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1. Met het bewijs van mensenhandel is een schending van mensenrechten gegeven.  

2. Mensenhandel mag niet worden strafbaar gesteld zonder dat, wat volwassenen betreft, een 

dwang- of onvrijheidselement vereist is. 

3. Dwang- of onvrijheid is vereist m.b.t. de materiële handeling van het aanwerven, vervoeren, 

bij zich houden etc. van het slachtoffer. Het dwang- of onvrijheidselement is ook een ingredi-

ënt van de beoogde uitbuiting. 

4. Bij de strafbaarstelling van de eigenlijke uitbuiting van volwassenen geldt evenzeer het vereis-

te van dwang of onvrijheid. 

5. Er is geen principieel verschil tussen mensenhandel in de seksuele dienstverlening en die in de 

overige dienstverlening. 

6. Het uitbuitingsoogmerk (seksueel, economisch, ofzovoort) van mensenhandel mag niet louter 

eventueel zijn (dolus eventualis) en moet bij de bewijsvoering specifiek worden aangetoond. 

7. ‘Seksuele uitbuiting’ (als mensenhandel daarop is gericht) moet alle mogelijke vormen van  

seksuele uitbuiting omvatten, inclusief uitbuiting van prostitutie, pornografie etc. 

8. Bij de weging van de voor – op het eigen grondgebied gepleegde - ‘economische uitbuiting’    

relevante factoren worden de in de eigen samenleving geldende maatstaven als referentiekader 

gehanteerd.  Er mag evenwel niet zonder meer sprake zijn van ‘economische uitbuiting’ (als 

mensenhandel daarop is gericht) zodra er sprake is van tewerkstelling beneden de 

(loon)normen van het land waar de tewerkstelling plaats vindt. Onderbetaling is wél een van 

de omstandigheden die bij de beoordeling of er sprake is van uitbuiting, wordt rekening ge-

houden.  

9. Bij de weging van de voor uitbuiting buiten het eigen grondgebied relevante factoren zijn  de 

in de eigen samenleving geldende maatstaven in beginsel referentiekader. Bij deze weging 

dienen ook de maatstaven te worden betrokken die gelden in het land waar het feit is gepleegd.  

10. De bewuste gebruikmaking van diensten geleverd door een slachtoffer van mensenhandel, in-

clusief wanneer het een slachtoffer van andere dan seksuele (lees: economische) uitbuiting be-

treft, moet worden strafbaar gesteld. 

11. Misdrijven onder dwang gepleegd door slachtoffers van mensenhandel mogen vervolgd noch 

worden bestraft. 

12. Om het wezenlijke verschil tussen mensenhandel en -smokkel adequaat te reflecteren, moet de 

wet voorzien in een verschillende strafmaat voor beide basismisdrijven. 

13. De legalisering of (zelf)regulering van niet-problematische (exploitatie van) prostitutie draagt 

positief bij aan de strijd tegen mensenhandel door enerzijds de kwetsbaarheid voor uitbuiting 

te verminderen via een verbetering van de positie (het statuut) van de prostitue(e) en ander-

zijds door de echte gevallen van uitbuiting en mensenhandel beter in beeld te brengen. 
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