnen van 
de procureurs-generaaL Volgens de richtlijnen is sprake van misbruik 
indien de prostituae in een situatie verkeert die niet gelijk is aan de om- 

1 De volgende personen werden getnterviewd: G. Verhees, projectleidster prostitutie- en 
vrouwenhandelteam (Amsterdam/Amstelland); N.J. van der Geest, ploegchef zedenzaken. 
bureau bijzondere criminaliteit en R.J. de Boer, coordinator toezicht, vreemdelingenpolitie 
(Haaglanden); J.H. Hermans, projecheider mensenhandelteam (Limburg-Noord): A.M.H. van 
Loon en H. Boender, matededeskundigen, zware georganiseerde criminaliteit (Rotterdam-

Rijnmond); J. de Beer, plaatsvetvangend chef jeugd- en zedenpolitie en P. Huijbregts, 
coordinator jeugd- en zedenpolitie (Utrecht): L.C. Pieterse, recherche expertise geweld en 

diefstal (CR1); M. Venekamp, juddische zaken (Gemeente Den Haag). 
2 Bij Wet van 21 december 1994 werd de strafrechtelijke sanctie van dit artikel gewezigd in 

verband met de opheffing van het cumulatieverbod inzake de oplegging van hoofdstraffen 
(Stb. 1995, 32). 
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standigheden waarin een mondige prostituee in Nederland pleegt te ver-
keren (De Boer, 1994). De prostituee bevindt zich dan in een zogeheten 
uitbuitingssituatie. Hieronder wordt nader ingegaan op de inhoud van 
dit begrip. 

Uit de wettelijke definitie van mensenhandel volgt dat prostitutie de 
grondslag vormt voor het delict mensenhandel. De bestrijding van 
mensenhandel is daarom nauw gerelateerd aan de wijze waarop prosti-
tutie gereguleerd is. Aanvankelijk beoogde de minister van Justitie dan 
ook een meer omvangrijke wetswijziging door te voeren. Zijn voorstel 
luidde om naast de introductie van mensenhandel het bordeelverbod ex 
art. 250 bis Sr. op te heffen en daarvoor in de plaats een gemeentelijk 
vergunningenstelsel in te voeren. Met dit gemeentelijk beleid kon de 
rechtspositie van de prostituees versterkt worden, hetgeen de bestrijcling 
van mensenhandel in positieve zin zou beinvloeden. Dit voorstel stuitte 
echter op kritiek van de Eerste Kamer en de minister trok daarop het 
wetsvoorstel in. Uiteindelijk werd daarom alleen het nieuwe artikel 250 
ter Sr. tot wet verheven (brief van de minister van Justitie, 1993). 

Over de omvang van mensenhandel in Nederland zijn geen exacte gege-
yens bekend (zie De Boer, 1994). De regiokorpsen menen dat mensen-
handel veelvuldig voorkomt (anders: Van der Poe!, 1994). Zij baseren 
deze veronderstelling op het groot aantal illegalen dat in de prostitutie 
werkzaam is, het feit dat er met mensenhandel veel geld valt te verdienen 
en uit bevindingen gedurende onderzoeken: de verhalen van slachtof-
fers, daders en getuigen duiden op een met gering aantal personen dat 
betrokken is bij mensenhandel. 

Bij de geinterviewde politieregiokorpsen begint geleidelijk wel een 
beeld te ontstaan van de aard van mensenhandel in Nederland. De be-
vindingen van de politie worden hieronder geschetst, waarbij achtereen-
volgens aan de orde komen: de slachtoffers, de daders en de werlcwijze 
van de daders. 

De meeste slachtoffers van mensenhandel zijn meerderjarige buiten-
landse vrouwen die illegaal in Nederland verblijven. Uitzonderingen ko-
men echter voor. Zo heeft Utrecht een zaak in behandeling waarbij min-
derjarige Nederlandse en (legaal bier verblijvende) Marokkaanse meisjes 
door jongemannen werden verleid en overladen met cadeaus en luxe. Na 
enige tijd vroegen de jongens echter vergoeding voor al hun geschenken. 
Teneinde hun schuld te voldoen werden de meisjes gedwongen zich te 
prostitueren. Den Haag heeft een zaak gehad waarin thannelijke prosti-
tuees slachtoffer waren van mensenhandel. 
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De buitenlandse slachtoffers van mensenhandel komen van oudsher 
uit Azle en Zuid-Amerika. De laatste due jaar is hier echter een verschui-
ving in opgetreden. Uit Azle komen nauwelijks meer slachtoffers en ook 
tilt Zuid-Amerika komen er steeds minder. Thans komen de meeste 
slachtoffers van mensenhandel uit Cost-Europa. In de praktijk consta-
teert de politic verschillen: de slachtoffers uit Oost-Europa worden meer 
uitgebuit en met meer geweld geconfronteerd dan de Zuid-Amerikaanse 
slachtoffers. 

Het merendeel van de slachtoffers waarmee de politic in contact is ge-
komen, bleek vooraf bekend te zijn geweest met het felt dat zij in Neder-
land in de prostitutie werkzaam zouden zijn. Fen deel van de slachtoffers 
was reeds in het land van herkomst werlczaam in de prostitutie en werd 
vanuit dit circuit geronseld. In een zaak die thans behandeld wordt door 
politieregio Limburg-Noord lag echter het centrum van de ronsel-
activiteiten in een discotheek in Tsjechie. Sommige slachtoffers reageer-
den op een advertentie. 

Daders 

Aangezien voor de uitvoering van mensenhandel tal van handelingen 
vereist zijn, opereren de daders meestal in groepsverband. In het alge-
meen is de organisatiegraad van zo'n groep niet hoog en ontbreelct een 
strakke hierarchic. In de regiokorpsen spreekt men daarom eerder van 
georganiseerde groepen in plaats van georganiseerde criminaliteit. De 
politic constateert dat de organisatiegraad van de Oost-Europese dader-
groepen hoger ligt dan de organisatiegraad van andere groepen. Door-
gaans bestaat een groep handelaren tilt een bepaalde nationaliteit, Ne-
derlands of buitenlands, maar gemengde dadergroepen komen ook voor. 

De politie heeft zich nog geen duidelijk beeld kunnen vormen van de 
vraag in hoeverre er connecties bestaan tussen groepen die zich bezig-
houden met mensenhandel en andere criminele groeperingen. Wel sig-
naleert men dat sommige mensenhandelaren zich ook bezighouden met 
de handel in vuurwapens, verdovende middelen en gestolen auto's of 
met de legale import en export van goederen. 

Werkwijze van de daders 

De activiteiten van de handelaren zijn er in de eerste plaats op gericht 
om de slachtoffers in een afhankelijke positie te brengen (zie Franssen, 
1994). lien belangrijk element hierin vormt de opbouw van een ver-
meende schuld. Deze schuld bestaat uit bij voorbeeld de kosten van 
tickets, reis- en verblijfsdocumenten, lingerie, kamerhuur en onderdak 
alsmede de kosten van het vervoer tussen de verblijfplaats van de prosti-
tuee en de werkplek. De schuld is fictief, althans vele malen hoger dan de 
werkelijke kosten en neemt in de loop van de to Set af. De schuld 
vormt de legitimatie voor de financiele uitbuiting van de slachtoffers. De 
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verdiensten moeten geheel of gedeeltelijk afgedragen worden ter aflos-
sing van de opgebouwde schuld. De afhankelijkheid van de slachtoffers 
wordt vaak nog vergroot door hun identiteitspapieren in beslag te ne-
men. 

Wanneer de slachtoffers eenmaal in de prostitutie in Nederland werk-
zaam zijn, richt de aandacht van de handelaren zich er hoofdzalcelijk op 
dat de slachtoffers geen hulp gaan zoeken. Dit wordt bereikt door de 
slachtoffers fysiek in hun vrijheid te beknotten (de handelaar regelt bij 
voorbeeld dagelijks het vervoer van de woning naar de werkplek en iso-
leert hen van anderen). Ook probeert men hun vertrouwen in derden 
volledig te ondermijnen, zodat zij hierop geen beroep durven doen. De 
suggestie wordt bij voorbeeld gewekt dat zich onder de clienten, de 
politie-agenten en de collega-prostituees, handlangers van de organisa-
tie bevinden, die tot taak hebben het slachtoffer te controleren. Deze 
omstandigheden en het feit dat de slachtoffers illegaal in Nederland ver-
blijven en de taal en gewoonten van het land niet tot nauwelijlcs kennen, 
zorgen ervoor dat zij inderdaad weinig geneigd zijn hulp te zoeken. 
• De wijze waarop de organisaties in het Nederlandse prostitutiecircuit 

opereren, verschilt. In Limburg-Noord en Rotterdam worden de prosti-
tuees bij een club geplaatst. In Den Haag, Amsterdam en Utrecht maakt 
men merendeels gebruik van de ramen. Vaak worden de prostituees op 
wisselende lokaties door het hele land tewerkgesteld. Soms worden ze 
voor kortere perioden naar Duitsland en Belgie gebracht. 

Over de betrokkenheid van de clubexploitanten wordt verschillend 
gedacht. In Limburg-Noord hanteert men als uitgangspunt dat iedere 
exploitant die binnen zijn club slachtoffers van mensenhandel heeft, 
medepleger is. In Rotterdam wordt aangenomen dat de clubexploitant 
buiten het delict staat. Bonafide clubexploitanten melden in Rotterdam 
soms zelf ook mensenhandel aan. Beide regiokorpsen constateren dat de 
Nederlandse clubeigenaren meer dan vroeger bedacht zijn op mensen-
handel en zich eerder genoodzaalct voelen om de politie in te schakelen 
wanneer zij bemerken dat een prostituee gedwongen wordt om bij ze te 
werken. Voor de clubeigenaren is dit deels een vorm van zelf-
bescherming, om te grote inmenging van de mensenhandelorganisatie 
in de eigen bedrijfsvoering te voorkomen. 

Uit bovenstaande blijkt dat de activiteiten van de mensenhandelaren 
zich in belangrijk mate daar concentreren waar het geld verdiend wordt: 
in de Nederlandse prostitutiewereld. Om deze reden richt de politie zich 
bij de bestrijding van mensenhandel eveneens sterk op het prostitutie-
circuit. 

Preventieve bestrijding 

47 

Bij de preventieve bestrijding richt de politie zich op twee aspecten. In de 
eerste plaats wordt in overleg met gemeenten en instellingen als de 
GG&GD en maatschappelijk werk, gewerkt aan een effectieve regulering 
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van het prostitutiecircuit. In de tweede plaats richt de aandacht van de 
politic zich op een goed toezicht op het prostitutiecircuit. Dit tweede 
aspect Icrllgt hernieuwde aandacht nu gebleken is dat door de reorgani-
satie bij de politic deze kerntaak dreigt te verwateren. In het onder-
staande zal eerst ingegaan worden op het gemeentelijk prostitutiebeleid. 
Daarna zal de werkwijze van de politic in het prostitutiecircuit beschre-
ven worden. 

Prostitutiebeleid 

Bij het intrekken van het wetsvoorstel inzake het bordeelverbod gal de 
minister van Justitie aan dat gemeenten overtreding van het bordeel-
verbod primair bestuurlijk moesten aanpakken via een concretisering 
van het gedoogbeleid. Op basis van verordeningen en andere gemeente-
Ilike regelingen, zoals een APV, bestemmingsplan, milieuverordening, 
bouwverordening, brandbeveiligingsverordening en dergelijke, zou uit-
voering gegeven kunnen worden aan een prostitutiebeleid gericht op 
beheersing, sturing en verbetering van de omstandigheden rond het 
bordeelwezen (brief van de minister van Justitie, 1993). 

Met alle gemeenten hebben in even sterke mate invulling gegeven aan 
dit gedoogbeleid. Eon en ander hangt samen met de beheersbaarheid 
van de prostitutie in de diverse regio's. 

Amsterdam hanteert een stringent vestigingsbeleid. Bestaande 
prostitutie-inrichtingen worden gedoogd zolang er geen vrouwenhandel 
of andere criminele activiteiten gepleegd worden en er geen minderjari-
gen werken. Ten aanzien van nieuwe prostitutie-inrichtingen wordt be-
keken of de vestiging niet in strijd is met het bestemmingsplan en de 
leefmilieuverordening en of geen van de hierbovengenoemde overtre-
dingen begaan worden. Oitgangspunt van het vestigingsbeleid is dat het 
aantal prostitutie-inrichtingen zich niet meer mag uitbreiden. 

Sinds 1 januari 1996 kent Amsterdam een stelsel waarbij alle club- en 
raamexploitanten over een gedoogbeschikking en een geschiktheids-
verklaring moeten beschikken. In de gedoogbeschikking zijn eisen opge-
nomen waaraan de bedrijfsvoering moet voldoen. Vereist is onder an-
dere dat de exploitant ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, 
dat er een bedrijfsleider aanwezig is en dat er geen criminele activiteiten 
plaatsvinden. In de geschilctheidsverldaring zijn eisen gesteld aan de in-
richting van het pand van de exploitant. 

ledere club- en raamexploitant kan een aanvraag indienen. De politic 
onderzoekt of de exploitant aan de gestelde vereisten voldoet en brengt 
hiervan verslag uit aan de gemeente. De gemeente beslist vervolgens of 
de gedoogbeschikldng en geschiktheidsverldaring zullen worden afgege-
ven. Nadat genoemde documenten in het bezit zijn van de exploitant, 
blijft de politic regelmatig controleren op overtredingen. Afbankelijk van 
de aard en emst van de overtreding volgen achtereenvolgens sancties als 
een waarschuwing, intrekking en in bet uiterste geval dwangsom. 



Politie en mensenhandel 

Den Haag kent net als Amsterdam een stringent vestigingsbeleid. In de 
Sluitingsregeling prostitutie-inrichtingen, gebaseerd op art. 97 lid 2 APV 
(1982), is een getalscriterium opgenomen en zijn nadere voorwaarden 
gesteld aan de plaats van vestiging. In de Sluitingsregeling is tevens aan-
dacht voor inrichtingseisen (ruimte, sanitaire voorzieningen) en voor de 
verplichting van de exploitant om er op toe te zien dat in zijn inrichting 
geen strafbare feiten, zoals de tewerkstelling van illegalen en minderjari-
gen, mensenhandel en drugshandel, gepleegd worden. Overschrijding 
van de gestelde regels kan leiden tot sluiting van de inrichting voor (on)- 
bepaalde tijd. 

Alle regio's zien in een goede regulering van de prostitutie een zeer be-
langrijk rniddel om mensenhandel te bestrijden. Amsterdam en Den 
Haag hebben geprobeerd om binnen de huidige wettelijke kaders een 
prostitutiebeleid te reafiseren dat niet alleen gericht is op de beheers-
baarheid van de prostitutie in het kader van de openbare orde, maar dat 
tevens gericht is op de positieverbetering van de prostituee door via de 
inrichtingseisen de werkomgeving te verbeteren. Nieuw in dit beleid is 
dat men de exploitant verantwoordelijk wil kunnen stellen voor misstan-
den in zijn bedrijf. Dit punt is van essentieel belang. Aldus bieden de ge-
meenten ruimte aan de bonafide exploitant en kan men gericht optre-
den tegen malafide exploitanten. De achterliggende gedachte is om te 
streven naar een gezonde bedrijfstak waarin noch illegalen werken noch 
criminele activiteiten plaatsvinden (Discussienota, 1988; Voortgangs-
notitie, 1995; Van der Poel, 1994). 

In de regio's Utrecht, Rotterdam-Rijnmond en Limburg-Noord is het 
prostitutiebeleid minder uitgekristalliseerd. Prostitutie wordt in deze 
regio's gedoogd. Rotterdam-Rijnmond kent een uitgewerkt vestigings-
beleid; in Utrecht geldt de regel dat het aantal prostitutie-inrichtingen 
zich niet mag uitbreiden. In alle drie de regio's vindt thans wel overleg 
plaats over een nader in te vullen prostitutiebeleid. 

Werkwijze van de politie 
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De taken van de politie in het prostitutiecircuit bestaan tilt contactleg-
ging met de prostituees, commie op wetsovertredingen en toezicht op 
;Regale vreemdelingen. De wijze waarop deze taken binnen de politie 
verdeeld zijn, verschilt per regio. 

In Amsterdam is het prostitutietoezicht deels gedecentraliseerd. Het 
toezicht op de raamprostitutie is specifiek opgedragen aan het bureau 
Warmoesstraat. Het centrale prostitutie- en vrouwenhandelteam (acht 
mensen) houdt toezicht op de overige vormen van prostitutie waaronder 
de besloten prostitutie en de straatprostitutie. Zowel het bureau als het 
team houdt zich bezig met contactlegging, controle en toezicht. Het bu-
reau oefent zijn taken tilt met zedenrechercheurs en vraagt zonodig as-
sistentie van de vreemdelingendienst. Het vaste team voert zijn taken tut 
met minimaal een zedenrechercheur. De tweede persoon is bij voorkeur 
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iemand van de vreemdelingenpolitie. Het vaste team maalct tevens ge-
bruik van de kennis van lokale politiemensen. 

De controles worden uitgeoefend door twee koppels en vinden mini-
maal twee keer per week plaats. Wekelijks worden aldus zo'n den tot 
twintig prostitutie-inrichtingen bezocht. lijdens deze controles is de 
aandacht met name gericht op vrouwenhandel en de aanwezigheid van 
minderjarigen en illegalen. Men praat met de prostituees, deelt visite-
kaartjes St en verspreidt brochures waarin in diverse talen de werkwijze 
van de Arnsterdamse politic worth beschreven. 

In Den Haag is het toezicht op de prostitutie eveneens gedecentrali-
seerd. De taken zijn verdeeld over verschillende politie-onderdelen. De 
zedenrechercheurs van de wijkbureaus Hoefkade en Jan Hendrikstraat 
verzorgen de contactlegging en condole in de raamprostitutie, die in 
httn wijk geconcentreerd is. Wijkbureau Laalc houdt toezicht op de daar 
aanwezige tippelzone. Het centrale Bureau Zedenzaken, bestaande St 
een team van acht mensen, verricht de contactlegging en controle in de 
besloten prostitutie-inrichtingen. Zedencontroles worden altijd verricht 
met twee personen, in principe ten tot twee keer per week Contactleg-
ging heeft de hoogste prioriteit. Door met de prostitutes een vertrou-
wensband op te bouwen hoopt men de drempel te verlagen om in geval 
van gedwongen exploitatie de hulp van de politie in te roepen. 

De Haagse vreemdelingenpolitie houdt toezicht op illegale prostitutes 
in de hele regio. Veer de aanscherping van de vreemdelingenwetgeving 
kende Den Haag een beleid waarbij het illegale vreemdelingen werd toe-
gestaan am onder bepaalde voorwaarden en binnen een termijn van drie 
maanden in de prostitute te werken. Door de aanscherping van de 
Vreemdelingenwet kon dit beleid evenwel niet meer voortgezet warden. 
Het gemeentelijk prostitutiebeleid paste zich aan de nieuwe wetgeving 
aan en formuleerde een strengere gedragslijn: in de Haagse prostitute 
mag thans alleen met legale personen gewerkt warden. Thans bevindt 
men zich in een overgangssituatie waarbij de exploitanten op de hoogte 
zijn gebracht van de aangescherpte gedragslijn, maar waarbij hun tijd 
gegund wordt hun bedrijfsvoering daarop af te stemmen en nog Set tot 
actieve opsporing en vervolging wordt overgegaan. 

In Rotterdam is de zedencondole en contactlegging na de reorganisa-
tie opgedragen aan de districten. Oak het vreemdelingentoezicht is ge-
decentraliseerd. In de praktijk blijkt echter dat de controle vanuit de dis-
tricten niet van de grand is gekomen. Men kampt met een capaciteits-
probleem en richt de aandacht in de eerste pleats op bestrijding van 
overlast en de afhandeling van gepleegde strafbare feiten. Binnen het 
regiokorps is men zich echter zeer bewust van de positieve effecten die 
een goed toezicht op de prostitutie kan hebben op de bestrijding van 
mensenhandel. Daarom vindt thans overleg pleats am de controle in het 
prostitutiecircuit opnieuw op te zetten. 

In Utrecht vinden regehnatig controles pleats door ten persoon St het 
vaste prostitutieteam (zes jeugd- en zedenrechercheurs) en een lid van 



Politie en mensenhandel 

Repressieve bestrijding 

51 

de vreemdelingendienst De controle vindt een maal per week plaats. 
Het primaire doel van het team is om contacten te leggen met de prosti-
tuees. Daarnaast wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van minderja-
rigen, illegalen en gedwongen prostitutie. Voor de contactlegging maalct 
men gebruik van de vertrouwensrelatie met vrouwen die al langer in het 
circuit werlczaam zijn. Het team maalct tevens gebruik van de kennis van 
wijkagenten. 

In regio Limburg-Noord is vooralsnog geen gestructureerd toezicht op 
het prostitutiecircuit. De regio kent sinds 1994 wel een mensenhandel-
team. Naar aanleiding van de bevindingen van dit team wordt de moge-
lipcheid onderzocht van een prostitutieteam. De bedoeling is om het toe-
zicht op het prostitutiecircuit in gezamenlijk overleg te laten 
plaatsvinden door de zedenpolitie, de vreemdelingenpolitie en het 
mensenhandelteam. 

Alle regiokorpsen benadrukken het belang van een goed toezicht op 
het prostitutiecircuit. Het belang van goed toezicht is onder andere dat 
aan slachtoffers van mensenhandel de gelegenheid wordt geboden om 
zich te melden. Binnen de politie constateert men zelf dat sinds de reor-
ganisatie de toezichthoudende taak met overal meer wordt uitgeoefend 
of sterk is teruggebracht, met name in die regiokorpsen waar het toezicht 
is gedecentraliseerd. Het aanbod van zaken is daar in het algemeen zo 
groot, dat de toezichthoudende taalc ondersneeuwt. In deze regio-
korpsen vindt overleg plaats om de capaciteit te vergroten. 

Met het oog op mensenhandel is in de uitoefening van het toezicht een 
kentering gekomen in het standpunt ten aanzien van het gedogen van 
illegale prostituees. Nu gebleken is dat de meeste slachtoffers van 
mensenhandel zich in deze groep bevinden, is men minder bereid om 
illegalen in het prostitutiecircuit onder voorwaarden te gedogen. Gelet 
op de belangrijke rol van een vertrouwensband met de prostituees, richt 
men zich echter primair niet op de illegale prostituees zelf, maar op de 
exploitant die de illegale vrouwen in zijn bedrijf laat werken. 

Naar aanleiding van de wetswijziging inzake mensenhandel is in juli 
1994 door de politie een Protocol Vrouwenhandel uitgebracht. In het 
Protocol zijn geschreven en ongeschreven gedragsregels en ervaringen 
neergelegd betreffende de werlcwijze en samenwerking van de politie bij 
vrouwenhandel. 

Hoewel de politieregiokorpsen het Protocol hanteren als leidraad in 
het voorkomen, terugdringen en bestrijden van vrouwenhandel, zijn er 
per regio grote verschillen in de implementatie van de richtlijnen. In het 
onderstaande wordt beschreven hoe per regio de teams worden samen-
gesteld en hoe de opsporing en het onderzoek verlopen. 
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Samenstelling van de teams 

Aileen in de regiokorpsen Amsterdam en Limburg-Noord is gekozen voor 
een vast team voor het onderzoek naar mensenhandel; Den Haag, 
Rotterdam en Utrecht werken op basis van projectteams. In Den Haag 
vallen de projectteams onder de regionale recherche, in Rotterdam wor-
den kleine zaken afgehandeld in de districten en grote zaken eveneens 
door de regjonale recherche. Utrecht tenslotte brengt de teams onder bij 
de jeugd- en zedenpolitie. 

Naar gelang het onderzoek dit vereist, worden meer politie-
onderdelen bij het onderzoek betrokken, zoals de zedenpolitie, de 
vreemdelingenpolitie, het bureau fmanciele ondersteuning, het bureau 
zware en georganiseerde criminaliteit, surveillanten en de criminele  in- 
lichtingendienst. Elk onderzoek wordt uitgevoerd volgens een plan van 
aanpak dat de doelstelling van het onderzoek vastlegt en specificeert 
hoeveel tijd, geld en mankracht naar verwachting nodig zullen zijn. Het 
plan van aanpalc wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het management 
en het Openbare Ministerie. 

Signalering 

De politie komt mensenhandel op verschillende manieren op het spoor. 
Amsterdam, Den Haag en Utrecht krijgen de meeste signalen binnen via 
hun zedencontroles. Belangrijke indicatoren voor mensenhandel zijn 
een illegale status en het niet beschilcken over identiteitspapieren. Ook 
let de politie bij de zedencontroles scherp op de gemoedstoestand van 
de prostituees. Indien bij een controle een vermoeden van mensen-
handel rijst, worden de prostituees voor nader onderzoek meegenomen 
naar het bureau. Aldaar wordt bekeken of de prostituee zich al dan niet 
in een uitbuitingssituatie bevindt. De politie spreekt van financiele uit-
buiting indien de prostituees meer clan vijftig procent van hun inkom-
sten aan derden moeten afdragen. 

In een aantal gevallen komt het voor dat de slachtoffers zelf naar de 
politie toekomen: zij blijken de visitekaartjes van de zedenpolitie be-
waard te hebben en melden zich wanneer een karts daartoe geboden 
wordt. 

Afgezien van de eigen zedencontroles is de politie voor de signalering 
van mensenhandel afhankelijk van tips van hulpverlenende instanties, 
de CRI, clienten, collega's, exploitanten en anonieme tipgevers. Soms 
wordt de politie geattendeerd op mensenhandel via een opsporings-
verzoek uit het buitenland. Bovendien levert het onderzoek naar een 
mensenhandelzaak in het algemeen ook veel nieuwe inforrnatie op. Uit 
de huidige onderzoeken is zelfs zoveel informatie gekomen dat de politie 
zich genoodzaakt ziet om zaken selectief in behandeling te nemen. Se-
lectiecriteria zijn: de aard en ernst van de zaalc, de Icwaliteit van het 
bewijsmateriaal en de beschikbaarheid van mankracht en middelen. 
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Alle politieregio's onderstrepen het belang van een aangifte van het 
slachtoffer. Zonder aangifte wordt veelal geen begin gemaakt met het 
onderzoek. Tussen de melding van het slachtoffer en het moment 
waarop deze zich bereid verklaart om aangifte van mensenhandel te 
doen, ligt vaak enige tijd. In deze bedenkperiode worden de slachtoffers 
van mensenhandel intensief begeleid door de politie. De opvang van het 
slachtoffer staat centraal, de aangifte komt pas op de tweede plaats. 

De politie investeert veel in de opvang van de slachtoffers, mede om 
vertrouwen te winnen en angst weg te nemen. Wanneer het slachtoffer 
besluit om aangifte te doen, kan hij/zij op basis van de Vreemdelingen-
circulaire B-17 een tijdelijke verblijfsvergunning, een tijdelijke dagver-
goeding en tijdelijke huisvesting krijgen voor de duur van het onderzoek. 
Het slachtoffer kan er echter ook voor kiezen om na de aangifte gebruik 
te malcen van een terugkeerregeling. 

Wanneer het slachtoffer na de melding toch besluit om geen aangifte 
te doen, wordt toestemming gevraagd om de afgelegde verklaring als ge-
tuigenverklaring te gebruiken. Verblijft dit slachtoffer illegaal in Neder-
land, dan wordt hem of haar aangezegd om Nederland binnen afzien-
bare tijd te verlaten, waarbij een terugkeerregeling aangeboden wordt. In 
Amsterdam worden slachtoffers die geen aangifte hebben gedaan en Met 
binnen afzienbare tijd het land hebben verlaten, alsnog uitgezet. 

Alle geInterviewde politiekorpsen vinden de mogelijkheden voor de 
begeleiding en bescherming van de slachtoffers gedurende het traject 
van melding, aangifte en onderzoek, met optimaal. In het kader van het 
onderzoek is het het slachtoffer weliswaar mogelijk gemaakt om tijdelijk 
in Nederland te verblijven, maar na de afronding van het onderzoek die-
nen illegale slachtoffers het land te verlaten. Afgezien van het feit dat 
voor sommigen terugkeer naar huis nauwelijks een optie is, wordt het 
hun gedurende het verblijf in Nederland met gemaldcelijk gemaakt. Zij 
worden op een geheim adres ondergebracht en lcrijgen een minimale 
vergoeding. De vergoeding blijkt vaak ontoereikend om bij voorbeeld 
naar huis te bellen of passende kleding te kopen. Afleiding wordt nauwe-
lijks geboden. Het slachtoffer mag met werken en geen cursussen volgen. 
Hulpverlening wordt weliswaar geboden en ook de politie onderhoudt 
contact met het slachtoffer in het kader van het onderzoek, maar, aldus 
een van de respondenten, daarmee worden de slachtoffers gedurende 
hun verblijf in Nederland continu 'in hun verhaal gehouden'. 

De rol van aangever blijkt vaalc te zwaar voor de slachtoffers. De politie 
constateert dan ook dat alleen slachtoffers met een sterke persoonlijk-
held in staat zijn het onderzoelcstraject in Nederland te doorlopen. Soms 
signaleert de politie dat de organisatie die het slachtoffer in Nederland in 
de prostitutie bracht psychische drulc uitoefent en het slachtoffer pro-
beert te bewegen terug te keren in de prostitutie. 
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De respondenten constateren dat methe vaak de 'grip' op slachtoffer 
verliest: het slachtoffer weigert uiteindelijk aangifte te do en, keert direct 
terug naar het land van herkomst of verdwijnt opnieuw in het 
prostitutiecircuit. Daarom voeren de verschillende regiokorpsen binnen-
kort overleg over de opvang van slachtoffers. Voorstellen die circuleren 
zijn gericht op verbetering van het perspectief van het slachtoffer door 
bij voorbeeld cursussen of werk aan te bieden en op verbetering van de 
hulpverlening in het land van herkomst. Tevens wordt onderzocht of het 
slachtoffer wier veiligheid in het land van herkomst absoluut gevaar 
loopt, aangeboden 'can worden om op humanitaire gronden in Neder-
land te blllven (zie ook NJCM, 1993). 

Het onderzoek 

De politie start het onderzoek soms ambtshalve, maar in de regel na een 
of meer aangiften. Het onderzoek richt zich op onderdelen als werving, 
verblilf, machtspositie (overwichtsituatie, afhankelificheid), bewaldng, 
dwang, geweld, financier' en in geval van internationale mensenhandel 
op transport en reis- en verblijfsdocumenten. Het bewijsmateriaal be-
staat veelal uit de verklaringen van de slachtoffers en getuigen. Voorts 
wordt informatie verkregen via telefoontaps en door middel van obser-
vatie. Een van de hoofdkenmerken van mensenhandel vormt de finan-
ciele uitbuiting van de slachtoffers. In het onderzoek besteedt de politic 
clan ook veel aandacht aan het financiele aspect. Met behulp van de 
Plulc-ze'-wetgeving probeert men de verrijking van derden weer onge-
daan te maken. 

Een onderzoek naar een grote zaalc (als indicatie wordt gegeven: meer 
dan vfif daders en meer dan tien slachtoffers) neemt veelal zes tot acht 
maanden in beslag en wordt in de regel uitgevoerd met een team van 
meer dan acht personen. Gedurende het onderzoek komen vaak nieuwe 
zaken aan het licht, waarop vervolgonderzoeken worden gestart. Op dit 
moment bevinden alle regiokorpsen zich in de eindfase van een grote 
zaalc. 

Bij het onderzoek is vaak sprake van intensieve bovenlokale of Interna-
tionale samenwerking. Met name bij grote onderzoeken waarbij men 
internationale dadergroepen in kaart Ml brengen, wordt samenwerldng 
gezocht met buitenlandse politiekorpsen. Vaak worden in onderling 
overleg de taken verdeeld: de buitenlandse politie voert het onderzoek 
naar de werving en het transport uit en de Nederlandse politie onder-
zoekt de dwang- en uitbuitingssituatie. Over en weer wisselt men infor-
matie uit. Door het internationale karakter van veel mensenhandelzaken 
is deze samenwerldng van essentieel belang voor een goede afwildceling. 
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Alle regiokorpsen menen dat een verbetering van de bestrijding van 
mensenhandel thans in de eerste plaats gezocht moet worden in de pre-
ventieve aanpak. Gezien het feit dat mensenhandel zich grotendeels af-
speelt binnen de Nederlandse prostitutiewereld en gegeven de omvang 
van mensenhandel, afgezet tegen de kosten van een strafrechtelijke ver-
volging, is regulering van de prostitutie het meest adequate middel om 
mensenhandel effectief tegen te gaan. 

Om dit preventiemiddel optimaal te benutten hoopt de politie dat het 
bordeelverbod spoedig opgeheven zal worden en een wettelijke basis 
gelegd wordt voor de regulering van de prostitutie via een vergunningen-
stelsel. Op grond van dit wettelijk vergunningenstelsel kunnen aan de 
exploitant namelijk niet alleen eisen gesteld worden omtrent de bedrijfs-
voering en inrichting, maar ook eisen in de sfeer van de gezondheidszorg 
en de arbeidsverhoudingen. Daarnaast kan het arsenaal aan sancties 
worden uitgebreid. 

De hoop dat het bordeelverbod opgeheven zal worden, is met onge-
grond. De huidige minister van Justitie heeft namelijk opnieuw een wets-
voorstel ingediend dat de opheffmg van het bordeelverbod moet bewerk-
stelligen. Dit wetsvoorstel ligt momenteel voor advies bij de Raad van 
State en zal naar verwachting per 1 januari 1997 worden ingevoerd. Bin-
nen de politie vindt dan ook overleg plaats over de situatie na de ophef-
fing van het bordeelverbod. 

Overigens benadruldcen de regiokorpsen dat de toezichthoudende 
taalc ook na invoering van een vergurmingenstelsel een belangrijk 
preventiemiddel blijft voor de bestrijding van mensenhandel: een goed 
toezicht op de uitoefening van de gestelde regels bewerIcstelligt dat in 
Nederland een klirnaat gecreeerd wordt waarin alleen ruimte geboden 
wordt aan bonafide exploitanten. 

TWee jaar na de inwerkingtreding van artikel 250 ter Sr. inzake 
mensenhandel heeft de politie zich een redelijk beeld kunnen verschaf-
fen over de aard en omvang van mensenhandel. De praktijk leert dat het 
nieuwe wetsartikel de opsporing van mensenhandel heeft vereenvou-
digd, maar dat de bestrijcling van mensenhandel in een aantal opzichten 
nog belangrijk verbeterd kan worden. 

De eerste en meest urgente verbetering is de opheffing van het 
bordeelverbod, waardoor vergaande regulering van de prostitutie moge-
lijk wordt. Aldus kan de Prostitutie gesaneerd worden tot een legale en 
open bedrijfstak waarin geen plaats is voor mensenhandel. 

Ten tweede client het capaciteitsprobleem bij de politie verholpen te 
worden. Op dit moment beschikt de politie met alleen over te weinig 
mankracht om effectief toezicht te houden op het prostitutiecircuit, 
maar ook om alle haar bekende gevallen van mensenhandel in behande-
ling te nemen. 
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Ben derde noodzakelijke verbetering betreft de bescherming en bege-
leiding van slachtoffers die aangifte doen van mensenhandel. Ben betere 
opvang ten tijde van het onderzoek en aandacht voor het toekomstper-
spectief van het slachtoffer moeten leiden tot een groter aantal en meer 
consistente aangiften. 

Ten vierde moet aandacht besteed worden aan verbetering van de sa-
menwerldng en het overleg tussen de diverse politiekorpsen. Het is van 
belang dat hierin vaste structuren worden aangebracht. 

Tenslotte is van belang dat het beleid inzalce prostitutie en mensen-
handel op Europees niveau worth afgestemd en vervolgens ook mondi-
aal op de politieke agenda verschijnt. Gezien de emst en de omvang van 
de mensenhandelpraktijk verdient deze vorm van criminaliteit wereld-
wijd grote aandacht. 
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'De informatiepositie van de politie ten aanzien van vrouwenhandel is 
slecht', zei politieman Van Amerongen op 14 september 1995 bij de corn-
missie Van Traa. Niettemin is er wel enige informatie over vrouwenhan-
del voorhanden. 

Van de, naar schatting van het Nisso (Nederlands Instituut voor Sociaal 
Sexuologisch Onderzoek), dertigduizend in Nederland werkzame prosti-
tuees is de helft afkomstig uit landen buiten de Europese gemeenschap. 
Afgaande op het aantal illegale prostituees dat wordt opgepalct, is ver-
moedelijk zo'n 20% van deze groep slachtoffer van vrouwenhandel (ove-
rigens verblijven met alle slachtoffers illegaal in Nederland). Op grond 
daarvan komen we tot een schatting van ongeveer twee- tot drieduizend 
verhandelde vrouwen. 

In de jaren tachtig en begin jaren negentig lcwamen de vrouwen vooral 
uit Zuidoost-Azie en Latijnsamerikaanse landen. Men veronderstelde 
toen dat er in Nederland op jaarbasis ongeveer duizend verhandelde 
vrouwen verbleven. Dit cijfer is gebaseerd op de gemiddeld honderd 
meldingen per jaar van de landelijke Stichting tegen Vrouwenhandel 
(STY) en de informatie van slachtoffers over met-ontdekte lotgenoten. 

Vanaf 1992 is de handel met vrouwen uit Oost- en Centraal-Europa 
dramatisch gestegen. Tegenwoordig is 80% van het groeiende clienten-
bestand van de STV aflcomstig uit het voormalige Joegoslavie en de ex-
communistische landen. Onder deze Oosteuropese vrouwen bevinden 
zich percentueel meer slachtoffers van vrouwenhandel dan enkele jaren 
geleden onder de vrouwen uit Zuid-Amerika en Zuid-Oost-Azie. 

Vrouwenhandelaren zijn actief op een aantal routes die veel worden 
gebruilct. De belangrijkste zijn: Zuid-Amerika, Zuidoost-Azie en vanuit 
Oost-Europa naar West-Europa, van Rusland naar Polen, van de Oek-
raine naar het voormalige Joegoslavie, van de Filippijnen naar Japan en 
Australie, van Birma en China naar Thailand, van Brazilie naar Suriname, 
van Engeland naar Griekenland. De lijst is uiteraard met compleet aan-
gezien de handelsroutes voortdurend veranderen. Voor een deel vallen 
de routes samen met die van mensensmokkelaars: van Turlcije via Hon-
garije naar Duitsland, China, via Albanie naar Italie, van Afrika naar 
Spanje en uit alle derde wereldlanden naar Rusland, de Oekraine en Po-
len (The Guardian, 13 juni 1995). 

• De auteur is publiciste. Ze schreef onder andere Stolen lives; trading women into sex and 

slavery (Londen, 1995). 
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De grote centre van mensensmoldcel zijn dezelfde als die van de vrou-
wenhandel: Bangkok, Moskou, Berlijn en Boedapest. In Nederland is dat 
tegenwoordig aanleiding om mensensmolckel, mensenhandel, vrouwen-
handel en zelfs prostitutie ten onrechte op een hoop te gooien. Zo moest 
minister Sorgdrager hartelijk lachen toen Rabbae tijdens de verhoren 
van de cornmissie Van Traa grapte over het doorleveren van gesmokkelde 
vrouwen naar de bordelen. 

Om enige helderheid te verschaffen worden in dit artikel de raalcvlak-
ken tussen vrouwenhandel en mensensmoklcel geschetst. Na een korte 
historische uitwijding wordt eerst ingegaan op de strijd voor de erken-
ning van prostitutie als arbeid, die de discussie over vrouwenhandel uit 
het slop van het negentiende-eeuwse moralisme heeft gehaald. Die 
emancipatie heeft ertoe geleid dat momenteel veel vrouwen vrijwillig 
naar Nederland komen. In het tweede deel van dit artikel gaat de aan-
dacht uit naar de vrouwen die door dwang of misleiding in Nederland 
terecht zijn gekomen. De rol van de georganiseerde misdaad, en vooral 
de ronselaars, staat daarbij centmal. De voorbeelden en illustraties die in 
deze bijdrage worden gegeven, zijn gedeeltelijk ontleend aan de research 
voor Stolen lives (Altink, 1994) en aan cijfers van de Stichting tegen Vrou-
wenhandel. 

De ontdekldng van vrouwenhandel 

De grote verwarring omtrent het begrip vrouwenhandel is terug te voe-
ren tot de negentiende eeuw. In die tijd heerste de mening dat prostitutie 
een noodzakelijk lcwaad was om de eer van nette vrouwen tegen de 'bio-
logische driften' van mannen te beschermen. De politie liet echter oog-
luikend toe dat de bordelen deels werden bevoorraad door 
vrouwenhandelaren. 'Er zijn ongetwijfeld placeurs, zoogenaamde 
handelaren in vrouwen, maar zy doen niets anders dan vrouwen, die dat 
zelve wenschen aan huizen van ontucht leveren, of van het eene huis 
naar het andere verplaatsen.' Zo luidde rond de eeuwwisseling de me-
ning van 'tallooze, zeer ontwiklcelde, hoogst ernstige marmen' van de p0-
line.' De 'ernstige marmen' waren alleen bereid 'onschuldige vrouwen 
die misleid waren' te redden. Anderen meenden zelfs dat getrouwde - 
dus niet maagdelijke vrouwen - nooit als slachtoffer van vrouwenhandel 
konden worden beschouwd. 

Aan het einde van de negentiende eeuw deden vele verhalen de ronde 
over Franse, Belgische en Duitse meisjes die in Nederland en andere Eu-
ropese landen tot prostitutie werden gedwongen. De onderzoeker Ballce-
stein nam het op zich die geruchten te verifieren. Tijdens zijn naspeurin-
gen ontmoette hij vele vrouwen die wij nu als 'slachtoffers van vrouwen-
handel' zouden betitelen. 

I Het onderzoek van Balkestein is aanwezig in het archief van de Mr. A de Greafstichting. 
instituut voor prostitutievraagstukken. 
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Onder hen beyond zich Felicie Dordoigne, een meisje van het Franse 
platteland. Zij was in oktober 1900 naar Parijs getroldcen om een baan te 
zoeken, teneinde haar moeder, een weduwe die vele monden moest voe-
den, enigszins te ontlasten. Toen Facie in Parijs annonces bij een kiosk 
stond te beldjken, werd ze aangesproken door twee heren. Zij wisten wel 
een geschikte betrekking voor haar als naaister in Holland. 'Het lachte 
haar toe in den vreemde te gaan', zei zij later tegen Balkestein. De twee 
mannen nodigden haar uit om de overeenkomst in een restaurant te be-
ldinken. Daar biechtte ze hen op dat ze nog geen eenentwintig was, en 
dus nog met zelfstandig mocht reizen. De mannen verzekerden haar dat 
ze haar papieren met een valse geboortedatum konden verstrelcken. Met 
een treinbiljet en een aanbevelingsbrief op zak vertrok ze naar Amster-
dam Centraal Station, waar een rijtuig haar opwachtte. Haar bestemming 
bleek het prestigieuze bordeel Weinthal te zijn. Toen zij na aankomst 
weigerde zich in haar lot te schilcken, werd haar voorgehouden dat ze 
grote schulden had. 

Dergelijke verhalen welcten de woede van de feministen van de eerste 
golf. Onder leiding van de Engelse Josephine Butler (1828-1906) tracht-
ten zij concrete wantoestanden in de bordelen aan te ldagen. Zij richtten 
zich aanvankelijk op de schrijnende gevallen; zelfstandige prostituees 
lieten zij met rust. Butler en de haren wilden namelijk alleen de staatsbe-
moeienis met prostitutie afschaffen. Daarom noemden ze zich abolitio-
nisten (het Frame abolir betekent afschaffen). 

Maar al snel werden zij overvleugeld door religieuze groeperingen die 
alle prostitutie als aantasting van `vrouweneer' afkeurden. Economische 
motieven om 'het leven' in te stappen verdwenen geheel uit beeld. Ker-
kelijke organisaties beschouwden prostitutie als slavernij van blanke 
vrouwen die net als de slavernij van zwarten afgeschaft diende te wor-
den. Deze groeperingen verenigden zich ook onder de naam 'abolitionis-
ten'. Zij maalcten geen onderscheid tussen vrijwillige en gedwongen 
prostitutie. 

Aan het einde van de vorige eeuw had men vooral aandacht voor vrou-
wenhandel tussen de verschillende Europese landen. Maar in die pe-
riode werden ook veel Oosteuropese vrouwen naar Zuid-Amerika en het 
Verre Oosten verscheept. De opkomst van stoomschepen, de telegraaf en 
de luchtvaart vergemalckelijkten het werk van vrouwenhandelaren. 

Door de toenemende industrialisatie migreerden mannen in deze pe-
riode massaal naar nieuwe industriegebieden. Zij zochten werk in 
mijnbouwgebieden en bij grote projecten zoals het Panamakanaal. De 
achterblijvende vrouwen moesten in hun eigen levensonderhoud voor-
zien. Veel vrouwen traden in in relatief nieuwe beroepen als verkoopster 
in de grote warenhuizen. Juist bij deze vrouwen die waren opgenomen in 
de vaart der volkeren, sloegen vrouwenhandelaren hun slag. 

Na enkele decennia van onderbreking door de wereldoorlogen lcwam 
de vrouwenhandel weer langzaam op gang. Tijdens de wederopbouw 
werden meisjes als 'artiest' naar het Midden-Oosten gelokt. Zij zouden in 
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geheimzinnige harems zijn beland. Concrete casussen waren echter 
schaars en de verhalen verwerden alms tot urban legends, oftewel 
'broodjes aap'. Au pairs zouden bij voorbeeld in Parijs winkels worden 
binnengelokt en via valluiken en kleedlcamers naar de gewraalcte harems 
verdwijnen. Deze gang van zaken schraagde het idee dat waarschuwin-
gen tegen vrouwenhandel alleen maar dienden om vrouwen thuis te 
houden. 

Abolitionisten hebben nog steeds eon belangrijke stem in het debat 
over selcsslavernij, zoals ze vrouwenhandel plegen te noemen. Die termi-
nologie is echter onjttist. Weliswaar verkeren verhandelde vrouwen in 
omstandigheden die met slavernij zfin te vergelijken, maar vrouwenhan-
del is strikt genomen niet hetzelfde als slavernij. 

Bij vrouwenhandel gaat het - in tegenstelling tot slavernij - om uitbui-
ting van informele, ongereguleerde arbeid in bij voorbeeld de prostitutie 
of in particuliere huishoudens. Om de identificatie van prostitutie met 
arbeid te voorkomen heeft de wetgever destijds vrouwenhandel niet op-
genomen in de wetten tegen slavernij (Wagenaar en Van der Velde, 
1990). Vrouwenhandel kan pas met slavernij vergeleken worden als pros-
titutie gereguleerde arbeid is geworden. 

Seksueel geweld 

Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig protesteerden organisaties van 
prostituees tegen het idee dat prostitutie seksueel geweld is. Zij vonden 
het 'gewoon' een beroep. Zij huldigden het standpunt - dat in 1982 door 
de Nederlandse regering is overgenomen - dat vrouwen op grond van 
het recht op seksuele integriteit ongehinderd als hoer moeten kurmen 
werken, maar op grond van datzelfde recht dat ook moeten kunnen wei-
geren.2  

Dit standpunt had ook gevolgen voor de discussie over 'bemiddeling' 
in de prostitutie. Ms seksuele dienstverlening arbeid is, moet het verbod 
op bemiddeling zoals neergelegd in 250 bis Wetboek van Strafrecht wor-
den opgeheven. Bemiddeling zag men vooral als een voorwaardenschep-
pende activiteit die voornamelijk bestond uit het verschaffen van een 
ontmoetingsplaats voor prostituees en hun klanten. ledere bemiddefing 
onder dwang werd verworpen. 

Tijdens de hoerencongressen in de jaren tachtig kaartte men in dit ver-
band het probleem van de stempels in paspoorten aan waardoor bij 
voorbeeld Franse prostituees werden verhinderd te reizen. 'Brave meisjes 
gaan naar de hemel, stoute meiden komen overal, zo luidde in de jaren 
tachtig een van de slogans van de International Committee for Prostitu- 

2 Conferentie Kijkduin. 1982. Em Emancipatiezeken, kamerstuk 18542, 1983/1984. Op grond 

van het recht op fysieke en psychische integriteit van yrouwen en hun recht op seksuele 

zelfbeschikking zouden yrouwen de vraheid moeten hebben al of niet voor prostitutie als 
eon beroep to kiezen. 
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tes' Rights. 3  In die periode beschreven activisten prostituees als avon-
tuurlijke vrouwen die erop uittroldcen om hun lichaam te kapitaliseren. 
Het recht op reizen heeft altijd hoog op de agenda van de emancipatie-
beweging van prostituees geprijkt. 

Op het eerste hoerencongres in 1984 werd echter prostitutie van vrou-
wen uit Derde Wereldlanden voor rijke westerlingen nog als uitbuiting 
afgekeurd. Men dacht dat deze prostituees slechts uit armoede en met 
uit eigen keuze het vak waren ingestapt. 

Rond 1985 verschenen er verhalen in de pers dat nieuwkomers uit 
Zuid-Amerika en Zuidoost-Azie in erbarmelijke omstancligheden achter 
de ramen werkten. Aanvankelijk zag men dit als gedwongen prostitutie, 
een vorm van seksueel geweld. Deze vrouwen moesten namelijk tegen 
hun zin herhaaldelijk seksuele omgang hebben. Maar prostituees uit de 
Derde WereId verzetten zich tegen dat stempel van Izielig'. 

Veel vrouwen waren kennelijk zelfstandig of op aanraden van nichten, 
vriendinnen en zussen, dus via kettingmigratie gekomen. De opvatting 
dat vrouwenhandel louter seksueel geweld is, bleek te simpel te zijn. Het 
viel echter niet te ontkennen dat een deel van hen afhankelijk was van 
hun ronselaars. Vrouwen die wel wisten dat ze voor de prostitutie waren 
bestemd, werden ook uitgebuit door organisaties van vrouwenhande-
laren. 

Veel belangenorganisaties van prostituees vonden en vinden dat vrou-
wen die vrijwillig voor het werk kiezen, hun vak zelfstandig moeten kun-
nen uitoefenen, waar ook ter wereld. Zij wijzen erop dat migratie voor 
prostitutiedoeleinden voor veel vrouwen een levensnoodzaalc is. `Vrou-
wenhandel, jazeker, vrouwen laten zich verhandelen. Ze doen alles om 
aan papieren te komen om zich elders te vestigen', zegt Priscilla Alexan-
der van de Amerikaanse National Task Force on Prostitution. Zij en haar 
medestandsters vinden het onzinnig bemiddeling of werving buiten de 
landsgrenzen af te wijzen. Nog altijd horen radicale voorstanders van 
vrije migratie van prostituees niet graag over de wantoestanden die met 
malafide migratiebemiddeling gepaard gaan. Wel veroordelen Alexander 
en de haren ondubbelzinnig opsluiting, mishandeling en uitbuiting van 
prostituees. 

Zij erkennen weliswaar dat velen hun bemiddelaars betalen voor 
transport en documenten, maar zien dat slechts als een middel om vrou-
wen het land in te brengen. Kortom, als een vorm van mensensmokkel. 
Hun tegenstanders beweren nog steeds dat migranten niet vrijwillig, 
maar uit bittere noodzaak handelen. In beide visies wordt de rol die de 
georganiseerde misdaad speelt bij de bemiddeling, gebagatelliseerd. 

3 Punt 9 World Charter uit 1986, geciteerd in G. Pheterson (red.), A Vindication of the rights of 

whores, Seattle, 1989. 
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Anderen wijzen wel op de rol van de georganiseerde rnisdaad bij de 
werving en op de dwang die ronselaars of hun handlangers uitoefenen 
om vrouwen in de prostitutie te houden. Vrouwenhandelaren malcen 
gebruik van de spanning tussen de wens van vrouwen te migreren om 
hun familie te onderhouden enerzijds en het restrictieve immigratie-
beleid van ontvangende landen anderzijds. Handelaren malcen vanuit 
een political expediency gebruik van een probleem dat onoplosbaar 
wordt geacht. 

Vrouwenhandelaren exploiteren niet alleen de problemen van poten-
tiele migrantes, maar ook het informele karalcter en de ambigue houding 
ten aanzien van prostitutie. 'In Nederland is het veilig werken voor pros-
tituees. Ze gebruiken altijd een condoom. De meest gerespecteerde, zelfs 
getrouwde vrouwen doen het werk', zo had een vrouwenhandelaar de 
bezwaren van een Slowaalcse vrouw weggewimpeld. 4  Hij vergat erbij te 
vertellen dat ook in Nederland een stigma op prostitutie rust. Bovendien 
chanteren vrouwenhandelorganisaties de vrouwen met het dreigement 
hun familie in te lichten. 

Ook bij degenen die wel oog hebben voor georganiseerde misdaad 
heerst een tweespalt waarin het begrip vrijwilligheid een centrale rol 
speelt. In de publieke opinie worden alleen die vrouwen als verhandeld 
beschouwd, die door toedoen van malafide ronselaars tegen hun zin in 
de prostitutie zijn beland. Anderen vinden dat ook wanneer een vrouw 
instemt met werk als prostituee, zij ook slachtoffer van vrouwenhandel is 
wanneer zij in het 'ontvangende land' onder controle wordt gehouden 
door een misdaadorganisatie. 

De handelaren 

Vrouwen beschrijven hun handelaren vaak als een goed georganiseerde 
mafia waar ze doodsbang voor zijn. Hun angst is gegrond. Een handelaar 
heeft handlangers nodig om een vrouw effectief tot prostitutie te dwin-
gen en onder toezicht te houden. Werving, import, vervoer en distributie 
vergen ook een zekere organisatiegraad. 

Autochtonen en aLlochtonen, etnische groepen, zelfs Bosniers en Ser-
viers werken eensgezind samen. Goed opgeleide zakenlieden, maar ook 
analfabeten verhandelen vrouwen. Bovendien zijn er veel vrouwelijke 
handelaren. De mening dat mannen daders en vrouwen slachtoffers zijn, 
is dan ook lang niet altijd gegrond. Vrouwelijke ronselaars komen veel 
voor omdat ze vertrouwen wekken bij potentiele slachtoffers. 

Zorgwekkend is de greep die Oosteuropese groeperingen op de handel 
krijgen. Vooral Joegoslavische groepen en Oosteuropese groepen zijn 
zeer gewelddadig en richten zich [evens op andere talcken van criminall-
telt zoals wapenhandel. Oosteuropese bendes werken in groepjes - in 
jargon 'cellen' geheten - the onderling verbonden Illken. Ronselaars dra- 

4 Proces tegen vrouwenhandelaren. rechtbank Rotterdam. 27 november 1995. 
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gen ze over aan transporteurs. Joegoslavische bendes zijn meestal hierar-
chische organisaties van soms wel dertig man. Degenen die ze afleveren 
sluiten vaalc een overeenkomst met bordeeleigenaren over het afdragen 
van gelden. 

De handelaren hanteren diverse ronselmethoden. Het voorspiegelen 
van een gouden toekomst in een ver land door een man die zich als hu-
welijIcskandidaat voordoet, is de oudste en meest klassieke methode. Dat 
gebeurt in de Ileinschalige' vrouwenhandel, waarbij slechts enkele per-
sonen betrolcken zijn. Meestal krijgen vrouwen een baan in het buiten-
land aangeboden. Soms recruteert men in persoonlijke netwerken, maar 
men werft ook via advertenties in kranten en zelfs bij arbeidsbureaus. 
Een variant hierop is de belofte van een artistieke carriere waarbij 
handelaren zich verschuilen achter een artiestenbureau. 

Andere vrouwen worden uitgenodigd voor een gratis vakantiereisje of 
krijgen een studiebeurs of politiek asiel in het vooruitzicht gesteld. Som-
mige vrouwen zijn door middel van ontvoering tegen hun zin Nederland 
in gesmokkeld. Meer dan een derde van de clienten van STV wist niet dat 
ze voor prostitutie waren bestemd. 

De vraag dringt zich op waarom handelaren zoveel moeite doen om 
vrouwen te misleiden in plaats van zich te richten op degenen die wel als 
prostituee willen werken. Wanneer handelaren groepjes vrouwen op de 
markt brengen, bestaan die uit zowel ervaren als onervaren vrouwen. De 
indruk bestaat dat handelaren op dit punt niet selecteren maar alleen 
hun verhaal wat aanpassen. Mogelijk kunnen vrouwen die onkundig zijn 
van hun toekomstige werk eerder murw worden gemaalct dan lotgenoten 
die het werk kennen. Ook zeggen handelaren tegen vrouwen die bar-
dame denken te worden dat ze met de klanten naar bed kunnen, maar 
dat niet hoeven. Later blijIct die keuzevrijheid niet te bestaan. 

Slachtoffers zijn vrouwen, soms ook mannen, die risico's durven te ne-
men. Ze hebben namelijk het lef om in het buitenland een nieuw leven 
te beginnen. Dat geldt ook voor vrouwen uit traditionalistische culturen. 
Zij vallen soms in handen van vrouwenhandelaren nadat ze bij voor-
beeld, om een gedwongen huwelijk te ontlopen, hebben gebroken met 
de familie. 

Door de hoge organisatiegraad en de angst voor represailles is aangifte 
doen niet gemakkelijk. Vermoedelijke slachtoffers van vrouwenhandel 
kunnen daarom in Nederland drie maanden lang een aangifte overwe-
gen. Wanneer ze besluiten naar de politic te stappen, mogen ze het pro-
ces in feitelijke aanleg afwachten. Ze zijn namelijk van belang als getuige. 
Niet alle vrouwen maken gebruik van deze regeling. Gemiddeld een 
vijfde van vooral de Oosteuropese vrouwen wit zo snel mogelijk terug 
naar het land van herkomst. Deze vrouwen hopen hun huis weer te kun-
nen betrekken of hun werk weer op te paldcen. Velen kunnen echter niet 
meer terug omdat de handelaren hun familieleden hebben bedreigd. Het 
is minstens vijf maal voorgekomen dat vrouwen na hun terugkeer zijn 
benaderd door de handelaren die hen dwongen in Nederland weer de 
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prostitutie in te gaan. Andere vrouwen hebben alle schepen achter zich 
verbrand of zijn door hun familie verstoten. 

Documentfraude 
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Mensenhandelaren beperken zich meestal tot het regelen van valse pa-
pieren. Maar voor vrouwenhandelaren is documentfraude [evens een 
middel om hun slachtoffers te chanteren en onder druk te zetten. Bij 
fraude als instrument voor vrouwenhandelaren denkt men in de eerste 
plaats aan schijnhuwelijken, of liever papieren huwelijken. Uit de anna-
len van STV blijkt echter dat handelaren de laatste jaren daar slechts 
eenmaal gebruik van hebben gemaalct. 

Door de strengere controle op papieren huwelijken hebben misdaad-
organisaties nieuwe wegen gezocht. In 1994 arriveerden tientallen Russi-
sche vrouwen met een vals of gestolen Pools paspoort, om zo de visum-
plicht voor Russen te ontduiken. Polen zijn immers in Nederland niet 
visumplichtig. 

Een andere geliefde truc van Oosteuropese groepen is de frauduleuze 
uitnodiging om bij een bepaalde firma te komen werken. Een bedrijf kan 
buitenlanders verzoeken om bij voorbeeld als tolk te komen werken. Len 
organisatie was in 1993 zo brutaal logo's van nietsvermoedende bedrij-
ven te gebruiken en die op nepuitnodigingen te plakken. Vervolgens 
faxte men een kopie van dit frebelwerk als bijlage van een visum-
aanvraag naar de ambassade. Ook Afrikanen worden langs deze weg bin-
nengehaald. In landen als Ghana en Nigeria zijn valse papieren bij wijze 
van spreken op straat te koop. Met deze documenten zou men gemalcke-
lijk een baantje kunnen verwerven bij een 'stichting of fabriek' in Neder-
land of in Belgie. 

In Nederland zijn Afrikaanse vrouwen in het clientenbestand van sTv 
ondervertegenwoordigd, maar in Belgie zijn veel gevallen bekend van 
'asielzoeksters' die door bemiddelaars onder de duim worden gehouden. 
Volgens een anonieme informant van een internationale hulporganisatie 
zijn door een syndicaat zo'n honderd Afrikaanse mannen naar Neder-
land gehaald die Nederlandse vrouwen als escort moeten bedienen. 

In 1989 lcwam in Nederland een grote documentfraude aan het licht 
met mensen uit de Dominicaanse Republiek. Len criminele groep 
maakte gebruik van een tijdelijke regeling die lcinderen van een ouder 
met de Nederlandse nationaliteit recht gal op een Nederlands paspoort. 
Als bewijs van de verwantschap hoefde slechts een geboorte-akte over-
legd te worden. Deze documenten werden op grote schaal vervalst. In 
Nederland stelden vervolgens vele Dorninicaanse vrouwen, die door een 
huwelijk de Nederlandse nationaliteit hadden verlcregen, zich in naam 
beschikbaar als 'moeder' voor vaalcvolslagen vreemden. Aangezien de 
regeling alleen voor minderjarigen opging, kregen bun zogenaamde 
'kunstkinderen' tevens een nieuwe leeftijd. Om de negen maanden te 
overbruggen die biologisch gezien tussen twee kinderen van een vrouw 
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moeten liggen, creeerde men grote hoeveelheden tweelingen. Dat viel 
op, temeer omdat de twee leden van een tweeling soms duizenden kilo-
meters van elkaar verwijderd waren geboren. Vijftienhonderd Dominica-
nen hebben gebruik gemaakt van dergelijke optieverldaringen. Van 429 
geverifieerde geboorte-alcten van mannen en vrouwen waren er 110 vals. 

Deze operatic diende onder meer om de vrouwen in het gezelschap in 
de prostitutie te brengen. De misdaadorganisatie rekende crop dat de 
vrouwen met hun valse identiteit niet naar de politic durfden. Deson-
danks hebben velen aangifte gedaan van vrouwenhandel met als gevolg 
dat een deel van de organisatie is veroordeeld. Behalve voor prostitutie-
doeleinden maalcte men ook gebruik van de optieverklaringen om so-
ciale zekerheidsfraude te plegen. 49 vrouwen en 16 mannen hadden op 
onjuiste gronden bijstand gekregen. 

De methode van de lcunstkinderen' moet worden onderscheiden van 
schijnerkenning, wat in de Dominicaanse Republiek overigens ook ge-
maldcelijk is. Men kan daar kinderen nog twintig jaar na de geboorte erL 
kennen. Zo had een man 31, een ander 23 kinderen erkend (Van Marle 
en Oostendorp). We weten niet of dit om `zonen' of 'clochters' gaat. Velen 
zijn door de organisatie onder druk gezet. Ze durfden niet naar voren te 
komen uit angst dat de zwendel aan het ficht zou komen. 

Misbruik van huishoudelijke hulpen 
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Handelaren buiten niet alleen het informele karakter van prostitutie 
maar ook dat van huishoudelijk werk ult. Veel vrouwen uit de Derde We-
reld komen door bemiddeling van agentschappen als huishoudelijke 
hulp in gezinnen terecht waar ze onder mensonwaardige omstandighe-
den moeten werken: twaalf uur per dag, zonder voldoende voedsel en 
rust. Ze worden vaalc mishandeld, vernederd en opgesloten. Van een pO-
pulatie van 270 huishoudelijke hulpen, waaronder enkele mannen, die in 
Engeland en het Midden-Oosten hebben gewerkt, moest 83% de pas-
poorten afgeven en kreeg 74% Met het beloofde salaris. 

Naar schatting kreeg 20% van de huishoudelijke hulpen te maken met 
seksueel geweld, bij voorbeeld verkrachting door hun werkgever. Hun 
contracten, als die er al waren, werden nogal eens genegeerd. Zij hadden, 
om de bemiddelingsbureaus te betalen, ook grote schulden opgelopen 
(Anderson, z.j.). In Nederland wordt onder andere de au pair-regefing 
misbruikt om vrouwen tot huissloof te malcen. Personen met diploma-
tieke onschendbaarheid lcurmen naar believen dienstboden importeren 
en zich alles ten aanzien van hen permitteren. 

Chinese misdaadorganisaties hebben hiervoor een eigen methode 
ontwikkeld. Soms moeten Chinese meisjes met een meester, zogenaamd 
als zijn dochter, naar het westen. Zij worden voor verschillende doelein-
den misbruikt. Zo werd een vrouw door haar Chinese werkgever, een 
machtig man in haar dorp, gedwongen mee te gaan naar Nederland. Zij 
wilde niet weg omdat ze op het punt stond te gaan trouwen. Een weige- 
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ring zou echter onherroepelijk haar familie in moeililicheden hebben ge-
bracht. In Nederland bleek zij bestemd te zijn voor dwangarbeid in huis 
en in restaurants. De omvang van dit soort handel in Nederland is niet 
bekend, laat staan dat er een plan van aanpak voor bestaat. net  beleid 
ten aanzien van vrouwenhandel is immers alleen toegesneden op slacht-
offers die in de prostitutie zijn terechtgekomen. 

Mensensmokkel of mensenhandel? 

In het voorgaande zijn enige raalcvlaldcen tussen handel en smoldcel van 
mensen aan hod gekomen. De verwantschap tussen die twee ligt voor de 
hand. Zo vertellen sornmige verhandelde vrouwen ongevraagd dat crook 
marmen, die dachten een baan in Nederland te Icrligen, met hen mee-
reisden. Do ordat vanuit Oost-Europa het vervoer meestal per auto of bus 
gaat, is het eenvoudig om mensen mee te smokkelen, bij voorbeeld in de 
kofferbak. 

Men veronderstelt vaalc dat de bemoeienis van mensensmoklcelaars na 
het vervoer over de grens ophoudt. Maar ook onder gesmokkelde Wega-
len zijn er velen die in het ontvangende land onder druk worden gezet 
om grote bedragen af te staan en diverse werkzaamheden of activiteiten 
te verrichten. 

Pen antler raakvlalc tussen mensenhandel en mensensmokkel bestaat 
daarin dat vrouwen die ergens op de routes ontsnappen, zich tot 
mensensmokkelaars wenden die ze naar een land brengen waar slacht-
offers van vrouwenhandel nog enige overlevingskans hebben: Zo zijn er 
in de loop van de jaren enkele slachtoffers van vrouwenhandel uitGrie-
kenland en India via lcanalen van mensensmolckel in Nederland terecht-
gekomen. 

Ten slotte nog een terminologische opmerking. De laatste tijd komen 
steeds meer verhalen boven water over buitenlandse jongens die onder 
dwang als 'bisnis-jongens' moeten werken. Zll kunnen misschien het 
beste slachtoffers van jongenshandel worden genoemd. Toch blijft men 
in het veld over vrouwenhandel spreken. En niet zonder reden. Vrouwen-
handel heeft namelijk de connotatie van informele arbeid, die meestal 
door vrouwen wordt verricht. Slachtoffers van mensenhandel kunnen 
daarentegen ook in reguliere bedrlifstaldcen worden uitgebuit, zoals in de 
horeca en de naaiateliers. 

Het is jammer dat slachtoffers van mensenhandel die niet in het 
prostitutiebedrlif terechtkomen geen getuigestatus Icrligen. Zij worden 
slechts als 'gesmoklcelden' of illegale vreemdelingen beschouwd. Het kan 
niet de bedoeling zijn dat deze verhandelde mensen die onder druk 
staan van criminele organisaties simpelweg worden uitgewezen. Dat 
komt het zicht op het fenomeen en de aanpak van mensenhandel niet 
ten goede. 
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1
Naar het verlenen van hulp bij 'Regale grensoverschrijding van personen 
die van plan zijn eon asielverzoek in te dienen is bij riiljn weten weinig 
wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het is ook de vraag waarop derge-
lijk onderzoek zich zou moeten of lcunnen richten. Men zou een analyse 
kunnen maken van gegevens op dit gebied in de gehoren door de over-
heid van asielzoekers. Deze gehoren zijn gericht op het verzamelen van 
gegevens die nodig zijn om de gegrondheid van de asielverzoeken to be-
oordelen. In die gehoren komt de reisroute die men gevolgd heeft steeds 
prominenter aan de orde, nu op grond van het Uitvoeringsverdrag van 
Schengen vastgesteld moet worden of sprake is van corder verblijf op het 
grondgebied van eon van de bij dit verdrag aangesloten landen. limners 
indien dergelijk eerder verblijf aangetoond kan worden, is dat land ver-
antwoordelijk voor de behandeling van het asielverzoek. 

Toch zou eon dergelijk onderzoek, zelfs als het gevolgd wordt door 
steelcsproefgewijze persoonlijke interviews, waarschijnlijk riot veel moor 
opleveren dan wat al bekend is: er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 
vervalste documenten en van andere diensten van derden om de reis 
naar het land of de regio waar men asiel wil vragen mogelijk to maken. 
Dat is al sinds jaar on dag zo. Wat nieuw is, is de toegenomen betekenis 
van grenzen en grensbewaking ten aanzien van personenverkeer en de 
mogelijIcheid om door het luchtverkeer grote afstanden on vole grenzen 

, in korte tijd to overbruggen. 
Wanneer er sprake is van geheel georganiseerde reizen van punt van 

vertrek tot punt van aankomst, wordt tilt al snel duidelijk en wordt or via 
rinternationaaft politieel onderzoek en ingrijpen een eind aan gemaakt. 
luist omdat asielzoekers per definitie aan het begin van hun verblijf con-
tact zoeken met de overheid, zijn dergelijke georganiseerde reisroutes 
veel grijpbaarder dan bij voorbeeld het geval is bij vrouwensmokkel. 

Uit het onderstaande moge blijken dat het bestrijden van illegale 
grensoverschrijding van asielzoekers op gespannen voet kan staan met 
het fundamentele recht om in andere landen asiel to zoeken on to genie-
ten tegen vervolging. Dit dilemma blijft voorlopig onopgelost. Regerin-
gen blijken uiteindelijk toch to Idezen voor de grensbewaldng - zelfs als 
dat betekent dat de vlucht van personen die to vrezen hebben voor hun 
leven of vrijheid bemoeilijkt wordt. 

I Naast versterking van grenscontroles zijn talrijke andere maatregelen 
doorgevoerd. Het Weston ging daarin voor, maar andere landen volgen 
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- snel. Genoemd kunnen worden: het invoeren van de visumplicht, bij 
voorbeeld in EU-verband, voor het overgrote merendeel van de wereld-
bevolking, het opleggen van boetes aan reders en luchtvaartmaatschap-
pijen die `niet toelaatbare passagiers' vervoeren, het uitvoeren van zoge-
naamde pre-boarding checks', het vervaardigen van moeilijk na te maken 
of te vervalsen paspoorten en visa. Dit alles al dan met in samenwerldng 
met andere staten. 2  

Onder deze condities doen de mensensmolckelaars van onze tijd hun 
zaken. Hoe meer obstalcels opgeworpen worden aan de grenzen, hoe 
meer mensen - waaronder vluchtelingen - een beroep zullen doen op 
hun diensten. Voor vluchtelingen kan het gebruik van die diensten een 
lcwestie van leven of dood zijn. 

Deze bijdrage heeft geen andere pretenties dan het scherp stellen van 
het genoemde dilemma en het aanreiken van materiaal uit de dagelijkse 
pralctijk. Het is dan aan anderen om vast te stellen of dit terrein uitdaagt 
tot diepergaand systematisch onderzoek. 

Asiel en illegale grensoverschrijding 

'Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel tegen vervolging te 
zoeken en te genieten' (Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens, artikel 14,1). Hoe verhoudt zich de uitoefening van dit recht tot de 
steeds stringentere maatregelen tegen illegale grensoverschrijding? 

Nadat Europa de bevolkingsverplaatsingen ten gevolge van de Tweede 
Wereldoorlog had verwerkt, stond vluchten gedurende vele jaren min of 
meer gelijk met het doorbreken van het Uzeren Gordijn. De functie van 
personen die de vluchtelingen daarbij behulpzaam waren, al dan niet 
met winstoogmerk, werd in het Westen over het algemeen als nuttig of 
onvermijdelijk gezien. 

Toen vluchtelingen van verder weg begonnen te komen, werden de 
bezwaren groter. Op Sri Lanka waren 'reisbureaus' actief, door de vluch-
telingen als agents aangeduid, die all-in paldcetten verkochten, dat wil 
zeggen: een nationaal paspoort en een goedkope vlucht naar een Wes-
ters land. In Iran waren in de jaren na de val van de Sjah paldcetten te 
koop inclusief een gids voor de tocht over de bergen naar de Turkse 

1 Grensbewakers worden naar luchthavens in verre landen gestuurd om daar personeel dat 

passagiers incheckt te adviseren over de geldigheid van reisdocumenten, zodat toegang tot 
de vlucht geweigerd kan worden. De staatssecretaris van Justitie kondigde onlangs aan dat 
Nederland deze praktijk gedurende het eerste halfjaar van 1996 zal intensiveren. 

2 Dat kan gebeuren in een paspoort-unie, waardoor staten binnen een bepaald gebied (de 
Benelux, de Scandinavische landen) het personenverkeer aan de grenzen tussen hun 

landen in principe niet meer controleren. Het grootste gebied waar dit thans min of meer 
gerealiseerd is of zal worden is het gebied van de bij het Verdrag van Schengen aangeslo-
ten staten. 
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grens, de reis naar Istanbul en de vliegreis naar een Westers land. 3  Nog 
duurder was het om met een smoklcelaar mee te reizen, die na aankomst 
zelf het vervalste reisdocument inneemt. 

In enkele gevaLlen zijn er aanwijzingen dat de organisatie van de men-
sensmoldcel gebeurde vanuit het Westen of daar vertakkingen had. Zoals 
al eerder opgemerkt: dergelijke patronen zijn vrij gemakkelijk te onder-
kennen en te ventoren. De indrulc is dan ook dat de brariche vooral door 
een aantal 'vrije jongens' gerund wordt en niet door grootschalig opge-
zette Internationale netwerken. 4  

Maar naarmate de documenten moeilijker te vervalsen worden en de 
controle intensiever wordt en van meer verfijnde technieken gebruik 
maakt, zullen de diensten die behulpzaam zijn bij het ontduiken van 
deze controle-mechanismen zich aanpassen - en duurder worden. Het 
ontstaan van een ware vervalsings-industrie met een daaraan gekoppeld 
netwerk van distributeurs is niet ondenkbaar. Omdat vervalsingen ge-
bonden zijn aan de persoon van de individuele reiziger (amateuristisch 
geknoei met foto's en chloor wordt werkt steeds minder) moeten produk-
tie en distributie nauw met elkaar verbonden zijn. 

Vluchtelingen mogen op grond van het Vluchtelingenverdrag niet ge-
strati worden voor het gebruik maken van vervalste documenten of voor 
illegale grensoverschrijding. 5  Daarom nemen staten hun toevlucht tot 
maatregelen, die het reizen bemoeilliken, maar die staan dan weer op 
gespannen voet met het recht om asiel te zoeken en te genieten tegen 
vervolging. 

Het opleggen van boetes aan vervoerders van niet-toelaatbare vreem-
delingen is van die maatregelen het belangrijkste voorbeeld. Deze boetes 

3 Inclusief ven/alste documenten. cams met de voor-gefrankeerde envelop am ze nog op het 

vliegveld van aankomst terug to sturen voor hergebruilt meestal echter met de instructie 

de reisdocurriluen in het vliegtuig te vemietigen, waardoor onmiddellijk terugsturen, 

bemoeilijkt wordt 

4 In de Memode van toelichting bij het wetsvoorstel Wijriging van het Wetboek van 

Strafrecht (mensensmokkel), TK 1995-96. 24 269, wordt gesteld dat de 'instroom van 

asielzoekers voor eon belangnjk deel gereguleend wordt door de ectiviteiten van 

mensensmokkelaare. Voor zover daarmee eon soon centrale regie gesuggereerd wordt, zijn 

dear mijns inziens goon aanwijzingen voor. Verder wordt gesteld dal personen die zich in 

Nederland uit winstbejag bezighouden net mensensmokkel doze activiteit dikwiffs 

combineren met andere vormen van criminaliteit zoals drugssmokkel en handel in gestolen 

auto's. Het wetsvoorstei verhoogt de strafmaat voor rnensensmokkel uit winstbejag. Met 

name wordt daardoor getracht de ontwikkeling van maffiose structufen in dew criminele 

branche te ontmoedigen. 

5 Artikel 31, 1 van het Verdrag betreffende de Status van Muchtelingen van 1951: 'De 

Verdragsluitende Staten zullen geen strafsancties, op grand van onrechtmatige binnen-

komst of onrechtmatig verblijf, toepassen op vluchtelingen die, rechtstreeks komend van 

eon grondgebied wear hun leven of vrijheid C..) word bedreigd, zonder toestemming hun 
grondgebied binnenkomen of zich aldaar bevinden mits zij zich onvenvijld bij de 

autoriteffen melden en doze overtuigen, dat zij geldige redenen hebben voor hun 
onrechtmatige binnenkomst of onrechtmatige aanwezigheicr. 
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komen bovenop de verplichting van vervoerders om dergelijke passa-
giers op kosten van de firma terug te brengen naar het punt van vertrek. 
Het opnemen van sancties tegen vervoerders in de nationale wetgeving 
is verplichtend opgelegd in het Uitvoeringsverdrag van Schengen (artikel 
26). 6  

In combinatie met het opleggen van visumverplichtingen aan burgers 
van landen waar de mensenrechten massaal geschonden worden, blij-
ken de maatregelen tegen vervoerders een zeer effectieve hindernis bij 
het zoeken van bescherming tegen vervolging. Het is voor de vervoerder 
immers onmogelijk op het punt van vertrek onderscheid te maken tus-
sen een gewone passagier zonder geldige reisdocumenten en de klant 
die wel degelijk recht heeft om bescherming te zoeken en te vinden te-
gen vervolging of onrnenselijke behandeling. Het personeel aan de 
check-in balie zal dan ook iedereen weigeren die niet over de vereiste 
geldige documenten beschikt. Van dat personeel kan met verwacht wor-
den dat het zich een oordeel gaat vormen over het vluchtelingschap van 
de klant, noch kan in de regel van de vluchteling verwacht worden dat hij 
zich in die omstandigheden als asielzoeker kenbaar maakt en zijn ver- 

rtaal doet. Er is dan ook geen enkele regering die deze maatregel op een 
acceptabele manier met het recht op het zoeken van asiel in overeen-
stemming heeft weten te brengen. 7  

Beter nagemaakte documenten zijn al helemaal moeilijk herkenbaar 
voor het personeel op de luchthaven van vertrek en leiden daarom tot 
meer pre-boarding checks. Daarbij moet aangetekend worden dat de 
grensbewakers deze checks niet uitvoeren als controle aan de grens, 
maar slechts als adviseurs van de luchtvaartmaatschappij, die de verant-
woordelijkheid blijft houden voor wie wel of niet wordt meegenomen. 
Op die manier tracht men te voorkomen dat de -staat op wiens grondge-
bied de grensbewakers actief zijn, zou protesteren tegen met geautori-
seerd optreden van ambtenaren van een ander land op zijn territorium. 

Een andere maatregel om illegale iru -eis te voorkomen, is het 'project 
pool van immigratiewerkers', dat door Justitie en Buitenlandse Zaken is 
opgezet. Speciale ambtenaren worden tijdelijk toegevoegd aan Neder- 

6 Voor nadere bespreking asielrechtelijke aspecten van de sancties tegen vervoerders en 
voor verdere literatuuropgave, zie: T.P. Spijkerboer en B.P. Vermeulen, Vluchtelingenrecht, 
ISBN 90 71938 964, pag. 186 v.v. 

7 Het Verdrag van Chicago over de intemationale burgerluchtvaart regelt in Annex 9 wat er 
moet gebeuren met 'niet toelaatbare personen: In principe moet de luchtvaartmaatschappij 
op eigen kosten dergelijke passagier terugbrengen naar het punt waar ze ingestapt zijn. Bij 

Standard 3.36.1 horen echter twee noten. Noot 2 luidt: Nothing in this provision or in Note 1 
is to be construed so as to allow the return of a person seeking asylum in the territory of a 
Contracting State, to a country where his life or freedom would be threatened on account of 
his race, religion, nationality, membership of a particular group or political opinion. Dit 
voorbehoud geldt a fortiori bij het additioneel opleggen van boetes. 
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landse vertegenwoordigingen in het buitenland. 9  ES van hun taken is 
het tegengaan van 'documentfraude'. 

Een ander gevolg van het reizen van asielzoekers met valse reis-
documenten, is de vernietiging van deze docurnenten tijdens de vlucht. 
Daardoor is het veel moeilijker de route en herkomst en soms zelfs de 
nationaliteit van de asielzoeker vast te stellen. Het verschRnen van asiel-
zoekers op luchthavens in asiellanden zonder enig document 'can echter 
goeddeels voorkomen worden door de in artikel 6 lid 2 Vreemdelingen-
wet opgenomen verplichting om op bepaalde trajecten bij vertrek ko-
pieen te maken van de reisdocumenten van de passagiers en deze te 
overhandigen aan de grensbewaldng na aankomst. Immers bij vertrek 
moet iedereen een document laten zien. Voor zover bekend heeft de Ne-
derlandse overheid van deze mogelijkheid nog geen gebruik gemaakt. 

Consequenties voor vluchtelingen 

De voornaamste consequentie is dat vluchtelingen door al deze maatre-
gelen in de armen gedreven worden van zeer professionele vervalsers en 
mensensmolckelaars, die de maatregelen weten te omzeilen. Dat wordt 
voor vluchtelingen echter steeds gecompliceerder en duurder. De obsta-
kels die het reizen in de weg staan behoren - naast andere - zeker tot de 
oorzaken van de drastische terugloop van het aantal asielzoekers in 
West-Europa. 9  De meeste mensen, die gedwongen worden huis en haard 
te verlaten, zijn in deze tijd bovendien slachtoffers van burgeroorlogen 
(Somalie, Rwanda, de Kaukasus, Afghanistan, Sri Lanka, Bosnie). 

Door alle hierboven genoemde maatregelen en door allerlei wet- en 
regelgeving die de toegang tot en de uitkomst van asielprocedures res-
trictiever maken, worden zij als het ware opgesloten in of teruggedreven 
naar hun land van oorsprong of naar nabuurstaten. Ze worden daarom 
gedwongen om in of vlakbij de oorlogssituatie te blijven. 

De reisbelemmeringen zijn een van de oorzaken van de toename van 
het aantal ontheemden. 19  In oorlogsgebieden zal de mensensmokkelaar, 
die over nodige hightech beschikt bovendien niet zo gemalckelijk actief 
zijn, hoewel de in deze situaties meestal florerende zwarte mart be-
paalde kansen biedt. Kortom: vluchten, vooral over langere afstanden, is 
veel moeilijker geworden en kan haast niet meer zonder de diensten van 

8 In een brief aan de Tweede Kamer melden van 21 november 1995 melden de verantwoor-
delijke bewindslieden van Justitie. Binnenlandse Zaken en Buitenlandse zaken: 'Plaatsingen 
vanuit de pool hebben plaatsgevonden in Moskou, Accra, Colombo en Islamabad en spelen 
zich thans at in New Delhi, Nairobi en Istanbul. In voorbereiding is plaatsing te Damascus

9 Vanaf 1983 (65.400 asielzoekers) oplopend near 700.000 in 1992 en dan weer dalend near 

200.000 in 1994. 
10 Deze term worth veelal gebruikt als vertaling voor het meer adequate intern* displaced 

persons mensen, die binnen de grenzen van hun eigen land op de vlucht zijn. Hun aantal 

neemt in rap tempo toe en is op dit moment wereldwijd hoger dan dat van vluchtelingen, 

die zich buiten hun eigen land beWnden. 
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professionele vervalsers en soms smokkelaars, die echter van hun kant 
geconfronteerd worden met toenemend weerwerk vanuit Westerse lan-
den en met de moeilijke bereikbaarheid van hun potentiele klanten. 

Wie zit er fout? 

Oplossingen 

73 

Dat iemand gebruik maakt van deze diensten zegt natuurlijk helemaal 
niets over zijn recht op bescherming. Uiteraard maken personen die hun 
leven of vrijheid met zeker zijn in het land waar ze wonen gebruik van 
alle mogelijlcheden die zich voordoen om te ontsnappen. Dat is hun fun-
damentele recht. Het is natuurlijk pijnlijk als een beroep gedaan moet 
worden op smoldcelaars, die puur op gewin uit zijn. Maar het verwijt treft 
nooit de vluchteling en in veel gevallen zelfs niet de migrant, die op 
grond van valse voorspiegelingen door smokkelaars de reis ondernomen 
heeft. Misbruilc van de asielprocedure' is ook in die laatste gevallen een 
onterecht morafisme. Eerder is er sprake van grof misbruik door mala-
fide smoldcelaars van het naleve beeld dat sommige mensen hebben van 
het Westen. 

Soms zetten families bijna al hun bezittingen in om een ticket en reis-
doctunenten te kunnen kopen voor een enkel familielid. De asielzoeker 
arriveert dan met een grote schuld, ofwel aan zijn familie ofwel aan een 
smokkelaar, die soms chanteert met de dreiging verwanten in het land 
van herkomst jets aan te doen als niet op tijd afgelost wordt. Dat kan tot 
desperate situaties leiden. 

Gezien het hiervoor gestelde zou ik de stelling durven verdedigen dat 
personen die zonder winstbejag aan vluchtelingen hulp verlenen bij het 
illegale overschrijden van grenzen niets verweten kan worden indien 
vastgesteld kan worden dat zij in redelijkheid konden aannemen met 
vluchtelingen van doen te hebben: personen die gegronde vrees koeste-
ren voor vervolging of voor een onmenselijke of vernederende behande-
ling of bestraffing. 11  Zij ondersteunen deze vluchtefingen immers bij de 
uitoefening van een fundamenteel recht .zonder het oogmerk er zelf be-
ter van te worden. 

De meeste maatregelen tegen het gebruik van de diensten van vervalsers 
en mensensmokkelaars hebben als (neven-)effect dat ze het voor veel 
vluchtelingen onmogelijk maken asiel te zoeken tegen vervolging of een 
orunenselijke behandefing. Ze zijn daarom onaanvaardbaar. Maar wat 
dan we'? 

11 Deze formulering behelst een combinatie van de definitie van wie vluchteling is, als 
gegeven in artikel 1A van het Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen van 1951 en 
van artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 
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In 1989 nam het Uitvoerend Comite van de Hoge Commissaris voor de 
Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) een conclusie aan over 
het onderwerp Problem of refugees and asylum-seekers who move in an 
irregular manner from a country in which they had already found protec-
tion. Het ging daar over•vluchtelingen, die ergens tijdelijk konden blij-
ven, maar zelf doorreisden, op zoek naar een permanente oplossing. De 
conclusie stelt dat zij naar het land van tijdelijk verblijf (meestal een 
buurland) teruggestuurd mogen worden, indien daar voldaan wordt aan 
twee condities: er bestaat geen gevaar voor refoulement (uitzetting naar 
een land waar ze vervolging te vrezen hebben) en ze worden er behan-
deld volgens minimum normen van mensellikheid (basic human stan-
dards). In het land van tlldellike opvang zouden ze dan moeten wachten 
totdat er een definitieve oplossing voor hen gevonden wordt. 

Een tamelijk abstracte constructie, die geen uitkomst hood aan de be-
trokken vluchtelingen en dus ook niet aan overheden. De vorige staatsse-
cretaris voor Justine Kosto, lanceerde daarom op een bijeenkomst van 
Europese ministers, belast met migratie-zalcen in Athene, in november 
1993, het idee om de selectie, de asielprocedure, te verplaatsen van po-
tentiele asiellanden naar de regio van herkomst. Dat zou irregular move-
ments en daarmee het gebruik van vervalsingen en mensensmokkel de 
pas afsnliden. 

Er werd een studie gemaalct naar die mogelillcheid. ,2  Daarbij werd na-
gegaan waar pogingen in die richting zijn ondernomen en hoe die verlie-
pen. Ook werd het idee getoetst om in bepaalde regio's grondgebied te 
leasen waarop potentiele asiellanden de selectieprocedure zouden kun-
nen laten plaatsvinden. Dat lijkt om allerlei voor de hand liggende rede-
nen een onhaalbare optie. 

Toch blijft men doorzoeken naar nieuwe varianten. UNHCR publiceert 
binnenkort ten behoeve van zijn eigen veldwerkers en van niet gouver-
nementele organisaties, die direct met vluchtelingen te maken hebben, 
een handboek met richtlijnen over het voordragen van vluchtelingen 
voor hervestiging (resettlement). Op die manier zouden vluchtelingen die 
bescherming behoeven, maar deze nog niet gevonden hebben, door be-
middeling van UNHCR voor asielverlening vanuit de regio van herkomst 
voorgedragen kunnen worden, zonder dat ze moeten trachten op illegale 
wijze het asielland binnen te komen. net  is zeker geen alomvattende op-
lossing, maar het zou - indien de asiellanden voldoende meewerken - 
een bijdrage kunnen zijn. 

Volledig waterdichte oplossingen zijn er niet en mogen er ook niet ko-
men, wit het recht om asiel te zoeken voor vervolging niet volledig on-
dergraven worden. Voor handhaving van dit fundamentele recht is het 

12 Secretariat of the Inter-governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration 

Policies in Europe. North America and Australia: Working Paper on Reception in the Region 
of Origin. Geneve, september 1994. 
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politieke tij niet gunstig. En toch ligt daar de eigenlijke kern van de zaak 
en de opdracht van politici die het handhaven van mensenrechten als 
prioriteit beschouwen. 
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Mensensmokkel is een tamelijk nieuw onderwerp op de politieke agenda 
van Europa. Dat wil zeggen de smokkel van mensen die niet ten behoeve 
van de vrouwenhandel geschiedt. Vooral sinds de toename van het aan-
tal asielzoekers en de vrees voor misbruik van de asielprocedure is men 
in Europa bezorgd over dit fenomeen. Het verdwijnen van de binnen-
grenzen in de Europese Gemeenschap maakte dat de Europese Commis-
sie zich ging verdiepen in de problematiek van vluchtelingen die om Eu-
ropa binnen te kunnen komen, uitgebuit worden door criminelen. Het 
moge duidelijk zijn dat het niet alleen de exploitatie van de vluchtelingen 
is om dit probleem op de polltieke agenda te plaatsen. 

Sinds 1993 verschijnen er in Nederland regelmatig berichten in de 
krant dat er steeds meer asielzoekers zijn, die gebruik maken van reis-
agenten. De term reisagent is een van de vele die in omloop zijn voor 
diegenen die op enigerlei wijze als reisbemiddelaar optreden. Andere 
benamingen zijn schlepper, commercieel tussenpersoon, reishandelaar 
en mensensmolckelaar. Een reisagent is volgens onze definitie iemand 
die (een deel van) de reis en/of reisdocumenten regelt tegen betaling, die 
niet bij een gewoon reisbureau werkt maar wet regelmatig werlczaamhe-
den verricht ten behoeve van mensen die het ene land willen verlaten en 
het andere binnen willen. Dit kan een bijverdienste betreffen, maar het 
kan ook de hoofdbezigheid zijn van een (criminele) organisatie. Niet ie-
dereen, die zich door een asielzoeker laat betalen, is volgens deze defini-
tie een reisagent. Zo zijn er ook vrachtwagenchauffeurs of kapiteins die 
tegen betaling 'verstekelingen' meenemen voor (een deel van) de reis 
zonder verder een bemiddelende rol te spelen. 

Hoewel integere reisagenten eraan bijdragen dat asielzoekers weder-
rechtelijk het land binnenkomen, dienen we smolckel toch te reserveren 
voor de categorie van louche reisagenten. In deze categorie is het de 
smokkelaar niet te doen om de asielzoeker maar om de smokkelwaar en 
het daar mee te verdienen geld. Voor reisagenten in de eerste categorie is 
de hulp an sich een belangrijke beweegreden om hun diensten aan te 
bieden. 

Berichten over reisagenten worden verspreid door advocaten of via 
contactambtenaren van het ministerie van histitie. In 1994 zijn er spe-
dale ambtenaren van het ministerie van Justine belast met een onder- 

• De auteur is els onderzoeker werkzaam bij het Wetenschappehjk Onderzoek en Documen-
tatiecentrum van het ministerie van Justine. 
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zoek naar de praktijken van reisagenten. In afwachting van de resultaten 
van dit onderzoek wil ik hier vast een overzicht geven van gegevens uit 
een andere studie, een onderzoek naar motieven en achtergronden van 
asielzoekers, getiteld Toevlucht zoeken in Nederland. Daarvoor zijn gege-
yens uit 1187 asieldossiers geregistreerd en zijn 23 gespreklcen gevoerd 
met mensen die een asielverzoek hebben ingediend. Dit omvangrijke 
onderzoek op het terrein van asiel beslaat de periode van 1983 t/m 1992. 
Over deze periode werden gegevens verzameld omtrent de demografi-
sche achtergronden van asielzoekers, hun motieven om het land van 
herkomst te verlaten, hun motieven om naar Nederland te komen, de 
reisverhalen en de gang door de procedure (Doornhein en DijIchoff, 
1995). 

Reisbemiddeling van reisagenten wordt vaalc impliciet benoemd als 
een verwerpelijke vorm van mensenhandel die er toe zou leiden dat 'on-
eigenlijke' asielzoekers in Nederland terecht zouden komen. Met behulp 
van gegevens uit het onderzoek Toevlucht zoeken in Nederland zal ik in 
dit artikel nagaan of deze redenering klopt. Eerst zal ik een beeld schet-
sen van de asielzoekers uit het onderzoek die op enig moment een reis-
agent bij hun vlucht hadden ingeschakeld. Vervolgens beschrijf ik hoe 
vaalc de asielzoekers uit de steekproef met behulp van een reisagent naar 
Nederland zijn gekomen, en uit welke regio's zij lcwamen. Daarna be-
steed ik aandacht aan de reisagent, door een beeld te schetsen van de 
activiteiten die hij verricht en tegen welke kosten hij dit doet. Dan volgen 
nog enkele voorbeelden van zaken waarbij integere reisagenten betrok-
ken waren en voorbeelden van zaken waarbij louche reisagenten de 
asielzoeker hielpen vluchten. Tot slot zal kort worden beschreven wat 
een en ander voor het Nederlandse asielbeleid betekent. 

De inschakeling van reisagenten 

Voorzover uit de dossiers viel op te malcen is door 35% van de asiel-
zoekers gebruik gemaalct van een reisagent. Mannen die samen met hun 
echtgenotes/partners zijn gekomen maken een iets groter deel van dit 
percentage uit en vrouwen een iets minder groot deel. Mensen boven de 
dertig jaar blijken iets vaker een reisagent in te schakelen dan mensen 
onder de dertig jaar. Vooral wanneer mannen met een aantal anderen, 
met zijnde gezinsleden, naar Nederland komen blijkt er gebruik te zijn 
gemaalct van een reisagent. 

Van diegenen die zich hebben laten helpen door een reisagent is de 
meerderheid met het vfiegtuig of met de auto de Nederlandse grens ge-
passeerd. Dit zegt overigens niets over hoe eventuele eerdere delen van 
de reis zijn afgelegd. Mensen die een reisagent hebben ingeschakeld blij-
ken vaker dan gemiddeld de reis met behulp van iemand anders te heb-
ben gefinancierd. Verder bleken zij in bijna drie kwart van de gevallen bij 
indiening van het asielverzoek in het bezit te zijn van valse papieren 
(paspoort, visa en dergelijke). 
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Nemen wij de opgegeven vluchtredenen van asielzoekers onder de 
loupe, dan blijkt dat mensen die (onder andere) 'dienstweigeren' en 'de-
sertie' hebben opgegeven minder vaak dan gemiddeld gebruik hebben 
gemaakt van een reisagent. Dit hangt uiteraard samen met de noodzaalc 
zo mm mogelijk aandacht op zich te vestigen bij het verlaten van het 
land. Bovendien hebben deserteurs waarschlinlijk niet veel tijd om een 
reisagent te zoeken wanneer ze vanuit de legerplaats direct het land 
moeten zien te verlaten. 

Mensen die 'de cultuur in het land van herkomst' noemden als reden 
om te vluchten bleken juist vaker dan gemiddeld een reisagent te hebben 
ingeschalceld. Het zou kunnen dat deze mensen via een reisagent ook 
een verhaal kopen dat meer kans maakt dan het moeilijk te bewijzen , 
echte vluchtverhaal. De indruk bestaat dat reisagenten die systematisch 
mensen naar het buitenland helpen vaak wel weten wat voor soon ver-
haal in het ontvangende land de beste kans op een verbllifsstatus geeft. 

Mensen die een economische reden opgaven hebben gemiddeld weer 
minder vaalc gebruik gemaakt van een reisagent. De voor de hand lig-
gende conclusie die hieruit getroldcen kan worden is dat deze asiel-
zoekers geen geld hebben om een reisagent in te schakelen. 

Ten slotte zijn er de mensen die anderen hebben geholpen bij de 
vlucht, en daarom nu zelf moeten vluchten. Deze mensen hebben juist 
weer valcer een reisagent gebruilct. Waarschijnlijk hebben zij tijd genoeg 
om een reisagent te zoeken omdat ze zich al bewust waren van het risico 
dat ze liepen. 

Naast de vluchtreden is geregistreerd welke redenen men had om juist 
naar Nederland te komen. Kijken we naar deze redenen dan bllikt dat 
wanneer dit was omdat familie, vrienden of kennissen hier al woonden, 
men minder vaak een reisagent heeft ingehuurd. Door de reeds be-
staande banden met Nederland hebben doze asielzoekers geen reis-
bemiddeling meer nodig. 

Asielzoekers die naar Nederland zijn gekomen omdat ze hebben ge-
hoord dat asiel tiler mogelijk was en ze niet zouden worden terug-
gestutird, hebben vaker dan gemiddeld een reisagent gebruilct. Deze ken-
nis hebben ze vaak van de reisagent. Mensen die vrede en stabiliteit 
noemen, hebben veel vaker hulp van een reisagent gehad. Deze asiel-
zoekers nemen waarsChlinlijk een reisagent in de hand, teneinde deze te 
laten uitzoeken waar stabiliteit te vinden is. 

Naast de vluchtredenen is er ook onderscheid aan te brengen voor wat 
betreft de regio van herkomst en de leeftijd van de asielzoeker. Asiel-
zoekers tilt Azie blijken gemiddeld veel valcer dan asielzoekers tilt de an-
dere regio's ,  een reisagent te hebben ingeschakeld bij hun vlucht (zie ta-
bel). 

1 De indeling naar regio's is gemaakt om de groepen tegen elkaar at to zetten. Er is gekozen 

on Turkije bij de regio Midden Oosten in to delen vanwege eon zelfde sood problematiek 
waarom mensen daer vandaan vluchten. 
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Europa Midden- 	Azie Midden/ Afrika_ totaal 

	

Oosten 	 Zuid- 
Amerika 

Reisagent 	4 	52 	78 	5 	27 	35 
Geen reisagent 	96 	48 	22 	95 	73 	65 
Totaal 	 100 	100 	100 	100 	100 	100 
N 	 258 	295 	192 	62 	380 	1187 

Verder blijkt dat mensen boven de dertig jaar over het algemeen jets va-
ker een reisagent inschakelen dan mensen die jonger zijn dan dertig. Bij 
mensen uit Azie is dit echter filet het geval. Zoals uit het hierna volgende 
zal blijken hebben asielzoekers uit Azie er meer geld voor over om hun 
land te ontvluchten dan asielzoekers uit andere regio's. 

Mensen uit Europa maken slechts een enkele keer gebruik van een reis-
agent evenals mensen tilt de regio Midden- en Zuid-Amerika. 2  Een logi-
sche verklaring hiervoor vormt de kennis die de meeste Europeanen en 
bij voorbeeld Surinamers zullen hebben omtrent Nederland en de ma-
nieren om bier naar toe te komen. Bovendien hebberkzij; zoals hierboven 
reeds vermeld, vaalc familieleden in Nederland. Zij hebben derhalve geen 
reisagent nodig om bij voorbeeld een visum te regelen. Verder is het op-
vallend dat de meeste mensen die uit Afrika komen, zonder hulp van een 
reisagent reizen. Er kan alleen maar gespeculeerd worden over waaraan 
dit ligt. Wellicht speelt geld hierbij een rol. 

Van diegenen die met een reisagent gereisd hebben heeft 61%, meteen 
vanuit het land waaruit men is gevlucht, gebruik gemaakt van een reis-
agent. Uit de cijfers blijkt dat er iets valcer pas een reisagent wordt inge-
schakeld in het eerste land, dat wil zeggen het land waar men na de 
vlucht uit het land van herkomst het eerst aankomt. Vaak wordt een reis-
agent wel ingeschakeld in een land uit dezelfde regio als het land waaruit 
gevlucht is, namelijk in 34% van de gevallen. Het gaat dan bij voorbeeld 
om iemand die van Iran zelf naar Turkije weet te vluchten en dan in Thr-
kije een reisagent in de hand neemt die.de  verdere reis naar Nederland 
regelt. In 5% van de gevallen wordt een reisagent pas ingeschakeld in een 
andere regio en dit betreft op vijf gevallen na steeds Europa. Een voor-
beeld hiervan is iemand die tilt India zelf de vlucht naar voormalig Oost-
Duitsland heeft geregeld en dan verder door een reisagent geliolpen 
wordt om naar Nederland te komen. 

Ook uit de interviewgegevens zijn verhalen over reisagenten gekomen. 
'Zo vertelt een ftaanse man dat hij eerst naar Turldje is gereisd en daar 
via via een reisagent ontmoette. Deze zou een reis naar Noorwegen voor 

2 Dit betreft voornamelijk mensen uit Suriname, een klein aantal Chilenen. 
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hem regelen. Dat blijkt echter niet te lukIcen en de reisagent deelt vervol-
gens mee dat de asielzoeker de volgende dag naar Nederland kan. De 
man vindt dat goed want hij wil naar een veilig land. Zolang het maar 
geen Arabisch land is, wil hij overal heen. Hij vertelt verder dat de reis-
agent allerlei landen kon regelen maar dat je langer moet wachten als je 
een keuze wil hebben. De asielzoeker deelt mee dat hij met juist deze 
reisagent in zee is gegaan omdat de man een lcantoor had zodat het mo-
gellik zou zijn em de man terug te vinden. Er verdwijnt namelijk vaak 
geld, zo stelt hij, zonder dater een paspoort of reis geregeld wordt.' 

Activitelten van de reisagent 

Reisagenten worden ingeschakeld voor aLlerlei klusjes. In sommige ge-
vallen zal de asielzoeker niet op zijn eigen paspoort kunnen reizen, om-
dat hil gezocht wordt door de autoriteiten. De reisagent zorgt clan voor 
valse papieren. In andere gevallen heeft de asielzoeker geen idee wat er 
moet gebeuren om bij voorbeeld vanuit Azle of Afrika naar Europa te ko-
men. De reisagent helpt dan onder andere bij het invullen van formulie-
ren voor een visumaanvraag. Om een visum voor Nederland te lcrijgen 
moeten in sommige landen allerlei documenten worden overlegd bij de 
ambassade. Vaak ook zorgen reisagenten ervoor dat men illegaal het land 
kan verlaten of dat door middel van smeergeld de douane omgekocht 
wordt zodat men de grens kan passeren. De reisagent kan verder nog een 
auto organiseren of zorgen dat men mee kan als verstekeling op een boot 
of soms zelfs in een vliegtuig. Reisagenten doen in feite alles om mensen, 
die naar een ander land willen, te helpen. Met goede maar ook met 
slechte bedoelingen. In bijna 35% van de gevallen waarbij een reisagent 
betrokken is komt deze helemaal mee naar Nederland. 

'Zo heeft een Iraanse man een reisagent ingeschakeld om de hele reis 
te regelen voor zichzelf, zijn echtgenote en hun twee zoons. Uit het dos-
sier blijkt, dat de verboden politieke organisatie, waar de asielzoeker lid 
van was, een deel van de reis heeft bekostigd. De asielzoeker heeft 
fl. 615,- zelf betaald. Het is niet bekend hoeveel de organisatie heeft be-
taald. De reisagent heeft hen met een auto van Iran naar Pakistan gere-
den en heeft daar paspoorten en vliegtickets naar Frankrijk geregeld. Ver-
volgens heeft de reisagent, die meereisde, een auto geregeld en hen in 
Nederland afgezet.' 

Er wordt gemiddeld veel geld betaald aan reisagenten. Reisagenten 
kunnen te goeder trouw de tijd en moeite in rekening brengen, maar uit 
de gegevens blijkt dat er soms zeer hoge bedragen worden betaald door 
asielzoekers. Dit wekt twijfel aan die goeder trouw. 

Voor het jaar 1992 is bijgehouden hoeveel de asielzoeker heeft betaald 
voor de diensten van een reisagent. 3  Uit 1992 zijn 226 asielverzoeken 

3 Het gaol hier om bedragen die zijn omgerekend near de koers van 1992. Mede om daze 

reden hebben we deze informatie alleen van Net jeer 1992 geregistreerd. 
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door ons geregistreerd. Daarvan zijn 75 asielzoekers (33%) geholpen 
door een reisagent. Van 52 van deze 75 mensen weten we welk bedrag zij 
betaalden voor het regelen van de reis en/of reisdocumenten. Hierboven 
zijn al enkele voorbeelden uit eerdere jaren genoemd. De bedragen ver-
schillen uiteraard nogal, omdat de reisafstanden verschillen en sommi-
gen alleen een paspoort of vliegticket en anderen alles - van het paspoort 
tot en met de auto om op de plaats van bestemming te komen - door de 
reisagent laten regelen. 

`De laagste prijs per persoon is betaald door een man uit Somalie en 
bedraagt fl. 75,-. Hiervoor heeft de reisagent een paspoort geregeld om 
vanuit Jemen naar Frankrijk te komen.' 

'De hoogste prijs per persoon is door een man uit Sri Lanka betaald en 
bedraagt fl. 10.150,-. Hiervoor heeft de reisagent, die overigens met de 
asielzoeker meereisde, een vals paspoort en de reis geregeld. De route 
van deze asielzoeker liep van Sri Lanka met het vliegtuig naar Singapore, 
daarna met het vliegtuig door naar de voormalige Sovjet Unie. Daar ver-
bleven de beide mannen twee dagen en reisden vervolgens met de trein 
naar het toenmalige Tsjecho-Slowaldje. Vandaar reden ze met de auto 
naar Nederland alwaar de asielzoeker lopend de grens overging.' 

Het gemiddelde bedrag dat per persoon is betaald bedraagt fl. 3.532. 
De meeste asielzoekers vertellen met uitgebreid over de reisagent om 
deze met onnodig in gevaar te brengen. Zeffs wanneer asielzoekers het 
gevoel hebben dat ze bedrogen zijn zullen ze de reisagent met `verraden'. 
Anderen na hen kunnen de reisagent inuners weer hard nodig hebben 
om het ene land te kunnen verlaten en het andere binnen te komen. Men 
neemt dus niet het risico om de overheid - in dit geval de Nederlandse - 
in de gelegenheid te stellen de reisagenten op te sporen. 

De indrulc bestaat dat er verschillende soorten reisagenten zijn, grof-
weg in te delen in diegenen die misbruik maken van de situatie van de 
asielzoeker, door veel geld te vragen voor de cliensten die men verleent. 
En diegenen die hier op een meer integere manier mee omgaan. In de 
dossiers lcwamen we meer reisagenten van het eerste type tegen. We 
lcwamen echter geen extreme verhalen van mensensmokkelaars tegen 
die asielzoekers op beestachtige wijze vervoeren. Dat laatste vindt overi-
gens wel degelijk plaats zoals het volgende voorbeeld illustreert. Een 
groep Srilankanen zou in de zomer van 1995 met een vrachtauto vanuit 
Roemenie naar Duitsland worden gebracht. Ze zaten zonder veel zuur-
stof en water opeengepakt in een snildiete aanhangwagen. De chauffeur 
liet ze in Hongarije achter nadat hij uren achtereen had doorgereden. 
Zeventien mensen lcwamen uiteindelijk om het leven (NRC Handelsblad, 
21-7-1995). 

Betekenis voor het Nederlandse asielbeleid 

De vooronderstelling dat 'oneigenlijke' asielzoekers vooral via reisagen-
ten naar Nederland zouden kOmen wordt met bevestigd door het onder- 
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zoek. Van de mensen waarvan bekend is dat ze in enigerlei vorm hulp 
van een reisagent hebben gehad is 31,5% afgewezen tegenover 56% van 
de totale pop ulatie. Een A-status heeft 37.9% gekregen, tegenover 17% 
van de totale populatie. Voor een vergunning tot verblijf (VTV) is dit 
41,9% tegenover 19% van de totale pop ulatie en ten slotte is er in 36,4% 
geen beslissing genomen tegenover 8% van de totale pop ulatie. Uitein-
delijk mag 37.2% van de asielzoekers die met een reisagent zijn gekomen 
blijven, tegenover 43% Van de totale populatie. 

Er is allerminst reden em te denken dat reisagenten vooral worden 
gebruikt door mensen die geen recta op asiel zouden hebben. Het is dus 
de vraag of vluchtelingen geholpen zijn bij de acties van de overheid om 
louche reisagenten te kunnen bestrijden. Louche of niet, de asielzoekers 
hebben vaalc iemand nodig om het land te verlaten of Nederland binnen 
te komen. Zij klagen niet over de exorbitant hoge bedragen die ze moe-
ten betalen. Het is echter wel degelijk van belang om de excessen aan te 
palcken. Wanneer levens van mensen gevaar lopen door de roekeloos-
heid waarmee sommige mensensmokkelaars omgaan met hun 'smokkel-
waar moet er ingegrepen lac/men worden. 
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Uitgangspunt van dit artikel is de vraag in hoeverre mensensmokkel en 
de gevolgen hiervan een probleem vormen voor de Immigratie en Natu-
ralisatie Dienst (IND). Bij de beantwoording van deze vraag dient be-
dacht te worden dat mensensmoldcel invloed kan hebben op twee terrei-
nen. In de eerste plaats kan het een doorkruising van het (inter)nationale 
toelatingsbeleid betekenen. In de tweede plats ligt er een probleem in , 
het beslag (kosten/capaciteit) dat gesmoldcelde personen leggen op de 
huidige verwerldngscapaciteit van de IND. Het gaat in verband met men-
sensmoldcel om zowel asielzoekers die niet op grond van (inter)nationaal 
recht aanspraak kunnen maken op een verblijfstatus als om personen 
die illegaal Nederland binnenkomen. 

De strelddng van onderstaand betoog zal zich voor het grootste deel 
beperken tot de omvang van het probleem van mensensmoldcel en de , 
mogelijke consequenties ervan voor de IND. De strafrechtelijke aspecten 
(opsporing en vervolging) van mensensmoldcel, die voor een groot deel 
vallen onder de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie (0.M.), zullen 
niet zeer uitvoerig behandeld worden. 

De IND kan vooral een belangrijke rol spelen bij de informatievoor-
ziening, een van de belangrijkste hulpmiddelen die de opsporing en be-
strijding van mensensmokkel ten dienste staan. Omdat yerschillende 
onderdelen van de overheid zich bezighouden met het probleem van de 
mensensmoklcel, zijn de beschikbare gegevens zeer veripreid en versnip-
perd. Voor de IND liggen met name bier de mogelijkheden_om de bestrij-
ding te verbeteren, door onder andere uniformering van gegevens-
verzameling. 

Mede naar aanleiding van in de media verschenen berichten over het 
verschijnsel mensensmoldcel is de IND zich nog intensiever dan voor-
heen gaan bezighouden met dit probleem en heeft een poging gedaan 
om een inventarisatie te maken van de omvang ervan. Teneinde naar 
aanleiding van het hierna volgende een heldere discussie te bevorderen, 
zal allereerst worden ingegaan op de in de pralctijk gehanteerde termen 
omtrent dit fenomeen. In diverse publikaties worden de termen men- 
sensmokkel en mensenhandel als synoniemen gebruikt, terwijl het in • - 
feite twee verschillende delicten beqeft. 

De auteurs zijn werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, respectievelijk bij 
- INDIAC (Informatie en Analyse Centrum) en bij BBZ (Bureau Bijzondere Zaken):. 
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Begripsbepaling mensensmokkel 

Artikel 197a Wetboek van Strafrecht (Sr.) luidt: 'hij die een ander uit 
winstbejag behulpzaam is bij het zich verschaffen van toegang tot of ver-
bIllven in Nederland of enige staat welke gehouden is mede ten behoeve 
van Nederland grenscontrole uit te oefenen, of hem daartoe tilt winstbe-
jaggelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft terwifi hij weet of 
ernstige redenen heeft te vermoeden dat de toegang of dat verblijf we-
derrechtelijk is, wordt gestraft..... 

In dit wetsartikel wordt niet gerept over mensensmokkel. Wanneer 
men publikaties over dit onderwerp of daaraan gerelateerde onderwer-
pen leest, is onduidelijk we& begrip voor ogen staat; vaaIc worden ver-
schillende termen door elkaar gebruikt, terwijI hetzelfde wordt bedoeld 
en omgekeerd. Enkele van deze door elkaar gebruikte termen zijn: ille-
gale immigratie, cornmerciele dienstverlening, mensensmokkel, 
mensenhandel, 'Schleppereic gebruik maken van een reisagent enzo-
voort. 

Uiteraard is het noodzalcelijk om tot een eenduidige begripsbepaling 
te komen. In overleg met de IND worden door de Koninklijke Mare-
chaussee maandelijks immigratie-analyses gemaalct the gebaseerd zijn 
op het eerste gehoor met de asielzoeker. In deze analyses heeft men het 
over 'reisagent'. Deze term wordt door de KMar gebruikt in die gevallen 
waarin, volgens de verklaringvan de asielzoeker, een ander behulpzaam 
is geweest bij de reis naar het land van bestemming. Er wordt geen 
exacte definitie gehanteerd bij de KMar. 

Overigens is het niet zo dat in alle gevallen waarbij de asielzoeker ver-
Idaart dat hij/zij door een reisagent is geholpen, dit ook overgenomen 
wordt in de cijfers. Wanneer de asielzoeker is meegelift met een vracht-
wagenchauffeur en op grond daarvan verklaart te zijn geholpen door een 
reisagent, worth dit niet als zodanig geregistreerd. Een heldere afbake-
ning van het begrip reisagent ontbreekt dus. 

Het is mogelijk om met betrekking tot de term 'reisagent' zoals deze 
door de KMar wordt gebruikt vier juridisch relevante categorieen te on-
derscheiden. 

Tegen de wil van een persoon 

In dit geval is er sprake van mensenhandel ex art. 250ter Sr. Op grond van 
een verkeerde voorstelling van zaken (cq. onder valse voorwendsels) 
heeft de migrant zijn wil op onjuiste gronden gevormd. Dit is bij voor-
beeld het geval bij vrouwenhandel voor de prostitutie. Aan de hand van 
de volgende casusbeschrijving wordt dit gefflustreerd. 

'De politie heeft met zes arrestaties een bende opgerold die zich toelegde 
op vrouwensmoklcel voor prostitutie. De hoofdverdachte is beheerder 
van een groot aantal raambordelen in het Wallengebied en werpt zich al 



Omvang en aanpak van mensensmokkel 

jaren op als woordvoerder van bordeelhouders in Amsterdam. Naar nu 
bekend is geworden, is vorige week tot aanhouding overgegaan nadat 
vier Thaise vrouwen aangifte hadden gedaan. Vier van de arrestanten 
wordt mensensmokkel ten laste gelegd. Vier personen worden uiteinde-
lijk opgepakt voor het werven van de vrouwen en het organiseren van 
schijnhuwelijken. De vrouwen dachten dat ze slechts kort in de prostitu-
tie zouden werken. Hun werd verteld dat ze voor het naar Nederland ha-
len honderd- tot honderdvijftigduizend gulden moesten aflossen, maar 
ze kenden de waarde van de gulden Met en werden in de waan gebracht 
dat het een klein bedrag was. Ze zouden er drie maanden voor moeten 
werken. In Nederland werden ze echter bedreigd met represailles en ge-
dwongen een schijnhuwelijk aan te gaan voor hun verblijfsvergunning. 
Hun 'echtgenoten' Icregen daarvoor 25.000 gulden.' 

Met instemming van de persoon 
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Het bovenstaande voorbeeld van vrouwenhandel is eigenlijk een uitzon-
dering wanneer wij spreken over smokkel. Immers, het doel is om te be-
ginnen nooit smolckel geweest en pas achteraf kan dat zo worden be-
noemd nadat de betreffende persoon asiel aanvraagt. 

De volgende drie gevallen hebben betreldcing op de situatie waarbij de 
bemiddelaar en degene die zijn of haar land van.herkomst wil verlaten 
hetzelfde willen: het bereiken van het land waar asiel aangevraagd kan 
worden. In het eerste en enige zuivere geval van smoldcel wordt voldaan 
aan twee bestanddelen ex art. 197a WvSr., namelijk winstbejag door een 
persoon of organisatie die behulpzaam is en wederrechtehjk toegang ver-
schaffen tot Nederland. Dat wederrechtelijke karakter kan bij voorbeeld 
liggen in het verschaffen van valse of vervalste reisdocumenten. In dit 
geval wordt ook wel gesproken van ‘Schlepperef. Als voorbeeld dient de 
volgende casus. 

'Tegen betaling van ongeveer fl. 10.000,- werden personen die in een 
Westeuropees land politiek asiel wilden aanvragen met behulp van een 
criminele reisorganisatie vanuit Colombo in Sri Lanka naar Moskou ge-
vlogen. Zij reisden veelal op documenten die door de reisagent in Co-
lombo waren geregeld. Deze documenten werden in Moskou door de 
organisatie ingenomen en aan betrokkenen werden valse documenten 
overhandigd die in Nederland zijn gemaakt. Het gaat hier om valse Sri-
lankaanse paspoorten en valse of vervalste verblijfsvergurmingen (D-
document) of een toelating als vluchteling (B-document). Van een aantal 
bier verblijvende legale Srilankanen is vastgesteld dat zij hun verblijfs-
documenten of personalia aan de organisatie beschikbaar hebben ge-
steld. Aan de hand van die persoonsgegevens werden valse paspoorten 
en verblijfsdocumenten op dezelfde personalia en gegevens gemaakt 
maar voorzien van een foto van degenen die in Moskou of St. Petersburg 
op uitreis naar West-Europa wachtten. Deze documenten werden per 
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koerier of in persoon (onder andere doOr de drie aangehouden Neder-
landers) maar ook door hier verblijvende Srilankanen naar Moskou of St. 
Petersburg gebracht. Daar werden de documenten door Russen die met 
de organisatie samenwerkten voorzien van Russische visa en inreisstem-
pels om zo het verbllif in Rusland te legaliseren. De documenten werden 
diverse keren, dus voor verschillende personen, gebruikt. Na een kort 
verblijf in Moskou werden de mensen naar St. Petersburg vervoerd en• 
daar in gehuurde prive-woningen ondergebracht. Daar kreeg men een 
trainingin het gehoor door de immigratiemedewerkers in het land van 
keuze en het verbliff in St. Petersburg duurde een aantal weken. Na het 
verblijf in St. Petersburg ging de reis per trein of vliegtuig naar Tallinn in 
Estland en vandaar per vliegtuig of ferry naar No orwegen of Zwed en om 
vanuit the landen naar een Westeuropees land, waaronder Nederland 
vervoerd te Worden. Een andere route die werd gebruikt was per trein 
van Rusland naar Praag en vandaar per auto naar Nederland of een an. 
der land zoals Italie, Frankrijk of Duitsland. Uit het onderzoek dat in ver-
band met deze zaalc in Rusland is ingesteld is gebleken dat de werlczaam-
heden van de gearresteerde smokkelaars zijn overgenomen door twee 
Srilankanen die eveneens in Nederland woonachtig zijn.' 

Overigens, wanneer er spralce is van een criminele organisatie die, naast 
mensensmolckel, ook nog andere misdrijven pleegt, dan kunnen de le-
den van the organisatie ook vervolgd worden ex art. 140 St (deelname 
aan een criminele organisatie). 

In het tweede geval wordt slechts voldaan aan het bestanddeel weder-
rechtelijk toegang verschaffen tot Nederland; dit is niet strafbaar ex anikel 
197a WySr. Zo kunnen ideologische organisaties, famine en dergelijke 
behulpzaam zijn bij het verschaffen van 'de benodigde papieren zonder 
dat zij op enigerlei wijze een winstoogmerk hebben. 

In het derde geval gaat het om de situatie waarbij aan geen van de be-
standdelen wordt voldaan of slechts aan het bestanddeel winstbejag; ook 
dit is niet strafbaar op grond van artikel 197a WvSr. Er Wordt geregis-
treerd dat de asielzoeker is geholpen door een reisagent thrider dat nage-
gaan kan worden of dit daadwerkelijk zo is. 

Met mensensmoklcel wordt alleen de gedraging bedoeld waarbij aan 
de twee bestanddelen ex art. 197a WvSr. - winstbejag en wederrechtelijk 
toegang verschaffen - wordt voldaan. Voor een deel kan er echter ook 
overlap zijn met de categorie waarin sprake is van mensenhandel ex art. 
250ter WvSr. Deze situatie doet zich voor wanneer een persoon onder 
valse voorwendsels illegaal Nederland wordt binnengebracht en vervol-
gens alsnog asiel aanvraagt. In dit soort gevallen is pas achteraf sprake 
van mensensmolckel. 

In alle vier hierboven beschreven gevallen gaat het om 'geregistreerde' 
asielzoelcers en niet om de personen die Nederland worden binnenge-
smokkeld en die zich vervolgens niet melden bij de vreemdelingendienst 
of aanmeldcentra. 
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Is mensensMokkel een probleem? 
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Over het aantal gesmokkelde illegalen dat zich in Nederland bevindt is 
nauwelijks jets bekend. Over de omvang van dit deel van het probleem 
kan misschien een indicatie gegeven worden na analyse van de gegevens 
die door het Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV) worden verzameld. 
Het MTV houdt toezicht op vreemdelingen vlak na grenspassage in Ne-
derland. Over alle verrichtingen van het MTV en over de door het MW 
geconstateerde overtredingen wordt periodiek gerapporteerd. Voor de 
bepaling van de omvang van gesmoklcelde illigalen in Nederland zou 
overigens .een meer fundamenteel onderzoek van belang lcunnen zijn. 

Met nadruk willen wij er op wijzen dat het enkele feit dat een asiel-
zoeker gesmokkeld is, zijn/haar asielverzoek niet in de weg staat. Elk 
asielverzoek wordt individueel beoordeeld op grond van geldend (inter)- 
nationaal recht. Het is uiteraard in dit verband interessant om te weten 
welk deel van de gesmokIcelde asielzoekers in aarunerldng komt voor een 
verblijfstitel. Vooralsnog kan de IND hierop geen antwoord geven (zie het 
artikel van Doornhein elders in dit nummer). Overigens wordt in geval 
van bestrijding van mensensmoldcel niet beoogd asielzoekers te weren 
die in aarunerldng komen voor een verblijfstitel in Nederland. 

In hoeverre is er met betrekking tot mensensmoldcel sprake van een pro-
bleem? Gesteld moet Worden dat mensensmolckel het bestaande (inter)- 
nationale toelatingsbeleid ondermijnt en dat er sprake is van strafbare 
feiten. Zoals het onderstaande voorbeeld laat zien, hebben de criminele 
activiteiten van deze organisaties altijd een grensoverschrijdend kakalcter 
en beperken de organisaties zich veelal niet alleen tot mensensmolckel, 
hetgeen indruist tegen zowel de Nederlandse als de internationale 
rechtsorde. Dit wordt gellustreerd door het volgende voorbeeld. 

'Op 5 oktober 1994 zijn op Schiphol twee mannen aangehouden op ver-
denldng van overtreding van de Opiumwet. Tijdens de openbare terecht-
zitting, op 13 januari 1995 op het arrondissementsrechtbank te Rotter-
dam, wordt duidelijk dat deze criminele organisatie zich ook heeft 
beziggehouden met mensensmokkel. Omdat dit aspect gedurende het 
onderzoek niet voldoende was belicht werd de zaak terugverwezen naar 
de rechter-cornrnissaris voor yerder onderzoek.' 

Tevens worden in veel gevallen mensen in nood, weliswaar met hun in-
stemming, uitgebuit doordat zij min of meer gedwongen worden om 
zeer hoge bedragen te betalen voor 'hulp'. 

Nederland voert een restrictief toelatingsbeleid, waarbij juist die per- 
sonenidie voor asiel in aanmerking komen dit ook krijgen. Omdat de 
opvang- en behandelcapaciteit beperlct is, kunnen deze asielzoekers in 
hun asielaanvraag gefrustreerd worden, wanneer de capaciteit gebruilct 
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wordt door asielzoekers die naar geldend (inter)nationaal recht niet in 
aanmerking komen voor een verbliffstitel. 

Bovendien is het maatschappelijk gezien onaanvaardbaar dat organi-
saties zich verrijken en daarbij de wet overtreden, ten koste van anderen 
die door deze handelwijze wellicht uitgesloten worden van de door hun 
fel begeerde en noodzakelijke opvang. Dit alles in overweging nemend 
kan worden gesteld dat mensensmolckel een belangrijk (inter)nationaal 
probleem is. 

Inmiddels ligt een voorstel tot wetswijziging bij de Tweede Kamer 
waarin wordt voorgesteld om de strafrnaat vo or mensensmoIckel van een 
jaar te verhogen tot vier jaar. In de Memorie van Toelichting wordt de 
bestrijding van mensensmokkel onder andere als instrument opgevoerd 
om de migratiestroom te beheersen. De beheersing van de hier bedoelde 
migratiestroom is met name van belang voor de IND in verband met de 
zuivere toepassing van het gevormde toelatingsbeleid. 

Bronnen 

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag naar de omvang van 
mensensmolckel, wordt hieronder een opsomming gegeven van de ver-
schillende beschikbare bronnen op grond waarvan deze omvang be-
paald zou kunnen worden. Tevens worth ingegaan op de bruikbaarheid 
van deze bronnen. 

Kwantitatief materiaal 

- Immigratie-analyses van de KMar 
Zoals hiervoor al werd aangegeven maakt de KMar maandelijks analyses 
die zijn gebaseerd op de eerste gehoren van asielzoekers. Het eerste ge-
hoor is het eigenlijke begin van de procedure van de asielaanvraag. Van 
elke asielzoeker moet een eerste gehoor zijn opgemaakt. 

In de vreemdelingencirculaire (Vc B7.4.2) staat een vrij summiere om-
schrijving van het eerste gehoor: 'Tijdens het eerste gehoor worden met 
name gegevens opgenomen betreffende de personalia van de asiel-
zoeker, familierelaties, documenten, en reisbescheiden, verblijf in en 
doorreis door andere landen en criminele antecedenten. Het eerste ge-
hoor is gescheiden van het nader gehoor.' 

Een groot deel van de vragen dat in het eerste gehoor wordt gesteld 
zijn beleidsmatig van belang. Zo worden niet alleen vragen gesteld op 
het terrein van mensensmokkel, maar ook bij voorbeeld vragen met be-
trekking tot lcwesties als gezinshereniging (zogenaamde pull-factoren). 
De antwoorden van de asielzoekers worden vastgelegd in een zoge-
naamd eerste gehoor formulier. Het moge duidelijk zijn dat deze gege-
yens gebaseerd zijn op de verklaringen van de vreemdeling en dat der-
halve de betrouwbaarheid van deze informatie niet altijd controleerbaar 
is. 
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Om verschillende redenen kan de asielzoeker inuners gebaat zijn bij 
het met vertellen van de waarheid tijdens het eerste gehoor. Zo kan een 
asielzoeker vertellen dat gebruik is gemaakt van een reisagent, zonder 
dat clit waar is. Het gegeven dat een asielzoeker door een reisagent naar 
Nederland is geholpen kan zijn asielverhaal immers versterken: omdat 
hij/zij in zijn/haar land van herkomst door de autoriteiten bedreigd 
wordt is het voor hem/haar niet mogelijk om legale reisdocumenten aan 
te vragen. Hierdoor zijn asielzoekers afhankelijk van reisagenten. Het 
gebruik maken van een reisagent kan zo een indiCatie zijn voor de be-
dreigende situatie waarin de asielzoeker in het land van herkomst ver-
keert. 

Een ander voorbeeld van oncontroleerbare informatie die door de 
asielzoeker kari worden verstrekt betreft het volgende geval. In de prak-
tijk gebeurt het regelmatig dat Iraniers een vlucht naar Kiev boeken met 
in Schiphol een overstap. Vervolgens nemen zij niet hun aansluitende 
vlucht en versturen met de post hun legale reisdocumenten naar familie. 
Na verloop van enige uren tot meer dan een dag melden zij zich bij de 
IND met het verzoek om asiel. Zij verldaren te zijn geholpen door een 
reisagent, weten niet met welke vlucht ze zijn gekomen en zijn niet in het 
bezit van reisdocwnenten. Dit is niet controleerbaar. 

Met de KMar-gegevens kan een groot deel van de huidige problema-
tiek rond het gebruilc van reisagenten in kaart worden gebracht. Dat is 
minder vanzelfsprekend dan het lijkt, aangezien in de beginfase van het 
structured verzamelen van deze eerste gehoor gegevens nog niet duide-
lijk was dat deze problematiek zo omvangrijk zou blijken. 

Aan de hand van deze eerste gehoor gegevens blijkt dat volgens de ver-
klaringen van de asielzoekers ongeveer 80% van de asielzoekers via 
Schiphol en ongeveer 60% van de asielzoekers over land geholpen wordt 
bij de reis naar Nederland. Zoals hiervoor al aangegeven is, betekent dit 
niet dat al deze asielzoekers ook daadwerkelijk gesmokkeld zijn ex art. 
197a WvSr. 

- Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV) 
Een tweede bron zijn de gegevens die door het MTV worden bijgehou-
den. Dit mobiele toezicht op vreemdelingen dat door de MTV wordt uit-
geoefend vindt haar wettelijke basis in artikel 4 van de Vreemdelingen-
wet. Op grond van dit artikel is de Koninklijke Marechaussee bij 
Koninldijk Besluit aangewezen om toezicht uit te voeren. Om illegale mi-
gratie tegen te gaan worden in de grensstreken personen die de grens 
passeren door het MTV steelcproefsgewijs gecontroleerd. 

Iruniddels is verscheidene malen door het MTV gerapporteerd met 
betrelddng tot hun taakstelling. In deze rapportages staan voornamelijk 
overzichten die aangeven hoe vaak en welk soort handelingen het MTV 
verricht. In deze rapportages wordt Wet ingegaan op mensensmokkel. 
Overigens is nit gespreklcen met het MTV gebleken dat gegevens over 
mensensmokkel wel aanwezig zijn. Er is binnen de KMar een werkgroep 
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opgericht die tot doel heeft de interne informatievoorziening te structu-
ren en afstemming op andere bronnen te waarborgen. 

- Immigratie - en Naturalisa tie Dienst Informatie Systeem (INDIS) 
Om de verwerlcing van asielverzoelcprocedures te bespoedigen is het ge-
automatiseerde administratieve systeem INDIS ontwikkeld. In dit sys-
teem worden zowel de gegevens van het eerste als het nader gehoor op-
genomen. Het nader gehoor wordt op een later tijdstip gehouden en gaat 
onder andere in op de asielmotieven van de asielzoeker. Op grond van 
door de asielzoeker afgelegde verklaringen wordt beoordeeld of de asiel-
zoeker op terechte gronden een verbligstitel vraagt. In deze gehoren kan 
ook naar voren komen dat het om gesmoklcelde asielzoekers gaat. 

Wellicht dat de hierboven genoemde bronnen tezarnen een antwoord 
lumen geven op de vraag hoeveel asielzoekers gesmokkeld worden en 
welk deel daanran onterecht beslag legt op de verwerkingscapaciteit van 
de IND. Voor wat betreft het aantal illegalen datNederland binnenge-
smoldceld wordt 'can misschien met behulp van de MTV-gegevens een 
indicatie gegeven worden. 

Kwalitatief materiaal 

Voor de bepaling van de omvang van mensensmolckel is ook gebruik ge-
maakt van enkele lcwalitatieve bronnen, zoals het tussenrapport van het 
Sluisteam op Schiphol; resultaten van dossieronderzoek dat door IND is 
geinitieerd; eerdere publikaties danwel officiele uitlatingen van de IND; 
gesprekken met verscheidene personen die in verband met hun taken te 
maken hebben met mensensmokkel zoals IND , 0M., Wetgeving, KMar, 
DCRI/Unit Mensensmoklcel (UMS). 

Omvang van mensensmokkel: een indicatie 

In tilt verband wordt iets dieper ingegaan op dossieronderzoek dat is ge-
daan door de IND (vergelijk het onderzoek van Doornhein). Op grond 
van onlangs door de IND verricht dossieronderzoek naar de asiel-
motieven van asielzoekers uit een beperkt aantal landen (Georgie, Pald-
stan en Zaire), kan worden gesteld dat minstens 30% van de onderzochte 
asielzoekers daadwerkelijk is gesmolckeld. Dit onderzoek is gebaseerd op 
de gegevens uit het eerste- en nader gehoor zoals deze zijn opgenomen 
in de individuele dossiers. In absolute aantallen zou het, uitgaande van 
dit percentage, in 1995, bij een totale instroom van dertigduizend asiel-
zoekers, om rninstens negenduizend gesmokkelde asielzoekers gaan. 

Hierbij dienen echter de volgende kanttekeningen te warden gemaakt. 
De onderzochte groep was betrekkelijk klein (honderdvijftig asiel-
zoekers) en dus moeten de resultaten van dit onderzoek met terughou-
dendheid worden gebruikt. 
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Daarnaast zijn in het onderzoek duidelijke criteria gesteld waaraan de 
verklaring van de gesmokkelde moet voldoen alvorens deze wordt opge-
nomen als 'gestholckeld'. Deze criteria zijn gebaseerd op de twee be-
standdelen van art. 197a WvSr. Dertig procent van de onderzochte groep 
voldoet aan al deze criteria. Daarnaast is er een groep die niet volledig 
aan deze criteria voldoet, maar in welke gevallen mogelijkerwijs ook 
sprake is van smokkel. Deze groep betrof eveneens ongeveer 30% van de • 
onderzochte groep. 

Ten slotte dient men zich te realiseren dat, op grond van analyses van 
strafrechtelijke incidenten, geconcludeerd kan worden dat de hierboven 
vermelde landen niet die landen zijn mar-  het grootste aantal gesmok-
kelde asielzoekers vandaan komt. 

Een en ander brengt met zich mee dat de juistheid van de-hiervoor 
gegeven cijfers met kan worden gegarandeerd. Het aantal gesmokkelden 
zou lager kunnen liggen, maar gezien de laatste twee kanttekeningen zal 
het naar alle waarschijnlijlcheid hoger liggen. Daar komt nog bij dat het 
onderzoek zich alleen heeft gericht op geregistreerde vreemdelingen. 

Over het aantal illegalen dat Nederland wordt binnengesmokkeld is 
weinig tot niets bekend. Dit geldt eveneens voor het aantal vreemdelin-
gen dat gesmokkeld wordt en Nederland als doorreisland passeert. . 

Veel meer bruikbare informatie wordt verlcregen als het cijfermateriaal 
van de KMar beschikbaar zou zijn voor nader onderzoek. Een verbreding 
en verdieping van deze informatie zou mogelijk gemaakt lcunnen worden 
door de informatievoorziening omtrent mensensmokkel te stroomlijnen, 
bij voorbeeld door samenvoeging van de gegevens van het MTV (Mobiel 
Toezicht Vreemdelingen) en de gegevens van het eerste gehoor en het 
nader gehoor. Ook voor andere beleidsterreinen zou deze samenvoeging 
wenselijk zijn. Op die manier zou het wellicht mogelijk worden om een 
beter onderbouwde indicatie te geven van de aard en omvang van het 
fenomeen mensensmokkel. 

Aanpak van het probleem 
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Ondanks het gegeven dat de opsporing en vervolging met tot de compe-
tentie van de IND behoort, zal toch stunmier ingegaan worden op welke 
wijze mensensmokkel thans wordt bestreden. In dit verband is het van 
belang te wijzen op een wetsvoorstel om de strafmaat voor dit delict te 
verhogen. Door deze strafmaatverhoging zouden meer wettelijke dwang-
middelen (voorlopige hechtenis, telefoontap enzovoort) ter beschiklcing 
komen te staan om mensensmokkel effectiever te bestrijden. 

Ter bestrijding van mensensmokkel kunnen zowel repressieve als pre-
ventieve maatregelen genomen worden. Allereerst zal ingegaan worden 
op de repressieve mogelijkheden. Vervolgens zal worden toegelicht welke 
preventieve maatregelen mensensmokkel effectief lcunnen tegengaan. 

Hoe vaak wordt er vervolgd inzake art. 197a Sr.? Uit het beschikbare 
materiaal kan worden geconcludeerd dat dit sinds de inwerldngtreding 
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van het artikel, in januari 1994, betrekkelijk weinig is gebeurd. Overigens 
worth door het O.M. en IND-Bureau Bijzondere Zaken wel aangegeven 
dat er momenteel verschillende strafrechtelijke onderzoeken lopen en 
verscheidene in voorbereiding zijn. Wanneer deze onderzoeken uitein-
delljk leiden tot vervolgingen dan zal dat zich wellicht uiten in een daLing 
van de instroom van gesmokkelde asielzoekers. 

In de media wordt steeds vaker melding gemaakt van door justitie ge-
boekte successen op dit terrein. Echter, in veel gevallen betreft het 
mensenhandel en niet mensensmokkel. Mensenhandel wordt gesteld in 
art. 250 ter WvSr. Het gaat daarbij dan, zoals wij eerder zagen, om het 
dwingen of verleiden van personen tot prostitutie. 

Als redenen voor het geringe aantal vervolgingen lcunnen worden ge-
noemd: 
- het bestanddeel winstbejag is nauwelijks bewijsbaar; 
- het artikel is nog niet lang in werldng en daarmee relatief onbekend bij 
opsporingsdiensten; 
- de strafmaat bemoeilijkt de opsporing omdat verschillende hierboven 
genoemde wettelijke dwangmiddelen de opsporingsinstanties niet ter 
beschilcldng staan; 
- het gaat om een slachtofferloos delict; 
- de burger heeft er geen directe last van, hierdoor Icrllgt dit probleem 
wellicht niet de juiste prioriteit; 
- capaciteitsproblemen bij de opsporingsdiensten en het CM.; 
- de structuur en organisatie met betrekldng tot de opsporing; 
- het interregionale en nationale Icarakter van het probleem en de dear-
bij opdoemende vraag naar de reikwijdte van de Nederlandse rechts-
macht. 

Door de verschillende uitvoerende diensten worden al geruime tijd sig-
nalen afgegeven dat de huidige wetgeving onvoldoende mogelijkheden 
biedt om mensensmokkel effectief te bestrijden: het in de delicts-
onischrliving opgenomen begrip 'winstbejag' valt moeilijk te bewijzen en 
de strafmaat biedt geen ruimte om in voldoende mate wettelijke dwang-
middelen aan te wenden. 

Een en ander heeft, naast een toenemende nationale en Internationale 
aandacht voor het probleem van mensensmokkel, geleid tot de indiening 
van een wijzigingsvoorstel bij de Tweede Kamer dat de verhoging van de 
strafrnaat dient te bewerkstelligen, zodat in ieder geval meer wettelijke 
dwangmiddelen beschikbaar zouden komen in de opsporingsfase. Flier-
mee zou in ieder geval tegemoet lcurinen worden gekomen aan de be-
hoefte van de verschillende opsporingsdiensten. 

Om van te voren een inschatting te malcen van de consequenties van 
deze wetswliziOng, is de IND bezig met het uitvoeren van een Ex Ante 
Uitvoerings Toets (EAUT). Het doel van deze toets is het door de uitvoe-
rende dienst in beeld laten brengen van de consequenties van een 
beleidswijziging voor de eigen uitvoering. In samenwerking met de In- 
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spectie Rechtshandhaving heeft de IND deze uitvoeringstoets vorm-
gegeven. De toets bestaat uit drie componenten, te weten: een beleids-
voorbereidende component, een verwachte effectiviteitsmeting en een 
unanciele/personele component. 

De voornaamste voorlopige conclusies van deze toets zijn: 
- het bestanddeel winstbejag blijft ongewijzigd en het zal dus lastig blij-
ven om dit bestanddeel te bewijzen; 
- in enkele gevallen zal door het vrijkomen van verschillende wettelijke 
dwangmiddelen strafrechtelijk onderzoek gestart lcunnen worden waar 
dat nu niet mogelijk is; 
- de kosten voor de IND van het aantal asielzoekers dat naar Nederland 
wordt gesmokkeld staat in geen verhouding tot hetgeen `geinvesteerd' 
wordt in de bestrijding van het probleem. 

Daarnaast is van belang de huidige informadebronnen te inventariseren 
en op ellcaar af te sternmen. Hiertoe vindt al geruime tijd overleg plaats 
tussen de diverse betroldcen diensten: DCRI, 0.M., ICMar en IND. De rele-
vante informatie dient op den centraal punt beschikbaar te zijn waar-
door coordinatie van de opsporing mogelijk wordt. Om de coordinatie 
en aansturing effectief uit te voeren is door het college van procureurs-
generaal een landelijk officier mensensmokkel benoemd. 

In Nederland vergt de opsporing van mensensmokkel en de vervolging 
van de plegers van dit delict een zorgvuldige en nauwkeurige samenwer-
king tussen de verschillende diensten die zich daarmee bezighouden. In 
een land als de Verenigde Staten is dit niet noodzakelijk omdat de 
controle- en opsporingsbevoegdheden bij een dienst zijn ondergebracht. 

Internationaal gezien zal zowel op uitvoerend, beleidsmatig als op be-
stuurlijk niveau nauw samengewerkt moeten worden om een effectieve 
aanpak van mensensmoldcel te bevorderen. Met betrelddng tot de Neder-
landse rechtsmacht kan gesteld worden dat deze slechts van toepassing 
is wanneer het delict in het Schengen-gebied en/of door een Nederlan-
der is gepleegd. Wanneer een criminele organisatie zich buiten het 
Schengen-gebied bevindt en de daders niet de Nederlandse nationaliteit 
bezitten, dan zijn deze personen met in Nederland te vervolgen. Daarom 
is het ook noodzakelijk dat er in internationaal verband afspralcen wor-
den gemaakt met betrelddng tot informatie-uitwisseling en de strafbaar-
stelling van mensensmolckel. Buitenlandse Zalcen heeft onder andere 
met dit doel enkele immigratie-attachés in verschillende risicogebieden 
geplaatst. 

Preventle 

Tot slot zijn er verschillende preventieve maatregelen mogelijk waardoor 
mensensmokkel kan worden tegengegaan. Hiervoor zijn inrniddels di-
verse instrumenten ontwiklceld en beproefd. Enkele voorbeelden Van 
preventieve maatregelen zijn de pre-boarding checks op vliegvelden, in- 
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structies aan Nederlandse visa-diensten in het buitenland, binnenlandse 
gate-controles op nationale vliegvelden, en het hierboven reeds ge-
noemde stationeren van immigratie-attaches in het buitenland. 

In het stappenplan van het ministerie van Justine, dat naar aanleiding 
van onder andere het rapport Berenschot (over het vreemdelingenbeleid 
en de uitvoering daarvan) is geformuleerd, wordt ook gestreefd naar het 
aanscherpen van dit soort maatregelen. Wellicht dat er mogelijk nog an-
dere maatregelen in deze sfeer ontwikkeld laumen worden. Bovendien 
zou een evaluatie van het bestaande instrumentarium moeten plaatsvin-
den, zodat vervolgens de inzet ervan op meer doelmatige wijze kan ge-
schieden. 

UR het voorgaande kan worden geconcludeerd dat mensensmokkel een 
omvangrijk probleem is. Ms de huidige situatie ongewijzigd blifft zal de 
problematiek slechts in omvang toenemen. flit geldt voor zowel de straf-
rechtelijke implicaties als de gevolgen voor de migratie. Wanneer het zo 
is dat minimaal een derde van de instroom van asielzoekers gesmokkeld 
woitt, dan zijn de pralctijken van dergelijke smokkelorganisaties maat-
schappelijk onaanvaardbaar. Hun praktijken en de gevolgen ervan kun-
nen het toelatingsbeleid doorkruisen en leggen weWcht een onevenredig 
groot beslag op de verwerkingscapaciteit van de IND. ' 

Om het probleem van de mensensmokkel effectiever aan te naldcen, 
zullen de huidige samenwerkingsverbanden tussen de verschillendelin-
ter)nationale diensten verder moeten worden geIntensiveerd. De rol van 
de IND ligt met name op het terrein van informatievoorziening ten be-
hoeve van de opsporing. Voor wat betreft de migratieproblematiek zijn er 
ook andere mogelijkheden, waarbij voornamelijk gedacht moet worden 
aan maatregelen in de preventieve deer. Deze maatregelen dienen vet-
der ontwilckeld en doelmatiger ingezet te worden. Teneinde een duidelijk 
beck! te lcrijgen van de omvang van het probleem zouden er bovendien 
regelmatig monitors moeten worden uitgevoerd om te achterhalen hoe 
de migratie zich verder ontwildcelt. 
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Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is published nine times a 
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry 
of Justice in cooperation with the•publishing house Gouda Quint By. 
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal 
policy and criminology. The section Summaries contains abstracts of 
the most relevant international articles of each issue. The central theme 
of this issue is traffiching (vol. 22, no. 1, 1996). 

Trafficking in women and the state; a critical assessment of current 
strategies 
M. Wijers 
Trafficking in women is a complex problem that is related to many 
different fields: migration, prostitution, human rights, labour, organized 
crime and international economic relationships. Searching for strategies 
to combat trafficking requires taking into account all these different 
fields into account. Therefore, combatting trafficking can not be 
restricted to repressive policies in the field Of migration and criminal 
law. At the same time, states tend to focus on such measures: they are 
relatively simple and have the added advantage that they link up nicely 
with other state-interests. However, it is questionable whose interests 
these kinds of solutions serve. Moreover, do they not procure more 
problems for the women involved instead of solving them? To answer 
this question we have to look at the factors by which the position of 
victims of trafficking is defined: their position as migrant workers, as 
women who work(ed) in prostitution and as victims of organized crime. 
It appears then, that repressive strategies have only a limited effect and 
that they have a strong tendency to work against those whose interests 
they pretend to defend. On the other hand we find strategies which are 
directed towards empowering women as a means of combatting 
violence and coercion. The starting point here is the right of women to 
selfdetermination. The debate then shifts to the enforcement of human 
rights instruments and principles to combat trafficking as a violation of 
women's human rights. 

Prostitution; recruitment, management and the criminal law 
R.H. Haveman 
Trafficking in women has become a problem of growing interest over 
the last two decades. But looking at the discussion in the Netherlands, 
especially in parliament, one has to conclude that what exactly is meant 
by trafficking is not clear. Thus, we may better speak about recruitment 
for and management of prostitution. In the view of the Dutch 
government, prostitution must be dealt with as a kind of labour, while 
the position of prostitutes has to be improved. In this view, recruitment 
and management is only a problem when some sort of coercion is used. 
The next conclusion is that the government fails in taking effective 
measures against recruitment for and management of prostitution by 
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force. Some measures even procure the problem. One of the reasons for 
this is the fear of illegal foreigners in general, that blocks a realistic view 
of what really is the problem. Moreover one seems to be afraid of all the 
consequences of the choice that prostitution is labour. 

Police and the trade in human beings 
L Brand 
This article, based on interviews with the police authorities in several 
districts in the Netherlands, describes characteristics of the trade in 
human beings and the way in which the police combat this crime. 
Under Dutch law, the trade in human beings can be described as any 
activity that forces people into prostitution. It should be observed that 
the majority of the victims of this trade are foreign women who reside 
illegally in the Netherlands. In general, the offenders operate only in 
groups that have weak hierarchical structures. Over the last three years, 
most groups have originated from Eastern Europe. Police operations, 
comprising both preventive and repressive measures, have been 
increasingly successful, but further improvements are necessary and 
possible. The first step that should be taken is to abolish the 'bordeel-
verbod' (the prohibition of brothels), which would allow a more 
stringent regulation of prostitution and thus diminish the opportunities 
which exist for the trade in human beings. Further improvements would 
be to increase police capacity, to structure national and international 
co-operation and to broaden the scope of the social and legal assistance 
extended to victims. In sum, these measures will lead to a more effective 
repression and prevention of the trade in human beings, hopefully on 
an international scale. 

Illegal trafficking in women 
S.M. Altink 
From the nineteenth century onwards a definition of traffic in women 
has been a bone of contention. At the turn of the century, traffic was 
viewed as slavery. In the early 1980's this idea was challenged by 
Prostitute's Rights movements. They only objected to exploitation in the 
sex industry. By the mid eighties migration was stressed as a key issue in 
trafficking. Crime syndicats had availed themselves of the wish and the 
need of people to migrate. Prostitution is one of the forms of informal 
labour in which victims of trafficking may end up. All forms of 
trafficking are covered by the general notion 'traffic in persons'. It can 
also apply to migrants who have their incomes in regular labour 
confiscated by third parties. Traffic always involves a hold by the 
traffickers on the migrants in a receiving country Victims of traffic are 
sometimes wrongly identified with 'smuggled' people. 
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Travel mediation for asylumseekers 
L. Doornhein 
This article is based on data collected for a research project on 
asylum-seekers. The asylum policy, the asylum procedure and the 
people that applied for asylum - specifically their motives to come to 
the Netherlands - during 1983-1993 are described by means of 
empirical data from a file study. In this article only one part of this 
research is described. The so-called 'travel-agent' or 'frontier-runner'. 
The question whether or not asylum-seekers who come by means of a 
'travel-agent', are illegitimate refugees is answered here. 
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Scope of and approach to the traffic in illegal immigrants 
O.E.J. van den Brink and H. Hildebrand 
This article discusses the consequences that the traffic in illegal 
immigrants has for the Immigration and Naturalization Service (IND) of 
the Ministry of Justice. The primary focus in the article is on such 
questions as to what extent does the traffic in illegal immigrants thwart 
the Dutch admission policy and what impact do smuggled persons, 
who are not entitled to a residence permit on the basis of international 
or Dutch aliens legislation, have on the processing capacity of the IND. 
In 1995, the Dutch government officially recognized the traffic in illegal 
immigrants as a problem, appointing a state public prosecutor to deal 
with it. On the international level, attention had already been devoted 
to this problem, resulting in a measure in the Schengen countries to 
make trafficking an offence punishable by law. In the Netherlands, this 
measure prompted the introduction of article 197a in the Dutch 
Criminal Code, which went into force in January 1994. Under article 
197a of the Dutch Criminal Code, "any person who, for financial gain, 
aids another in obtaining admission to or residence in the Netherlands 
or other states responsible to carry out any border control activities in 
the interests of the Netherlands or who, for financial gain, provides 
another with the opportunity, means or information to achieve that aim 
while he/she knows or has serious reason to suspect that that person's 
admission to or residence in the aforementioned states is illegal, shall 
be subject to prosecution. In an attempt to give the efforts to combat 
this problem higher priority the authors have undertaken to gauge the 
scope of this problem in the Netherlands. Various sources have enabled 
them to give an indication. They also discuss how the IND can help to 
combat this problem, concluding that the most effective method is to 
make optimal use of the information available. 
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Vlrtuele werkelijkheden; kannekeningen ill) de Amerataanse rechtscultuur 

prof dr ER Blankenburg 

Wie in een van de mode voorsteclen 
van Boston, New York of Washington 
woonachtig is, heeft slechts via de 
televisie weet van the war on crime 
and drugs' die in de Amerikaanse 
steden gaande is. Een half uurtje 
djden van huis is voldoende am de 
kloof tussen rassen en klassen met 
eigen ogen te zien. Er zijn echter oak 
structurele elementen in de Ameri-
kaanse politiek en rechtscultuur die 
het beeld van de criminaliteit tot een 
virtuele werkelijkheid maken. 
Het 1V-themanummer 'Amerikaanse 
toestanden' (nr. 9, 1995) maakt vanuit 
verschillende perspectieven zichtbaar 
hoezeer de leuzen aangaande de 
toenemende criminaliteit aldaar een 
kwestie van propaganda is. In de 
statistische werkelijkheid, waarvan 
Aronowitz in haar mooie en kompakte 
bijdrage verslag doet blijkt dat de 
Amerikanen volgens hun eigen officials 
een daling in de geweldscriminaliteit 
verwachten (of, als men de crime 
surveys geloofwaardig acht toch op 
z'n minst een stabilisedng man). 
Niettemin, de strafrechtstoepassing 
verhardt: strengere straffen en stevig 
stijgende gevangenispopulaties. Een 
ongerijmdheid die wij, rationed als we 
zijn, niet expliciet genoeg aan de orde 
kunnen stellen. Als we daarbij maar 
niet vergeten dat hoewel op een heel 
wat lager niveau, wij in eigen land de 
laatste tien jaar dezelfde tendenzen 
meemaken. 
Het is geen 'schijnoodog' zoals de titel 
die de JV-redactie aan de bijdrage van 
Krisberg heeft gegeven zou doen 
geloven. Net  zo mffi als de gewelds-
misdeed en de drugsproblematiek in 
Amerika pure schijn is. Van een veilige 

afstand van de realiteit aldaar 
concluderen wij hier dat de Amerika-
nen uit angst voor een toename van 
de alledaagse geweldadigheid de 
symbolische dreigingskracht van het 
strafrecht zodanig opschroeven dat 
deze van de weeromstuit ongeloof-
waardig wordt Maar de publieke 
opinie in Amerika gelooft in strenge 
straffen en in de rechtvaardigheid van 
enorme gevangenissen. Ze wordt in 
dat geloof met elke verkiezingscam-
pagne versterkt. 
De vicieuze en dubieuze cirkel wordt 
versterkt door een oer-Amerikaanse 
kloof in de eveneens oer-Amerikaanse 
democratie. Het felt dat politieke 
macht voor een deel van di 
samenleving ten ene male ontoegan-
kelijk is, is de bron van het sterke 
wantrouwen tegenover de rechtspraalc 
Zowel de inrichting van de jury-
rechtspraak als het feit dat in vele 
staten rechters en officieren via 
verkiezingen gekozen warden, leiden 
tot een sterk plebiscitair karakter van 
de Amerikaanse rechtspleging. Immers 
langs die weg kan het vertrouwen van 
het yolk gewonnen worden. Vandaar 
dat ieder jaar de Amerikaanse kiezer 
van de kandidaten voor de rechtedijke 
macht als verkiezingsbelofte te horen 
krijgt dat 'zij nu eens korte metten 
zullen gaan maken met de criminali-
telt. Het doet er daarbij in het geheel 
niet toe dat de rechter in kwestie 
alleen in de cNiele rechtspraak 
werkzaam zal zijn; het gaat om de 
campagne en die voert men met 
dergelijke leuzen. 	- 
Een ander aspect van de Amedkaanse 
ideologie is het wantrouwen in de 
rechterlijke macht Hoge minimum 

• De euteur is els hooglerear ean het Hugo Sinzheimer Institut)t van de Vdje Universiteit 
Amsterdam. 
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straffen en beleidsregels in de trant 
van 'three strikes and you are out' zijn 
het gevolg van het ook de rechtspraak 
doordringende populisme in de 
Amerikaanse politiek. Volgens de 
opvattingen van politici die bij de 
benoeming van rechters en officieren 
rechtsstreeks hun invloed uitoefenen is 
die rechtspraak vaak nog veel te mild. 
Die cultuur dwingt officieren en 
rechters tot een demonstratie van 
gestrengheid die men professioneel 
gesproken zelf af zou wijzen. Het is 
niet meer dan logisch dat advocaten 
en officieren in het kader van de plea 
bargaining vervolgens de meest 
overtrokken gevolgen van de 
symbolische strafdreiging pogen terug 
te draaien. Met als gevolg een zich als 
maar vergrotende kloof tussen norm 
en werkelijkheid. 
Nogmaals, gelukkig is er in ons land 
geen sprake van een dergelijk 
(bij)geloof in een 'democratische 
rechtspleging'. De Nederlandse traditie 
is een voorbeeld van een ander 
extreem: het geloof in deskundigheid. 
Oat mag een elitair trekje van de 
continentale rechtsculturen zijn, het 
heeft in elk geval dit als voordeel dat 
daarmee minder virtuele werkelijkhe-
den worden gecreeerd dan de 
populistische pressie waaronder de 
Amerikaanse magistratuur haar werk 
moet verrichten. 

Themanummers Justitiele 
vericenningen 
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Regelmatig worden, bij voorbeeld ten 
behoeve van het onderwijs, grote 
aantallen exemplaren van Justitiele 
Verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te 
zijn van de mogelijke vraag. Om die 
reden geven wij, onder voorbehoud, de 
thema's die de redactie op dit moment 
in voorbereiding heeft. Over de inhoud 
van de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de redactie. 
JV2, maart Kwaliteit justitiediensten 
JV3, april: Racistisch geweld 
JV4, mei: Gokken 
JV5, juni: Risico, verzekering en 
aansprakelijkheid 
JV6, juli/augustus: Gezin opvoeding en 
preventie 

Congressen 

Symposium Permanent Intemationaal 
Strafgerechtshof 
Na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog is door de VN een 
commissie opgericht (International 
Law Commission) die als doel kreeg 
de mogelijkheid te onderzoeken van 
een permanent internationaal 
straftribunaal. Aanleiding daartoe 
waren de tribunalen van Neuremberg 
en Tokyo. De activiteiten van de 
Commissie hebben niet geleid tot het 
sluiten van een verdrag. Sedert de 
oprichting van het Joegoslavie-
tribunaal is dit onderwerp weer terug 
op de agenda. De mogelijkheid dat 
een permanent straftribunaal wordt 
opgericht is nog nooit zo dichtbij 
geweest Het Willem Pompe lnstituut 
voor Strafrechtswetenschappen 
organiseert in het kader van de 
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Erasmus Intensive Courses 1996 een 
symposium onder de titel The sense 
and nonsense of a permanent 
international criminal tribunal Onder 
voorzitterschap van prof. nit AH.J. 
Swart zullen prof. mr. C.F. Reiter en 
prof. mr. Th. van Boven discussieren 
over de wenselijkheid van het instellen 
van een permanent intemationaal 
strafgerechtshof. 
Datum: vrijdag 29 maart 1996 
Plaats: Polman's Huis, Keistraat 2 
(hoek Jansdam) Utrecht 
Inschnjving: schriftelijk bij het Willem 
Pompe Instituut Janskerkhof 16, 3512 
BM Utrecht. Tel.: 030-2537125. 

The art of canalizing 	. 
Op dit congres van de International 
Council on Alcohol and Addictions zal 
aandacht worden besteed aan een 
breed scala van riskante gewoonten 
en verslavingen. Voor het eerst in de 
geschiedenis van ICAA maken roken 
en gokken, naast alcohol en drugs, 
deel uit van het programma. Meer dan 
1000 deelnemers uit ongeveer 65 
landen worden verwacht Daardoor is 
het congres bij uitstek geschikt cm het 
beleid en de ervaringen te presenteren 
van elle Nederlandse organisaties die 
werkzaam zijn op de terreinen 
onderzoek preventie en therapie met 
betrekking tot verslavingsgedrag. Er 
bestaat de mogelijkheid tot het 
houden van een inleiding in een van 
de talrijke workshops en secties, of 
door deelname aan de expositie en 
postertuin. 
Datum: 30 juni tot en met 5 juli 1996 
Pleats: Amsterdam 
Inlichtingen: ICAA 1996 Amsterdam, 
Amsterdam RAI-OBA, Pb. 77777, 1070 
MS Amsterdam, tel.: 020 - 6464469. 

Reintegrative shaming 
De vakgroep Strafrecht en Criminolo-
gic van de Rijksuniversiteit Limburg 
organiseert in samenwerking met de 
Belgische Vereniging voor Crimino!ogle 
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en de Katholieke Universiteit Leuven 
een studiedag over de theorie inzake 
reintegrative shaming van John 
Braithwaite, waarbij de auteur zelf 
aanwezig zal zijn. Tijdens de 
ochtendsessie zal kritiek op de theode 
centraal staan, en op de verbanden 
die hij legt met sociale ongehjkheid, 
organisatie-criminaliteit en 'republican 
criminology'. In de middag komt het 
onderzoek aan bod. De toegang is 
gratis en vooraanmelding is gewenst 
in verband met het beperkt aantal 
plaatsen. 
Datum: Maandag 26 februari 1996, 
10.00u. 
P/aats: Statenzaal van het Oud 
Gouvemement, Rijksuniversiteit 
Limburg, Bouillonstraat 3, Maastricht 
Inlichtingen: Secretariaat vakgroep 
Strafrecht en Criminolgie, Rijksuniver-
siteit Limburg, Pb. 616, 6200 MD 
Maastricht, tel.: 043 - 3883377/ 
3883129. 

Net nieuwe jeugdstrafrecht; betekenis 
en gevolgen voor de praktijk 
Het voodomen en bestrijden van 
jeugdcriminaliteit is een van de 
speerpunten van het huidige 
kabinetsbeleid. Op 1 september 1995 
is het nieuwe jeugdstrafrecht in 
werking getreden. Deze nieuwe 
wetgeving heeft belangrijke 
consequenties voor de praktijk van 
strafrechttoepassing en strafproces-
recht. Doel van de praktijkdag is de 
huidige - nog aarzelende - praktijk te 
behchten, problemen en vragen aan de 
orde stellen en een visie op 
toekomstige ontwikkelingen schetsen. 
Gesproken zal worden over inhoud 
van de nieuwe wetgeving; samenhang 
tussen ontwikkeling van de jeugd-
criminaliteit, de nieuwe wetgeving en 
de adviezen van de Commissie 
Montfrans; kunnen nieuwe sancties 
ontwikkeld worden; betekenis van de 
wet; minder bescherming, meer 
repressie? betekenis en reilxwijdte van 
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de nieuwe•wetgeving; vragen en 
problemen uit de praktijk; welke 
gevolgen zijn er voor het optreden van 
de politie, het 0.M., de Raad voor de 
Kinderbescherming, de kinderrechter, 
de gezinsvoogdij en de reclassering; in 
hoeverre sluit de neiuwe wetgeving 
aan op de adviewzen van de 
Commissie Jeugdcriminaliteit (de 
Commissie Montfrans) en de 
beleidsvoornemens op het terrein van 
de jeugdcriminaliteit? 
Datum: dinsdag 27 februari 1996 
Pleats: Congrescentrum De Reehorst, 
Ede 
Inlichtingen: Vermande studiedagen, 
Postbus 20, 8200 AA Lelystad, tel.: 
0320 - 237777. 
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Aigemeen 
Stmfrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezenitbs 
Reciassering 
Jeugdbescherming en 
-delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Literatuur-infonnatie 
Van de artikelen die in deze rubriek 
Ain samengevat, kunnen bq de 
documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopleen warden aange-
vraagd. viru attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieen 
ultsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebmik. Door 
de documentade-afdeling warden 
boeken, tildschriftartikelen, 
rapporten en jaarversiagen met 
betrekidng tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakL De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, warden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuurlijsten m.b.L spectfieke 
ondenverpen warden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
lean warden gevraagd. lijdsdnift-
artikeien kunnen in beperkte mate 
tegen vergoeding gekopieerd en 
toegezonden warden. In beide 
gevallen ken men zich wenden tot 
de afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53 
(CJ. van Netburg, P.H.T. Secher-
ling, drs. A. Baars-Schuyt). 

Algemeen 
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1 
Chemmk, S.M. 
Body count news; how crime is 
presented in the news media 
Justice quarterly, 11 e jrg., nr. 4,1994. 
pp. 561-582 
In dit artikel wordt nagegaan hoe het 
proces van nieuwsproductie van 
invloed is op de presentatie van 
misdaad in de media. Uit inhouds-
analyse en etnografisch onderzoek 
blijkt dat de media, voor hun 
misdaadverhalen, zwaar leunen op 
strafrechtelijke bronnen. Daze 
afhankelijkheid heeft grate invloed op 
het soort verhalen dat wordt 
geselecteerd en de wijze waarop deze 
worden gepresenteerd aan het 
publiek. De samenwerking tussen 
strafrechtelijke instanties en de media 
is in het belang van de organisatori-
sche doeleinden van beide partijen. 
Hierdoor ontstaat een verwrongen 
beeld van de criminaliteit. De 
strafrechtelijke bron, bij voorbeeld de 
politic, bepaalt walk type informatie 
over criminaliteit van belang is. Oat 
wordt grotendeels door haar eigen 
belang bepaalt De media zijn gericht 
op wat zij denken dat de behoefte van 
het publiek is. De combinatie hientan 
leidt ertoe dat de geweldscriminaliteit 
domineert in de media. Het publiek is 
geneigd te denken dat het door de 
media gepresenteerde beeld represen-
tatief is. Daardoor worden de 
onveiligheidsgevoelens van de burger 
aangewakkerd. 
Met literatuuropgave. 

2 
D'Alessio, SJ., L Stolzenberg 
Unemployment and the incarceration of 
pretnal defendants 
American sociological review, 60e jrg., 
nr. 3, 1995, pp. 350-359 
In eerdere onderzoeken worden een 
aantal oorzaken gevonden voor het feit 
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dat het aantal gevangenen fluctueert 
in de tijd. De meest uitgebreide 
opvatting gaat ervan uit dat 
economische factoren, en dan met 
name de werkloosheid, hierop van 
invloed zijn. Een van de theorieen die 
zich hierop baseert, schrijft deze relatie 
toe aan de poging van de Staat om 
het arbeidsoverschot onder controle te 
houden. De these die hier wordt 
onderzocht (Rusche en Kirchheimer, 
1939) is dat cijfers m.b.t. veroordeling 
tot gevangenisstraf direct verband 
houden met werkloosheidscijfers, 
onafhankelijk van veranderingen in 
criminaliteitscijfers. Eerdere studies die 
deze these testten leverden discuta-
bele resultaten op, omdat zij slechts 
gebaseerd waren op gegevens 
veroordeelde wetsovertreders. In deze 
studie maken de onderzoekers gebruik 
van longitudinale gegevens en een 
Box-Jenkins Autoregressive-Integrated 
Moving Average (ARIMA) vorm-
gevingsmethode. Hierbij onderzoeken 
ze het effect van werkloosheidscijfers 
op cijfers m.b.t. voorarrest bij 
misdaden en misdrijven. Daarbij 
worden onafhankelijke variabelen als 
het aantal arrestaties, de capaciteit 
van de gevangenissen en drie 
variabelen m.b.t. de behandeling door 
de rechtbank, meegenomen. In tegen-
stelling tot eerdere analyses - blijkt uit 
de ARIMA-analyse dat de correlatie 
tussen werkloosheidscijfers en het 
aantal zaken van voorarrest bij mis-
daden en misdrijven niet significant is. 
Met literatuuropgave. 

3 
Poel, S. van der 
Solidarity as a boomerang; the fiasco of 
the prostitutes' rights movement in the 
Netherlands 
Crime, law & social change, 23e jrg., 
nr. 1, 1995, pp. 41-65 
De opkomst van de beweging voor de 
rechten van de prostitue(e)s begon in 
Nederland met de vorming van een 

invloedrijke coalitie van feministen en 
politici die zich bezighield met de 
verbetering van de juridische en 
sociale positie van prostitue(e)s. Deze. 
coalitie bereikte, dat in het kader van 
de emancipatiepolitiek van de regering 
de rechten van de prostitue(e)s op de 
politieke agenda werden geplaatst. In 
dit artikel wordt nagegaan waarom 
men er uiteindelijk niet in is geslaagd 
de positie van .de prostitue(e)s te 
verbeteren. De beweging voor de 
rechten van de prostitue(e)s had 
oorspronkelijk tot doei de bevrijding 
van professionele prostitue(e)s uit hun 
marginale en stigmatiserende positie. 
Dat deze beweging faalde is te wijten 
aan het felt dat niet alleen professio-
nele prostitue(e)s, doch ook allerlei 
probleem-groeperingen, zoals de 
heroineprostitue(e)s, erbij betrokken 
werden. Het accent lag niet meer 
alleen op decriminalisatie van de 
prostitutie, maar op normalisatie van 
de totale seks-industrie. De aanvanke-
lijk positieve houding maakte plaats 
voor het inzicht dat prostitutie als 
zodanig de som van een aantal 
problemen is, waardoor het 
emancipatieproces stagneerde. De 
auteur acht het effectiever indien zij 
die daartoe het meest gekwalificeerd 
zijn - de professionele prostitue(e)s - 
de sociale kloof overbruggen. Zij 
zouden zich voorlopig moeten 
distantieren van de overige groeperin-
gen in de seks-industrie. Zodra de 
professionals zich van hun stigma 
hebben bevrijd zullen zij meer 
mogelijkheden hebbenom de positie 
van de 'achterblijvers' te verbeteren. 
Met literatuuropgave. 
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4 
Sandys, M., ES. MeGarrell 
Attitudes toward capital punishment; 
preference for the penalty or mere 
acceptance? 
Journal of research in crime and 
delinquency, 32e jrg., nr. 2, 1995, 
pp. 191-213 
Recente onderzoeken suggereren dat 
een overgrote meerderheid van de 
Amerikaanse bevolking v66r de 
doodstraf is. Op algemene vragen 
zoals: 'Bent U v66r of tegen de 
doodstraf voor degenen die zijn 
veroordeeld voor moord? antwoordt 
70% van de ondervraagden v66r de 
doodstraf te zijn. Echter, onderzoeken 
wijzen ook uit dat men zinvolle 
alternatieven prefereert en dat men in 
het algemeen tegen de doodstraf is 
voor jeugdigen en geestelijk 
gehandicapten. In dit artikel wordt een 
telefonische enquete ander 514 
personen van 18 jaar of ouder in 
Indiana beschreven. Van de 
ondervraagden was 76% in principe 
votir de doodstraf en 56% zei er zelfs 
sterk vaor te zijn. Slechts 14% was 
tegen de doodstrat Het beeld 
veranderde echter dramatisch toen 
alternatieven werden genoemd. 45% 
van de ondervraagden gaf aan het 
alternatief LWOP (life without the 
possibility of parole) boven de 
doodstraf te prefereren, 40% bleef voar 
de doodstraf, 12% was er niet zeker 
van en 3% weigerde te antwoorden. 
Hierdoor daalde de steun voor de 
doodstraf met 36% en steeg het aantal 
tegenstanders met 31%. Deze cijfers 
veranderden nog meer toen als 
alternatief werd voorgesteld 
LW0P+WR (Work and Restitution to 
victims' families). Toen werd gevraagd 
of men deze straf boven de doodstraf 
prefereerde antwoordde 62% 
bevestigend, waardoor het aantal 
voorstanders van de doodstraf zakte 
met nog eens 14%. De resultaten van 
dit onderzoek tonen aan dat men, in 
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het bijzonder in de media, voorzichtig 
dient om te gaan met de resultaten 
van te algemeen gestelde vragen. 
Volhouden dat bijna drie kwart van de 
bevolking v66r de doodstraf is kan 
gemakkelijk resulteren in onnodige en, 
veer te strenge wetten waar het 
merendeel van de bevolking eigenlijk 
niet achter stoat_ 
Met literatuuropgave. 

5 
Blumstein, A. 
Editorial; probing the connection 
between crime and punishment in the 
United States 
Criminal behavior and mental health, 
5e jrg., nr. 2, 1995, pp. 67-72 
Een van de meest belangrijke 
aandachtspunten binnen de 
criminologie is het veduijgen van een 
beter inzicht in de relatie tussen 
criminaliteit en straf. Men heeft 
momenteel een aardig begrip van de 
directe relatie: dit betreft de strafmaat 
die volgt op bepaald crimineel gedrag. 
Maar het verkrijgen van inzicht in de 
omgekeerde relatie: de invloed van de 
praktijk van het opleggen van 
bepaalde straffen op de criminaliteits-
cijfers is een grotere uitdaging, zo 
betoogt de auteur. Amerikaanse 
burgers tonen zich steeds meer 
bezorgd over hun veiligheid en de 
overheid reageert hierop met hardere 
strafmaatregelen tegen criminaliteit, 
zonder dal hierbij eerder opgedane 
criminologische kennis wordt 
betrokken. Oat dit niet getuigt van 
wijsheid tracht de auteur aan te tonen 
met het geven van een overzicht van 
de criminaliteit en het bestraffen 
daarvan in de afgelopen twintig jaar. 
Hieruit blijkt dat de cijfers voor de 
twee meest onderzochte misdrijven: 
moord en beroving, nagenoeg gelijk 
bleven in deze periode. De groei van 
de gevangenispopulatie blijkt met 
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name plegers van drugsmisdrijven te 
betreffen. Juist bij deze mensen blijkt 
gevangenisstraf ineffectief voor wat 
betreft afschrikking en uitschakeling. 
Ook bij andere veroordeelden zal het 
afschrikkingseffect van gevangenisstraf 
mogelijk veel minder zijn dan de 
burgerbevolking vermoedt De auteur 
pleit voor een rationeel criminaliteits-
beleid, dat gebaseerd is op empirisch 
onderzoek. De overheid zal hiervoor 
meer moeten overhebben dan de 25 
miljoen dollar per jaar die het National 
Institute of Justice nu tot haar 
beschikking heeft. 

6 
Daly, K., R.I. Bondi 
Sex effects and sentencing; an analysis 
of the statistical literature 
Justice quarterly, 12e jrg., nr. 1, 1995, 
pp. 141-175 
Naar eventuele sekse-verschillen bij de 
straftoemeting is ook in Nederland 
onderzoek gedaan. Worden vrouwen 
voor soortgelijke misdrijven minder 
vaak en minder zwaar gestraft dan 
mannen? En zoja, waarom/waardoor? 
Volgens een algemene criminologische 
wijsheid worden leden van minder-
heidsgroepen immers strafrechtelijk 
juist relatief zwaar aangepakt Uit een 
analyse van vijftig (Amerikaanse) 
studies blijIct in de helft van de 
gevallen inderdaad sprake te zijn van 
sekse-effecten in het voordeel van 
vrouwen; bij nog eens een kwart is dit 
niet uitgesloten. Sekse-effecten bij de 
straftoemeting lijken veel gepronon-
ceerder aanwezig dan verschillen naar 
ras, zoals uit ander onderzoek bekend. 
Het gevonden verschil zit hem primair 
in de beslissing tot vrijheidsstraf als 
zodanig, niet zozeer in de lengte 
daarvan. Vrouwen worden minder vaak 
tot gevangenisstraf veroordeeld, ofwel 
omdat hun vaker een psychiatrische 
behandeling wordt opgelegd en/of 
omdat de rechtbank het belang van de 
opvoeding van kinderen zwaar mee 

laten wegen. Mogelijk is hierbij de 
rechter enig paternalisme niet vreemd. 
Het patroon wordt zowel voor de jaren 
zeventig als tachtig gevonden, en is 
evenmin afhankelijk van regionale 
verschillen in de Verenigde Staten of 
van het soort rechtbank. Afgezet tegen 
eerdere veroordelingen wordt het 
verschil weliswaar zwakker, doch het 
blijft bestaan. Van gelijke behandeling 
lijkt op dit punt dus niet echt sprake. 
Met literatuuropgave. 

7 
Hagan, M.P. 
An initial assessment of a fast-track 
intensive treatment program for juvenile 
delinquents 
International journal of offender 
therapy and comparative criminology, 
39e jrg., nr. 2, 1995, pp. 109-119 
Als alternatief voor een tuchtschool-
straf van minstens zes maanden, kent 
men in de Amerikaanse staat 
Wisconsin het zogenaamde MERIT-
programma. Dit is een intensief, 
negentig dagen durend begeleidings-
programma waarin de jeugdige 
delinquenten lessen volgen in 
basisvorming en sociale vaardigheden 
en groeps- en individuele therapie 
krijgen. MERIT kent bovendien een 
nazorgfase waarin over een periode 
van een jaar toezicht op de jongeren -  - 
wordt uitgeoefend door de reclasse-
ring. De eerste resultaten van MERIT 
zijn bemoedigend. Uit een voorlopige 
evaluatie blijkt dat in de eerste twee 
jaar 69% van de jongeren het 
programma beeindigde, terwijI van 
deze groep deelnemers 77% de 
nazorgfase doorkwam. In een periode 
waarin MERIT nog niet bestond 
completeerde slechts 47% de nazorg. 
Het lijkt er dus op dat het programma 
de strafduur met succes kan bekorten. 
Met literatuuropgave. 
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8 
Peters(lia, J., E. Piper Deschenes 
Perceptions of punishment; inmates and 
staff rank the severity of prison versus 
intermediate sanctions 
The prison journal, 74 jrg., nr. 3, 1994, 
pp. 306-328 
Er is in de Verenigde Staten een 
groeiende interesse voor zogeneamde 
intermediate sanctions; dat zijn 
alternatieve straffen met een hoger 
punitief gehalte dan het traditionele 
redasseringstoezicht. In Minnesota zijn 
deze intermediate sanctions toege-
voegd aan de daar geldende 
straftoemetingsrichtlijnen. Om tot een 
juiste inpassing te komen is het van 
belang de relatieve punitieve waarde 
van deze nieuwe categorie sancties 
vast te stellen. Daartoe is in deze sleet 
aan 48 tot een lichte viffheidsstraf 
veroordeelden gevraagd am een aantal 
sancties te rangschikken, varierend 
van boetes, tot regulier en intensief 
redasseringstoezicht en detentie. De 
intermediate sanctions bleken bij 
voldoende lengte de punitiviteit van 
detentie te overtreffen. Ook aan 38 
personeelsleden van de reclassering is 
gevraagd de bovengenoemde sancties 
te rangschikken. Op enkele verschillen 
na, bleek het reclasseringspersoneel 
tot dezelfde punitiviteitsvolgorde te 
komen. Beide groepen geintewiewden 
scoorden bij voorbeeld zes maanden 
detentie, een jaar intensief 	• 
reclassedngstoezicht en drie jaar 
normaal reclasseringstoezicht 
ongeveer even zwaar. Afzondedijk is 
nagegaan welke specifieke aspecten 
van de intermediate sanctions de 
veroordeelden extra zwaar vielen. flit 
bleek onder meer huisarrest met 
elektronisch toezicht te zijn. Volgens 
de auteurs bieden de onderzoeksresul-
taten de mogelijkheid tot een door-
break in het straftoemetingsbeleid. Het 
is dus niet zo dat alleen vrijheidsbene-
ming adequate punitieve waarde heeft. 
Met literatuuropgave. 
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9 
Boncher, J. 
Gender as social control; a qualitative 
study of incarcerated youths and their 
siblings in greater Sacramento 
Justice quarterly, 12e jrg., nr. 1, 1995, 
pp. 33-57 
Welke rol speelt geslacht nu precies 
bij het ontstaan en de ontwikkeling 
van delinquent gedrag onder 
jongeren? We weten dat jongens zich 
in het algemeen veel meer inlaten met 
delinquentie dan meisjes, en oak over 
de achtergronden weten we een en 
ander. Maar wat zijn de specifieke 
geslachtsgebonden aspecten, 
waardoor bij•voorbeeld broers en 
zusjes elkaar wederzijds beinvloeden? 
Van een groep jongens in een 
Califomische jeugdgevangenis zijn de 
auteurs nagegaan in hoeverre oak hun 
broers en zussen geregistreerde 
delicten hadden gepleegd. Het gaat 
am jeugdigen die door hun meat-
schappelijke en gezinsachtergrond tot 
een hoge-risicogroep behoren, 
doorgaans uit een eenoudergezin. 
Zoals verwacht,bleken (in deze 
kwalitatieve studie) de broers meer 
delinquent dan de zussen. Het cruciale 
verschil in leefpatroon en omstandig-
heden zit hem er in dat jongens neer -
blootstaan aan diminogene invloeden, 
zoals deviante bindingen aan delin-
quente groepen. Ze zijn veel meet en 
veel later op de avond, buiten op 
street en vaker in grater groepsver- 

, band. Jongens vinden zichzelf 
bovendien meer competifiet Meisjes 
ervaren sterker de oudedijke binding, 
onder meer ter voorkoming van 
ongewenste vroege zwangerschap. Ten 
slotte blijkt oak nog eens dat de 
jongens zelf niet toestaan dat hun 
vriendinnen zich inlaten met bij 
voorbeeld het dealen in drugs. 
Met literatuuropgave. 
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10 
Deflem, M. 
Corruption, law and justice; a 
conceptual clarification 
Journal of criminal justice, 23e jrg., 
nr. 3, 1995, pp. 243-258 
In zijn artikel presenteert de auteur het 
concept corruptie, waarbij hij zich 
baseert op de theorie van communica-
tieve actie van JOrgen Habermas. Hij 
gaat eerst in op twee centrale 
concepten van Habermas: rationaliteit 
en sociale actie. Op basis van 
Habermas leidt hij vervolgens af dat 
corruptie een type sociale actie is 
waarin voorbij wordt gegaan aan 
wettige procedures door monetarise-
ring en bureaucratisering van sociale 
relaties. INij kunnen dus spreken van 
ruilrelaties waarbij hetzij geld 
(monetary corruption), hetzij macht 
(bureaucratic corruption) wordt 
overgedragen. Vervolgens zet de 
auteur uiteen welke rol recht en wet 
spelen in deze met geld of macht 
bereikte kolonisering van sociale 
relaties. Tot slot zegt de auteur dat 
empirisch onderzoek vooral de 
voorwaarden aan het licht moet 
brengen waaronder de wettige en 
normatieve kern van de maatschappe-
lijke orde wordt aangetast. 
Met literatuuropgave. 

11 
McGaha, J.E., E.L. Leoni 
Family violence, abuse and related 
family issues of incarcerated 
delinquents with alcoholic parents 
compared to those with nonalcoholic 
parents 
Adolescence, 30e jrg., nr. 118, 1995, 
pp. 473-482 
Specialisten op het gebied van de 
ontwikkeling van kinderen, de 
psychologie en decriminologie zijn het 
erover eens dat variabelen binnen het 
gezin als systeem een voorname rol 
spelen bij het ontstaan van 
delinquent- en ander afwijkend 
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gedrag. Deskundigen op het gebied 
van alcohol- en drugsmisbruik 
schatten dat momenteel in de 
Verenigde Staten 22 miljoen kinderen 
werden en worden grootgebracht in 
gezinnen, waarin in elk geval een van 
de ouders verslaafd is aan alcohol of 
drugs. In eerdere onderzoeken werd 
nagegaan wat het verband is tussen 
het opgroeien in een dergelijke 
omgeving en een groot aantal 
emotionele en afwijkende gedrags-
kenmerken bij de betrokken kinderen. 
Deze blijken vaak weinig gevoel van 
eigenwaarde te hebben, dragen veel 
woede in zich en vertonen verschil-
lende vormen van deviant gedrag. In 
deze studie gaan de onderzoekers na 
welke verschillen er zijn tussen 
jongeren die gevangen zitten en 
afkomstig zijn uit gezinnen waarin 
sprake is van alcoholmisbruik, en 
gevangen jongeren afkomstig uit 
gezinnen waarin alcoholmisbruik niet 
plaatsvond. Aan 68 jongeren uit een 
jeugdinrichting voor delinquenten in 
het zuidwesten van Missouri werden 
verschillende vragenlijsten voorgelegd. 
Er werden significante verschillen 
gevonden voor wat betreft het gebruik 
van geweld en Tnishandeling in het 
gezin, weglopen van huis als reactie 
hierop, en het zelf verslaafd raken aan 
alcohol. 
Met literatuuropgave. 

12 
Samuelson, L., T. Hartnagel e.a. 
Crime and social control among high 
school dropouts 
Journal of crime and justice, 18e jrg., 
nr. 1, 1995, pp. 129-165 
De sociale controle- of bindingstheorie 
is het belangrijkste model voor de 
verklaring van criminaliteit. Een 
beperking van de theorie is dat zij 
voornamelijk getest is op lichte vormen 
van criminaliteit en alleen onder 
schoolgaande jeugd. In een studie 
naar de sociale bindingen van 
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jong-volwassen schoolverlaters 
trachten de auteurs aan to tonen dat 
de theorie oak opgaat voor lets oudere 
jongeren die niet !anger onderhevig 
zijn aan de sociale controle die via de 
school wordt uitgeoefend. lilt 
interviews met veertig schoolvedaters 
blijkt dat delinquente schoolverlaters 
duidelijk minder sociale bindingen 
hebben dan niet-delinquente 
schoolverlaters. Dit geldt zowel voor de 
mannehjke als de vrouwelijke 
respondenten, zij het dat het 
onderhouden van beroeps-
georienteerde doelen bij de vrouwe-
hjke respondenten een minder 
belangrijke rol leek te spelen. Voor 
beide groepen bleek het hebben van 
een goede relatie met de ouder(s) het 
belangrijkste onderscheid te zijn 
tussen niet-delinquente en delinquente 
schoolvedaters. Bij het plegen van 
delicten bleek echter ook de rol van 
de vriendenkring van groat belang to 
zijn. 
Met literatuuropgave. 

13 
Sutton, M. 
Supply by theft; does the market for 
second-hand goods play a role in 
keeping crime figures high? 
British journal of criminology, 35e jrg., 
nr. 3, 1995, pp. 400-416 
Dit artikel, dat is geschreven rand eon 
aantal hypothesen, gaat na wat de 
mogehjke effecten zijn van: de markt 
voor gestolen goederen; het 
koopproces van gestolen goederen en 
van verzekeringen tegen diefstal. Er 
worden enkele processen in kaart 
gebracht die suggereren dat or eon 
ondeding verband bestaat tussen de 
mechanismen die een rol spelen bij 
koop en verkoop van gestolen 
goederen, bij inbraken en bij andere 
vormen van diefstal. Het kennen van 
de vraag naar tweedehands goederen 
heeft invloed op beslissingen als het 
beginnen met stelen, doorgaan met 
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stelen, waar te stelen en wat te stelen. 
Veranderingen in de maatschappij 
beinvloeden de produktie, het 
adverteren, de behoefte en het aantal 
mensen dat bepaalde produkten bet 
Deze produkten, op hun beurt, zijn 
gevoelig voor diefstal en doorverkopen 
aan mensen die de winkelwaarde van 
de goederen niet kunnen of willen 
beta len. 
Met literatuuropgave. 

14 

Silvem, L., J. Karyl e.a. 
Retrospective reports of parental 
partner abuse; relationships to 
depression, trauma symptoms and 
self-esteem among college students 
Journal of family violence, 10e jrg., nr. 
2, 1995, pp. 177-202 
Aangenomen wordt dat kinderen die 
getuige zijn geweest van het 
mishandelen van eon van de ouders 
lijden onder post-traumatische 
symptomen zoals depressies en 
gebrek aan zelfvertrouwen. Het 
probleem is dat het verband tussen 
doze twee verschijnselen achteraf niet 
meer met zekerheid is vast te stollen, 
omdat de trauma's ook een andere 
oorzaak kunnen hebben. In deze 
studio word het volgende onderzocht. 
Is or eon verband tussen datgene wat 
kinderen achteraf rapporteren overde 
mishandeling van hun ouders en de 
mate waarin zij lijden aan post-
traumatische symptomen? Zijn die 
verbanden statistisch relevant, of 
kunnen de trauma's oak worden 
toegeschreven aan de fysieke of 
psychische mishandeling van het kind 
zelf, het alcoholgebruik van een van de 
ouders, of de echtscheiding van de 
ouders. Aan het onderzoek deden 550 
zowel mannelijke als vrouwelijke 
studenten met De resultaten duidden 
er op dat er zowel bij mannen als bij 
vrouwen een relatie is tussen het 
rapporteren van de mishandeling van 
een van de ouders, en he lijden onder 
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post-traumatische symptomen. Deze 
verbanden waren statistisch 
onafhankelijk van de mate waarin 
melding werd gemaakt van alcohol-
misbruik of echtscheiding. Wel bleek 
het verband deels samen te hangen 
met de rapportage van kindermishan-
deling. 
Met literatuuropgave. 

15 
Stattin, H., D. Magnusson 
Onset of official delinquency; its 
co-occurence in time with educational, 
behavioural, and interpersonal problems 
British journal of criminology, 35e jrg., 
nr. 3, 1995, pp. 417-449 
Het inzicht breekt door dat de leeftijd 
waarop iemand zijn eerste officiele 
delict pleegt veel zegt over zijn of haar 
criminele carriere. In deze studie werd 
onderzocht of de leeftijd waarop 
iemand zijn eerste delict pleegt 
samenhangt met schoolproblemen en 
gedragsproblemen in het algemeen. 
Daartoe werden alle tien jaar oude 
jongens (n=686) in een Zweedse 
gemeenschap betrokken bij een 
longitudinaal onderzoek. Op 
verschillende momenten tijdens hun 
schoolcarriere werden data verzameld. 
Zoals verwacht kampten jongens die al 
op jonge leeftijd begonnen met het 
plegen van delicten (het eerste delict 
werd geregistreerd voor hun dertiende 
jaar) in vergelijking met leeftijds-
genoten ook al vroeg (op tien- en 
dertien jarige leeftijd) met leer- en 
gedragsproblemen. Op hun vijftiende 
kampte deze groep nog met dezelfde 
problemen. Bij jongens die pas op hun 
vijftiende of zestiende begonnen met 
het plegen van delicten kwamen 
leer-en gedragsproblemen het 
duidelijkst naar voren rond hun 
vijftiende levensjaar. Voor jongens die 
aan het begin dan wel halverwege hun 
tienerjaren een criminele carriere 
startten gold hetzelfde. Deze groep 
had frequent contact met vrienden, 

zowel in lagere als in hogere klassen. 
Zij gingen er van uit dat hun vrienden 
crimineel gedrag goedkeurden. In 
vergelijking met jongens die niet voor 
hun zestiende bij de politie geregis-
treerd stonden voor een strafbaar feit 
had de delinquente groep een lager 
IQ, een lagere sociaal-economische 
status en een hogere spijbel-
frequentie. 
Met literatuuropgave. 

16 
Stermac, L, A. Davidson 
Incidence of nonsexual violence in 
incest offenders 
International journal of offender 
therapy and comparative criminology, 
39e jrg., nr. 2,1995, pp. 167-178 
Een van de hypotheses die dominant 
is in de vakliteratuur over incest, is dat 
incestplegers niet gewelddadig zijn. In 
deze studie is de mate van seksueel 
en niet seksueel geweld onderzocht 
die incestplegers gebruiken tegen hun 
familie-leden. Twee groepen van 
daders (38 incestplegers en 52 plegers 
van andere dan seksuele delicten) 
werden vergeleken. Gemeten werd in 
welke mate de daders bedreigingen 
hadden geuit, of geweld hadden 
gebruikt binnen het gezin. De studie 
laat zien dat een belangrijk deel van 
zowel de incestdaders als de 
niet-seksuele plegers niet-seksuele 
vormen van misbruik en geweld 
plegen binnen het gezin. Dit geweld 
wordt zowel gebruikt tegen kinderen 
als tegen andere gezinsleden. Hoewel 
de generaliseerbaarheid van deze 
studie wellicht beperkt is, toont zij wel 
aan dat er een subgroep van zeer 
gewelddadige incestplegers bestaat. 
Volgens de auteurs hebben de 
resultaten van deze studie implicaties 
voor de bescherming van incest-
slachtoffers en de behandeling van 
incestplegers. Ze weerspreken de 
veronderstelling dat incest als een 
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geisoleerd probleem moet worden 
beschouwd. 
Met literatuuropgave. 

17 
Triplett, R., LB. Myers 
Evaluating contextual patterns of 
delinquency; gender-based differences 
Justice quarterly, 12e jrg., fir. 1, 1995, 
pp. 59-84 
Criminologisch onderzoek naar 
sekse-verschillen op het gebied van de 
criminaliteit heek zich tot nu toe 
hoofdzakelijk geconcentreerd op 
vergelijkingen near frequentie en 
modellen. Aangetoond werd dat 
mannen vaker misdrijven plegen dan 
vrouwen, maar een herder beeld over 
de verscheidenheid aan modellen of 
de context waarin de misdaad werd 
begaan, werd niet gegeven. Oft artikel 
geeft een analyse van de context van 
op sekse gebaseerde modellen in de 
cdminaliteit Onderzocht warden de 
verschillen in modellen bij diverse 
typen misdaden. Gebruik makend van 
gegevens van de National Youth 
Survey analyseren de auteurs de 
modellen van 1.543 jongeren met 
betrekking tot misdaden varier -end van 
spijbelen tot vandalisme en emstige 
mishandeling. Het onderzoek toont 
aan dat hoe ernstiger het misdrijf is, 
hoe grater de sekse-verschillen wet 
betreft de context ervan zijn. De 
implicaties van dit resultaat warden 
onder de loep genomen en er warden 
suggesties gedaan ten aanzien van 
toekomstig nader onderzoek 
Met literatuuropgave. 

Gevangeninvezeniths 

18 
Adams, K., K.J. Bennett eat. 
A large-scale multidimensional test of 
the effect of prison education programs 
on offenders' behavior 
The prison journal, 74e jrg., fir. 4, 1994, 
pp. 433-449 
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In een onderzoek onder ruim 14.000 
Texaanse gedetineerden is nagegaan 
welk effect participatie aan een 
onderwijsprogramma heeft op de 
discipline binnen de inrichting en op 
de recidive na afloop van de detentie. 
Het ging am gedetineerden die vanaf 
begin 1991 waren ingesloten en 
uiterhjk eind 1992 weer waren 
ontslagen. Aan de hand van het al dan 
niet opnieuw zijn ingesloten voor 
mart 1994, is de recidive vastgesteld. 
Globaal gemeten bleek er geen 
recidive-verschil te bestaan tussen 
deelnemers en niet-deelnemers aan de 
geboden onderwijsprogramma's. Bij 
nadere analyse kwam echter naar 
voren dat wel een duidelijk positief 
effect van onderwijsprogramma's can 
warden vastgesteld als de duur van de 
deelname een bepaalde kritische 
grens overschrijdt Dit positieve 
recidive-effect bleek bovendien vooral 
naartoren te komen bij gedetineerden 
met een relatief grate ondenvijs-
achterstand. Kortom, de Texaanse 
penitentiaire onderwijsprogramma's 
hebben een gedifferentieerd 
recidive-effect. Opvallend, en stdjdig 
met de verwachtingen was de 
bevinding dat deelname aan 
onderwijsprogramma's bij bepaalde 
categorieen gedetineerden een 
negatief effect heeft op de mate 
waarin imichtingsregels warden 
overtreden. Naar aanleiding van de 
resultaten van het recidive-onderzoek 
stellen de auteurs voor am de 

.deelnemers aan onderwijsprogramma's 
kritischer te selecteren. Onder meer 
moet daarbij de te venzzachten 
detententie-tijd lang genoeg zijn. 

19 
Belenko, S., M.F. Schiff e.a. 
Modeling the prison displacement 
effects of alternative sanctions 
programs; a case study 
The prison journal, 74e jrg., nr. 2, 1994, 
pp. 167-197 
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Programma's die een altematief voor 
detentie vormen, komen in de 
Verenigde Staten steeds meer onder 
financiele druk te staan. Er is een 
toenemende behoefte om aan te tonen 
dat dergelijke programma's detentie-
plaatsen en daarmee kosten besparen. 
Daarbij is het niet alleen van belang 
am vast te stellen in hoeverre de 
programma-deelnemers anders een 
vrijheidsstraf hadden gekregen, maar 
oak hoe lang deze detentie zou 
hebben geduurd. Met het oog hierop 
is een predictie-model voor de lengte 
van op te leggen straffen ontwikkeld. 
In het desbetreffende onderzoek is 
gebruik gemaakt van steekproef-
gegevens over personen die in 1989 in 
New York door een gerechtshof tot 
een vrijheidsstraf waren veroordeeld. 
Door middel van een multivariate 
analyse is nagegaan in hoeverre 
persoonlijke kenmerken van de dader, 
de voorgaande criminele carriere en 
,de aard en omstandigheden van het 
misdrijf van invloed zijn op de lengte 
van de opgelegde vrijheidsstraf. De 
uiteindelijk ontwikkelde predictie-
modellen kunnen op verschillende 
manieren worden toegepast. In de 
eerste plaats is het mogelijk om 
achteraf het detentievervangings-effect 
van alternatieve programma's vast te 
stellen. In de tweede plaats is het-
mogelijk om het potentiele toekom-
stige vervangingseffect te voorspellen. 
Ook kan de relatieve kosten-
effectiviteit van verschillende 
alternatieve programma's onderling 
warden vergeleken. 
Met literatuuropgave. 

20 
Gees, G.G. 
Prison overcrowding research 
reexamined 
The prison journal, 74e jrg., nr. 3, 1994, 
pp. 329-363 
In het midden Van de jaren tachtig 
heeft de auteur een overzicht 

gepubliceerd van de toen beschikbare 
literatuur over de effecten van 
overbevolking van penitentia ire 
inrichtingen. Hij concludeerde toen dat 
een verblijf op grote slaapzalen tot 
meer ziektemeldingen van gedetineer-
den leidt. Bovendien concludeerde hij 
toen dat in overbevolkte gevangenis-
sen rneer geweldplegingen voorkwa-
men. Op grond van een nadere 
analyse van de intussen beschikbaar 
gekomen onderzoeksliteratuur meent 
de auteur dat geen van beide 
conclusies nog geldig is. Het hogere 
percentage ziektemeldingen van 
gedetineerden op een slaapzaal, is 
waarschijnlijk een gevolg van 
selectie-factoren. Zo warden 
gedetineerden vaak bij binnenkomst 
op een slaapzaal ondergebracht en het 
is juist in het begin van de detentie 
dat de frequentie van ziekmeldingen 
hoger is. Dat er geen rechtstreeks 
verband is tussen penitentiaire 
overbevolking en de gewelddadigheid 
binnen de inrichting, komt doordat de 
wijze van inrichtingsmanagement een 
belangrijke intervenierende factor is. 
Een overbevolkte gevangenis moet 
anders warden geleid dan een 
niet-overbevolkte inrichting. Door de 
wijze van management aan te passen 
aan de omstandigheden, kunnen de 
negatieve effecten van overbevolking 
warden gemitigeerd. 
Met literatuuropgave. 

21 
Jackson, PJ., CA. Steams 
Gender issues in the new generation jail 
The prison journal, 75e jrg., nr. 2, 1995, 
pp. 203-221 
Dit onderzoek komt voort uit een meer 
uitgebreide studie naar de gevolgen 
van een vernieuwende vorm van 
gevangenisarchitectuur en 
-management op de gevangenen en 
de werknemers. Deze vernieuwing 
staat bekend als 'modulair direkt' of 
'nieuwe generatie'. De onderzoekers 
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richten zich op de vraag hoe 
vrouwehjke en mannelijke gevangenen 
zich aangepast hebben aan doze 
innovatie in Sonoma County, California. 
De gevangenen werden zes maanden 
voor en na plaatsing in de nieuwe 
gevangenis ondervraagd. Gestandaar-
diseerde onderzoeksmethodes werden 
gebruikt, 0.8. om te bepalen hoe de 
gevangenen de situafie in de nieuwe 
inrichting beoordelen. In het 
onderzoek komen de volgende acht 
dimensies aan de orde: privacy, 
veiligheid, struktuur, hulp, emotionele 
steun, sociale stimulatie, aktiviteit en 
veiligheid. De resultaten laten zien dal 
vrouwelijke gevangenen de situatie in 
de nieuwe irichting slechter 
beoordelen (behalve op het gebied van 
de veiligheid en privacy) in vergehjking 
tot de oude situatie en in vergelijking 
met hun mannelijke lotgenoten. De 
mannen daarentegen zien de nieuwe 
situatie als een substantiele 
verbetering. De auteurs dragen eon 
groot aantal mogelijke oorzaken aan 
voor de gevonden verschillen tussen 
beide seksen. Hun conclusie is dat de 
gelijke behandeling in de 'nieuwe 
generatie'-gevangenis negatieve 
gevolgen heeft %icor de betreffende 
vrouwen, omdat bepaalde privileges 
hiermee verdwenen. 
Met literatuuropgave. 

22 
Johnson, E.H. 
Opposing outcomes of the industrial 
prison; Japan and the United States 
compared 
International criminal justice review, 4e 
jrg., 1994, pp. 52-71 
De gedetineerdenarbeid is in de 
Verenigde Staten in het begin van de 
vorige eeuw ontstaan en daar tot grate 
bloei gekomen. In de loop der tijd is 
de gedetineerdenarbeid echter steeds 
moor uit de gratie geraakt. In Japan is 
arbeid als hoofdactiviteit voor 
gedetineerden pas aan het einde van 
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de vodge eeuw geintroduceerd. In dat 
land is doze activiteit echter nog 
steeds eon belangrijk onderdeel van 
het gevangenisregime. Eon eerste 
belangrijke oorzaak voor het veival van 
de gedetineerdenarbeid in de 
Verenigde Staten is de sterke oppositie 
van de vakbonds- on industriele 
lobbyisten, die concurrentie-veivalsing 
door de goedkope gedetineerden-
arbeid vrezen. In Japan is eon 
vergelijkbare lobby afwezig. [en 
tweede oorzaak van de verschillende 
ontwikkeling is gelegen in de 
noodzaak am als gevangeniswezen 
nauwe banden te onderhouden met 
het bedrijfsleven am afzet voor 
gedetineerden-arbeid to vinden. In de 
VS is het onderhouden van dergelijke 
contacten naar aanleiding van 
verschillende schandalen sterk 
gelimiteerd. In Japan zijn or juist 
sterke banden tussen het gevangenis-
wezen en het bedrijfsleven. Eon derde 
verschil tussen de Verenigde Staten en 
Japan heeft te maken met de attitude 
ten opzichte van gedetineerdenarbeid 
als middel tot resocialisatie van 
gedefineerden. In Japan wordt de 
opvoedende waarde van arbeid 
onderstreept In de VS wordt 
resocialisatie veeleer via karakter-
vorming nagestreefd. 
Met literatuuropgave. 

23 
Love, EJ., ILL Holley ea. 
The role of psychiatric epidemiology in 
correctional medicine 
International journal of offender 
therapy and comparative criminology, 
39e jrg., nr. 2, 1995, pp. 89-97 
Volgens de auteurs moot de huidige 
kennis omtrent de epidemiologie van 
geestesaandoeningen aangevuld 
warden met kennis over de invloed 
van de correctionele omgeving op het 
menselijk functioneren. Om gegevens 
over gevangenispopulaties to kunnen 
bestuderen vanuit een psychiatrisch 
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epidemiologische invalshoek, moet er 
echter eerst duidelijkheid zijn omtrent 
de rechten van psychisch gestoorde 
gevangenen die object zijn van studie. 
Ten tweede is het van belang in te zien 
dat veel van het diagnostisch 
instrumentarium van epidemiologen 
ongeschikt is voor onderzoek van 
gevangenispopulaties. In gevangenis-
sen treft men immers meer dan 
daarbuiten bepaalde categorieen 
geestesaandoeningen aan. De 
ontwikkeling van hierop toegesneden 
methoden en technieken is dan ook 
onontbeerlijk. Ten derde moet er een 
verschil gemaakt worden met het 
vergelijken van verschillen in duur, 
kenmerken en gevolgen van 
geestesaandoeningen tussen 
verschillende populaties. Ten vierde is 
er behoefte aan onderzoek over de 
gevolgen van beleidsbeslissingen op 
de toestroom van geestelijk gestoorde 
delinquenten naar correctionele 
instellingen. 
Met literatuuropgave. 

24 
Marvell, T.B. 
Sentencing guidelines and prison 
population growth 
The journal of criminal law and 
criminology, 85e jrg., nr. 3, 1995, pp. 
696-709 
De laatste vijfentwintig jaar is er 
sprake van een toename van maar 
liefst 400 procent van de gevangenis-
populatie in de Verenigde Staten. 
Regelgeving t.a.v. het opleggen van 
gevangenisstraffen blijkt een remmend 
effect te hebben op deze tendens. 
Hoewel de richtlijnen oorspronkelijk 
bedoeld waren om ongelijkheid in 
strafmaat te verminderen, blijken ze in 
verschillende Staten een tweede 
functie te hebben: het beperken van 
de bevolkingsgroei in de gevangnissen 
door straf en strafmaat aan te passen 
aan de capaciteit van de gevangenis-
sen. In 1990 hadden negen Staten een 
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dergelijke regelgeving (Delaware, 
Florida, Mochigan, Minnesota, Oregon, 
Pennsylvania, Tennessee, Washington, 
Wisconsin). In de Staten waarin de 
wetgever uitdrukkelijk voorschrijft dat 
er bij het opstellen van de richtlijnen 
t.a.v. de lengte van de straffen 
rekening gehouden dient te worden 
met de capaciteit van de gevangenis-
sen (Delaware, Florida, Minnesota, 
Oregon, Tennesse, Washington), werd 
er een verband bemerkt tussen de 
richtlijnen en de groei van de 
gevangenispopulatie. In sommige 
Staten kon de vermindering van de 
groei worden toegeschreven aan de 
richtlijnen op zich, in andere Staten 
waren de richtlijnen waarschijnlijk een 
aspect van een meeromvattend beleid 
om de bevolkingsaanwas in de 
gevangenissen te beperken. 

25 
McCorkle, R.C. • 
Gender, psychopathology, and 
institutional behavior; a comparison of 
male and female mentally ill prison 
inmates 
Journal of criminal justice, 23e jrg., nr. 
1, 1995, pp. 53-61 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar de relatie tussen 
psychische stoornissen en onaange-
past gedrag in gevangenissen. 
Patronen van institutioneel wanged rag 
worden vergeleken tussen categorieen 
psychische stoornissen bij zowel 
manlijke als vrouwelijke gedetineerden. 
Onder de manlijke gedetineerden werd 
geen relatie gevonden tussen 
'gestoordheid' en wangedrag. Bij de 
vrouwelijke gedetineerden bleek die 
relatie sterk en onafhankelijk te zijn. 
Vrouwelijke gedetineerden die een 
psycho-farmacologische behandeling 
ondergingen, bleken bovendien meer 
onaangepast gedrag te vertonen dan 
mannen met dezelfde behandeling. De 
onderzoekers noemen drie mogelijke 
verklaringen. Ten eerste is het mogelijk 
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dat vrouwelijke gedetineerden het 
moeifijker hebben in de gevangenis 
dan mannen. Zij hebben vaak 
afhankelijke kinderen met wie zij, 
gezien de afgelegenheid van 
vrouwengevangenissen, moeifijk een 
band kunnen onderhouden. Door de 
grotere monotonie en verveling in 
vrouwengevangenissen is er meer 
stress. Ook is de gelsoleerdheid groter 
en het toezicht scherper. Ten tweede 
denken veel vrouwefijke gedetineerden 
dat hun problemen zijn veroorzaakt 
door het conformeren aan de 
traditionele sekserol van vrouwen. 
Daardoor zijn ze wellicht meer geneigd 
tot opstandig gedrag. Ten slotte is het 
mogelijk dat lastig gedrag van 
vrouwen eerder wordt gettiketteerd 
als gestoord. De causale volgorde is 
dan omgekeerd. 
Met literatuuropgave. 

26 
Owen, B., B. Bloom 
Profiling women prisoners; findings from 
national surveys and a California 
example 
The prison journal, 75e jrg., nr. 2, 1995, 
pp. 165-185 
De vrouwelijke gedetineerdenpopulatie 
in de Verenigde Staten neemt 
voortdurend toe. In dit artikel worden 
recente nafionale studies op dit gebied 
samengevat en worden de voorlopige 
resultaten gepresenteerd van een 
representafieve steekproef onder 
vrouwelijke gedetineerden in 
California. De data in California 
werden verzameld onder de 
gedetineerdenpopulatie van 1993 en 
zijn bedoeld als basisbestand voor 
verder theoretisch en beleidsmatig 
onderzoelc Het toenemende aantal 
vrouwelijke gedetineerden can niet 
worden toegeschreven aan de 
gevangenneming van meer gevaadijke 
vrouwen. In feite is het percentage 
vrouwelijke gedetineerden dat vastzit 
wegens geweldsdelicten afgenomen, 

terwfil het percentage vrouwen wier 
vrijheid is benomen wegens het 
plegen van een drugsdelict substanti-
eel is toegenomen. Vrouwelijke 
gevangenen zijn vaak economisch en 
politiek gemarginaliseerd, en hun 
gevangenhouding doet die marginali-
teit verder toenemen. Volgens de 
auteurs zou vaker gebruik gemaakt 
moeten warden van gemeenschaps-
sancties die zijn toegespitst op de 
multidimensionale problemen waar 
vrouwen in het strafrechtelijk systeem 
mee geconfronteerd worden. 
Met literatuuropgave. 

27 

Roberts, C., B.L Hudson e.a. 
The supervision of mentally disordered 
offenders; the work of probation officers 
and their relationship with psychiatrists 
in England and Wales 
Criminal behavior and mentality health, 
5e jrg., nr. 2, 1995, pp. 75-84 
De auteurs bespreken de resultaten 
van hun onderzoek over de relatie 
tussen reclasseringsambtenaren en 
psychiaters tijdens de begeleiding van 
psychisch gestoorde delinquenten. De 
respondenten waren 193 
reclasseringsambtenaren uit Engeland 
en Wales. In de vragenfijst werd 
ingegaan op de aard van de 
problemen van deze categorie moeilijk 
behandelbare voorwaardelijk 
veroordeelde delinquenten die door de 
reclasseringsambtenaren werden 
begeleid gedurende de laatste vier 
weken, en op de samenwerking met 
psychiatdsche diensten. De respon-
denten leverden gegevens over in 
totaal 196 delinquenten. Het ging on 
een ruim scale van misdrijven; 
gewelds- en seksuele misdrijven, 
brandstichting, vemielingen en diefstal, 
in bipaalde gevallen gecombineerd 
met alcohol- en druggebruilc Slechts 
in 98 gevallen konden de 
reclasseringsambtenaren zelf een 
diagnose stellen, het betrof dan veelal 
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schizofrenie en Manisch depressieve 
psychose. Tevens bleek dat slechts bij 
28% van de reclasseringsambtenaren 
de relatie met psychiatrische 
hulpverleners was geformaliseerd in 
de vorm van periodieke consultaties. 
De auteurs dringen aan op een betere 
samenwerking tussen de beide 
disciplines. Reclasseringsambtenaren 
en psychiaters hebben dringend 
behoefte aan meer inzicht in elkaars 
vakgebieden. Daarom pleiten de 
auteurs dan ook voor meer opleiding 
en training. 
Met literatuuropgave. 

28 
Toch, H. 
Democratizing prisons 
The prison journal, 74e jrg, nr. - 1, 1994, 
pp. 62-72 
Democratisering van penitentiaire 
organisaties is in de Verenigde Staten 
geen nieuw verschijnsel. Al in de jaren 
twintig en dertig van deze eeuw is 
daarvan in een aantal inrichtingen 
sprake geweest. Deze democratisering 
betrof niet alleen de betrokkenheid 
van het inrichtingspersoneel bij het 
management van de inrichting, maar 
ook de rol van gedetineerden bij de 
besluitvorming met betrekking tot het 
gevoerde regiem. Na de Tweede 
Wereldoorlog heeft de democatise- -  
ringsbeweging vooral in niet-
penitentiaire inrichtingen gevolgen 
gehad. De aanname daarbij is dat 
mensen meer betrokken zijn en 
effectiever werken als ze zeggenschap 
hebben over hun arbeidsomstandighe-
den. Deze ná-oorlOgse 
democratiseringsbeweging is binnen 
het Amerikaanse gevangeniswezen 
nauwelijks aangeslagen. Toch ziet de 
auteur daartoe wel verschillende 
mogelijkheden. Zo kunnen gedetineer-
den in kleine inrichtingen of op kleine 
afdelingen van grote gevangenissen 
betrokken worden bij de dagelijkse 
gang van zaken. Verder kunnen 
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specifieke groepen gedetineerden 
worden betrokken bij bijzondere 
aspecten van het inrichtingsbeleid. In 
de derde plaats kan aan gedetineer-
den actiever inspraak worden verleend 
bij beslissingen die henzelf aangaan. 
Een dergelijke democratisering 
normaliseert het gevangenisleven en 
draagt bij aan de resocialisatie van 
gedetineerden. Belangrijke voorwaarde 
is wel dat deze grotere betrokkenheid 
van gedetineerden gepaard gaat met 
een vergroting van de rol van het 
executieve inrichtingspersoneel. • 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

29 
Voorhis P. van, F.T. Cullen e.a. 
Evaluating interventions with violent 
offenders; a guide for practioners and 
policymakers 
Federal probation, 59e jrg., nr. 2, 1995, 
pp. 17-27 
Het gebrek aan kennis over effectieve 
delen van preventie- en behandelings-
programma's is deels veroorzaakt 
doordat de resultaten van de 
programma-evaluaties onvoldoende 
zijn. In dit artikel wordt een verband 
besproken tussen programma-ontwerp 
en programma-evaluatie; door 
voorafgaand aan de evaluatie 
aandacht te besteden aan het 
programma-ontwerp kunnen 
belemmeringen voor evaluatie en 
corrigerende interventie worden 
weggenomen. Voorbeelden van 
dergelijke belemmeringen zijn: het 
klimaat waarin het programma wordt 
uitgevoerd; onduidelijkheid over wie er 
met het programma behandeld wordt; 
de keuze van de wijze van interventie 
en evaluatie en het bepalen van 
normen die aangeven wanneer het 
programma succesvol is. Het artikel 
wordt besloten met enkele concrete 
aanbevelingen voor het verbeteren van 
programma-evaluatie en -planning. 
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Met literatuuropgave. 

Jeugdbesehenning en 
-delinquentie 

30 
Hay, C. 
Mobilization through inteipelladon; 
James Bulger, juvenile crime and the 
construction of a moral panic 
Social and legal studies, 1995, 4e jrg., 
nr. 2, pp. 197-223 
De moord op de twee-jadge James 
Bulger door twee tien-jarige jongens 
dompelde Engeland in 1993 in een 
diepe, morele crisis: 'Hoe bestaat het 
dat dit soon gruwelijkheden zich 
onder onze °gen - de ontvoering van 
de peuter was naderhand op 
videobeelden te zien - kunnen 
afspelen?' De auteur gaat in deze 
verhandeling in op de processen die 
een rol spelen bij het tot stand komen 
van zo'n nationale morele crisis. Aan 
de hand van drie teksten die naar 
aanleiding van het drama in Liverpool 
verschenen - twee artikelen in twee 
populaire Bdtse kranten en een ideele 
advertentie in een tijdschrift - that hij 
zien welke strategiefin de media 
gebruiken om de emoties die specifiek 
naar aanleiding van dit incident 
ontstonden te doen omslaan in een 
algemene verontwaardiging met het 
heersende klimaat waarin steeds meer 
afbreuk wordt gedaan aan traditionele 
waarden. Door zich te presenteren als 
de stem van het yolk, door het creeren 
van een wij-gevoel en door zich af te 
zetten tegen het 'andere' - de 
jeugdelinquentie of gebroken gezinnen 
- doen de media een appel op de 
•goedwillende' lezers om een front te 
vormen tegen de algemene morele 
teloorgang. Volgens de auteur slaagt 
dit appal echter alleen als de lezer zich 
ook 'geroepen' voelL dat wil zeggen 
als hij of zij zich (voldoende) ken 
identificeren met wat er in de teksten 
wordt gesteld. De ideologische 

effecten van de indoctrinatie zijn dus 
vooraf nooit gegarandeerd. 
Met literatuuropgave. 

31 
Lowenstein, LE 
Born or made to kill? 
The police journal, 68e jrg., nr. 2, 1995, 
pp. 159-167 
De auteur leidt een school en 
therapeutische gemeenschap voor 
jongeren met emstige gedrags-
problemen. Zijn belangrijkste zorg isle 
voorkomen dat de aan hem 
toevertrouwde jeugdigen vervallen tot 
criminaliten Uit een follow-up-
onderzoek zou zijn gebleken dat 
slechts 10% van degenen die in het 
centrum hebben verbleven binnen een 
periode van.10-15 jaar zijn terechtge-
komen in het strafrechtsysteem of in 
een psychiatrische inrichting. Volgens 
hem komen emstige gewelds-
criminelen niet tot hun daden door 
ofwel aangeboren ofwel aangeleerde 
oorzaken. Het gaat steeds cm een 
combinatie en het aandeel van beide 
typen factoren kan niet precies 
worden vastgesteld. Een vroegtijdig 
signaal dat er iets mis is bij een kind 
is de gebleken ongevoeligheid voor de 
gevoelens en behoeften van anderen. 
Alles is gericht op de bevrediging van 
de eigen behoeften. Er is geen gevoel -
van schuld of spijt. De behandeling en 
resocialisatie van deze jeugdigen is 
moeilijk. Een combinatie van therapie 
met een beroepsopleiding en 
onderwijs is het meest effectiet Een 
menselijke, maar stevige aanpak is het 
beste. Manipulatie van anderen moet 
warden voorkomen. Door opleiding en 
onderwijs wordt zelfachting aange-
kweekt. Verder wordt een gevoeligheid 
your anderen ontwikkeld en worden 
positieve relaties met anderen vooral 
met steunpilaren van de samenleving, 
aangemoedigd. 
Met literatuuropgave. 



Literatuuroverzicht 

32 
Schenker, R., M. Toker e.a. 
Erfahrungen mit der forensischen 
Begutachtung von Jugendlichen und 
Heranwachsenden aus der Tirrkei 
Monatsschrift fur Kriminologie und 
Strafrechtsreform, 78e jrg., nr. 2, 1995, 
pp. 121-134 
In dit artikel wordt onderzoek gedaan 
naar de vraag of jongeren van Turkse 
afkomst op psychiatrische gronden 
meer kans !open om crimineel gedrag 
te begaan. Deze veronderstelling wordt 
gesteund door de constatering dat het 
aantal gevraagde psychiatrische 
adviezen is toegenomen. Er worden 
twee groepen onderzocht. De eerste is 
een groep Turkse verdachten. Deze 
onderscheidt zich wel in enkele 
opzichten van een vergelijkbare groep 
niet-verdachte Turkse jongeren, maar 
niet van een vergelijkbare groep 
Duitse verdachten. Wel is opvallend 
dat de Turkse verdachten vaker 
traumatische scheidingservaringen 
hebben dan de Duitse verdachten. De 
tweede groep bestaat uit 10 Turkse 
verdachten over wie een forensisch-
psychiatrisch advies is uitgebracht. Die 
adviezen worden geanalyseerd. Daaruit 
blijkt dat migratiespecifieke aspecten 
vaak een rol spelen: scheidingservarin-
gen, hulpeloosheid van de (op het 
platteland opgegroeide) ouders 
tegenover problemen die zich 
voordoen in grote steden, een slechte 
integratie in het onderwijs en 
beroepsleven, die tot een gebrek aan 
perspectief leidt en waardoor, ook bij 
duidelijke symptomen, geen beroep 
wordt gedaan op de psychosociale 
hulpverlening. De auteurs dringen aan 
op een betere begeleiding op alle 
maatschappelijke niveaus van 
immigranten en hun kinderen. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

117 

33 
Goodson, M. 
Patrolling through change 
The police journal, 68e jrg., nr. 3, 1995, 
pp. 211-221 
De politie van Engeland en Wales is 
midden in eenveranderingsproces met 
grote culturele en structurele 
gevolgen. Een van de centrale 
kwesties in het politiedebat betreft de 
overeenkomsten en verschillen met de 
private sector en de overheidssector. 
Gelijdelijkaan is duidelijk geworden dat 
de schijdslijnen tussen beide sectoren 
niet scherp te trekken zijn. De politie 
heeft het doel van kosteneffectiviteit 
nog niet kunnen realiseren, reden 
waarom niet te concurreren valt met 
private veiligheidsdiensten. loch is 
privatisering van bepaalde taken en 
ook samenwerking met private 
ondernemingen wenselijk en 
onontkoombaar. Recent is het 
politiedebat zich gaan richten op de 
patrouillefunctie. Overheidsvoorstellen 
om te gaan samenwerken met lokale 
gemeenschappen in het kader van 
neighborhood watch schemes zijn door 
de politie steeds met argwaan zo niet 
weerzin behandeld. Volgens 
politiekringen zijn effectiviteits-
problemen in de kerntaken van de 
politie te wijten aan onvermogen van 
de overheid om voldoende geld ter 
beschikking te stellen. Tot slot 
bespreekt de auteur de tweedeling die 
binnen de politie dreigt te ontstaan 
tussen 'gewone' agenten en agenten 
met beperkte bevoegdheden volgens 
de Special Constables Act. Organisato-
risch blijft de integratie van deze twee 

modaliteiten nog steeds problematisch. 
Met literatuuropgave. 
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34 
VInzant, J., L. Crothers 
Street-level leadership; the role of 
patrol officers in community policing 
Criminal justice review, 19e jrg., nr. 2, 
1994, pp. 189-211 
De Amerikaanse politie maakt werk 
van community policing, een 
beleidsconcept dat uitgaat van 
samenwerking tussen burgers en 
pantie. Gemeenschapsgerichte 
beleidsvoering gaat moeilijk samen 
met traditionele visies op rechts-
handhaving, en vergt ook eon nadere 
bezinning op de rol van de agent op 
straat. Deze is cruciaal, want de agent 
die zijn ronde doet is het wandelende 
bewijs van slagen of talon van de 
nieuwe filosofie. De auteurs 
presenteren een leiderschapsmodel 
voor de agent op straat, dat 
ontwikkeld word na grondige 
observatie van het politiewerk in twee 
grote steden. De theoretische 
grondslagen van het model verwijzen 
naar ideeen over besluitvormings-
processen, machtsuitoefening en 
beleidsimplementade. Het concept van 
leiderschap is ontleend aan het 
gedachtengoed van Hersey en 
Blanchard, goon onbekenden die 
vertrouwd zijn met management-
wetenschappen. De auteurs illustreren 
de verschillende soorten leiderschap 
met praktijkgevallen uit bovenge-
noemde obsenraties. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

35 
Wells-Parker, E., R. Banged-
Drowns e.a. 
Final results from a meta-analysis of 
remedial interventions with drink/drive 
offenders 
Addiction, 90e jrg•, nr. 7, 1995, pp. 
907-926 
Alcohol-Verkeer-Cursussen voor 
veroordeelde riders onder invloed zijn 

ook in ons land geen cmbekend 
verschijnsel. Naar de effectiviteit is het 
nodige onderzoek gedaan (bij 
voorbeeld Bovens, 1990: in hoeverre 
kruipt men daama niet meer dronken 
achter het stuur? Is men minder 
betrokken bij verkeersongelukken? 
Treedt een verbetering op in kennis 
van en houding tegenover het dronken 
rijden? De auteurs ondeaochten 
enkele honderden evaluaties van 
(veelal Amerikaanse) alcohol-verkeer 
programma's, een meta-analyse op 
een terrein waar veel onderzoek 
bestaat maar waar de conclusies nog 
niet zo herder zijn. De program ma's 
liepen uiteen van voodichting via 
psychotherapie tot gezinstherapie 
gencht op het drankprobleem. In de 
veelheid aan studies waren recidive-
effectmetingen de grootste gemene 
deler. Opmerkelijk was de vaak vage 
omschnjving van doelen, aanpak en 
resultaten van de programma's. 
Niettemin bleek de specifieke aanpak 
van dronken rijders statistisch effectief 
to zijn vergeleken met controlegroe-
pen: zo'n 8% minder recidive en zo'n 
8% minder alcohol-gerelateerde 
verkeersongevallen. Het meest effectief 
waren nog de combinaties van op 
voodichting/kennis gerichte 
programme's en psychotherapie, veelal 
gekoppeld aan (verplichte) follow-up 
begeleiding door de reclassering. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

118 

38 
Carlson, C., F.). Pficley 
Mandatory penalties, victim cooperation, 
and the judicial processing of domestic 
abuse assault cases 
Crime & delinquency, 41e jrg., nr. 1, 
1995, pp. 132-149 
In de jaren zeventig heeft de 
vrouwenbeweging de aandacht 
gevestigd op het probleem van de 
mishandeling van vrouwen door hun 
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echtgenoten. Uit onderzoeken bleek 
dat het strafrechtelijk systeem in 
gebreke bleef om de daders te straffen 
en de slachtoffers te beschermen. Veel 
staten in de VS hebben daarom 
wetswijzigingen ingevoerd. Daardoor 
werden wetshandhavers zich bewust 
van het verschijnsel en werd het 	• 
verschijnsel zelf beter vervolgbaar. In 
1991 heeft de staat Iowa de straffen 
voor mishandeling tussen (voormalige) 
partners verhoogd. Bij veroordeling 
volgt verplicht een gevangenisstraf en 
deelname aan een cursus om 
herhaling te voorkomen. Bij recidive 
volgen zwaardere straffen. In dit artikel 
wordt verslag gedaan van de effecten 
van deze maatregelen. Samengevat 
komen zij erop neer dat het 
veroordelingscijfer voor dit delict 
aanzienlijk daalde. Dit is het gevolg 
van het felt dat de neiging van 
verdachten om schuld te bekennen 
verdween. Daarmee kon immers niet 
langer een strafverlaging worden 
gewonnen. Om toch tot een 
veroordeling te kunnen komen, was 
medewerking van het slachtoffer 
steeds vaker vereist. De zaken werden 
ingewikkelder en kostten meer tijd. 
Met literatuuropgave. 

37 
Farrell, G., C. Philips e.a. 
Like taking candy; why does repeat 
victimization occur? 
British journal of criminology, 35e jrg., 
nr. 3, 1995, pp. 384-399 
Telkens herhaalde victimisatie !evert 
een substantiele, bijdrage aan de ' 
criminaliteitscijfers. Preventie van 
telkens herhaalde victimisatie zou een 
groot deel van alle criminaliteit 
voorkomen. Er is tot nu toe echter 
weinig aandacht besteed aan de 
redenen waarom daders bij herhaliqg 
hetzelfde slachtoffer kiezen. Richard 
Sparks deed in 1981 een slachtoffer- 

. georienteerd onderzoek naar 
revictimisatie. Ter completering 

onderzoeken de auteurs thans de 
factoren die leiden tot de besluitvor-
ming bij de dader en de mogelijkheid 
van revictimisatie beinvloeden. 
Nagegaan worden de volgende 
misdaden, bij herhaling gepleegd door 
dezelfde dader bij hetzelfde slachtoffer 
geweld in de huiselijke kring; 
racistische geweld, fysiek en seksueel 
misbruik bij kinderen, inbraak, 
autodiefstallen, winkeldiefstal, fraude 
met credit cards, beroving. Geconclu-
deerd wordt dat er sprake is van een 
rationele keus, die gebaseerd is op bij 
de dader reeds aanwezige kennis over 
de reactie van het slachtoffer en de 
waarschijnlijkheid dat er geen 
capabele beschermers aanwezig zullen 
zijn. Zoals de titel van dit artikel 
suggereert, dezelfde of diverse daders 
kunnen heel gemakkelijk een snoepje 
van een kind_ afpakken, tot het kind 
geen snoepjes meer heeft of geen 
snoepje meer wil hebben of tot er 
iemand komt die hem tegen de 
snoepjesdieven beschermt. 
Met literatuuropgave. 

38 
Fisher, B., J.L. Nasar 
Fear spots in relation to microlevel 
physical cues; exploring the overlooked 
Journal of research in crime and. 
delinquency, 32e jrg., nr. 2, 1995, pp. 
214-239 
lndividuen ervaren angst voor 
victimisatie op vele niveaus: van het 
macroniveau dat wordt geassocieerd 
met een land of een stad tot het 
microniveau dat wordt geassocieerd 
met plaatsen in de nabije omgeving. 
Dit artikel beschrijft de angst voor 
victimisatie op microniveau. Respon-
denten werden genterviewd over hun 
angst in relatie tot acht plaatsen 

-buitenshuis, die varieerden waar het. 
drie karakteristieken betrof: het 
overzicht over de betreffende plaats, 
de mogelijkheden voor een potentiele 
dader om zich te verbergen en de 
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ontsnappingsmogehjkheden. Gering 
overzicht, veel mogehjkheden voor de 
potentiele dader am zich te verbergen 
en gebrek aan ontsnappingsmogelijk-
heden, bij voorbeeld een doodlopende 
steeg, maken dat men zich aan grotere 
risico's blootgesteld voelde, de 
controle dreigde te verliezen en 
banger was voor een aanval op de 
persoon. Kortom, men voelde zich 
kwetsbaar door de manier waarop de 
omgeving was opgezet en werd 
daardoor angstig. De auteurs menen 
dat het kennen van de oorzaken van 
de angst voor victimisatie kan leiden 
tot het ontwikkelen van effectieve 
strategieOn am de angst te reduceren. 
Met literatuuropgave. 

39 
Titus, WM., F. Heinze!mann, e.a. 
Victimization of persons by fraud 
Crime & delinquency, 41e jrg., nr. 1, • 
1995, pp. 54-72 
Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar 'persoonlijke fraude'. 
Daaronder wordt verstaan het 
opzettelijk bedriegen van mensen door 
hen beloftes te doen van goederen, 
diensten of financiele voordelen die in 
feite niet bestaan of waarvan het nooit 
de bedoeling is geweest ze te leveren. 
Het gaat om een landelijk telefonisch 
onderzoek met een representatieve 
steekproef van 1246 respondenten van 
18 jaar en ouder. Nagegaan wordt 
hoeveel mensen hoe vaak slachtoffer 
warden van persoonhjke fraude, welke 
de kenmerken zijn van de slachtoffers 
en welke effecten deze delicten op 
hen hebben. Fraude blijkt vaak voor te 
komen. Het slachtofterschap verschilt 
niet naar grootte van het huishouden, 
streek van de VS, inkomen, stad of 
platteland, etniciteit en geslacht. 
Aileen leeftijd en opleiding zijn van 
belang: anders dan verwacht, warden 
jongeren en beter opgeleiden vaker 

slachtoffer dan hun tegenvoeters. De 
onderzoekers veronderstellen dat daze 

categorieen een bredere belangstelling 
hebben en meer activiteiten ontplooien 
en zodoende oak meer finite !open 
met fraudeurs in aanraking te komen. 
Het is natuurlijk oak mogelijk dat ze 
gewoon dommer zijn. De onderzoekers 
stellen voor het publiek hater te 
informeren over de gevaren die het 
loopt. 
Met literatuuropgave. 

Preventie van criminaliteit 

120 

40 
Rybarik, M.F., M.F. Dosch e.a. 
Violence in relationships; a seventh 
grade inventory of knowledge and 
attitudes 
Journal of family violence, the jrg., 
nr. 2, 1995, pp. 223-251 
Omdat de adolescentie een fase is van 
morele ontwikkeling, biedt het 
preventiemogelijkheden inzake 
familiegeweld en geweld in persoon-
lijke relaties. De bedoeling van de 
auteurs is am een valide meetinstru-
ment te ontwikkelen em de effectiviteit 
van de educatieve initiatieven van 
middelbare scholen te testen, waarbij 
de leerlingen inzichten en vaardighe-
den warden geleerd am stabiele 
relaties te onderhouden. Eerst werd de 
inhoudsvaliditeit van het meetinstru-
ment, een lijst van kennis- en 
attitude-uitspraken over geweld in 
relaties, bepaald door hem te laten 
beoordelen door 19 experts op het 
gebied van familiegeweld en 
kindermishandeling. Venrolgens werd 
ten behoeve van de betrouwbaarheids-
test de gewijzigde lijst voorgelegd aan 
99 'seventh grade' leerlingen van een 
middelbare school. De auteurs 
gebruikten hierbij de test-retest 
methode, de tweede test vend twee 
weken na de eerste plaats. De 
betrouwbaarheid ward bepaald met 
Spearmean's correlatiecoOfficient en 
Cronbach's alpha. Item analyse vend 
plaats met de wilcoxon Rank Sum Test. 
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De betrouwbaarheidstest leverde 
goede resultaten op. Oak bleek dat 
meisjes hoger scoorden op zowel 
kennisvragen als attitudevragen. 
Met literatuuropgave. 
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De WODC-rapporten 
Om zo veel mogelijk belanghebbenden 
te informeren over de onderzoeksre-
sultaten van het WODC wordt een 
beperkte oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functionaris-
sen, werkgroepen en instellingen 
binnen en buiten het Ministerie van 
Justitie. Dit gebeurt aan de hand van 
een verzendlijsf die afhankelijk van het 
onderwerp van het rapport opgesteld 
wordt. 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek en 
Beleid uitgegeven door Gouda Quint 
BV. Rapporten die ná deze datum zijn 
verschenen, zijn voor belangstellenden, 
die niet voor een kosteloos rapport in 
aanmerking komen, te bestellen bij 
Gouda Quint BV, postbus 1148, 6801 
MK Arnhem, telefoon: 085-45 47 62. 
Een complete lijst van de WODC-
rapporten is te verkrijgen bij het 
WODC (tel.: 070-370 65 54). Hieronder 
volgen de titelbeschrijvingen van de in 
1994 en 1995 verschenen rapporten. 

Kommer, M.M. 
Heenzendirigen 
1994, O&B nr. 129 
Spaans, E.C. 
Appels en peren; een onderzoek naar 
de recidive van dienstverleners en 
kortgestraften 
1994, O&B nr. 130 
Rutenfrans, CJ.C. en GJ. Teriouw 
Delinquentie, sociale controle en 'life 
events; eerste resuftaten van een 
longitudinaal onderzoek 
1994, O&B nr. 131 
Aalberts, M.MJ., J.CJ Boutellier en 
H.G. van de Bunt (red.) 
Rechtsverzorging en wetenschap; een 
plaatsbepaling van het WODC by het 
afscheid van J. Junger-Tas 
1994, O&B nr. 132 
Nelen, J.M., M. Boone en M.D. van 
Goudoever-Herbschieb 
Het openbaar ministerie en grate 
fraudezaken 
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1994, O&B nr. 133 
Klijn, A., C. Cozijn en G. Paufides 
De Siete procedure bij de kantonrech-
ter; evaluatie van een vemieuwing 
1994. O&B nr. 134 
Bedem, R.F.A. van den, H.A.G. de 
Valk en S.O. Tan 
ToelaUng en opvang van ama's 
1994, O&B nr. 135 
Schoorl, JJ., M. van de lUundert, 
R.FA. van den Bedem en J.C. van 
den Brink 
Een partner van yens: de alters 
1994. O&B nr. 136 
Hesseling, R.B.P. 
Stoppen of verplaatsen? Een 
literatuuronderzoek over gelegenheids-
beperkende preventie en verplaatsing 
van aiminaliteit 

1994, OW nr. 137 
Kester, J.G.C. en J. Junger-Tas 
Criminaliteit en strafrechtelijke reactie; 
ontwikkelingen en samenhangen 
1994, O&B nr. 138 
Bedem, R.F.A. van den, J.C. van den 
Brink en E.J. Verhagen 
Grenzen aan hereniging; de repels met 
betrekking tot het bestaansmiddelen-
vereiste per september 1993 
1995, 083 nr. 139 
Bol, M.W. 
Gedragsbeinvloeding door strafrechtelijk 
ingrijpen; een litaatuurstudie 
1995, 08.13 nr. 140 
Leuw, Ed. 
Recidive na ontslag uit tbs 	• 
1995, 083 nr. 141 
Kruissink, M. en E.G. VAersma 
Inbraak in bedffpren; darters, aangiftes, 
en slachtoffers onderzocht 
1995, O&B nr. 142 
Welt C. van der m.m.v. BJ.W. 
Docter-Schamhardt 
Hager beroep en de integratie; 
ondeaoek naar strafzaken, civiele 
zaken en de unus in appal 
1995, O&B nr. 143 
Spaans, EC. 
Werken of zitten; de toepassing van 
werkstraffen en korte vrijheidsstraffen in 
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1992 
1995, O&B nr. 144 
Essers, A.A.M., P. van der Lean en 
RN. van der Veer 
Cashba; een intensief dagprogramma 
voorjeugdige en jongvolwassen 
delinquenten 
1995, 08.13 nr. 145 
Kruissink, M., LW. Blees 
Eon schot in de rocs? Evaluatie van 
pilotbureaus schiawapenondeateuning 
in twee politieregio's 
1995, O&B nr. 146 
Onderzoek en beleid 
Hesseling, R.B.P, U. Aron 
Autokraak verminderd of verplaatst? Be 
effecten van eon Rotterdams project 
tegen die fstal un auto 
1995, OM nr. 147 
Doomhein, L, N. Dijkhoff 
Toe vlucht zoeken in Nederland 
1995, O&B nr. 148 
Mertens, N.M. 
Gezinsvoogden aan het werk; de 
uitvoeting van de ondertoezichtsteffing 
in 1993 
1995, O&B nr. 149 

De door het WODC in eigen beheer 
uitgegeven rapporten, evenals de 
rapporten die zijn verschenen onder 
auspicien van de CWOK, zijn zolang 
de voorraad strelct gratis to verkrijgen 
bij het WODC (mw. A. Weide-Find, 
070-370 65 54 tot 15.00u). In 1994 en 
1995 verschenen de volgende 
rapporten: 

Gemert, F.H.M. van 
Fatale fantasie; een onderzoek naar 
moorden op prostituees 
1994, WODC, K32 
Berg, EAI.M. van den 
Openbaar ministate en milieu: laugh& 
op 1992; tweed° medng 'planning & 
control milieuwethandhaving' 
1994, WODC, K33 
Nettling, CJ. van 
Eigen schuld!? 'Culpa in causa' bij 
wettelijke strafuitsluitingsgronden 



Boeken en rapporten 

1994, WODC, K34 
Kleiman, W.M., EAI.M. van den 
Berg, m.m.v. EJA. van der Linden 
Overtredende overheden; vervolgings-
beleid inzake milieudelicten 
1995, WODC, K35 
Wartna, B.SJ. en R. Aidala 
De vakopleidingen van hvb Havenstraat; 
resuftaten in termen van werk en 
recidive 
1995, WODC, K36 
Leuw, Ed. en M. Brouwers 
AVC-Proloog; een effectevaluatie 
1995, WODC, K37 
Berg, EA.I.M. van den (red.) 
De markt van misdaad en milieu; deel I 
WODC, 1995, K38 
Berg, EA.I.M. van den (red.) 
De markt van misdaad en milieu; deel 
II: de gruze en groene deelmarkten 
WODC, 1995, K39 
Boendermaker, L 
Jongeren in justitiele behandel-
infichtingen 
1995, WODC, K40 
Guerin, A.Y. en R.B.P. Hesseling 
Criminaliteitspreventie via integraal 
buurtbeheer; beschnjving van 
criminaliteitspreventiemaatregelen in 
Amhem, Eindhoven en Amsterdam 
1995, WODC, K41 
Beenakkers, E.M.Th., M. Grapen-
daal 
Lekken en lekkers; een verkennend 
onderzoek naar het lekken van 
vertrouwelijke informatie near de pers 
1995, WODC, K42 
Beenakkers, E.M.Th. 
Amenkaanse kampementen; een 
literatumerkenning naar 'boot camp 
prisons' in de Verenigde Staten 
1993, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 1 
Beenakkers, E.M.Th. 
Het plannen van detentie; een 
literatuurverkenning naar de 'sentence 
planning' in een aantal landen 
1994, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 2 
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Bol, M.W. 
Ontsnappen aan de gevangenis; 
Europese pogingen om de korte (en/of 
vootwaardelijke) vnjheidsstraf terug te 
dringen 
1995, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 3 
Baas, NJ. 
Elektronisch toezicht in een aantal 
landen 
1995, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 4 
Baas, NJ. 
Subject/eve paldons bij snelheids-
overtredingen .  
1995, WODC, Literatuurverkenning 
nr. 5 



Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(n) op het auteursrecht 
e.g. de uitgever van deze uitgave, 
door de rechthebbende(n) 
gemachtigd namens hem (hen) op 
te treden, niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of 
anderszins, hetgeen ook van toe-
passing is op de gehele of gedeel-
telijke bewerking. Het verlenen 
van toestemming tot publikatie in 
dit tijdschrift houdt in: 
1. dat de auteur de uitgever 

• machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopieren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 
20 juni 1974, Staatsblad 351 ex 
artikel 16B 1912 te doen geldend 
maken door en overeenkomstig 
de statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te 
Amsterdam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex 
artikel 16 sub A ten vierde 
Auteurswet 1912 (bloemlezingen) 
geldend te maken volgens 
dezelfde beginselen als die van de 
Stichting Reprorecht. Een en 
ander behoudens uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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