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1. Inleiding 

 

Wereldwijd is mensenhandel een veel voorkomende vorm van transnationale georganiseerde misdaad. 

De schattingen voor de wereldwijde omvang van mensenhandel lopen uiteen van 600.000 tot vier 

miljoen verhandelde personen per jaar (Kleemans, 2009). Daarbij dient bovendien te worden 

opgemerkt dat mensenhandel naar alle waarschijnlijkheid een zeer onder gerapporteerd verschijnsel is, 

met een hoog dark number (Kleemans, 2009). In hoeverre bij de zojuist genoemde schattingen 

rekening wordt gehouden met dit dark number, is echter niet duidelijk. Binnenlandse mensenhandel 

vormt met 60 tot 80 procent het grootste deel van dit geschatte aantal, aldus Kleemans (2009:412). In 

dit literatuuronderzoek zal het echter gaan om de transnationale mensenhandel, dat ongeveer 20 tot 40 

procent van de geschatte omvang van mensenhandel uitmaakt. In Nederland alleen al waren er, 

volgens de dreigingsanalyse van het korps landelijke politiedienst (Boerman, Grapendaal en Mooij, 

2008), in 2006 ruim 1100 serieuze aanwijzingen van mensenhandel in de sector prostitutie. Hoewel 

vrouwenhandel volgens deze dreigingsanalyse de meest voorkomende vorm van mensenhandel is, zijn 

hierbij de overige mogelijke sectoren waarbinnen mensen ten gevolge van mensenhandel uitgebuit 

kunnen worden, zelfs nog buiten beschouwing gelaten. De cijfers uit de genoemde dreigingsanalyse 

representeren het laatste jaar waarover gegevens beschikbaar zijn, maar er is een sterke stijging 

zichtbaar ten opzichte van het jaar ervoor, waar ruim 700 meldingen binnenkwamen. Ook het aantal 

vermoedelijke slachtoffers laat volgens de analyse een stijgende lijn zien vanaf 2004. De sterke 

stijging van het aantal meldingen in 2006 ten opzichte van de voorgaande jaren is mogelijk deels te 

verklaren door toegenomen aandacht van de politie en burgers, maar dit is niet met zekerheid vast te 

stellen (Boerman, Grapendaal en Mooij, 2008).  

Duidelijk wordt in elk geval dat het gaat om een omvangrijk verschijnsel. Hoewel de 

hierboven genoemde cijfers uitsluitend betrekking hebben op vastgestelde gevallen van mensenhandel 

in Nederland, blijkt uit deze cijfers ook dat het een wereldwijd fenomeen betreft. De zesde rapportage 

van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel (Dettmeijer-Vermeulen, Boot-Matthijssen, van Dijk, de 

Jonge van Ellemeet en Smit, 2008) laat namelijk een zeer divers beeld zien wat betreft de 

herkomstlanden van de in Nederland gemelde slachtoffers van mensenhandel. De top vijf in 2006 

bestond uit Nederland, Nigeria, Bulgarije, Roemenië en China. Het is opvallend dat Nederland als 

herkomstland in 2006 bovenaan stond, maar het blijkt tegelijkertijd dat slachtoffers van mensenhandel 

in Nederland uit alle hoeken van de wereld komen. Ze worden bovendien niet alleen naar Nederland 

gebracht om daar te worden uitgebuit. In veel landen, zowel binnen als buiten de Europese Unie, 

worden slachtoffers van mensenhandel binnengebracht om daar te worden uitgebuit. Er zijn 

bijvoorbeeld gevallen van mensenhandel bekend in Turkije, ook hier voornamelijk in de sector 

prostitutie, waarbij de meeste slachtoffers afkomstig waren uit voormalig Sovjetlanden als Georgië, 

Oekraïne en Armenië (Siegel en Yesilgoz, 2003). 
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Naast het wereldwijde aspect, is mensenhandel tevens een zeer oud verschijnsel. Tot op heden 

bestaat er echter zeer weinig onderzoek naar de geschiedenis van mensenhandel. Door verschillende 

auteurs wordt wel beweerd dat de mensenhandelaren vrij spel hebben gekregen sinds de zogeheten 

„val van het ijzeren gordijn‟, oftewel sinds het einde van de koude oorlog aan het einde van de jaren 

tachtig van de twintigste eeuw en het daarop volgende uiteenvallen van de voormalige Sovjet-Unie 

(Ebbe, 2008; Tavcer, 2008). Deze auteurs besteden echter weinig aandacht aan gevallen van 

mensenhandel van vóór deze periode, terwijl deze er wel zijn. Door het gebrek aan aandacht voor deze 

gevallen is er weinig bekend over mensenhandel van voor de koude oorlog, laat staan over de wijze 

waarop mensenhandel zich vanaf die periode tot heden ontwikkeld heeft. Dit gebrek aan aandacht voor 

de historie van mensenhandel is de reden dat in dit literatuuronderzoek een historische benadering zal 

plaatsvinden. Het doel van dit onderzoek is daarmee om een aanzet te geven tot nader onderzoek naar 

de ontwikkeling van de organisatie van de transnationale mensenhandel. Vanwege de gebrekkige 

beschikbaarheid van literatuur over mensenhandel, vooral uit de tweede helft van de twintigste eeuw, 

is het niet mogelijk om een specifieke ontwikkeling binnen de mensenhandel te onderzoeken. Daarom 

zullen verschillende perioden in de geschiedenis met elkaar vergeleken worden, die worden 

vastgesteld aan de hand van de tijdstippen die in een bepaalde publicatie worden vermeld. In elk geval 

zal worden gekeken naar mensenhandel die heeft plaatsgevonden vanaf  het einde van de negentiende 

eeuw tot heden. Daarbij wordt gekeken of er specifieke organisatiekenmerken kunnen worden 

vastgesteld, die kenmerkend zijn bij het plegen van mensenhandel.  

Diverse non-gouvernementele organisaties en politici beargumenteren veelal dat 

transnationale mensenhandel voor een groot deel wordt gepleegd door de georganiseerde criminaliteit 

(Kleemans, 2009:413). De betrokkenheid van de georganiseerde criminaliteit wordt beschreven in 

diverse publicaties van wetenschappers die reeds onderzoek hebben gedaan naar mensenhandel (o.a. 

Aronowitz, 2009:65; Shelley, 2003:234 en Curtis, Elan, Hudson en Kollars, 2002). Het gaat in dit 

literatuuronderzoek in de eerste plaats om onderzoek naar de organisatie van mensenhandel, maar 

vanwege de vermeende grootschalige betrokkenheid  van de georganiseerde criminaliteit, zal ook dit 

thema veel aandacht krijgen. Er zal namelijk worden nagegaan welke theorieën er zijn met betrekking 

tot georganiseerde criminaliteit en welke organisatiekenmerken daarin worden toegekend aan de 

georganiseerde criminaliteit. Vervolgens zal worden gekeken of de vastgestelde organisatiekenmerken 

van mensenhandel in een bepaalde periode daadwerkelijk overeenkomen met organisatiekenmerken 

uit de theorieën die in dezelfde periode zijn ontwikkeld met betrekking tot georganiseerde 

criminaliteit. Om dit inzicht te verkrijgen, staat in dit literatuuronderzoek de volgende 

probleemstelling centraal:  
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Wat zijn op specifieke tijdstippen in de geschiedenis de organisatiekenmerken bij het plegen 

van transnationale mensenhandel en in hoeverre komen deze kenmerken overeen met de 

organisatiekenmerken uit de op deze tijdstippen heersende theorieën over georganiseerde 

criminaliteit? 

 

Om de probleemstelling goed te kunnen beantwoorden, zal de indeling van dit 

literatuuronderzoek als volgt zijn: In hoofdstuk twee wordt uiteengezet welke plaats mensenhandel in 

de loop der jaren heeft gekregen binnen de sociaal-maatschappelijke en juridische kaders in 

Nederland. Dit hoofdstuk zal meer inzicht geven in het verschijnsel mensenhandel, waarvan de 

kenmerken van de organisatie  nader zullen worden onderzocht. Daarna wordt in hoofdstuk drie de 

ontwikkeling van de theorievorming omtrent de organisatie van georganiseerde misdaad beschreven. 

Het onderzoek naar de kenmerken van de organisatie van mensenhandel is weliswaar het voornaamste 

doel van dit literatuuronderzoek, desondanks zullen de theorieën over de georganiseerde criminaliteit 

eerst aan bod komen. Hier is voor gekozen omdat er enige overlap kan zitten in gebruikte termen en/of 

theorieën, die zowel voor het deel over georganiseerde criminaliteit als voor het deel over 

mensenhandel relevant zijn. Er valt bijvoorbeeld te denken dat er bij het onderzoek naar de kenmerken 

van de organisatie van mensenhandel bepaalde theorieën over georganiseerde criminaliteit aan bod 

komen. Deze theorieën behoeven in dat geval geen nadere uitleg omdat ze al behandeld zijn in het 

hoofdstuk waar ook de andere theorieën aan bod komen. Om de te onderzoeken literatuur met 

betrekking tot de kenmerken van de organisatie van mensenhandel overzichtelijk te houden, zal deze 

literatuur worden verdeeld in drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk behandelt literatuur over 

mensenhandel uit een specifieke periode waarover de literatuur is verzameld. Hoofdstuk vier gaat over 

mensenhandel uit de periode 1870-1939. Hoofdstuk vijf bevat literatuur over mensenhandel uit de 

periode 1980-1999 en hoofdstuk zes zal vervolgens gaan over mensenhandel uit de periode 2000-

heden. Deze twee hoofdstukken zouden als één periode gezien kunnen worden. Toch is ervoor 

gekozen om de literatuur in twee hoofdstukken te verdelen. Dit is gedaan om meer overzicht te geven 

in de behandelde literatuur. Bovendien is het mogelijk dat mensenhandel in 1980 verschilt van 

mensenhandel in 2005, omdat er een lange tijd tussen zit. Om deze vergelijking beter te kunnen 

maken, is voor deze indeling gekozen. Tot slot geeft hoofdstuk zeven een opsomming van de 

bevindingen van dit literatuuronderzoek in een conclusie waarin de bevindingen uit hoofdstuk vier 

worden afgezet tegen de bevindingen uit hoofdstuk vijf en zes, om daarmee uiteindelijk de 

probleemstelling te beantwoorden. 
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1.2 Theoretisch Kader 

 

In de inleiding is al kort beschreven binnen welk kader dit literatuuronderzoek zal plaatsvinden. Dit 

kader, dat in deze paragraaf nog eens expliciet zal worden benoemd, is de aanleiding geweest voor de 

gekozen probleemstelling. In de vorige paragraaf is beschreven hoe sommige theoretici beweren dat 

mensenhandel sinds het einde van de koude oorlog enorm in omvang is toegenomen. De koude oorlog 

is volgens Ebbe (2008) een van een aantal nationale en internationale crises die sinds 1960 

vrouwenhandel in de hand hebben gewerkt. Voorbeelden van (inter)nationale crises die worden 

genoemd zijn onder andere de burgeroorlogen in Angola van de jaren zeventig tot in de jaren negentig 

van de vorige eeuw, de etnische zuiveringen in Bosnië-Herzegovina in de jaren negentig van de vorige 

eeuw en de Amerikaanse oorlog in Irak vanaf het jaar 2001 (Ebbe, 2008:4). Deze crises hebben veelal 

illegaal transport van de lokale bevolking en uiteindelijk ook mensenhandel tot gevolg. Het einde van 

de koude oorlog is uiteindelijk de gebeurtenis die volgens Ebbe (2008) het aantal slachtoffers en het 

aantal herkomstlanden van de slachtoffers van mensenhandel explosief hebben doen stijgen. De 

gebeurtenissen die Ebbe beschrijft, hebben dus migratie tot gevolg. Deze migratie wordt vervolgens 

vaak als belangrijke oorzaak gezien van mensenhandel. Dit is een beeld dat in de literatuur veelvuldig 

wordt beschreven (o.a. Ebbe, 2008; Newman en Cameron, 2008; Berman, 2003 en Sychov, 2009). 

 Er zijn ook wetenschappers die deze stelling verder toelichten. Berman (2003) stelt 

bijvoorbeeld dat het einde van de koude oorlog en de daarna volgende openstelling van de grenzen in 

Oost-Europa grote aandacht van politici en wetenschappers hebben gewekt. Deze aandacht ging uit 

naar de nieuwe migratiestromen die ontstonden en naar bijkomende verschijnselen als mensenhandel. 

Veel focus kwam te liggen bij vrouwen die, door het besluit naar West-Europa te emigreren, 

slachtoffer werden van mensenhandel. Deze migratie van vrouwen wordt echter, ten onrechte, 

overmatig vaak geassocieerd met mensenhandel (Berman, 2003). Er zijn, door deze toegenomen 

aandacht voor mensenhandel, veel maatregelen genomen om de migratie vanuit Oost-Europa te 

beperken. Deze maatregelen hebben vooral betrekking op vrouwen en zijn tot stand gekomen door de 

toegenomen aandacht vanuit politieke hoek voor deze migratie van vrouwen en de perceptie dat deze 

vrouwen vaker dan werkelijk het geval is slachtoffer worden van vrouwenhandel.  

 Enerzijds zijn er dus wetenschappers die stellen dat mensenhandel enorm is toegenomen sinds 

het einde van de koude oorlog, waar anderzijds veel wetenschappers stellen dat vooral de aandacht 

voor dit verschijnsel is toegenomen. Geen van beide stellingen zetten echter uiteen hoe de situatie 

rondom mensenhandel precies was vóór het einde van de koude oorlog. Er is weinig literatuur waarin 

verwezen wordt naar gevallen van vrouwenhandel uit het verleden. Sychov (2009) en Doezema (2005) 

zijn auteurs die wel enige aandacht besteden aan de mensenhandel in deze tijd. Zij melden dat de 

aandacht van politici en wetenschappers voor dit verschijnsel rond het jaar 1900 snel toenam. Over de 

werkelijke situatie rondom mensenhandel in deze tijd bestaan echter veel  twijfels (De Vries, 2005). In 

hoeverre de werkelijkheid recht deed aan de aandacht die vrouwenhandel in deze kreeg, wordt dan ook 



6 
 

niet geheel duidelijk. Afgevraagd kan worden hoe het verband tussen mensenhandel en migratie exact 

ligt. Het lijkt erop dat veel auteurs stellen dat mensenhandelaren handig gebruik maken van 

migrerende personen. De mogelijkheid bestaat echter ook dat in veel gevallen slachtoffers van 

mensenhandel pas gaan migreren nadat ze zijn geronseld door handelaren.  

 Het lijkt dus zo te zijn dat, zowel tegenwoordig als in het verleden, de perceptie omtrent 

vrouwenhandel en mensenhandel niet altijd evengoed overeenkomt met de werkelijkheid. Ook 

wanneer wordt gesproken over de vermeende toename van mensenhandel sinds de koude oorlog, 

wordt het niet duidelijk hoe dan de situatie was voor deze tijd. In dit literatuuronderzoek zal 

onderzocht worden hoe de mensenhandel op deze verschillende tijdstippen werd georganiseerd. 

Tevens wordt gekeken welke overeenkomsten en verschillen er tussen de verschillende tijdstippen zijn 

vast te stellen. In de volgende paragraaf zal beschreven worden welke literatuur is onderzocht en op 

welke wijze dit is gedaan. Dit zal plaatsvinden in hoofdstuk 3.1. Tevens zullen de kernbegrippen uit 

het onderzoek worden afgebakend, wat zal plaatsvinden in hoofdstuk 3.2. 

 

 

1.3 Data, methode en definities van het onderzoek 

 

Zoals gezegd zal er een literatuuronderzoek worden uitgevoerd om de kenmerken vast te stellen van de 

organisatie van transnationale mensenhandel op verschillende tijdstippen in de geschiedenis. De bron 

van gegevens voor dit literatuuronderzoek is daarom, zoals het soort onderzoek impliceert, reeds 

bestaande literatuur. De beschikbare literatuur bestaat hoofdzakelijk uit rapportages van officiële 

overheidsinstanties en onderzoekbureaus, wetenschappelijke artikelen en boeken. Binnen de literatuur 

is de gebruikte data veelal afkomstig van politiegegevens, slachtofferrapportages, memories van 

toelichting, parlementaire stukken en van andere wetenschappelijke literatuur.  

In het eerste deel van het onderzoek wordt onderzocht wat de organisatiekenmerken zijn die 

door diverse theorieën aan georganiseerde misdaad worden toegekend. Hiertoe zal een historisch en 

waar mogelijk chronologisch overzicht worden gegeven van verschillende denkbeelden over 

georganiseerde criminaliteit. Het is mogelijk dat sommige theorieën gelijktijdig naast elkaar bestaan of 

elkaar in tijd enigszins overlappen,  wat duidelijk zal worden bij de behandeling van de betreffende 

theorieën. In dit deel komt literatuur aan bod die meer algemeen gaat over denken over georganiseerde 

criminaliteit. Om antwoord te kunnen geven op deze deelvraag kan worden volstaan met het 

weergeven van een historisch overzicht van verschillende denkwijzen over georganiseerde misdaad en 

de organisatiekenmerken die daarbij worden toegekend aan dit verschijnsel. Daaruit wordt vanzelf 

duidelijk welke denkbeelden in welke periode dominant zijn geweest.  

In het tweede deel van het onderzoek wordt onderzocht welke kenmerken er te vinden zijn van 

de organisatie van mensenhandel. Daartoe zal literatuur worden bestudeerd vanaf het eind van de 

negentiende eeuw tot heden. In dit deel zal de onderzochte literatuur uitsluitend gaan over 
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mensenhandel. Het zijn die delen in de literatuur, die iets beschrijven over de wijze van organisatie 

van mensenhandel, die nader onderzocht zullen worden. Er zal een poging worden gedaan om de 

organisatie van mensenhandel zo systematisch mogelijk te onderzoeken. Om dat te kunnen doen is een 

selectie gemaakt van een aantal aspecten waarvan is aangenomen dat deze aspecten allen aspecten zijn 

van de wijze waarop een transnationaal misdrijf als mensenhandel georganiseerd wordt. Hierdoor zal 

er een vastomlijnd kader ontstaan van aspecten dat de organisatie van mensenhandel probeert te 

duiden. Door elke literatuurbron systematisch op deze aspecten te onderzoeken wordt het mogelijk om 

de organisatie van verschillende gevallen van mensenhandel met elkaar te vergelijken en daarmee 

overeenkomsten en verschillen tussen de diverse gevallen vast te stellen. Hierboven werd gesteld dat 

er een poging wordt gedaan om op deze manier de organisatie van mensenhandel systematisch te 

onderzoeken. Het is echter goed mogelijk dat niet elke bron op alle gewenste aspecten te onderzoeken 

is, gezien het feit dat er zeer diverse verschijnselen van mensenhandel aan bod komen en wellicht niet 

bij elk beschreven verschijnsel dezelfde gewenste informatie beschikbaar is. Elke bron is bovendien 

vanuit een bepaald perspectief geschreven en het is goed mogelijk dat bij iedere afzonderlijke bron de 

nadruk op andere facetten van mensenhandel ligt. Mocht dit voorkomen, dan zal hiervan bij het 

betreffende geval melding gemaakt worden. De aspecten die onderzocht gaan worden om de 

organisatie van mensenhandel aan te duiden, zullen hierna in hoofdstuk 3.2 worden benoemd. Om 

deze aspecten goed te kunnen onderzoeken zullen de gedragingen, die tezamen mensenhandel vormen, 

worden opgedeeld in drie fases. Dit wordt door diverse auteurs gedaan om zo het gehele proces van 

mensenhandel in kaart te brengen (Aronowitz, 2009; Cameron en Newman, 2008). Zoals al is 

gebleken uit artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht bestaat het misdrijf mensenhandel uit diverse 

gedragingen die tezamen mensenhandel vormen. De eerste fase is de ronselfase, waarin het slachtoffer 

wordt benaderd en in sommige gevallen zelfs ontvoerd. De tweede fase is de transportfase, waarin het 

slachtoffer naar een vooraf vastgestelde bestemming wordt gebracht. De derde en laatste fase is de 

uitbuitingsfase, waarin het slachtoffer onder dwang bepaalde arbeid moet verrichten. Deze 

onderverdeling in fases geeft veel inzicht in de wijze waarop transnationale mensenhandel 

georganiseerd wordt. Het kan met name duidelijkheid scheppen bij de vaststelling van de rol/taak van 

de betrokken personen. Misschien kan worden vastgesteld tot in hoeverre elke betrokken persoon 

actief is in één specifieke fase, of dat er personen zijn die verschillende taken uit verschillende fases 

uitvoeren. 

Het is tot slot van belang vast te stellen op welke manier de organisatie van mensenhandel 

onderzocht gaat worden. Om zoveel mogelijk te weten te komen over de organisatie van 

mensenhandel, zal in dit literatuuronderzoek vooral gelet worden op de feitelijke handelingen van de 

betrokken personen bij de te onderzoeken gevallen van mensenhandel en op de onderlinge 

verhoudingen tussen deze personen. Kort gezegd zal dus worden gekeken naar wat elke betrokken 

persoon doet en naar de onderlinge relatie tussen de betrokken personen bij een specifiek geval. Op 

deze wijze zal uiteindelijk blijken of er verschillen dan wel overeenkomsten tussen de individuele 
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gevallen zijn vast te stellen. Tevens zal blijken of er daardoor bepaalde kenmerken aan de organisatie 

van mensenhandel kunnen worden toegerekend. De te onderzoeken gevallen van mensenhandel zullen 

hoofdzakelijk worden onderzocht op de volgende aspecten:  

 

 Welke personen/partijen zijn er bij een geval van mensenhandel betrokken? 

 Hoeveel personen zijn er bij een geval van mensenhandel betrokken? 

 Welke rol/taak heeft elke betrokken persoon? 

 Welk geslacht heeft de betrokken persoon? 

 Hoe zijn de onderlinge verhoudingen tussen de betrokkenen; wat voor relatie hebben 

ze met elkaar (bijvoorbeeld familie, leiderschap, omkoping en dergelijke)? 

 

 

1.4 Begrippen en definities 

 

De begrippen die in dit hoofdstuk nader zullen worden omschreven zijn de kernbegrippen van dit 

onderzoek. De volgende begrippen zullen in dit hoofdstuk respectievelijk nader worden uitgewerkt: 

transnationale misdaad, mensenhandel en georganiseerde misdaad. Hoewel mensenhandel vaak een 

transnationale misdaad is en door veel onderzoekers in verband wordt gebracht met de georganiseerde 

criminaliteit, is mensenhandel niet vanzelfsprekend een transnationaal georganiseerd misdrijf. Er zijn 

vormen van mensenhandel denkbaar die geen van beiden zijn. Er kunnen bijvoorbeeld gevallen zijn 

van mensenhandel die wel transnationaal zijn, maar geen deel uitmaken van de georganiseerde 

criminaliteit doordat ze door slechts één dader gepleegd worden. Ook kunnen er gevallen van 

georganiseerde mensenhandel zijn die niet transnationaal zijn. Daarom zullen de begrippen 

transnationale criminaliteit en georganiseerde criminaliteit apart worden behandeld. Na de 

omschrijving van de zojuist genoemde begrippen zal uiteengezet worden welke aspecten in dit 

onderzoek centraal zullen staan om de organisatie van mensenhandel te onderzoeken.  

In dit onderzoek wordt de ontwikkeling van de organisatie van mensenhandel als 

transnationaal misdrijf onderzocht. Dat houdt in dat bepaalde vormen van mensenhandel buiten 

beschouwing worden gelaten voor het doel van dit onderzoek. Niet alle vormen van mensenhandel 

zijn immers transnationaal van aard en het misdrijf mensenhandel is dus niet per definitie een 

transnationaal misdrijf (Aronowitz, 2003). Er zijn verschillende definities van transnationale 

criminaliteit in omloop. Veelal komen deze definities voor een groot deel met elkaar overeen. Tijhuis 

(2006:5) geeft bijvoorbeeld de volgende definitie van een transnationaal misdrijf: een transnationaal 

misdrijf is een gedraging die is gecriminaliseerd in tenminste één van de jurisdicties die de gedraging 

treft en de juridisch beschermde belangen in gevaar brengt in meer dan één van de betreffende 

jurisdicties of in één jurisdictie, terwijl de gedraging overeenkomt met gedragingen die in de meeste 

landen de juridisch beschermde belangen op het spel zet. De definitie van de conventie tegen 
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transnationale misdaad van de Verenigde Naties (2000) komt in essentie op hetzelfde neer, maar kan 

nog ruimer worden opgevat. Het tweede lid van artikel drie van deze conventie beschrijft wat er onder 

de term transnationale criminaliteit wordt verstaan. Ten eerste is een misdrijf transnationaal wanneer 

het in meer dan één land wordt gepleegd. Ten tweede is een misdrijf transnationaal wanneer het in één 

land is gepleegd maar een aanzienlijk deel van de voorbereiding en regie in een ander land heeft 

plaatsgevonden. Ten derde is een misdrijf transnationaal wanneer het in één land is gepleegd, maar de 

organisatie die het misdrijf pleegt actief is in meerdere landen. Tot slot is een misdrijf transnationaal 

als het gepleegd wordt in een land, maar dit een substantieel effect heeft in een ander land. 
1
 Voor het 

doel van dit literatuuronderzoek is het niet wenselijk een dusdanig brede definitie te hanteren. Het kost 

erg veel tijd om elk geval van mensenhandel te analyseren aan de hand van de vier punten van de 

conventie tegen transnationale misdaad, om te bepalen of er sprake is van een transnationaal geval van 

mensenhandel. Mensenhandel kan, zoals hierna zal blijken, het best worden uitgelegd als een serie 

gedragingen die samen het misdrijf mensenhandel vormen. In dit literatuuronderzoek zal een geval 

van mensenhandel transnationaal zijn, zodra de gedragingen die tezamen mensenhandel vormen over 

twee of meer landen zijn verspreid. Wanneer er bijvoorbeeld in Nederland meisjes worden geronseld 

door een loverboy, die deze meisjes uitbuit door ze als prostituee in Nederland te laten werken, dan 

kan er wel sprake zijn van mensenhandel maar dan is deze gedraging niet transnationaal. Wanneer er 

meisjes ongewenst in de Nederlandse prostitutie terecht komen terwijl ze zijn geronseld in een ander 

land, dan is deze gedraging wel transnationaal. 

Met het voorbeeld van meisjes die ongewenst in de prostitutie terecht komen spreekt het voor 

velen wellicht voor zich dat hier sprake is van vrouwenhandel, wat op haar beurt een specifieke vorm 

van mensenhandel is. Daarmee is het echter nog niet geheel duidelijk welke gedragingen nu precies 

onder mensenhandel vallen. Het eerder beschreven artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht zal in 

dit literatuuronderzoek gelden als leidraad. In dit artikel staan exact de gedragingen beschreven die 

vallen onder mensenhandel. Bovendien is dit artikel afgeleid van het protocol ter voorkoming, 

bestrijding en bestraffing van mensenhandel van de Verenigde Naties, waardoor in alle landen die aan 

dit protocol deelnemen dezelfde gedragingen strafbaar zijn gesteld en dit een internationaal goed 

bruikbare definitie is. Hoewel er in dit literatuuronderzoek veel gevallen van mensenhandel worden 

onderzocht die zich hebben afgespeeld vóór de totstandkoming van deze definitie, is in hoofdstuk twee 

reeds gebleken dat deze gevallen allemaal voldoen aan de eisen die in dit artikel aan mensenhandel 

worden gesteld. Volledigheidshalve volgt hier een beknopt overzicht van de gedragingen uit artikel 

273f van het Wetboek van Strafrecht die worden uitgelegd als zijnde mensenhandel: „hij die een ander 

werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, door toepassing van dwang, (dreiging met) geweld, 

afpersing, fraude, misleiding of misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, 

                                                             
1
 Het volledige artikel 2 uit de conventie tegen de transnationale georganiseerde criminaliteit en de daarbij horende 

protocollen is te vinden in bijlage A. 
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met het oogmerk die ander uit te buiten of zijn organen te verwijderen, maakt zich schuldig aan 

mensenhandel‟.  

Er is nog één begrip dat voor dit literatuuronderzoek van belang is, maar nog geen nadere 

omschrijving heeft gekregen. Dat is het begrip georganiseerde criminaliteit. Van deze term zal in dit 

hoofdstuk geen nadere omschrijving worden gegeven, omdat de theorievorming hierover in hoofdstuk 

vier uitvoerig zal worden behandeld. Alvorens daartoe te kunnen overgaan, dient er echter een 

belangrijke kanttekening bij de term georganiseerde criminaliteit te worden geplaatst. Het is van 

belang onderscheid te maken tussen het begrip organisatie wanneer dit wordt gebruikt met betrekking 

tot mensenhandel en het begrip organisatie wanneer dit gebruikt wordt met betrekking tot 

georganiseerde criminaliteit. Dit is noodzakelijk omdat, zoals eerder in dit hoofdstuk werd beschreven, 

er bij mensenhandel niet per definitie sprake hoeft te zijn van georganiseerde criminaliteit. Er is 

bijvoorbeeld geen sprake van georganiseerde criminaliteit wanneer één Nederlands persoon 

zelfstandig handelt en éénmalig een vrouw uit het buitenland ronselt en haar in Nederland uitbuit. Van 

dit theoretische geval van transnationale mensenhandel kunnen kenmerken worden vastgesteld over de 

wijze waarop het georganiseerd wordt, maar kan er niet gesproken worden van georganiseerde 

misdaad. Er is in dit voorbeeld namelijk geen gestructureerde groep actief, maar een zelfstandig 

handelende dader. Daarom is het van belang dit onderscheid in het gebruik van de term organisatie in 

het achterhoofd te houden.  

Veelal denkt men bij gebruik van de term georganiseerde misdaad direct aan traditionele 

organisaties die van oudsher geïdentificeerd worden met deze term. Dit zijn vaak verschillende 

etnische groepringen die vallen onder de naam mafia, zoals de oorspronkelijke Italiaanse mafia. Ook 

andere mafiagroeperingen worden echter vaak genoemd, zoals de Russische mafia, de Chinese triades, 

enzovoorts. Zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken is dit het gevolg van het beeld van 

georganiseerde criminaliteit dat in beginsel is gecreëerd door diverse partijen, onder welke de media, 

overheidscommissies en diverse wetenschappers. Het is echter een misvatting om te denken dat er 

geen sprake kan zijn van georganiseerde criminaliteit wanneer er niet een bepaalde traditionele 

criminele organisatie met de misdaad geassocieerd kan worden. Integendeel, misdaden worden met 

grote regelmaat gepleegd door groeperingen, oftewel organisaties, die weinig tot niets met de mafia te 

maken hebben. Bovendien is het denkbaar dat geen enkele traditionele criminele organisatie overal in 

de wereld actief is. De Italiaanse mafia is bijvoorbeeld vooral bekend om haar activiteiten in Italië en 

de Verenigde Staten. Kort samengevat dient dus onderscheid te worden gemaakt tussen de term 

organisatie en de term georganiseerde misdaad. Verschillende criminele organisaties kunnen immers 

verschillen van elkaar in de wijze waarop ze georganiseerd zijn. Daarnaast houdt gebruik van de term 

georganiseerde misdaad niet in dat dit per definitie traditionele vormen van de mafia zijn. Er zijn vele 

criminele organisaties actief die geen enkele associatie hebben met welke vorm van de mafia ook.  
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2. Mensenhandel 

 

In dit literatuuronderzoek wordt onderzocht welke kenmerken zijn te vinden van de wijze waarop 

mensenhandel in de loop der jaren werd en wordt georganiseerd. Vanwege deze historische 

benadering biedt dit hoofdstuk een historisch perspectief op het verschijnsel mensenhandel. Zoals 

hierna duidelijk zal worden heeft deze term door de jaren heen een steeds veranderende betekenis, tot 

aan de betekenis die het nu heeft. Dit is de reden dat er eerst enig licht wordt geworpen op het delict 

mensenhandel en op de wijze waarop deze term in de loop der jaren gestalte heeft gekregen. Daardoor 

is goed in te schatten wat er wel en wat er niet onder mensenhandel wordt verstaan in de later te 

behandelen perioden over mensenhandel. Hoewel de aandacht in dit literatuuronderzoek uitgaat naar 

transnationale mensenhandel, is mensenhandel in Nederland hier als uitgangspunt genomen. Het voert 

te ver om voor elk land na te gaan op welke wijze mensenhandel in de loop der jaren gestalte heeft 

gekregen. Bovendien is er in Nederland, wanneer er sprake is van mensenhandel, in een groot aantal 

gevallen ook direct sprake van transnationale mensenhandel. Daarnaast is het Nederlandse recht nauw 

verbonden met het internationale recht en zijn de ontwikkelingen in het Nederlandse recht met 

betrekking tot mensenhandel in Nederland veelal geïnspireerd door dit internationale recht.  

In Nederland zijn de gedragingen die vallen onder mensenhandel strafbaar gesteld in artikel 

273f van het Wetboek van Strafrecht.
2
 Het is een omvangrijk artikel, maar de kern van het artikel komt 

neer op het volgende: „hij die een ander werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, door 

toepassing van dwang, (dreiging met) geweld, afpersing, fraude, misleiding of misbruik van uit 

feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, met het oogmerk die ander uit te buiten of zijn 

organen te verwijderen, maakt zich schuldig aan mensenhandel‟. Dit artikel is afgeleid van artikel drie 

van het VN protocol ter voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel:  

   

„Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or 

receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of 

fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving 

of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the 

purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution 

of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to 

slavery, servitude or the removal of organs.‟ 

 

 Mensenhandel lijkt enige verwantschap te hebben met het delict mensensmokkel, maar beide 

misdrijven zijn verschillend van elkaar. Het delict mensensmokkel is strafbaar gesteld in art 197a van 

het Wetboek van Strafrecht. De gedragingen die hieronder vallen zijn in het kort samen te vatten als 

                                                             
2 Het volledige artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht is terug te vinden in bijlage B.  
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het verschaffen van hulp bij de illegale toegang tot Nederland, het verschaffen van hulp bij de illegale 

doorreis door Nederland en het uit winstbejag verschaffen van hulp bij het illegale verblijf in 

Nederland.
3
 Wanneer beide wetsartikelen naast elkaar worden gehouden wordt duidelijk wat het 

verschil is tussen mensenhandel en mensensmokkel. Bij mensensmokkel wordt het hoofddoel, 

verkrijgen van financieel gewin, uitsluitend bereikt door mensen illegaal een land in te helpen. Bij 

mensenhandel worden personen in diverse arbeidssectoren nog lang na aankomst in het land uitgebuit 

voor financieel gewin van de uitbuiters. Dit gaat bovendien gepaard met allerlei vormen van dwang, 

dreiging, afpersing en andere vormen van onderdrukking, waarvan bij mensensmokkel geen sprake 

lijkt te zijn. Toch is het niet ondenkbaar dat deze twee vormen van transnationale misdaad elkaar in de 

praktijk kunnen kruisen. Het zou bijvoorbeeld door bepaalde omstandigheden zo kunnen zijn dat een 

smokkelzaak uitmondt in een zaak van mensenhandel, wanneer er later dwang of misleiding wordt 

toegepast op de gesmokkelde persoon (Cameron, 2008). Een andere mogelijkheid is dat een zaak van 

mensenhandel op het eerste oog slechts een smokkelzaak lijkt te zijn omdat de dwang en misleiding 

(nog) niet zichtbaar zijn op het moment van ontdekking. Om die reden worden de zojuist gegeven 

definities voor het doel van dit onderzoek vooralsnog niet direct van elkaar gescheiden. Het kan 

immers zo zijn dat in de literatuur beschreven gevallen van mensensmokkel voor het onderzoeken van 

de wijze van organiseren van mensenhandel heel waardevolle informatie kan opleveren. 

Alvorens de organisatie van mensenhandel te onderzoeken, zal eerst worden bekeken op welke 

wijze de gedraging mensenhandel in de loop der jaren gestalte heeft gekregen binnen het 

internationale en Nederlandse recht. Definitieverschillen in de literatuur kunnen er immers voor 

zorgen dat er verschillende gedragingen worden onderzocht, hetgeen dit literatuuronderzoek niet ten 

goede zou komen. Dit risico is in het bijzonder aanwezig wanneer verschillende bronnen uit 

verschillende perioden uit de geschiedenis worden bestudeerd. Historisch gebaseerd onderzoek kan 

met zich meebrengen dat de sociaal-maatschappelijke context, waarbinnen het te onderzoeken 

verschijnsel zich afspeelt, in de loop der jaren verandert. Daarbij kan de definitie van het verschijnsel 

ook veranderen. Om de kenmerken van de organisatie van mensenhandel te onderzoeken is het daarom 

van belang dat bij elke literatuurbron hetzelfde verschijnsel wordt onderzocht.  

De oudste bronnen, die stammen uit het jaar 1900, werken niet met een definitie. Er wordt een 

aantal casusbeschrijvingen gegeven waaruit al snel blijkt dat het gaat om mensenhandel, althans om 

vrouwenhandel, een specifieke vorm van mensenhandel. Hoewel er in deze bronnen niet gewerkt 

wordt met een vooraf vastgestelde definitie, leveren deze bronnen wel zeer waardevolle informatie 

over de wijze waarop vrouwenhandel in deze tijd plaatsvond. De eerste poging om een definitie van 

vrouwenhandel tot stand te brengen, lijkt pas in 1985 te zijn. Dit wordt gedaan in het 

onderzoeksrapport van Buijs en Verbraken (1985), door middel van het vaststellen van concrete 

gedragingen die vallen onder de term vrouwenhandel. Dit betekent overigens niet dat er in de 

                                                             
3 Het volledige artikel 197a van het Wetboek van Strafrecht is terug te vinden in bijlage C.  
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tussenliggende periode helemaal geen literatuur over mensenhandel zou zijn verschenen. Het is echter  

niet gelukt om voor de gehele periode, die verstrijkt vanaf het begin van de twintigste eeuw tot heden, 

bruikbare literatuur te vinden. De gevallen van mensenhandel op de tijdstippen die in de gevonden 

literatuur worden vermeld, zullen in hoofdstuk vijf aan bod komen. 

Het rapport van Buijs en Verbraken (1985) is een rapport van een onderzoek dat is uitgevoerd 

in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook dit rapport gaat, net als de 

eerder beschreven oudere literatuurbronnen, uitsluitend over vrouwenhandel, de meest voorkomende 

vorm van mensenhandel. In deze tijd was vrouwenhandel strafbaar gesteld in artikel 250ter van het 

Wetboek van Strafrecht (Buijs en Verbraken, 1985). In dit artikel werd de term vrouwenhandel 

strafbaar gesteld, zonder daarbij direct een nadere omschrijving van deze term te geven. Een dergelijke 

omschrijving komt in deze tijd tot stand aan de hand van relevante jurisprudentie tot die tijd die door 

Buijs en Verbraken (1985) worden uitgelicht. Daarbij vallen drie dingen op. Ten eerste wordt in deze 

tijd uitsluitend de handel in vrouwen in de prostitutie als mensenhandel beschouwd. Ten tweede is het 

al strafbaar om vrouwen in de prostitutie te brengen, zelfs als de vrouw hiermee instemt. Dit in 

tegenstelling tot de huidige wettige bepaling, waarbij het oogmerk tot uitbuiting van de persoon een 

vereiste is. Ten derde ontbreekt in deze definitie elke vereiste vorm van dwang, dreiging, fraude en 

andere vormen van onderdrukking als eis in de jurisprudentie tot aan de jaren tachtig. Dit is 

tegenwoordig wel een wettelijk vereiste.  

In het onderzoek van Buijs en Verbraken lijkt dus voor het eerst een poging te worden om de 

term vrouwenhandel te definiëren. Hiervoor was vrouwenhandel slechts in zeer algemene termen 

strafbaar gesteld in artikel 250ter van het Wetboek van Strafrecht, een artikel dat stamt uit het jaar 

1911 (van Dijk, 2002; Smit en Boot, 2007). Deze wijziging kwam tot stand na een ingezonden request 

van Nationaal comité tot bestrijding van den handel in vrouwen. Hierin staan twaalf gevallen van 

vrouwenhandel vermeld, waarmee gepoogd is de ernst van de situatie aan te geven (Handelingen 

Tweede Kamer 1910/1911, 2 maart 1911, p. 1-26). Dit request zou voor het doel van dit 

literatuuronderzoek zeer bruikbaar zijn geweest. Dit document is echter onvindbaar is gebleken. De 

term vrouwenhandel is bewust niet nader uitgelegd in deze wet, zodat de rechter hier middels 

rechterlijke uitspraken invulling aan kon geven (Kamerstukken II, 1926/1927, 95, nr. 3). In de loop der 

jaren was het artikel steeds aan veranderingen onderhevig. Zo werd in de bepaling in 1927 uitgebreid 

zodat ook de handel in minderjarige jongens strafbaar was (Smit en Boot, 2007). Pas in 1994 wordt de 

term vrouwenhandel vervangen door de meer omvattende term mensenhandel en de strafmaat wordt 

verhoogd (van Dijk, 2002). Hoewel de term nog steeds uitsluitend betrekking heeft op de prostitutie, 

worden nu, naast vrouwen en minderjarigen, ook volwassen mannen tot de potentiële slachtoffers 

gerekend (Smit en Boot, 2007). In het jaar 2000 worden voor het eerst elementen als dwang en 

uitbuiting wettelijk vastgelegd in een nieuw artikel, artikel 250a van het wetboek van strafrecht, 

waarbij het oudere artikel 250ter over mensenhandel komt te vervallen. Bovendien vervalt er met het 

vervallen van artikel 250bis van het Wetboek van Strafrecht in 2000 nog een wetsartikel in dit verband 
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(Smit en Boot, 2007). In dit artikel was het bordeelverbod vastgelegd. Met deze wijzigingen wordt 

goed duidelijk op welke wijze de sociaal-maatschappelijke en juridische context waarbinnen op een 

bepaalde manier over verschillende zaken als vrouwenhandel en prostitutie wordt gedacht, in de loop 

der jaren verandert. Waar voorheen enkel het in de prostitutie brengen van vrouwen al strafbaar was, 

ongeacht de al dan niet aanwezige instemming van de betreffende vrouw zelf, worden vanaf 1997 

enkel gedragingen bestraft waarbij vrouwen tegen hun wil in de prostitutie terecht komen en daar 

bovendien worden uitgebuit. Tevens is het bordeelverbod afgeschaft. Dit geeft blijk van een 

veranderende maatschappelijke opinie over prostitutie in de samenleving. Waar in het verleden 

prostitutie per definitie een verwerpelijk, en bovendien strafbaar verschijnsel was, verandert dit na 

1997. Prostitutie lijkt daarom, tot op zekere hoogte, een steeds meer geaccepteerd verschijnsel te 

worden. Daarnaast is de term vrouwenhandel voortaan vervangen door de term mensenhandel, 

waardoor uitbuiting van personen in andere sectoren dan de prostitutie ook strafbaar is.  

Sinds de totstandkoming van het eerder genoemde VN protocol ter voorkoming, bestrijding en 

bestraffing van mensenhandel in 2000, zijn de artikelen daaruit verwerkt in de nationale wetgeving 

van de aan het protocol verbonden landen (Ebbe, 2008). Alle artikelen die mensenhandel in deze 

landen strafbaar stellen op nationaal niveau zullen dus grotendeels met elkaar overeenkomen. In 

verreweg de meeste gevallen van mensenhandel, in alle nader te bestuderen bronnen, recent en lange 

tijd geleden geschreven, komen de gedragingen die in diverse cases in de literatuur worden 

geanalyseerd in de kern met elkaar overeen. Het zijn vrijwel allemaal gevallen waarbij personen tegen 

hun wil tot bepaald werk worden gedwongen. Daardoor zijn ze voor het doel van dit onderzoek goed 

te onderzoeken, ongeacht de zich almaar ontwikkelende definitie van het verschijnsel. Om 

daadwerkelijk tot de bestudering van de organisatie van mensenhandel over te kunnen gaan, zal in het 

volgende hoofdstuk eerst de te hanteren methode worden uiteengezet en worden er enkele relevante 

begrippen en concepten nader omschreven.  
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3. De ontwikkeling van de theorievorming over georganiseerde misdaad 

 

Er zijn in de geschiedenis verschillende theoretici geweest die uitvoerig hebben stilgestaan bij het 

verschijnsel georganiseerde criminaliteit. Iedere theoreticus had daarbij zijn eigen uitgangspunten voor 

wanneer iets wel of niet tot de georganiseerde criminaliteit behoort. Daarbij valt bijvoorbeeld te 

denken aan specifieke gedragingen die vallen onder georganiseerde criminaliteit, bepaalde personen 

en/of organisaties die zich bezighouden met georganiseerde criminaliteit en bepaalde structuren en/of 

andere eigenschappen die deze organisaties hebben waardoor ze voldoen aan de criteria voor 

georganiseerde misdaad. In het navolgende zal getracht worden de denkwijze van diverse auteurs weer 

te geven om zo duidelijk te maken op welke wijze er in een specifieke periode over georganiseerde 

misdaad werd gedacht. In het bijzonder is daarbij gelet op kenmerken van de wijze waarop de 

georganiseerde criminaliteit volgens de diverse auteurs is georganiseerd. 

 

 

3.1 Specifieke gedragingen en georganiseerde criminaliteit 

 

De eerste keer dat de term georganiseerde criminaliteit is gebruikt, lijkt in 1929 te zijn geweest. In dit 

jaar is er door de president van de Verenigde Staten, Herbert Hoover, een commissie in het leven 

geroepen om te onderzoeken waarom er zoveel burgers zijn die de wet overtreden en wat er in het 

kader van bestrijding hiertegen verbeterd kon worden (Smith, 1991). Deze commissie stond onder 

leiding van George Wickersham en kreeg van Hoover te horen dat de Amerikaanse bevolking bezorgd 

was over een alarmerende ongehoorzaamheid ten aanzien van de wetgeving, misbruik van 

wetshandhaving en de groei van de georganiseerde criminaliteit. De commissie diende in kaart te 

brengen wat de structuur was van het federale systeem van jurisprudentie en handhaving en de 

oorzaken van misbruik hiervan (Wickersham, 1931). De officiële naam van de commissie was: 

„National Commission on Law Observance and Enforcement‟ en het rapport van de commissie heette 

„Report on the Cost of Crime‟. Wanneer in het vervolg echter de bevindingen van deze commissie ten 

aanzien van de term georganiseerde criminaliteit aan bod komen, zal voor de leesbaarheid worden 

gerefereerd aan de Commissie Wickersham. De commissie wilde de aan haar gegeven opdracht 

bewerkstelligen door in kaart te brengen waar er problemen waren met betrekking tot wetsovertreding 

om zo te bepalen hoe er het best tegen opgetreden kon worden (Wickersham, 1931). 

In haar rapport probeert de commissie te benadrukken dat het economisch van groot belang is 

om misdaad zo effectief mogelijk te bestrijden (Wickersham, 1931:4). De betekenis van de term 

georganiseerde criminaliteit komt in deze tijd tot stand door de associatie van deze term met bepaalde 

gedragingen. Deze associatie werd gelegd door Goldthwaite Dorr en Sidney Simpson, twee 

consultants van de Commissie Wickersham, die in een brief aan de commissie het belang benadrukte 
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van de aanpak van twee zorgbarende vormen van criminaliteit, omdat deze vormen de samenleving 

veel geld kostten (Smith, 1991).  

De eerste vorm van criminaliteit waar de consultants op doelden waren verschillende 

frauduleuze handelingen, zoals verzekeringsfraude en kredietfraude. De tweede vorm die in het 

bijzonder genoemd werd was het onder bedreiging afpersen van geld (Wickersham, 1931:370). Bij 

deze gedragingen wordt voor het eerst benadrukt dat dit georganiseerde misdaden zijn. De Commissie 

Wickersham heeft dit in haar rapport opgenomen, waarmee de eerste definitie van georganiseerde 

criminaliteit gestalte krijgt aan de hand van de gedragingen die als zodanig worden beschouwd. De 

reden dat Dorr en Simpson deze twee vormen noemden als georganiseerde criminaliteit is dat dit 

vormen zijn waarbij de kosten duidelijk in financiële termen zijn uit te drukken. Dit in tegenstelling tot 

gedragingen als moord en verkrachting. Dit zijn gedragingen waarvan de kosten nauwelijks in geld 

zijn uit te drukken (Wickersham, 1931:54). Door deze economische benadering wordt de gedraging 

doorslaggevend voor de betekenis van georganiseerde criminaliteit.  

De zienswijze van Dorr en Simpson, die eigenlijk zonder veel ophef door de Commissie 

Wickersham is overgenomen, was, zoals eerder beschreven, vooral gebaseerd op de gedragingen die 

de samenleving logischerwijs het meeste geld kostten. Daarbij is volgens Smith (1991) niet getracht 

enige empirische ondersteuning te vinden om de argumenten kracht bij te zetten. Het gevolg is dat er 

twee gedragingen als georganiseerde criminaliteit werden gezien, die in werkelijkheid ver van elkaar 

af liggen. De daders van beide gedragingen werden onder dezelfde categorie geplaatst, die van 

georganiseerde misdaad, terwijl ze in werkelijkheid uit een totaal ander milieu kwamen (Smith, 1991). 

De frauduleuze handelingen worden vooral gepleegd door mensen uit het zakenleven die toegang 

hebben tot de specifieke middelen om de fraude te plegen, of het nu gaat om verzekeringsfraude, 

kredietfraude, of een andere vorm van fraude. De afperser daarentegen is een persoon die wordt gezien 

als een „echte‟ crimineel die mensen door middel van bedreiging geld afhandig probeert te maken. De 

zakenman gedraagt zich, met andere woorden, als een crimineel op het moment dat hij frauduleuze 

handelingen begaat. De scheidslijn tussen criminele- en niet-criminele gedragingen kan hierbij erg dun 

zijn. De crimineel gedraagt zich juist als een persoon die door middel van afpersing zijn handel drijft. 

Hij is als het ware een soort zakenman. Beide categorieën, zakenmannen en criminelen, gedragen zich 

dus regelmatig overeenkomstig, waardoor beide categorieën niet wederzijds uitsluitbaar zijn (Smith, 

1991).  

Er was vanuit de wetenschappelijke hoek meer kritiek op de zienswijze van de commissie 

Wickersham. Hierdoor verschoof de aandacht steeds meer naar andere ideeën over (georganiseerde) 

criminaliteit, die op meer steun konden rekenen. Het was in 1945 uiteindelijk Edwin Sutherland die, 

door het concept „white collar crime‟ te introduceren, een einde maakte aan de betekenis van 

georganiseerde criminaliteit zoals die onder de Commissie Wickersham tot stand is gekomen (Smith, 

1991; McLaughlin en Muncie, 2005). Waar de nadruk bij de Commissie Wickersham lag bij de 

gedraging als basis voor georganiseerde criminaliteit, werd door Sutherland de nadruk gelegd bij de 
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persoon die misdrijven pleegt. Met de term „white collar crime‟ maakt Sutherland het onderscheid in 

de typen daders die door de Commissie Wickersham nog onder dezelfde noemer werden geplaatst. 

„White collar crime‟ staat namelijk voor personen die maatschappelijk een hoge status genieten en 

vanuit hun goede functie de mogelijkheden te hebben om bepaalde misdrijven te begaan. Deze 

misdrijven liggen dan ook veelal in de sfeer van frauduleuze handelingen en in soortgelijke gebieden 

als belastingovertredingen (McLaughlin en Muncie, 2005). De categorie daders van goede afkomst 

wordt zo losgetrokken van de categorie daders die uit een slecht milieu afkomstig zijn en andere 

soorten misdrijven plegen. Omdat Sutherland niet expliciet ingaat op de gevolgen die zijn introductie 

van „white collar crime‟ kunnen hebben voor de betekenis en inhoud van de term georganiseerde 

criminaliteit, zal niet verder worden uitgeweid over deze term. Voor het doel van dit 

literatuuronderzoek is dat immers niet relevant.  

 

 

3.2 De ‘alien conspiracy’ theorie en georganiseerde criminaliteit 

 

De vorige paragraaf beschreef hoe de eerste theoretici in de jaren dertig van de negentiende eeuw 

bepaalde gedragingen tot de georganiseerde criminaliteit rekenden. Volgens Dorr en Simpson was er 

sprake van georganiseerde criminaliteit bij frauduleuze handelingen en afpersing onder bedreiging.  

Georganiseerde criminaliteit bleef ook in de jaren die volgden een veelbesproken thema, terwijl de 

uitleg van Dorr en Simpson volgens velen niet toereikend was. In 1950 is er een 

onderzoekscommissie, „the Kefauver Senate Investigation Committee‟ genaamd. Deze commissie 

ontwikkelt met betrekking tot georganiseerde criminaliteit de zogeheten „alien conspiracy‟ theorie 

(Paoli en Fijnaut, 2004). De Commissie Kefauver (1951) beschrijft in haar rapport twee grote 

maatschappelijke bedreigingen in de Verenigde Staten. De eerste is de aanwezigheid en de activiteiten 

van grote misdaadsyndicaten in vele steden in het land. De tweede bedreiging die genoemd wordt is de 

alarmerende opkomst van de lucratieve drugshandel.   

De naam alien conspiracy theorie is afkomstig van de critici van de theorie, omdat de aandacht 

van de commissie exclusief gericht was op een specifieke groep immigranten in de Verenigde Staten. 

De aandacht ging namelijk exclusief uit naar Italiaanse immigranten die een organisatie zouden 

hebben opgericht die sterke parallellen vertoonde met de Italiaanse mafia. Deze Italiaanse mafia zou 

een centraal bestuurde organisatie hebben die op nationaal niveau illegale markten domineert. De 

commissie stelde dan ook dat er een nationaal syndicaat actief is, dat bekend staat als de Mafia, wiens 

activiteiten zich verspreiden over vele grote steden in de Verenigde Staten (Commissie Kefauver, 

1951). De ferme uitspraken van de commissie waren echter niet gebaseerd op empirisch bewijs. 

Hooguit werden signalen van dergelijke activiteiten in één stad, New York, zeer breed getrokken en 

toegepast op het hele land (Paoli en Fijnaut, 2004:26). Het mafiaconcept van georganiseerde 

criminaliteit bleef tot in de jaren zeventig van de twintigste eeuw zeer dominant. Dat dit beeld 
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hoofdzakelijk tot stand kwam door de vele aandacht van diverse media op New York, die dit beeld 

steeds weer verstevigde, werd echter over het hoofd gezien. 

In de jaren zestig van de twintigste eeuw worden vanuit zowel politieke als wetenschappelijke 

hoek opnieuw pogingen gedaan een definitie van georganiseerde criminaliteit en daarmee een goede 

afbakening van het concept tot stand te brengen. In 1965 wordt er door president Lyndon Johnson 

opnieuw een commissie samengesteld. Deze commissie was een „Commission on Law Enforcement 

and Administration of Justice‟. Door deze commissie werd een speciale afvaardiging samengesteld die 

moest concentreren op het probleem van de georganiseerde criminaliteit (Smith, 1991). Binnen deze 

afvaardiging bevinden zich onder andere Donald Cressey en Thomas Shelling, respectievelijk 

socioloog en econoom van beroep, die beiden min of meer de grondlegger zijn van twee dominante, 

maar met elkaar concurrerende denkwijzen over georganiseerde criminaliteit in deze tijd. In deze 

paragraaf komen de ideeën van Cressey aan bod, omdat hij voortbouwde op de zogeheten alien 

conspiracy theorie. In de volgende paragraaf worden de ideeën van Shelling behandeld. Donald 

Cressey identificeerde de georganiseerde criminaliteit met de Italiaanse mafia, waarbij dus weer de 

focus kwam te liggen op een groep mensen van buiten de Verenigde Staten die verantwoordelijk was 

voor dit probleem. Deze groep leunt op traditionele en culturele omgangsvormen (Paoli en Fijnaut, 

2004). Cressey (1969) voegde er echter wel een organisatiecomponent aan toe, en wel dat de mafia 

tevens een hiërarchische en rationeel ontworpen organisatie zou zijn, sterk lijkend op Max Webers 

ideaaltype van de legaal-rationele bureaucratie. Het beeld dat Cressey schetste, kwam dus grotendeels 

overeen met het beeld dat werd geschetst door de „Kefauver Senate Investigation Committee‟. Daarbij 

had hij een duidelijk beeld van hoe een criminele organisatie georganiseerd zou zijn. 

 

 

3.3 Ondernemerschap en georganiseerde criminaliteit 

 

Georganiseerde criminaliteit werd vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw in verband gebracht 

met frauduleuze handelingen en afpersing onder bedreiging. Vanaf de jaren vijftig kreeg de alien 

conspiracy theorie steeds meer steun. Deze theorie bracht georganiseerde criminaliteit in verband met 

Italiaanse immigranten. Deze immigranten zouden een organisatie vormen die vele overeenkomsten 

vertoont met de Italiaanse mafia. Bij deze uitleg van georganiseerde criminaliteit wordt door Cressey 

(1969) ook een aantal organisatiekenmerken genoemd. Zo zou de Italiaanse mafia een hiërarchische en 

rationeel ontworpen organisatie zijn. Vanaf de jaren zeventig kreeg de alien conspiracy theorie echter 

steeds minder steun. Het idee dat georganiseerde criminaliteit gezien moest worden als een illegale 

onderneming kreeg steeds meer aanhangers. 

Net als Donald Cressey, zat ook Thomas Shelling in de „Commission on Law Enforcement 

and Administration of Justice‟ die in 1965 door president Lyndon Johnson werd opgericht. Thomas 

Shelling representeerde echter een heel andere stroming dan Cressey. Hij zag georganiseerde 
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criminaliteit als ondernemerschap, omdat in de onderwereld dezelfde principes werkzaam zouden zijn 

als de bovenwereld, aldus Smith (1991). Georganiseerde criminaliteit werd dus steeds meer gezien als 

een illegale onderneming, omdat criminele organisaties zich hoofdzakelijk bezig hielden met het 

leveren van illegale goederen en diensten. Hierin zou een criminele organisatie dus nauwelijks 

verschillen van een legale onderneming, ware het niet dat de goederen en diensten die door een 

criminele onderneming worden geleverd illegaal zijn. Dit beeld wordt ook gesteund door invloedrijke 

theoretici als Alan Block en William Chambliss (1981). Block (1978) is tegenstander van de eerder 

genoemde zienswijze van Cressey, met name vanwege de manier waarop deze zienswijze tot stand is 

gekomen. De beeldvorming die is ontstaan rondom de term georganiseerde criminaliteit, waarbij de 

Italiaanse mafia een hoofdrol speelt, is teveel gebaseerd op de selectieve getuigenissen van één of twee 

sleutelfiguren in plaats van op historische feiten (Block, 1978). Daarom is de term georganiseerde 

criminaliteit volgens Block (1978:470) door sommige onderzoekers vervangen door de term illegale 

ondernemingen, om dit verschijnsel weer aan de hand van historische feiten te kunnen onderzoeken. 

Frank Hagan (1983) stelt voor om ondernemingen te plaatsen op een schaal. De plaats die een 

organisatie op die schaal inneemt, wordt bepaald door de mate waarin de organisatie overeenkomt met 

een vastgesteld ideaaltype van georganiseerde criminaliteit. Het ideaaltype van georganiseerde 

criminaliteit ligt aan het einde van deze schaal en wordt gevormd door de zogeheten „cosa nostra‟, een 

organisatie die de Italiaanse mafia vertegenwoordigd (Hagan, 1983). Aan deze organisatie wordt een 

aantal eigenschappen toegekend, zoals mate van organisatie en gebruik van geweld. Hoe meer een 

bepaalde organisatie op deze verschillende punten overeenkomt met de „cosa nostra‟, des te hoger de 

mate van georganiseerde criminele organisatie aan deze organisatie wordt toegekend. Smith (1991) 

houdt er  nagenoeg dezelfde zienswijze op na als Hagan, met één groot verschil. Het idee van Smith is 

om ondernemingen te benaderen in een spectrum van legitimiteit. Hierdoor ontstaat een soort schaal 

waarop de activiteiten van een onderneming kunnen verschuiven in mate van legaliteit. Het verschil 

met het model van Hagan is, dat Smith geen ideaaltype van een criminele organisatie in het spectrum 

heeft geplaatst. Door een schaal te hanteren zoals door Smith en Hagan is voorgesteld, zou er volgens 

Smith (1991) een einde komen aan de discussies die worden gevoerd tussen aanhangers van theorieën 

over georganiseerde criminaliteit en aanhangers van de eerder genoemde „white collar crime‟. Beiden 

kunnen namelijk geduid worden aan de hand van de door Smith (1991) voorgestelde benadering.  

Passas en Nelken (1993) stellen ook een model op dat een einde moet maken aan de 

veronderstelde tegenstellingen tussen georganiseerde criminaliteit en de „white collar crime‟. Zij 

vonden een aantal parallellen tussen „white collar crime‟ en georganiseerde misdaad, waardoor ze 

moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn en stellen daarom een „enterprise theorie‟ voor. Passas en 

Nelken (1993) deden onderzoek naar subsidiefraude in de Europese Unie. Zij ontdekten dat er 

verschillende soorten ondernemingen bestonden: illegale ondernemingen die zich bezighouden met 

criminele gedragingen en legale ondernemingen die zich bezighouden met criminele en niet-criminele 

gedragingen. Bovendien werkten deze twee soorten ondernemingen vaak samen, waardoor ze beiden 
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geld verdienden aan de criminele activiteiten. Illegale activiteiten binnen legale ondernemingen 

zouden in deze situatie vallen onder de categorie „white collar crime‟, terwijl dezelfde activiteiten, 

gepleegd door illegale ondernemingen, zouden vallen onder de term georganiseerde criminaliteit. 

Omdat het in essentie om dezelfde gedragingen gaat, die gepleegd worden door twee verschillende 

soorten groepen, stellen Passas en Nelken (1993) dat het onjuist is om white collar crime van 

georganiseerde criminaliteit te onderscheiden. Het zou daarom beter zijn om ondernemingen op een 

schaal te plaatsen die aangeeft in welke mate er sprake is van een legale of illegale onderneming. 

De ideeën van Thomas Shelling met betrekking tot georganiseerde criminaliteit, die eerder 

door Smith (1991) kort zijn behandeld, zijn overigens nog iets uitgebreider dan de illegale 

onderneming theorie. Shelling maakt namelijk onderscheid tussen criminele bedrijven en criminele 

ondernemingen. Daarbij heeft hij veel aandacht voor de monopolistische criminele ondernemingen 

(Allum en Sands, 2004). De criminele bedrijven houden zich volgens Shelling bezig met activiteiten 

als berovingen en behoren niet tot de definitie van georganiseerde criminaliteit. Hij doelt voornamelijk 

op grootschalige ondernemingen met de continuïteit en interne organisatie van een grote legale 

onderneming, wiens hoofddoel het is om de markt te controleren (Allum en Sands, 2004). Daarmee 

neigt de georganiseerde criminaliteit van Shelling meer naar het zogeheten „corporate crime‟. 

Corporate crime betekent crimineel of deviant gedrag van grote, legitieme organisaties die 

tegenwoordig een groot deel uitmaken van de (internationale) gemeenschap (Ermann en Lundmann, 

2002). Het lijkt er bij Shelling echter op dat hij niet doelt op dergelijke legitieme organisaties die door 

middel van deviant gedrag de legale markt willen controleren maar dat hij organisaties bedoelt die hier 

in structuur op lijken, maar zich juist bezighouden met controle van de illegale markt, waarbij deze 

organisaties altijd op zoek zijn naar een monopolie (Allum en Sands, 2004).  

Naast Thomas Shelling zijn er meer theoretici die, na toepassing van economische concepten 

op onderzoek naar georganiseerde misdaad, beweren dat er veel analogieën te vinden zijn tussen legale 

en illegale ondernemingen (Paoli en Fijnaut, 2004: 30). Eén van de personen die een dergelijke theorie 

erop nahoudt is Nikos Passas. Volgens Passas is er sprake van vraag en aanbod op de illegale markt in 

plaats van de legale markt. Daardoor zullen er hooguit enkele veranderingen plaatsvinden in 

werkwijze van de organisatie, de technologie die gebruikt wordt en het sociale netwerk dat wordt 

aangeboord (Paoli en Fijnaut, 2004). De vraag die op basis van deze bewering echter gesteld kan 

worden is in hoeverre veranderingen in werkwijze en technologie van invloed kunnen zijn op de 

structuur van een organisatie. In Robbins en Barnwell (2006) wordt beschreven hoe technologie één 

van de vijf hoofdpunten is waarop de structuur van een organisatie wordt bepaald. De andere vier 

hoofdpunten zijn strategie, omvang, omgeving en machtcontrole. Robbins en Barnwell (2006) zetten 

in hun organisatietheorie uiteen hoe deze hoofdpunten worden opgebouwd in een organisatie en hoe ze 

per organisatie kunnen verschillen, waardoor ze van invloed zijn op de structuur van een organisatie.  

Hoewel ze daarbij uitsluitend kijken naar legitieme organisaties, is het wellicht mogelijk om (een 

aantal van) de door hen behandelde concepten ook toe te passen op georganiseerde criminaliteit. 
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Bovendien wordt de term organisatie op zeer algemene wijze beschreven: het is een bewust 

gecoördineerd sociaal geheel, met identificeerbare grenzen, die functioneert op een relatief continue 

basis om een bepaald doel of een aantal bepaalde doelen te behalen (Robbins en Barnwell, 2006). Op 

basis van deze algemene definitie is het heel goed mogelijk dat ook criminele organisaties hieronder 

kunnen vallen. Om te zien of de hierboven beschreven bewering van Passas stand houdt, is het dan 

ook interessant om nader te onderzoeken in hoeverre illegale organisaties op basis van de 

organisatietheorie overeenkomen met legale organisaties. Er lijken op voorhand immers al enige 

verschillen zichtbaar in de hoofdpunten technologie en omgeving, wanneer wordt beargumenteerd dat 

de gehanteerde technologie verschilt, alsmede de sociale netwerken die worden aangeboord.  

Er zijn overigens ook theoretici die, in tegenstelling tot Shelling, juist beweren dat illegale 

marktactiviteiten op een ongeorganiseerde wijze plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is Peter Reuter 

(1985) die tevens stelt dat georganiseerde misdaad bestaat uit duurzame en hiërarchische organisaties. 

Daarmee doet hij afstand van de ondernemingstheoretici die criminele organisaties doen samengaan 

met het leveren van illegale goederen en diensten, aldus Paoli en Fijnaut, 2004:29). Het hoeft echter 

op voorhand niet uitgesloten te worden dat criminele organisaties die illegale goederen en diensten 

leveren niet duurzaam en hiërarchisch georganiseerd kunnen zijn. 

De tot nu toe behandelde theorieën hebben hoofdzakelijk gestalte gekregen in de Verenigde 

Staten. In Europa wordt het probleem van de georganiseerde misdaad veel later actueel, waardoor pas 

halverwege de jaren zeventig van de twintigste eeuw de eerste literatuur uit Europa ontstaat (Paoli en 

Fijnaut, 2004:31). In Europa bouwt men vooral voort op de in de Verenigde Staten ingezette koers met 

betrekking tot criminele ondernemingen. Daarbij is onder andere gepoogd om de criminele 

ondernemingtheorie toe te passen op de Italiaanse mafia. Hoewel dit deels lijkt te lukken, maakt Paoli 

duidelijk dat de mafia niet een puur criminele onderneming is. Dat zou volgens haar een te beperkt 

beeld opleveren van de Italiaanse mafia, omdat deze organisatie vanuit lange tradities ook andere 

doelen heeft, zoals het verkrijgen van politieke macht (Paoli en Fijnaut, 2004:33). Ondanks de 

enigszins tegenstrijdige resultaten met betrekking tot de toepassing van de criminele 

ondernemingtheorie op de Italiaanse mafia, is deze theorie toonaangevend gebleven in Europa voor 

overige vormen van georganiseerde criminaliteit. Daarbij ging men ook vaak uit van een bepaalde 

structuur binnen de criminele organisatie, net zoals bij veel theoretici in de Verenigde Staten het gaval 

was. Zo stelt Ulrich Sieber dat er, naast losse netwerken van daders, grote hiërarchische organisaties 

bestaan die worden gekenmerkt door een sterke interne organisatie en grote mate van centralisatie, 

aldus Paoli en Fijnaut (2004). 
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3.4 Sociale netwerken en georganiseerde criminaliteit 

 

De ontwikkelingen tot nu toe zijn in het kort als volgt samen te vatten. Georganiseerde criminaliteit 

werd vanaf de jaren dertig van de negentiende eeuw in verband gebracht met frauduleuze handelingen 

en afpersing onder bedreiging. Vanaf de jaren vijftig kreeg de alien conspiracy theorie steeds meer 

steun. Deze theorie bracht georganiseerde criminaliteit in verband met Italiaanse immigranten. Deze 

immigranten zouden een organisatie vormen die vele overeenkomsten vertoont met de Italiaanse 

mafia. Vanaf de jaren zeventig raakten echter steeds minder theoretici overtuigd van deze theorie. Het 

idee dat georganiseerde criminaliteit gezien moest worden als een illegale onderneming kreeg steeds 

meer aanhangers. Daarnaast ontstaat er een discussie tussen verschillende theoretici over de wijze 

waarop de illegale markt zou zijn georganiseerd.  

Er zijn ook pogingen gedaan om georganiseerde criminaliteit op een andere manier te 

benaderen, waarmee een duidelijker beeld ontstaat van dit fenomeen. Deze theoretici verleggen de 

aandacht meer en meer naar de eerder slechts zijdelings genoemde losse samenwerkingsverbanden 

tussen daders en hun netwerken. Jeffrey Scott McIllwain is één van de theoretici die een dergelijke 

poging heeft gedaan, en wel door uit te gaan van de grote constante factor die de verschillende eerder 

beschreven benaderingen allen in zich dragen. Deze factor is volgens McIllwain (1999) het feit dat 

menselijke relaties de basis vormen voor elke willekeurige criminele gedraging. Door deze relaties en 

de netwerken die zij creëren te begrijpen, is het mogelijk een beter beeld te krijgen van georganiseerde 

criminaliteit (McIllwain, 1999). Georganiseerde criminaliteit zou volgens McIllwain dus beter te 

begrijpen zijn wanneer men inziet dat het is opgebouwd uit sociale netwerken. McIllwain past de 

theorie van sociale netwerken toe op georganiseerde criminaliteit aan de hand van de definitie van 

sociale netwerken zoals deze is opgesteld door Wasserman en Faust (1994:21). Sociale netwerken 

moeten volgens deze definitie worden gezien als de structuur van de relaties binnen een groep of 

groter sociaal geheel, gevormd door het patroon van onderlinge relaties tussen de betreffende actoren. 

Een actor wordt door Wasserman en Faust (1994:17) gedefinieerd als een individueel persoon, een 

corporatie of een collectieve sociale eenheid. De relationele verbinding tussen actoren kan op 

verschillende manieren gestalte krijgen. Een type verbinding is de waardering van de ene persoon voor 

de andere, bijvoorbeeld in de vorm van vriendschap en/of wederzijds respect. Een ander type 

verbinding zou biologisch kunnen zijn, in de vorm van verwantschap of afstamming. Weer andere 

types houden verband met zakelijke relaties tussen personen, in de vorm van transacties die 

tussenbeide worden gedaan. De relatie tussen de actoren door de specifieke collectie van verbindingen 

tussen de actoren binnen een bepaalde groep (Wasserman en Faust, 1994:18). Dit is slechts een kleine 

greep uit de meest voorkomende typen verbindingen tussen actoren, maar het moge duidelijk zijn dat 

het aantal mogelijke combinaties tussen diverse actoren en de specifieke verbindingen daartussen, 

enorm is.  
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McIllwain (1999) laat op basis van bestaande literatuur zien op welke wijze netwerken binnen 

diverse „klassieke‟ cases van georganiseerde misdaad vorm krijgen, waarbij hij de Italiaanse mafia in 

de Verenigde Staten, de traditionele Chinese mafia en transnationale criminele netwerken beschrijft. 

Overigens zijn deze drie categorieën niet wederzijds uitsluitbaar, omdat het bijvoorbeeld goed 

mogelijk is dat er transnationale netwerken van de Chinese mafia actief zijn. Door middel van de 

sociale netwerktheorie kan dus naar alle vormen van criminaliteit worden gekeken die in 

groepsverband worden gepleegd. Bruinsma en Bernasco (2004) gaan met de sociale netwerktheorie 

met betrekking tot transnationale georganiseerde misdaad nog een stap verder. Zij laten zien op welke 

wijze de sociale organisatie, en daarmee de vorm van het sociale netwerk, van drie vormen van 

transnationale criminaliteit van elkaar verschillen. De drie vormen die zij behandelen zijn 

grootschalige heroïnehandel, de handel in gestolen auto‟s en vrouwenhandel. Van deze drie vormen 

zijn met name de bevindingen met betrekking tot de vrouwenhandel relevant voor dit 

literatuuronderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden besproken in hoofdstuk zeven van dit 

literatuuronderzoek. 

 

 

3.5 Algemene beschouwingen over georganiseerde criminaliteit 

 

De ontwikkelingen in de theorievorming laten zien dat er tot op heden een zeer diffuus beeld 

is ontstaan van het verschijnsel. Dit blijkt wel uit het feit dat, ook al bestaat er enige consensus over de 

bewering dat criminele organisaties illegale goederen en diensten leveren, de term criminele 

organisatie regelmatig van betekenis verandert in de verwijzing naar enerzijds de actoren en anderzijds 

de gedragingen die zij plegen. Eerder werd beschreven hoe de eerste definities veel nadruk legden op 

specifieke gedragingen die als georganiseerde criminaliteit werden gezien en dat er daarna een 

verschuiving plaatsvond waarbij de nadruk steeds meer op een specifieke groep daders kwam te 

liggen. Vervolgens verkreeg de theorie over illegale ondernemingen in de jaren zeventig van de 

twintigste eeuw steeds meer steun. Wanneer theoretici spreken van het leveren van illegale goederen 

en diensten verwijzen zij duidelijk naar bepaalde gedragingen die worden gepleegd. Tegelijkertijd 

wordt ook regelmatig de mafia nog als grootste voorbeeld van een criminele organisatie genoemd, 

waardoor tevens wordt verwezen naar een specifieke groep daders (Paoli en Fijnaut, 2004). Vanaf 

1999 wordt de sociale netwerktheorie een steeds dominantere verklaring voor de wijze waarop de 

georganiseerde criminaliteit zou opereren. Volgens Paoli en Fijnaut (2004) is de cirkel overigens ook 

weer rond door de beweringen van theoretici als Passas. De theorie over illegale ondernemingen 

ontstond namelijk als kritiek op de zogeheten alien conspiracy theorie, waarop ook Cressey nog 

voortbouwde. Deze theorie draagt in zich dat de mafia een gestructureerde, hiërarchische organisatie 

zou zijn. Door de beweringen van Passas dat illegale ondernemingen net zo hiërarchisch en 

gestructureerd zijn als legale ondernemingen, is het onderscheid tussen deze illegale 
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ondernemingtheorie en de alien conspiracy theorie nagenoeg verdwenen, zij het dat bij de 

eerstgenoemde de nadruk meer ligt bij het verschaffen van illegale goederen en diensten in plaats van 

op de (groep) personen die deze goederen en diensten leveren. 

Inmiddels, na alle beschreven theorievorming, zijn de theoretici zich bewust geraakt van een 

ander, bijkomend probleem, namelijk dat van de transnationale georganiseerde misdaad. Dit probleem 

raakt tevens de kern van dit literatuuronderzoek, aangezien er onder meer onderzoek wordt gedaan 

naar kenmerken van de organisatie van transnationale mensenhandel. Er lijkt tot op heden evenwel 

weinig consensus te bestaan over wat er precies onder georganiseerde criminaliteit moet worden 

verstaan. De tegenstrijdigheden kunnen worden samengevat in een aantal knelpunten. Enerzijds is er 

de discussie over de interne structuur en hiërarchie binnen criminele organisaties. Een deel van de 

theoretici stelt dat deze overeenkomt met grote, legitieme organisaties. Een ander deel van de 

theoretici beweert juist dat dit niet het geval is en dat er sprake is van losse samenwerkingsverbanden 

en criminele netwerken. Daarnaast is er de discussie over hoe de illegale markt is georganiseerd. Er 

zijn theoretici als Shelling, die beweren dat deze markt zeer georganiseerd is en is opgebouwd uit een 

aantal grote organisaties met elk een monopolie. Aan de andere kant zijn er theoretici als Reuter 

(1985), die stellen dat de illegale markt zeer decentraal georganiseerd is en hoofdzakelijk wordt 

bevolkt door competitieve individuele ondernemers en kleine ondernemingen. Deze verschillende 

opvattingen verklaring wellicht waarom internationale definities van (transnationale) georganiseerde 

criminaliteit, zoals die zijn gepoogd op te stellen door organisaties als de Verenigde Naties, vrij breed 

en algemeen zijn. Op die manier is het mogelijk om misdaden als transnationale mensenhandel aan te 

pakken, ondanks de meningsverschillen die mogelijk kunnen ontstaan bij de vraag of er bij sommige 

organisaties die zich bezighouden met transnationale mensenhandel sprake is van georganiseerde 

criminaliteit. Dat is althans wel het doel waarmee de conventie is opgesteld, hetgeen te lezen is in 

artikel één van de conventie tegen de transnationale georganiseerde criminaliteit (2004). De grootste 

kritiek van theoretici die zich bezighouden met georganiseerde criminaliteit is dus dat de definitie van 

de Verenigde Naties te algemeen en te breed zijn (Paoli en Fijnaut, 2004). In de conventie wordt 

artikelsgewijs uitgelegd wat er onder de verschillende kernbegrippen wordt verstaan, waarvan de 

belangrijkste begrippen die relevant zijn voor dit literatuuronderzoek in hoofdstuk drie van dit verslag 

uiteen zijn gezet. 

Het is moeilijk in te schatten hoe de organisatie van mensenhandel zich verhoudt tot de tot 

dusver ontwikkelde theorie. Het lijkt onwaarschijnlijk dat organisaties die zich schuldig maken aan 

mensenhandel in omvang en structuur overeenkomen met organisaties die op een legale manier 

deelnemen aan het economische verkeer. Dit is echter slechts een veronderstelling waarover niet met 

zekerheid kan worden gesproken, al was het maar omdat er zeer veel organisaties zijn die allen op 

talloze wijzen van elkaar kunnen verschillen op gebieden als omvang en structuur. Om te kijken of er 

enige samenhang is te vinden in de wijze waarop bepaalde organisatiekenmerken zijn toegekend aan 

de georganiseerde criminaliteit en de organisatiekenmerken die gevonden zijn bij gevallen van 
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transnationale mensenhandel, zal in de volgende hoofdstukken worden bekeken wat de kenmerken zijn 

van de organisatie van mensenhandel in de periode die het betreffende hoofdstuk beschrijft. Eerder is 

al beschreven dat de literatuur over mensenhandel in drie hoofdstukken wordt verdeeld. In het 

volgende hoofdstuk wordt eerst gekeken naar de organisatie van transnationale mensenhandel in de 

periode 1880-1939. 
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4. De organisatie van mensenhandel in de periode 1880-1939 

 

4.1 De handel in vrouwen in de periode 1880-1939 

 

De twee oudst gevonden bronnen stammen uit het jaar 1900. Het gaat om een academisch proefschrift 

en een rapport van een onderzoek naar de handel in vrouwen, ingesteld door het „nationaal comité tot 

bestrijding van den handel in vrouwen‟. In het proefschrift van Collard (1900) worden geen specifieke 

gevallen van mensenhandel in die tijd besproken. Er wordt daarentegen een overzicht gegeven van de 

standaardwerkwijze van de handelaren en van de diverse migratiestromen van handel in vrouwen die 

tot dusver bekend zijn. Uit het proefschrift blijkt dat mensenhandel ook in deze tijd al een 

transnationaal fenomeen is. Zo worden er gevallen van mensenhandel aangehaald in Turkije, waar 

meisjes uit Soedan en Rusland worden aangeboden. Daarnaast worden gevallen vermeld van Duitse 

meisjes die onder misleiding naar Indië afreizen om daar te worden verhandeld. De standaard 

werkwijze die Collard (1900) beschrijft komt overeen met de gevalsbeschrijvingen uit het rapport van 

een onderzoek naar de handel in vrouwen (Nationaal comité tot bestrijding van den handel in 

vrouwen, 1900). Deze werkwijze is volgens dit rapport in het kort als volgt weer te geven: meisjes 

worden onder valse voorwendselen geronseld door een ronselaar/placeur om naar een bepaald land te 

gaan. Eenmaal in het land van bestemming aangekomen, blijkt dat het meisje in de prostitutie moet 

gaan werken. Ze wordt hiertoe door een bordeelhouder, die hieromtrent contact heeft gehad met de 

ronselaar/placeur, in een bordeel geplaatst. Het eerder genoemde rapport beschrijft meerdere gevallen 

waarin het op deze wijze is gegaan, met verschillende meisjes uit verschillende landen. De eerste vier 

hoofdstukken uit het rapport bestaan uit casusbeschrijvingen van vrouwenhandel. In elk hoofdstuk 

komt een andere migratiestroom van de vrouwenhandel aan bod. In het eerste hoofdstuk staat de 

handel in vrouwen van Franse meisjes in Nederland centraal. In het tweede hoofdstuk wordt de handel 

beschreven vanuit Duitsland naar Nederland. Het derde hoofdstuk draait specifiek om de handel in 

Belgische vrouwen en het vierde hoofdstuk tot slot beschrijft gevallen van mensenhandel vanuit 

Nederland naar andere landen. 

Het rapport (Nationaal comité tot bestrijding van den handel in vrouwen, 1900) begint met de 

handel in Franse meisjes. Om een beeld te geven van de wijze waarop deze handel is georganiseerd, 

zal een beknopte gevalsbeschrijving worden gegeven van de meisjes die vanuit Frankrijk naar 

Nederland komen om daar ongewild in de prostitutie terecht te komen. Op die manier wordt duidelijk 

hoeveel personen er bij de handel in vrouwen er per geval betrokken zijn, welke functie deze personen 

vervullen en op welke manier ze aan elkaar gerelateerd zijn. De gevallen van handel in Franse meisjes 

worden gekenmerkt door meisjes die onder valse voorwendselen naar Nederland worden gelokt. Het 

ronselen van de meisjes gebeurde in alle door de auteur beschreven gevallen in Parijs. De meisjes 

werden steeds door één of twee personen op straat aangesproken met de vraag of het meisje misschien 

op zoek is naar werk, waarbij tevens wordt gevraagd of het dan geen probleem is dat het werk in 
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Nederland is. Wanneer het meisje werd benaderd door één persoon, bracht deze persoon haar steeds in 

contact met een tweede persoon. Deze tweede persoon werd de zogenaamde placeur genoemd. De 

placeur zette het meisje vervolgens op de trein naar Nederland. Wanneer het meisje door twee 

personen werd benaderd, vervulde één van deze twee personen tevens de rol van placeur en zette hij 

haar kort na de kennismaking op de trein. In het vervolg zal gemakshalve aan deze personen worden 

gerefereerd als „ronselaars/placeurs‟. Op deze treinreis werd het meisje begeleid door een zogeheten 

patroon, soms zonder dat ze hiervan op de hoogte was (Nationaal comité tot bestrijding van den 

handel in vrouwen, 1900). Deze patroon was steeds de bordeelhouder van het bordeel waar het meisje 

uiteindelijk terecht zou komen. Hij bracht het meisje in contact met het hoofd van het bordeel, de 

madame. Deze madame was op haar beurt steeds de vrouw van de patroon, oftewel bordeelhouder. 

Eerder is beschreven dat het hele proces van mensenhandel is te verdelen in drie fases, de 

ronselfase, de transportfase en de uitbuitingsfase. Wanneer de activiteiten van de handel in Franse 

meisjes op deze wijze worden onderverdeeld, ontstaat het volgende beeld: in de transportfase zijn 

doorgaans twee ronselaars/placeurs actief. Een derde persoon vergezelt het meisje in de transportfase. 

Dit is vaak de bordeelhouder van het bordeel waar het meisje uiteindelijk terecht zal komen. De 

madame van dit bordeel heeft haar aandeel in de uitbuitingsfase, waarin het meisje in het bordeel aan 

het werk wordt gezet. In hoeverre de bordeelhouder ook in de uitbuitingsfase actief is, wordt niet 

geheel duidelijk. Uit de beschikbare informatie blijkt niet dat de bordeelhouder zich ook bemoeit met 

de werkzaamheden van het meisje in het bordeel. Het wordt ook niet duidelijk of er nog meer 

personen betrokken zijn bij een dergelijk geval, bijvoorbeeld om het meisje van valse documenten te 

voorzien. Uit het rapport blijkt slechts dat één van de twee ronselaars/placeurs voor deze documenten 

zorgt (Nationaal comité tot bestrijding van den handel in vrouwen, 1900). Bij latere ondervraging door 

de politie is overigens door de ondervraagde patroon te kennen gegeven dat er meerdere 

ronselaars/placeurs in Parijs actief zijn. Hoewel er bij elk vastgesteld geval van handel in meisjes 

vanuit Parijs naar Nederland twee ronselaars/placeurs actief waren, kan dit dus wel steeds in 

wisselende samenstelling geweest zijn. Dit kan met enige zekerheid worden gesteld, omdat er in 

enkele gevallen ook een vrouw actief was als ronselaar/placeuse. Uit de tot nu toe behandelde gevallen 

blijkt dat er tenminste drie personen in Parijs ronselden, namelijk twee mannen en één vrouw.  

De auteur van het rapport vermeldt dat de hierboven beschreven wijze van het ronselen van 

meisjes gebeurt voor vijf vooraanstaande bordelen in Nederland. Welke bordelen dit zijn, wordt niet 

duidelijk. Wel wordt het duidelijk dat twee van de vijf bordelen gelegen zijn in Rotterdam en 

Amsterdam, omdat uit de gevalsbeschrijvingen blijkt dat de meisjes daar steeds worden ondergebracht 

(Nationaal comité tot bestrijding van den handel in vrouwen, 1900). Vanuit deze vijf bordelen kunnen 

meisjes weer worden ondergebracht in andere, minder vooraanstaande bordelen. De organisatie van 

deze handel in Franse meisjes concentreert zich dus rondom de bordeelhouders en de madames van de 

vijf vooraanstaande bordelen. Zij halen de meisjes uit Parijs, waar ze contact hebben met diverse 

ronselaars/placeurs. Bovendien gaan de meisjes vanuit de vijf vooraanstaande bordelen weer naar 
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andere bordelen, met wie derhalve ook contacten dienen te worden onderhouden. Helaas wordt uit het 

rapport niet duidelijk met hoeveel bordelen een bepaalde bordeelhouder contacten onderhoudt. Het 

enige dat bekend is, is dat er meisjes vanuit Amsterdam naar bordelen in zowel Rotterdam als Den 

Haag zijn overgebracht. 

De handel in Duitse vrouwen was in deze tijd enigszins anders van aard dan de handel in 

Franse meisjes. Duitse meisjes waren vaak kelnerinnen die als zodanig een baan krijgen aangeboden in 

Nederland. Ze kwamen dan echter terecht in zogeheten bierhuizen, die ook wel bekend stonden als 

huizen van ontucht. Vrouwen die hier als kelnerin werkten, konden voor een avond worden verkocht 

aan de klant. Er waren in deze huizen ook ruimten waar de klant zich met de kelnerin kon afzonderen 

en waar het niet ongewoon was dat er ontuchtige handelingen plaatsvonden. Daarnaast waren er ook 

Duitse meisjes/vrouwen die dachten als kelnerin te gaan werken, maar direct in een bordeel werden 

geplaatst (Nationaal comité tot bestrijding van den handel in vrouwen, 1900). Net als bij de handel in 

Franse meisjes zijn ook hier in de meeste gevallen de placeuses en de bordeelhouders de voornaamste 

betrokkenen bij de vrouwenhandel. In één geval ging een bordeelhouder zelf naar Duitsland om een 

meisje over te halen in Nederland te gaan werken. Zijn vrouw, de madame van het bordeel, kwam haar 

vervolgens per trein halen om haar naar het bordeel te begeleiden. Hier kwam dus geen placeuse aan te 

pas. Uit de gevallen die beschreven worden komt naar voren dat er twee placeuses betrokken waren bij 

handel in Duitse meisjes. Eén van deze placeuses opereerde vanuit Amsterdam, de ander vanuit 

Keulen. Voor zover duidelijk wordt heeft de placeuse uit Keulen hoofdzakelijk handel gedreven met 

een bordeel uit Arnhem en een bordeel uit Tilburg. De placeuse uit Amsterdam heeft zaken gedaan 

met een bordeel uit dezelfde stad en met een ander bordeel uit Arnhem dan het bordeel dat zaken deed 

met de placeuse uit Keulen (Nationaal comité tot bestrijding van den handel in vrouwen, 1900).  

Het blijkt uit deze gevallen niet dat de bordeelhouder zelf hierbij betrokken is geweest in een 

actieve rol, alhoewel het duidelijk moge zijn dat de bordeelhouder als zodanig op de hoogte is van de 

praktijken die zich in zijn bordeel afspelen. Dit lijkt vooralsnog een verschil te zijn met de handel in 

Franse meisjes. Daar werd het meisje geronseld door twee personen en onderweg begeleid door de 

bordeelhouder. Meisjes uit Duitsland lijken in aanraking te komen met één placeuse en veelal zelf de 

reis naar het uiteindelijke bordeel of bierhuis te maken. Er zijn dus vooral personen actief tijdens de 

ronsel –en uitbuitingsfase.  Tijdens de transportfase was er in de beschreven gevallen niemand die de 

meisjes tijdens de reis vergezelde. Overigens werd er in sommige gevallen ook zaken gedaan tussen 

het eerder genoemde bordeel uit Tilburg en een ander bordeel uit deze stad. De madames van deze 

bordelen waren zussen van elkaar, hetgeen nogmaals blijk geeft van familiale banden tussen de 

betrokkenen bij vrouwenhandel in deze tijd. Niet alleen zijn de bordeelhouder en de madame van het 

bordeel vaak met elkaar getrouwd, nu wil zelfs het geval dat twee vrouwen die elk een bordeel runnen 

zussen zijn van elkaar. 

De handel in Belgische vrouwen lijkt meer op de handel in Franse meisjes dan de op de handel 

in Duitse vrouwen, in die zin dat er bij Belgische vrouwen zelden tot geen sprake is van kelnerinnen 
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die in Nederland een soortgelijke baan denken te gaan vervullen, en komt grotendeels overeen met het 

voorgaande. Belgische meisjes worden over het algemeen onder valse voorwendselen naar Nederland 

gelokt of gaan zelf op zoek naar werk in Nederland en komen op die manier (onwetend) in contact met 

een placeuse. Bij deze handel is dezelfde placeuse uit Amsterdam betrokken als de placeuse die bij de 

handel in Duitse vrouwen betrokken was. De zoon van deze placeuse reisde af naar de Belgische stad 

Gent om daar vrouwen te ronselen voor zijn moeder, die de vrouwen vervolgens in een bordeel 

plaatste. Wederom wordt duidelijk dat er een familiale band aanwezig is tussen twee personen die 

actief zijn in de vrouwenhandel. In dit geval gaat het om een moeder-zoon relatie. Tevens is bekend 

dat er twee placeuses actief zijn in Luik in deze tijd, waarbij één van deze placeuses in elk geval 

geregeld meisjes levert aan een bordeel in Rotterdam. 

Naast de handel van buitenlandse vrouwen in Nederland is er in deze tijd ook sprake van 

handel in vrouwen vanuit Nederland naar het buitenland (Nationaal comité tot bestrijding van den 

handel in vrouwen, 1900). In het rapport wordt vermeld dat de placeuse uit Amterdam, die eerder al 

betrokken was bij de handel in zowel Duitse als Belgische vrouwen, ook contacten heeft in Londen. 

Deze placeuse is dus zeer actief geweest in zowel het plaatsen van vrouwen uit het buitenland in 

binnenlandse bordelen als met het plaatsen van vrouwen in bordelen in het buitenland. Daarnaast is er 

ook een placeuse bekend in Rotterdam, die van daaruit meisjes naar San Francisco in de Verenigde 

Staten overbrengt. Deze placeuse kreeg hulp van haar moeder, die desgevraagd de meisjes thuis onder 

zich hield in afwachting van de reis naar de Verenigde Staten. Tot slot wordt er in het rapport ook 

melding gemaakt van een vermoedelijke komst van twee vrouwen die per schip in de Duitse stad 

Hamburg zullen arriveren, hoogstwaarschijnlijk met het doel meisjes te werven voor bordelen in 

Argentinië. De nationaliteit van deze twee dames bedroeg de Poolse (Nationaal comité tot bestrijding 

van den handel in vrouwen, 1900). Hoewel het in dit geval slechts bij een vermoeden blijft omdat de 

vrouwen waarschijnlijk in Rotterdam aan wal zijn gegaan, wordt eens te meer duidelijk dat 

mensenhandel, dat in deze tijd hoofdzakelijk bestaat uit vrouwenhandel, ook in deze jaren al op 

wereldwijde schaal plaatsheeft.  

Ondanks het feit dat dit rapport hoofdzakelijk gevallen bespreekt van vrouwenhandel in 

meisjes en vrouwen uit buurlanden van Nederland, wordt uit het rapport ook duidelijk dat er gevallen 

zijn van vrouwenhandel tussen Nederland en landen die verder gelegen liggen en tussen andere landen 

waarbij Nederland niet of slechts als transitland betrokken is. De verdenking van twee Poolse vrouwen 

die meisjes ronselden voor bordelen in Argentinië was daarvan al een treffend voorbeeld. Na de 

publicatie van dit rapport verschijnt er echter bijzonder weinig literatuur over mensenhandel waarin 

meer over dergelijke ontwikkelingen te vinden is. De eerste publicatie waarin meer gedetailleerde 

informatie is te vinden over de organisatie van mensenhandel, is het rapport van Buijs en Verbraken 

uit 1985. Dat betekent niet dat er helemaal geen literatuur over het onderwerp mensenhandel is 

geschreven in de periode van 1910 tot 1985. De gevonden literatuur uit deze periode is echter weinig 

bruikbaar voor het doel van dit onderzoek. In Engeland is in 1913 bijvoorbeeld een publicatie over 
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vrouwenhandel verschenen van Teresa Billington-Greig. Deze publicatie lijkt het bestaan van 

vrouwenhandel in Engeland te bevestigen, maar organisatiekenmerken ervan worden niet beschreven.  

Billington-Greig (1913) probeert enige mythen omtrent vrouwenhandel te doorbreken. In Engeland 

gaan in deze tijd namelijk wilde verhalen rond over de wijze waarop meisjes worden ontvoerd, 

mishandeld en vaak zelfs verminkt, aldus Billington-Greig (1913). Ze stelt vervolgens dat dit geheel 

niet waar lijkt te zijn aangezien er, ook na eigen onderzoek, nog geen empirisch bewijs voor is 

gevonden.  In de volgende paragraaf zal tot slot nog een hele specifieke vorm van mensenhandel uit 

deze periode worden beschreven. Die paragraaf zal gaan over de handel in Joodse vrouwen binnen de 

eigen, Joodse gemeenschap. 

 

 

4.2 De handel in Joodse vrouwen 

 

Bristow (1983) doet in zijn boek verslag van vrouwenhandel onder Joodse vrouwen in de periode van 

1870 tot 1939. De auteur legt de nadruk echter niet zozeer op de Joodse vrouw als slachtoffer van 

mensenhandel, maar des te meer bij het voorkomen van het verschijnsel mensenhandel binnen de 

Joodse gemeenschap. Daarbij wordt hoofdzakelijk beschreven hoe er in de genoemde periode over de 

gehele wereld Joodse gemeenschappen ontstonden doordat vele Joden zich vanuit Oost-Europese 

landen elders gingen vestigen, onder andere in Argentinië, de Verenigde Staten en diverse andere 

bestemmingen in Afrika en Azië. In deze nieuw gevestigde gemeenschappen kwam vaak het 

verschijnsel mensenhandel voor, doordat Joodse bordeeleigenaren een bordeel openden en Joodse 

vrouwen in deze bordelen als prostituee hun geld verdienden. 

Alvorens de bevindingen uit het boek van Bristow (1983) te behandelen, is het van belang vast 

te stellen welke betekenis Bristow aan het begrip vrouwenhandel toekent. In het boek van Bristow 

staat de term „witte slavernij‟ centraal, wat een synoniem is voor de, al dan niet van overheidswege 

gereguleerde prostitutie. Een synoniem dat vaak wordt gebruikt door Bristow voor „witte slavernij‟, is 

„Mädchenhandel‟. Op haar beurt is de term „vrouwenhandel‟, vrij vertaald van het door Bristow 

(1983:36) gebruikte Duitse woord „Mädchenhandel‟. Het is vooraf niet duidelijk of alle gevallen zoals 

ze in Bristow (1983) worden beschreven voldoen aan de mensenhandel zoals deze wordt onderzocht in 

dit literatuuronderzoek. In dit literatuuronderzoek wordt mensenhandel als strafbare gedraging gezien. 

Het is maar de vraag in hoeverre er sprake kan zijn van een strafbare gedraging wanneer Bristow een 

geval van mensenhandel beschrijft waarbij hij doelt op van overheidswege gereguleerde prostitutie.  

Bristow (1983:40) stelt bovendien dat de betekenis van witte slavernij in het internationale 

recht verandert over tijd, iets wat in hoofdstuk twee reeds is gebleken. Daarmee doelt hij op de 

discussie over de noodzakelijkheid van de toevoeging van misleiding, dwang en/of geweld als vereiste 

om te voldoen aan witte slavernij. Hoewel veel personen die betrokken zijn bij de vorming van deze 

definitie beweren dat er bij prostitutie per definitie sprake is van dwang en/of afhankelijkheid van de 
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prostituee ten opzichte van de bordeelhouder, betoogt Bristow juist dat het grootste deel van de Joodse 

vrouwen heel goed wist waar het aan begon en dat er in deze gevallen van enige vorm van dwang dus 

geen sprake is. Bovendien blijken de meeste vrouwen zichzelf prima te redden en staan ze niet bij 

iemand in de schulden (Bristow, 1983:40). Al met al houdt Bristow er dus een zeer ruime definitie van 

vrouwenhandel op na, waar ook van overheidswege gereguleerde prostitutie onder valt.  

Dat neemt niet weg dat er ook gevallen zijn waarin meisjes zijn misleid en onder valse 

voorwendselen de prostitutie in zijn gelokt. Dat dit vaker gebeurt dan dat Bristow doet voorkomen, 

wordt betoogd door Victor Mirelman (1984). Binnen de Joodse gemeenschap worden veel meisjes 

misleid en gedwongen tot prostitutie, zo luidt zijn betoog. Dit zijn de gevallen die bruikbaar zijn voor 

dit literatuuronderzoek. Ondanks het feit dat Bristow zich bewust is van het bestaan van deze gevallen, 

zijn dit juist de gevallen die hij slechts sporadisch expliciet noemt. Ook bij Mirelman ontbreekt het aan 

nauwkeurige gevalsbeschrijvingen waarin organisatiekenmerken aan bod komen. Wanneer er sprake is 

van een dergelijk geval is de beschikbare informatie over de wijze waarop een en ander heeft 

plaatsgevonden beperkt.  

Een voorbeeld van een geval waarbij sprake is van dwang en misleiding is het geval met een 

slachtoffer van een Joodse bordeelhouder in Brazilië. Zij beweert onder valse voorwendselen te zijn 

gelokt door de bordeelhouder vanuit Duitsland naar Brazilië. Onderweg werd ze door een compagnon 

van de bordeelhouder begeleid, waarbij ze tijdens de reis door deze persoon is verkracht. Bij aankomst 

is ze vervolgens opgesloten in een bordeel, waaruit ze uiteindelijk zou weten te ontsnappen (Bristow, 

1983:114). Uit dit voorbeeld blijkt dat er in dit geval tenminste twee mannelijke personen betrokken 

zijn, namelijk de bordeelhouder en een compagnon die het slachtoffer begeleidt onderweg. De 

bordeelhouder is in dit geval in de ronselfase actief, terwijl de compagnon actief is in de transportfase. 

Wie er precies actief is/zijn in de uitbuitingsfase, wordt niet bekend. Uit dit voorbeeld, gecombineerd 

met het betoog van Mirelman (1984), zou wellicht kunnen worden afgeleid dat er mogelijk meerdere 

vrouwen op dergelijke wijze zijn behandeld en naar een bordeel in Zuid-Amerika zijn gelokt.  

Evenals het rapport over mensenhandel in Nederland uit paragraaf 5.1, beschrijft ook Bristow 

(1983:122) dat er veel familiale banden zijn vast te stellen tussen diverse betrokkenen. Er wordt 

bijvoorbeeld melding gemaakt van een moeder die met haar twee zonen en twee dochters betrokken is 

bij mensenhandel. Daarnaast is er nog een familie bekend waarvan de moeder met haar dochter en 

schoonzoon meisjes ronselt en richting Argentinië stuurt, waar ze, al dan niet beseffend waar ze aan 

zijn begonnen, terechtkomen in de bordelen van de twee zonen van de moeder. In dit laatste geval 

wordt ook iets meer duidelijk over de rolverdeling tussen de betrokken personen. Des te meer blijkt uit 

deze twee voorbeelden dat er, net als in het Nederlandse onderzoek naar den handel in vrouwen 

(1900), regelmatig familiale banden zijn die verschillende betrokkenen met elkaar verbinden. Bristow 

spreekt dan ook niet voor niets van een familiegerelateerde zedenindustrie (Bristow, 1983:123). 

Het eerstvolgende geval waarbij weer gesproken wordt van dwang is afkomstig uit de periode 

van 1914 tot 1939. Bij dit geval is er echter sprake van een ander soort dwang. Dit is een periode 
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waarin de Eerste Wereldoorlog plaatsvindt, alsmede de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Waar 

de prostitutie in Joodse gemeenschappen buiten Europa sterk daalt in deze periode, neemt ze juist toe 

in Europa en wel met name in plaatsen waar Duitse legioenen zijn gestationeerd (Bristow, 1983). 

Diverse Joodse gemeenschappen stonden in de genoemde periode onder grote druk, waarbij velen 

leden onder grote armoede. Daarom is ook betoogd dat met name onder dergelijke omstandigheden bij 

Joodse vrouwen weinig sprake kan zijn van vrije wil om zich over te geven aan de prostitutie 

(Bristow, 1983:285). Er was voor Joden immers weinig werk te vinden en om nog enigszins een 

inkomen veilig te stellen was er voor Joodse vrouwen weinig anders mogelijk dan zich uit te geven 

voor prostituee. Ervan uitgaande dat deze vorm van gedwongen prostitutie een vorm van 

mensenhandel is, is dit een veel voorkomende vorm van mensenhandel in de buurt van Duitse 

legioenen. Dit is echter geen transnationale mensenhandel, aangezien er lokale vrouwen bij betrokken 

zijn die niet verder hoeven te reizen dan het dichtstbijzijnde Duitse legioen. Desalniettemin zijn er ook 

in deze periode gevallen van transnationale mensenhandel geconstateerd. Het wordt echter niet 

duidelijk of er bij deze gevallen vrouwen zijn misleid of gedwongen om naar andere oorden te 

verhuizen. In de wijze waarop Bristow de situatie beschrijft, lijkt het er meer op dat de vrouwen het 

vooral als mogelijkheid zien om Europa te ontvluchten, waarbij hen geen misleidend beeld van de 

toekomst lijkt te worden geschetst. Bristow (1983:285) betoogt ook dat de oorlog een natuurlijke 

onderbreking is van de mensenhandel. Dit is wellicht de oorzaak van de daling in geconstateerde 

gevallen van mensenhandel buiten Europa, alsmede van de beperkte beschikbaarheid van literatuur 

over mensenhandel uit deze periode. Dat betekent uiteraard niet dat er in de tweede helft van de 

twintigste eeuw helemaal geen mensenhandel heeft plaatsgevonden. De eerstvolgende gevonden 

publicatie met gevallen van mensenhandel komt in elk geval pas uit 1985.  

 Hoewel er dus geen uitgebreide gevalsbeschrijvingen voorkomen in het boek van Bristow, 

maakt hij wel melding van een Joodse organisatie die actief is in de vrouwenhandel binnen de Joodse 

gemeenschap. Deze omvangrijke organisatie werd de Zwi Migdal genoemd en was actief op 

verschillende continenten. Bristow (1983) betoogt dat deze organisatie diep geworteld is in de Joodse 

gemeenschap. Op het merendeel van de plaatsen waar vrouwenhandel in de Joodse gemeenschap 

plaatsvindt, zouden er leden van de Zwi Migdal bij deze handel betrokken zijn. Het wordt niet 

duidelijk hoe de Zwi Migdal precies is georganiseerd. Het moge echter duidelijk zijn dat veel 

verschillende leden aan elkaar verbonden door de religieuze achtergrond die zij met elkaar delen. Ook 

familiebanden zijn veelal aanwezig tussen de betrokkenen, aldus Bristow (1983), die vaak melding 

maakt van de betrokkenheid van bepaalde broers of zelfs hele gezinnen. Ook Mirelman (1984) stelt 

dat er een goed georganiseerde organisatie ten grondslag lag aan de activiteiten binnen de Joodse 

gemeenschap die te maken hadden met vrouwenhandel. Bij zijn onderzoek richt Mirelman zich 

hoofdzakelijk op de gang van zaken in Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. De Zwi Migdal 

wordt door Mirelman echter niet bij naam genoemd. Volgens Mirelman (1984) kon de door hem 

bedoelde organisatie actief blijven dankzij omkoping van bepaalde autoriteiten, hetgeen aangeeft dat 
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corruptie een belangrijke rol speelde in de totstandkoming van vrouwenhandel. De organisatie was 

tevens in het bezit van eigen synagogen en begraafplaatsen. Dit maakte het mogelijk om bijvoorbeeld 

Joodse bruiloften te organiseren, waardoor Joodse meisjes via een (schijn)huwelijk naar Argentinië 

werden gelokt, om vervolgens slachtoffer te worden van vrouwenhandel. De organisatie kon hierdoor 

dus binnen de eigen gemeenschap gebruik maken van de regels en gewoonten van de gemeenschap om 

daarna vervolgens vrouwenhandel te bedrijven. 

 

 

4.3 Bevindingen  over de organisatie van mensenhandel uit de periode 1880-1939  

 

Uit de gevallen van mensenhandel die in dit rapport door de auteur behandeld worden, komt 

een aantal kenmerken naar voren dat gemeenschappelijk lijkt te zijn voor de meeste gevallen van 

mensenhandel in die tijd, met name in Nederland. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van literatuur 

uit en/of over deze periode kan hierover weinig met zekerheid worden gezegd. Het is echter de indruk 

die ontstaat na bestudering van twee bronnen, waarin veel overeenkomsten zijn terug te vinden over de 

manier waarop mensenhandel in deze tijd plaatsvindt. Zo komen de meisjes steeds in een bordeel 

terecht en is de bordeelhouder meestal getrouwd met de madame van het bordeel. In verreweg de 

meeste gevallen belanden de meisjes en vrouwen bij het betreffende bordeel door toedoen van een 

zogeheten placeur of placeuse. In sommige gevallen krijgt deze placeur/placeuse hulp en dat is dan 

meestal van een familielid, zoals een zoon of een moeder. Daarnaast zijn er ook familiebanden tussen 

sommige bordeelmadames, zoals het geval was tussen twee bordelen in Tilburg. Het is daarbij 

opvallend hoeveel vrouwen er betrokken zijn bij de vrouwenhandel. Dit is wellicht te verklaren voor 

de madames van de bordelen. Aangezien de meisjes bijna per definitie (op een aantal vrouwen uit 

Duitsland na die bij de zogeheten bierhuizen terecht zijn gekomen) terecht komen bij een bordeel, ligt 

het voor de hand dat elke madame van het betreffende bordeel op zijn minst op de hoogte is van de 

praktijken van vrouwenhandel. Ook is het opvallend dat in veel gevallen die in het rapport aan bod 

komen de rol van placeur ook door een vrouw wordt bekleed. 

 Hoewel de handel in Joodse vrouwen in de beschreven periode een veel voorkomend 

verschijnsel is, zijn hiervan weinig individuele gevalsbeschrijvingen gevonden.  Wel wordt duidelijk 

dat ook hier veel sprake is van familiale banden tussen de betrokken personen. Veel van deze 

betrokkenen zouden bovendien deel uitmaken van een grote, internationale criminele organisatie, de 

Zwi Migdal. 
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5. De organisatie van transnationale mensenhandel in de periode 1980-1999 

 

5.1 Gevallen van mensenhandel in de periode 1980-1999 

 

In het onderzoek van Buijs en Verbraken (1985) worden vijf gevallen van mensenhandel nader 

omschreven. Elk geval typeert een herkomstland met bijbehorende organisatiekenmerken. Het eerste 

geval betreft een meisje uit Thailand dat door een Nederlandse man wordt overgehaald met hem te 

trouwen. Ze was nog minderjarig, maar de Nederlander kocht een geldige verklaring bij een corrupte 

ambtenaar. Wat voor verklaring dit precies was, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning of een visum, 

wordt echter niet duidelijk. Daarna werd het meisje tijdelijk ondergebracht bij een vriend van de 

Nederlander in Duitsland. Enige tijd later ging ze naar de Nederlander toe, door wie ze uiteindelijk tot 

prostitutie werd gedwongen. Een kennis van de eerder genoemde vriend in Duitsland kocht het meisje 

later. Deze man dwong haar wederom tot prostitutie om het geld dat zij had gekost terug te verdienen. 

In totaal zijn er bij deze zaak vier personen betrokken: de Nederlander, de corrupte ambtenaar, de 

vriend van de Nederlander in Duitsland en de kennis van deze man. Omdat het onduidelijk is of de 

vriend van de Nederlander zelf een actieve rol heeft bij en op de hoogte is van de handelspraktijken 

van de twee andere mannen, wordt hij bij dit geval niet meegeteld als betrokken persoon. Ook is het 

niet bekend of de corrupte ambtenaar zich bewust was van de gevolgen van zijn handelingen. Zeker is 

in elk geval dat hij bijdraagt aan de totstandkoming van mensenhandel door het verschaffen van de 

gevraagde documenten. Het huwelijk dat het meisje dacht te zijn aangegaan met de Nederlander heeft 

overigens in werkelijkheid nooit plaatsgevonden. Dit was slechts als schijnmiddel opgezet om het 

meisje naar Nederland te lokken.  

Bij het tweede geval dat in het onderzoek van Buijs en Verbraken (1985) wordt behandeld 

waren vier Nederlandse mannen afgereisd naar de Dominicaanse Republiek. Twee van deze mannen 

hadden twee Dominicaanse vrouwen weten over te halen met hen te trouwen. Toen de vrouwen naar 

Nederland afreisden, kwamen zij terecht in het huis van een van de vier Nederlandse mannen. Deze 

man was met een andere Dominicaanse vrouw getrouwd. Er zijn tot zover drie van de vier mannen die 

naar de Dominicaanse Republiek afreisden betrokken bij dit geval van vrouwenhandel. Deze drie 

mannen en de eerder genoemde vrouw van één van deze mannen hielden de twee slachtoffers onder 

constante bewaking in een huis waar zij moesten werken als prostituees.  De betrokkenheid van de 

vierde man wordt niet duidelijk en wordt daarom in het kader van de organisatie van mensenhandel 

niet meegerekend. Ook in dit geval worden de meisjes door middel van het aangaan van een huwelijk 

naar een ander land gelokt alwaar ze uiteindelijk worden uitgebuit. Een andere overeenkomst met het 

geval uit Thailand is dat er voor zover duidelijk wordt vier personen actief betrokken zijn bij de 

organisatie. Één van die vier personen is een vrouw die gehuwd is met één van de andere daders. Uit 

de onderzochte gevallen van vrouwenhandel in het onderzoek uit 1900 bleek al dat er regelmatig 

sprake was van familiale banden tussen betrokkenen. Dat lijkt vooralsnog onveranderd te zijn 
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gebleven in de loop der jaren. De eerste twee gevallen uit Buijs en Verbraken onderscheiden zich van 

de gevallen van rond het jaar 1900, waar steeds bordelen bij betrokken waren. Dat lijkt in 1985 niet 

langer een vast gegeven. Vrouwen en meisjes kunnen ook tot prostitutie worden gedwongen vanuit 

andere locaties dan een bordeel. In deze gevallen nemen de daders dus gezamenlijk het gehele proces 

van mensenhandel voor hun rekening. Ze houden zich naast het ronselen van de vrouwen ook bezig 

met de uiteindelijke uitbuiting. Dit in tegenstelling tot de tot nu toe bekende gevallen, waar het 

ronselen door placeurs gebeurde en de uiteindelijke uitbuiting binnen een bordeel plaatsvond. 

Het derde geval beschrijft vier Portugese mannen die Portugese vrouwen vanuit Portugal naar 

Nederland en België bracht. Daar werden de vrouwen uitgebuit door ze in seksclubs te laten werken. 

De rit werd per auto afgelegd, waarbij er eerst een stop in België werd gemaakt om daar één of twee 

vrouwen bij een seksclub af te leveren. De overgebleven vrouwen werden vervolgens in Nederland bij 

een seksclub afgeleverd. Dit geval onderscheid zich van de twee hiervoor beschreven gevallen wat 

betreft de locatie waar de vrouwen terecht komen. Ze worden niet door de Portugese mannen zelf 

uitgebuit in een huis. Ze worden daarentegen afgeleverd bij seksclubs in zowel België als Nederland, 

waar de vrouwen gedwongen worden te werken. In dit geval lijken de ronselaars dus slechts een deel 

van het gehele proces van mensenhandel uit te voeren. Zij zorgen ervoor dat de vrouwen bij een 

seksclub terecht komen alwaar ze vervolgens door tewerk worden gesteld. Hetzelfde is het geval in de 

vierde case uit Buijs en Verbraken (1985). In dit geval kreeg een Chileense vrouw een baan in 

Nederland aangeboden door een Argentijnse man. De vrouwen kwamen echter terecht in een Duits 

Bordeel. Ook hier neemt de ronselaar alleen deel aan het proces van werven en onderbrengen. De 

uitbuiting vindt plaats in het bordeel. Een verschil met voorgaande gevallen is dat de Argentijnse man 

het ronselproces alleen lijkt af te handelen, waar in de andere gevallen steeds meerdere mannen bij dit 

proces betrokken waren.  

Bij het vijfde en laatste geval dat in het onderzoek van Buijs en Verbraken (1985) beschreven 

wordt zijn twee vrouwen uit Indonesië slachtoffer geworden van vrouwenhandel. Een zwager van één 

van deze vrouwen had een Indonesisch sprekende kennis in Nederland, die werk zou hebben voor de 

vrouwen. Ze kwamen echter terecht in het huis van de kennis en zijn vrouw, waar zij gedwongen 

werden tot prostitutie. Er zijn hier drie daders actief, waarbij weer onderscheid kan worden gemaakt 

tussen de persoon die het ronselproces regelde en de personen die uiteindelijk de vrouwen uitbuitten. 

In tegenstelling tot eerdere gevallen waarbij dit onderscheid kon worden gemaakt komen de vrouwen 

niet terecht bij een bordeel of seksclub, maar bij iemand thuis. Wel wordt de relatie tussen de daders 

gekenmerkt door etnische en familiale banden, aangezien de kennis van de ronselaar dezelfde taal 

spreekt en de twee uitbuiters met elkaar getrouwd zijn. 

Het onderzoek van Buijs en Verbraken beschrijft hoofdzakelijk gevallen van slachtoffers die 

naar Nederland werden getransporteerd om daar te worden uitgebuit. Vincenzo Ruggiero (1997) geeft 

diverse voorbeelden van transnationale mensenhandel met andere migratiestromen. Daarbij maakt hij 

onderscheid in twee typen daders. Enerzijds noemt Ruggiero (1997) mensenhandelaren die uitsluitend 
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actief zijn in de ronsel -en transportfase. Deze handelaren laten de slachtoffers na hun aankomst aan 

hun lot over. Het tweede type handelaren is ook uitsluitend actief in de ronsel –en transportfase, maar 

heeft veel contacten met personen/ondernemingen die de slachtoffers ergens onderbrengen en 

uitbuiten. Het tweede type komt volgens Ruggiero (1997) steeds vaker voor. Zo doet hij verslag van 

een Chinese organisatie die de slachtoffers niet alleen smokkelde, maar ook aan het werk zette. Deze 

organisatie hield dus zelf de slachtoffers onder haar hoede om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. 

Het ging hierbij om gedwongen arbeid, anders dan prostitutie. Ruggiero schaart deze organisatie onder 

het tweede type dat hij beschrijft, maar eigenlijk is hier sprake van een derde type. Deze organisatie is 

zelf immers actief in de uitbuitingsfase. De organisatie was actief in Italië, maar verdere kenmerken 

van de daders worden niet gegeven.    

Corruptie is volgens Ruggiero (1997) een veel voorkomend verschijnsel in de mensenhandel. 

Er wordt bijvoorbeeld gemeld hoe een Algerijnse mensenhandelorganisatie gebruik maakt van een 

Franse politiefunctionaris. Deze functionaris zorgde voor verblijfsvergunningen voor de slachtoffers 

van de organisatie. 

Ruggiero (1997) geeft vele voorbeelden van transnationale mensenhandel. In 1990 waren er 

duizenden vrouwen die als bruid vanuit de Filippijnen naar Duitsland zijn gekomen. Daarnaast 

beschrijft hij hoe vele vrouwen in Duitsland, Zwitserland en Italië als prostituee aan het werk worden 

gezet. Deze vrouwen waren afkomstig uit diverse landen, waaronder Brazilië, Thailand, Polen en 

Hongarije. Tevens waren er Duits-Pools-Russische netwerken die vrouwen via Polen onderbracht in 

diverse bordelen in West-Europa. Ruggiero beschrijft weinig organisatieskenmerken die voor dit 

literatuuronderzoek relevant kunnen zijn. Twee dingen worden wel duidelijk uit het onderzoek van 

Ruggiero. Het eerste is de betrokkenheid van corrupte functionarissen die mensenhandelaren van valse 

verblijfsdocumenten voor hun slachtoffers voorzien. Ten tweede zijn er volgens Ruggiero veel 

organisaties actief die de slachtoffers ronselen en vervoeren. Deze organisatie hebben contacten met 

personen/organisaties die de slachtoffers uiteindelijk aan het werk zetten en daarmee uitbuiten.  

Een ander onderzoek naar mensenhandel uit de periode die in dit hoofdstuk wordt beschreven 

is gedaan door Essy van Dijk. Hierin komen geen uitgebreide gevalsbeschrijvingen voor. Wel geeft 

van Dijk vrij nauwkeurig de resultaten weer van een omvangrijk onderzoek. Ze beschrijft uiteindelijk 

drie soorten samenwerkingsverbanden tussen de daders die deel hebben uitgemaakt van haar 

onderzoek. Van Dijk (2002) geeft, alvorens dieper in te gaan op diverse soorten 

samenwerkingsverbanden van de daders, een overzicht van het gemiddelde aantal personen dat bij 

diverse zaken van mensenhandel als verdachte is aangemerkt. De cijfers uit dit onderzoek zijn 

gebaseerd op 521 personen die in een periode van 1997 tot 2000 in een opsporingsonderzoek als 

verdachte zijn aangemerkt. Van dit aantal zijn uiteindelijk 406 verdachten daadwerkelijk vervolgd. Er 

wordt overigens een onderscheid gemaakt tussen binnenlandse –en transnationale gevallen van 

mensenhandel. In 54% van de  transnationale gevallen bedroeg het aantal daders tussen de één en de 

vijf personen. In meer dan de helft van de gevallen die door van Dijk zijn onderzocht kwam het 
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gemiddelde aantal daders overeen met de individuele gevallen die in dit literatuuronderzoek zijn 

geanalyseerd. In vrijwel alle geanalyseerde gevallen varieerde het aantal daders immers ook tussen de 

één en de vijf personen. Dit neemt uiteraard niet weg dat er met 46% nog altijd een zeer groot 

percentage van de gevallen door zes of meer personen is georganiseerd. Dit cijfer kan door de analyse 

van de individuele gevallen die zijn behandeld niet worden ondersteund. Een mogelijke verklaring 

voor het feit dat dit niet tot uiting komt in de tot nu toe geanalyseerde gevallen is dat er voor het 

organiseren van een individueel geval van mensenhandel maar weinig personen nodig zijn. Tijdens het 

opsporingsonderzoek is de politie er in een aantal gevallen wellicht in geslaagd meer personen in kaart 

te brengen die tot dezelfde organisatie horen en op een of andere wijze ook bij mensenhandel 

betrokken zijn geweest. Daardoor blijven deze personen bij de gevalsbeschrijvingen, die overigens 

regelmatig door het slachtoffers worden gegeven, buiten beeld. Er moet bovendien nog rekenschap 

worden gegeven van de mogelijkheid dat de politie, bij de gevallen waarbij ze niet meer dan vijf 

personen als dader heeft kunnen vaststellen, hiertoe wellicht niet in staat is geweest terwijl er in 

werkelijkheid wel meer personen bij de zaak betrokken waren. 

In het onderzoek van van Dijk (2002) zijn aan de hand van de gevonden dadereigenschappen 

drie typen samenwerkingsverbanden van elkaar onderscheiden. Het eerste type is de zogeheten solist, 

waarbij één persoon meerdere meisjes voor zich heeft werken. De solist is een type dat hoofdzakelijk 

bij binnenlandse mensenhandel voorkomt en slechts in kleine mate bij transnationale mensenhandel. 

Dit wordt tevens ondersteund door de resultaten uit geanalyseerde gevallen, waarbij het zelden 

voorkwam dat een persoon alleen handelde. In de gevallen waarin slechts één persoon bekend was als 

dader, hield deze persoon bovendien niet meerdere meisjes onder zich. In plaats daarvan werden de 

meisjes afgeleverd bij een bordeel of, zoals bij het geval van de handel in bruiden, doorverkocht aan 

een andere persoon. Het tweede type samenwerkingsverband dat van Dijk (2002) beschrijft, is de 

geïsoleerde groep. Deze groep bestaat uit meer dan twee personen en neemt het gehele proces van 

mensenhandel voor haar rekening. De eerste twee geanalyseerde gevallen van mensenhandel van dit 

hoofdstuk lijken door geïsoleerde groepen georganiseerd te zijn. In beide gevallen was er sprake van 

twee of meer personen die tezamen bij het gehele proces van mensenhandel betrokken waren.
4
 Bij een 

aantal gevallen uit het onderzoek van Buijs en Verbraken (1985) was dit ook al het geval. Toch lijkt de 

situatie waarbij een geïsoleerde groep het gehele proces van mensenhandel regelt, met name ten 

opzichte van de gevallen van mensenhandel die zich rond het jaar 1900 afspeelden, een nieuwe 

ontwikkeling te zijn vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Dat is althans de periode waarin 

deze situatie voor het eerst beschreven wordt in de literatuur. Volgens van Dijk (2002) is de 

hoofdverdachte van de geïsoleerde groep vaak de eigenaar van een bordeel. Dit gegeven is in de 

                                                             
4 Hoewel de definitie van geïsoleerde groep aangeeft dat het moet gaan om méér dan twee personen, wordt een situatie 

waarbij bekend is dat er twee personen bij een geval betrokken zijn ook tot de geïsoleerde groep gerekend. De reden daarvoor 

is dat het vanwege de term solist lastig is om een samenwerkingsverband van twee personen hieronder te laten vallen, 

aangezien deze term staat voor iemand die alleen handelt.  
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geanalyseerde gevallen niet terug te vinden, althans, in de gevallen waarbij meisjes worden afgeleverd 

bij een bordeel wordt uit de beschikbare gegevens niet duidelijk of er sprake is van een geïsoleerde 

groep. Het is immers mogelijk dat er verschillende ronselaars actief zijn, die aan verschillende 

bordelen meisjes afleveren. In dat geval kan er niet meer gesproken worden van een geïsoleerde groep. 

In de gevallen waarbij een vastgestelde groep personen het gehele proces van mensenhandel voor haar 

rekening neemt, worden de slachtoffers vaak in een huis van één van de daders uitgebuit en wordt er 

geen melding gedaan van het feit dat dit huis een bordeel is. 

Er kan niet met volledige zekerheid van uitgegaan worden dat de gevallen waarin geïsoleerde 

groepen actief lijken te zijn, dit ook daadwerkelijk zo is. Net als eerder werd aangegeven bij het 

gemiddelde aantal betrokken personen bij een geval van mensenhandel, is het mogelijk dat er slechts 

een deel van de gehele organisatie is opgespoord. Dit deel lijkt dan een geïsoleerde groep te zijn, 

terwijl deze groep in werkelijkheid onderdeel uitmaakt van een groter crimineel netwerk, het derde 

type samenwerkingsverband dat van Dijk (2002) onderscheidt. Een groep die in een 

opsporingsonderzoek als onderdeel van een crimineel netwerk wordt beschouwd, regelt niet zelf het 

gehele proces van mensenhandel. De groep heeft contacten met meerdere andere (sub)groepen en 

ronselt in sommige gevallen zelf vrouwen, maar in andere gevallen worden deze vrouwen aangeleverd 

door andere groepen (van Dijk, 2002). In 55% van de gevallen werden de groepen in de 

opsporingsonderzoeken als onderdeel van een crimineel netwerk beschouwd. In 45% van de gevallen 

was er dus sprake van een solist of een geïsoleerde groep. Deze percentages lijken enigszins overeen te 

komen met de onderverdeling van het gemiddelde aantal daders dat bij een geval van mensenhandel 

betrokken is. Het is dus mogelijk dat het grootste gedeelte van de gevallen waarbij het gemiddelde 

aantal daders tussen de één en de vijf bedraagt door de samenwerkingsverbanden solist en geïsoleerde 

groep zijn uitgevoerd en de gevallen waarbij zes of meer daders betrokken waren door criminele 

netwerken. De vraag is echter in hoeverre deze twee verschillende kenmerken met elkaar 

samenhangen. Het is immers ook mogelijk dat een solist in werkelijkheid onderdeel is van een 

crimineel netwerk of een geïsoleerde groep uit meer dan vijf personen bestond maar geen deel 

uitmaakte van een crimineel netwerk. Het feit dat in het grootste gedeelte van de 

opsporingsonderzoeken sprake was van een crimineel netwerk lijkt deze gedachte (deels) te 

ondersteunen. De samenhang naar deze twee variabelen is door van Dijk (2002) echter niet nader 

onderzocht. Een aantal vragen dat in het kader van dit literatuuronderzoek over de organisatie van 

mensenhandel wordt gesteld kan aan de hand van de studie van van Dijk (2002) niet worden 

beantwoord. Het wordt bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de onderlinge verhoudingen tussen betrokken 

personen zijn. Daardoor kunnen er over deze organisatiekenmerken geen conclusies worden getrokken 

wat betreft eventuele overeenkomsten en verschillen in de organisatie van mensenhandel in de 

onderzochte perioden.  

Desondanks wordt er ook een aantal kenmerken beschreven waaruit wel bepaalde 

overeenkomsten, dan wel verschillen met eerder beschreven gevallen kunnen worden afgeleid. 
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Hierboven werd al het een en ander duidelijk over het gemiddelde aantal daders per 

opsporingsonderzoek. Daarin lijkt wel een stijging op te treden in de loop der jaren, gezien het grote 

percentage gevallen waarbij zes of meer personen betrokken waren. Bij de gevallen van mensenhandel 

in het vorige hoofdstuk waren immers in bijna elk geval maximaal vijf personen betrokken. Van Dijk 

(2002) beschrijft daarnaast dat 24 procent van de verdachten in de opsporingsonderzoeken van het 

vrouwelijke geslacht was. Dit ondersteunt de bevinding dat er regelmatig vrouwen betrokken zijn bij 

de mensenhandel, een gegeven dat niet verschilt van de gevallen van mensenhandel van vóór 1989. 

Bovendien is de vrouw in een aantal gevallen tevens de echtgenote van een andere verdachte, een feit 

dat evenmin verschilt van eerdere bevindingen. Er zijn bij veel gevallen naast huwelijken ook andere 

familierelaties gevonden tussen verdachten. De bevindingen uit van Dijk betekenen uiteraard niet dat 

er bij mensenhandel altijd twee of meer personen betrokken zijn. Niet voor niets wordt de solist als 

een aparte categorie onderscheiden. Het blijft echter zo dat van dergelijke onderzochte gevallen met 

relatief weinig zekerheid gesteld kan worden dat iemand alleen heeft gehandeld. 

 

 

5.2 Algemene beschouwingen 

 

Er is een aantal conclusies te verbinden aan de organisatiekenmerken van de gevallen van 

mensenhandel die in dit hoofdstuk aan bod komen. Bij deze gevallen werden de meisjes op de reis 

zelden nog begeleid door de bordeelhouder. Dit was bij de gevallen uit hoofdstuk vijf nog wel 

regelmatig het geval. In de meeste gevallen uit dit hoofdstuk werden de slachtoffers begeleid door de 

perso(o)n(en) die als ronselaar werkzaam waren. Bovendien werden de meisjes niet langer uitsluitend 

bij een bordeel ondergebracht. In een aantal gevallen kwamen de meisjes in het huis van één van de 

uitbuiters terecht. Deze wijze van mensenhandel bedrijven is in eerdere gevallen nog niet naar voren 

gekomen. Hoewel er dus sprake is van verschillende manieren waarop de meisjes worden geronseld en 

ondergebracht, lijkt de variatie hierbinnen echter beperkt tot een klein aantal mogelijkheden.  

Er is nog een aantal kenmerken dat bij relatief veel gevallen terugkeert. Het geslacht van de 

daders is één van die kenmerken. In 1900 bleek al dat er veel vrouwen betrokken waren bij de handel 

in vrouwen. De madame van het bordeel was uiteraard vrouwelijk, net als de ronselaar/placeuse dit in 

een aantal gevallen was. De onderzoeken van Buijs en Verbraken en van Dijk  laten geen ander beeld 

zien. Ook bij een aantal gevallen die in dit onderzoek zijn onderzocht zijn vrouwen betrokken. In deze 

gevallen zijn ze vooralsnog echter niet actief in de rol van placeuse. De vrouwen zijn vaak betrokken 

als mede-uitbuiter, waarbij ze de echtgenote zijn van een andere uitbuiter. Uit de gevallen uit het 

onderzoek van Buijs en Verbraken blijkt de actieve rol van vrouwen uitsluitend in de gevallen waarin 

de vrouwen in een huis worden ondergebracht en niet in de gevallen waarbij de vrouwen terecht 

komen in een bordeel of een seksclub. Overigens blijkt hieruit wel dat er met regelmaat familiale 

verbanden bestaan tussen de betrokkenen, met name in de vorm van een huwelijk tussen twee 
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betrokkenen. Verder is er per geval van mensenhandel een beperkt aantal personen betrokken. Het 

aantal betrokken personen varieert van minimaal één persoon en het bordeel tot maximaal vier 

personen en een bordeel of seksclub. De reden waarom het bordeel en de seksclub als aparte eenheid 

worden genoemd is dat deze bedrijven als zodanig deel uitmaken van de organisatie van 

mensenhandel en het niet duidelijk wordt hoeveel personen er binnen het bedrijf werkzaam zijn, noch 

welk deel van het personeel betrokken is bij de uitbuiting van de vrouwen. Het aantal betrokken 

personen in gevallen waarbij geen bordeel betrokken is en de vrouwen in een privéhuis worden 

uitgebuit varieert ook weinig, namelijk van drie tot vier. In deze gevallen nemen de betrokkenen zowel 

het ronselproces als de uiteindelijke uitbuiting voor hun rekening. Bij deze conclusies wordt 

volledigheidshalve nogmaals benadrukt dat, hoewel elk individueel geval haar eigen kenmerken draagt 

wat betreft het aantal betrokken personen, geslacht van deze personen, de plaats waar de vrouwen 

terecht komen enzovoorts, deze conclusies worden getrokken op basis van het feit dat het genoemde 

kenmerk bij relatief veel gevallen voorkomt. Het is bijvoorbeeld niet zo dat bij elk onderzocht geval 

van mensenhandel een vrouw als ronselaar en/of uitbuiter betrokken is. Dit is slechts bij relatief veel 

gevallen vastgesteld. 

De organisatiekenmerken die in het onderzoek van Ruggiero (1997) naar voren komen, zijn 

niet toe te kennen aan individuele daders. Ruggiero geeft daarentegen weer wat de meest 

voorkomende handelswijzen zijn van de mensenhandelorganisaties die in zijn onderzoek aan bod 

komen. Hij beschrijft dat er twee soorten organisaties actief zijn in de mensenhandel. Enerzijds zijn er 

organisaties die uitsluitend actief zijn in de ronsel –en transportfase. Zij laten de slachtoffers aan hun 

lot over op het moment dat ze in het land van bestemming zijn aangekomen. Anderzijds zijn er 

organisaties die naast het ronselen en vervoeren van hun slachtoffers, tevens contacten hebben met 

personen/organisaties die de slachtoffers aan het werk zetten. Uit de voorbeelden die Ruggiero geeft, 

blijkt tevens dat corruptie een belangrijke factor is in het plegen van mensenhandel. 
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6. Kenmerken van de organisatie van mensenhandel van 2000 tot heden 

 

6.1 Concrete gevalsbeschrijvingen van mensenhandel vanaf het jaar 2000 

 

In de literatuur over mensenhandel die na 1999 is verschenen, zijn relatief weinig 

gevalsbeschrijvingen te vinden die voor het doel van dit literatuuronderzoek bruikbare informatie 

bevatten. Veelal wordt er bij een gevalsbeschrijving zeer kort weergegeven wat een bepaald 

slachtoffer is overkomen, zonder dat daarbij specifieke informatie over de kenmerken en werkwijzen 

van de daders wordt verschaft. De nadruk ligt in deze literatuur meer op het beschrijven van grotere 

organisatiestructuren van de groepen die zich schuldig maken aan mensenhandel, waarbij met name 

criminele organisaties en criminele netwerken veel aandacht krijgen. Men volstaat hierbij echter vaak 

met de enkele vermelding van het feit dat er een bepaalde criminele organisatie of crimineel netwerk 

betrokken was bij de situatie. 

Er bestaat een rapport van de rapporteur van mensenhandel van de Verenigde Naties gevonden 

waarin een tweetal gevallen van mensenhandel is beschreven (Report of the Special Rapporteur on 

trafficking in persons, especially women and children, 2009:8-9). Eén van die gevallen betreft echter 

een vorm van uitbuiting in een andere vorm van arbeid dan de uitbuiting in de prostitutie die de meeste 

gevallen kenmerkt. Dit geval zal later in dit hoofdstuk worden beschreven na een gevalsbeschrijving 

die tevens anders van aard is dan de meeste gevallen die in dit literatuuronderzoek aan bod komen. Het 

andere geval uit het rapport gaat over een 19-jarig meisje uit de Filippijnen dat onder valse 

voorwendselen naar Maleisië is gelokt. Samen met twee andere meisjes is zij geronseld door één man. 

De reis naar Maleisië werd per boot gemaakt en eenmaal aangekomen stond er een tweede man op hen 

te wachten. Deze man bracht hen in contact met een derde man die de paspoorten van de meisjes in 

beslag nam. De meisjes werden vervolgens op het vliegtuig gezet naar een andere plaats waar een 

vrouw hen opwachtte, ze meenam naar een club en ze daar uitbuitte. De meisjes moesten in die club 

zingen zonder dat ze ervoor betaald kregen. Er zijn bij dit geval dus voor zover bekend vier personen 

betrokken, waaronder één vrouw. Verder is er uit de beschikbare informatie echter weinig af te leiden 

over de betrokken daders. Zo is het onduidelijk of het hier een compleet zelfstandig opererende groep 

betreft, of dat elke betrokkene juist als individu zelfstandig handelt en daarbij in dit geval de betrokken 

personen heeft benaderd. Wat wel duidelijk wordt is dat elke persoon een bepaald deel van het proces 

beheert. De eerstgenoemde man ronselde de vrouwen, terwijl de twee andere mannen ervoor zorgden 

dat de vrouwen uiteindelijk terecht kwamen bij de eindbestemming, de uitbuitende vrouw. Er is niets 

dat erop duidt dat de mannen in deze fase nog steeds betrokken zijn bij het proces, noch dat één van 

deze mannen een relatie zou hebben met de vrouw. Dit in tegenstelling tot wat eerder wel bij veel 

gevallen is gevonden.   

 In Ebbe en Das is een drietal gevallen van mensenhandel gevonden. Het eerste geval van deze 

drie beschrijft een 21-jarige Nigeriaanse vrouw die werd geronseld door een vriendin van de moeder 
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van deze vrouw (Ebbe en Das, 2008:23). De twee vrouwen reisden vervolgens af naar Italië, waar een 

man hen opwachtte. Deze man, die zich voordeed als de echtgenoot van de ronselaar, vertelde het 

meisje dat hij veel geld had betaald voor haar reis naar Italië en dat zij dit geld moest terugverdienen 

door middel van straatprostitutie. Bij dit geval is een aantal kenmerken vast te stellen die bij eerder 

onderzochte gevallen ook al zichtbaar waren. Zo is het aantal betrokkenen ook in dit geval met twee 

personen niet groot. Bovendien is er een vrouw bij betrokken, hetgeen in eerdere gevallen van 

mensenhandel ook regelmatig voorkwam. Tot slot is er een familieband tussen de twee betrokkenen in 

de vorm van een vermeend huwelijk. Of de daders ook daadwerkelijk getrouwd waren, wordt uit de 

beschikbare informatie niet duidelijk. 

Het tweede geval dat in Ebbe en Das (2008:59) wordt beschreven betreft een Chinees echtpaar 

dat meisjes onder valse voorwendselen ronselt en ze vervolgens uitbuit door ze in de prostitutie te 

laten werken. De twee broers en de zus van de echtgenote van het echtpaar waren tevens betrokken bij 

de mensenhandel. Bij deze groep was een duidelijke rolverdeling zichtbaar. De echtenoot van het 

echtpaar zorgde voor de rekrutering van de slachtoffers en de twee vrouwen hielden contact met de 

familie van de meisjes. Zij gaven steeds aan de familie door dat het goed ging met de meisjes en ze 

stuurden iedere keer wat geld op naar de ouders, die op deze manier het salaris ontvingen waar de 

meisjes hard voor hadden „gewerkt‟. De twee broers hadden de taak om de meisjes die werden 

uitgebuit, indien nodig door middel van dwang, onder controle te houden om te voorkomen dat de 

meisjes niet mee wilden werken en dat ze zouden kunnen vluchten. Van deze groep mensenhandelaren 

is bekend dat ze zeker vijftig jonge meisjes op bovenstaande wijze het slachtoffer hebben gemaakt van 

deze lucratieve handel. Drie van deze meisjes zijn uiteindelijk zelf als dader betrokken geraakt bij de 

handel doordat ze hebben bijgedragen aan de handel, bijvoorbeeld door middel van het geven van 

winstgevende suggesties. Één van de meisjes kwam bijvoorbeeld met het idee om zich vaker dan eens 

voor te doen als maagd omdat maagden meer geld opleveren. Dit winstgevende idee werd vervolgens 

geïmplementeerd in de standaard werkwijze van de groep. Het is wederom opvallend dat er ook bij dit 

geval weer een beperkt aantal personen actief is. De groep bestaat uit vijf personen die onderling het 

werk verdelen, waarbij twee van de vijf personen van het vrouwelijk geslacht is. Er staat bovendien 

echtelijke verbinding tussen twee van de betrokkenen en de overige betrokkenen zijn allen familie van 

de echtgenote van het echtpaar. Met deze constatering lijkt de eerder vastgestelde tendens, waarbij het 

veelvuldig voorkomt dat er bij een individueel geval van mensenhandel maar weinig personen 

betrokken zijn, een deel van deze betrokkenen vaak vrouw is en dat deze personen veelal een 

familiaire band hebben met elkaar, zich voort te zetten. 

Er zijn ook gevallen waarin het zo lijkt te zijn dat de dader geheel zelfstandig heeft gehandeld. 

In Aronowitz (2009:44) wordt een geval beschreven van een Keniaanse vrouw die via een vriend met 

een Duitse man in contact is gekomen, op wie ze uiteindelijk verliefd werd en met wie ze is 

meegereisd naar Duitsland. Eenmaal in Duitsland aangekomen werden haar verblijfsdocumenten 

ingenomen door haar vriend en moest ze voor hem werken als prostituee. Hoewel hier sprake lijkt te 
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zijn van een solist, is het onduidelijk of de vriend van het slachtoffer, die haar aan de dader voorstelde, 

op de hoogte was van zijn bedoelingen. Als dit wel het geval is, zijn er al tenminste twee personen bij 

dit geval betrokken. Bovendien blijven verdere kenmerken van de dader onbekend omdat de situatie 

wordt beschreven vanuit het perspectief van het slachtoffer. Het zou bijvoorbeeld mogelijk kunnen 

zijn dat de man meerdere vrouwen als prostituee voor zich had werken in Duitsland, of dat hij daar 

onderdeel was een organisatie die op grotere schaal vrouwen uitbuitte in de prostitutie. Op basis van 

een dergelijke gevalsbeschrijving kunnen veel kenmerken dus worden bevestigd noch uitgesloten. Het 

blijkt in elk geval eens te meer hoe divers de verschillende gevallen van mensenhandel kunnen zijn. 

 

 

6.2 De handel in bruiden 

 

Het derde en laatste geval dat in Ebbe en Das (2008:95) wordt beschreven is van andere aard dan de 

voorgaande gevallen die in dit literatuuronderzoek zijn behandeld. Hoewel het weer een vorm van 

vrouwenhandel betreft, gaat het in dit geval om de handel in bruiden in Nepal en omliggende landen. 

Het is het eerste geval van handel in bruiden dat in de literatuur is gevonden dat expliciet uiteen wordt 

gezet. Dat betekent echter niet dat er sprake is van een nieuwe vorm van mensenhandel, die eerder en 

elders nog niet is voorgekomen. Collard (1900:8) maakte al melding van een dergelijke handel in 

bruiden die zich afspeelde rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw. Het 

betekent evenmin dat het een vorm van mensenhandel betreft die relatief weinig voorkomt. In de 

literatuur zijn verschillende voorbeelden te vinden uit diverse regio‟s in de wereld, waarbij er bruiden 

worden gezocht die later worden verhandeld en/of in de prostitutie worden uitgebuit (Cameron, 

2008:88). Voorbeelden die worden gegeven zijn Japanse mannen die op zoek zijn naar Colombiaanse 

vrouwen om met hen te trouwen en Albanese meisjes die als bruid worden gevraagd maar vervolgens 

worden doorverkocht aan bordelen (Cameron, 2008:88). Er kan met betrekking tot deze vorm van 

mensenhandel dus niet gesteld worden dat er sprake is van een nieuwe vorm van mensenhandel vanaf 

het jaar 2000 opzichte van de mensenhandel van vóór het jaar 2000. Het is slechts het eerste concrete 

voorbeeld dat is gevonden. Omdat deze vorm van mensenhandel nog niet eerder aan de orde is 

gekomen in deze literatuurstudie, wordt eerst kort weergegeven wat de handel in bruiden inhoudt. De 

handel in bruiden laat zich kenmerken door vrouwen die zich, vaak door armoede uit nood geboren, 

laten overhalen met een persoon te trouwen. Deze persoon betaalt dan voor zijn bruid. Er zijn talloze 

websites op internet te vinden waarop vrouwen als bruid worden aangeboden (Thapa, 2008:95). De 

vrouwen zijn hier echter niets meer dan handelswaar van de koper. Ze dienen deze dan ook te voorzien 

van seks en ze worden geacht te werken in het huishouden (Thapa, 2008:95). Veel vrouwen worden 

mishandeld en/of doorverkocht om op die manier geld aan hen te verdienen. In de gevonden 

gevalsbeschrijving was het niet anders. In dit geval is een meisje uit Bangladesh verkocht aan een man 
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die haar meenam naar Pakistan. Na een maand met deze man getrouwd te zijn, wist ze te ontsnappen 

toen ze doorkreeg dat deze man haar weer met een andere man wilde laten trouwen (Thapa, 2008:95).  

Het is moeilijk om uit dit geval kenmerken af te leiden die van belang kunnen zijn voor het 

doel van dit literatuuronderzoek. De vragen die in het kader van dit literatuuronderzoek worden 

gesteld om de organisatie van mensenhandel in kaart te kunnen brengen, zijn aan de hand van één 

gevalsbeschrijving van de handel in bruiden voor deze vorm van mensenhandel moeilijk te 

beantwoorden. Het wordt uit het beschreven geval niet duidelijk welke personen en/of partijen er bij 

dit geval betrokken waren. Hoewel het bekend is dat er veel websites zijn waarop vrouwen als bruid 

worden aangeboden, wordt het niet duidelijk of de man in het onderhavige geval ook via een website 

bij de bruid terecht is gekomen. Daarnaast is er over de man die de vrouw koopt verder niets bekend. 

Wellicht is hij vaker betrokken bij dergelijke transacties met bruiden, maar hierover valt niets met 

zekerheid te zeggen.  Over het aantal personen dat bij dergelijke gevallen van mensenhandel betrokken 

is, kan ook niets met zekerheid worden gezegd. Het is mogelijk dat de man zelfstandig opereerde maar 

het is ook mogelijk dat hij onderdeel was van een grotere organisatie.  

Thapa (2008:97) meldt naast het onderhavige geval situaties waarbij een groep mannen arme 

dorpen op het platteland van Nepal intrekt waarbij één van deze mannen zich voordoet als potentiële 

bruidegom op zoek naar een bruid. De overige mannen spelen dan de rol van broers en neven van de 

bruidegom. Bij dergelijke gevallen zijn dus meerdere mannen betrokken maar concrete aantallen 

kunnen niet worden vastgesteld. Dat is evenmin mogelijk bij de websites waarop de bruiden worden 

aangeboden. Deze websites moeten worden bijgehouden, de bruiden moeten worden geronseld en in 

contact worden gebracht met de potentiële bruidegom, maar het aantal personen dat zich hiermee 

bezighoudt is onbekend en kan bovendien per website verschillen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 

dat er organisaties zijn die zich op grote schaal bezighouden met de handel in bruiden en dat deze 

grootschaligheid zich onder andere uit in het beheer van meerdere websites. Om hier echter meer over 

te weten te komen, alsmede van de wijze waarop deze vorm van vrouwenhandel zich heeft 

ontwikkeld, zou er een onderzoek moeten worden ingesteld naar deze specifieke vorm met 

onderzoeksvragen die erop gericht zijn de organisatie van dit verschijnsel en de ontwikkeling daarvan 

te onderzoeken. Dit betekent niet dat er nog helemaal geen onderzoek is verricht naar de handel in 

bruiden. Cornelissens, Kuppens en Ferwerda (2009) hebben onderzoek gedaan naar gedwongen 

huwelijken in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt reeds dat ook deze specifieke vorm van 

vrouwenhandel op haar beurt bestaat uit zeer uiteenlopende vormen, waarvan overigens nog 

afgevraagd kan worden of ze zich allen afspelen binnen de sfeer van mensenhandel.
5
 Bovendien is dit 

een verkennend onderzoek naar de aard en aanpak van gedwongen huwelijken in Nederland. De 

werkdefinitie die door Cornelissens et al. (2009) wordt gehanteerd, laat de vraag open of bij 

                                                             
5 Zie voor diverse vormen van gedwongen huwelijken in Nederland pagina 31 van Cornelissens, Kuppens en Ferwerda 

(2009). 
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gedwongen huwelijken sprake is van mensenhandel omdat het oogmerk tot uitbuiting aan deze 

definitie ontbreekt.
6
  

Er komt slechts één praktijkvoorbeeld voor in het onderzoek (Cornelissens et al., 2009:18). 

Twee Pakistaanse mannen werden verdacht van het ontvoeren van een Pakistaanse vrouw, familielid 

van beide mannen, om haar in Pakistan onder dwang te laten trouwen. Het is ten eerste maar de vraag 

of, gelet op de werkdefinitie van Cornelissens et al. (2009), hier sprake is van vrouwenhandel. Het is 

immers goed mogelijk dat het oogmerk van de mannen gericht is op het huwen van een familielid naar 

cultureel gebruik en niet op uitbuiting van de vrouw. Daarmee spelen de situaties uit dit onderzoek 

zich eerder af in de sfeer van uithuwelijken dan in de sfeer van mensenhandel. Het onderzoek van 

Cornelissens et al. (2009) en de bevindingen daarin worden veelal afgespiegeld aan en in verband 

gebracht met eergerelateerd geweld. De aard van gedwongen huwelijken zoals deze door Cornelissens 

et al. (2009) is onderzocht, lijkt daarmee een andere te zijn dan de aard van de handel in bruiden, een 

zekere vorm van mensenhandel. Desalniettemin  is van belang kennis te nemen van het feit dat er 

verschillende vormen zijn van mensenhandel, waarvan de aard per vorm kan verschillen. Dat kan 

consequenties hebben voor de wijze waarop een specifieke vorm van mensenhandel wordt 

georganiseerd, alsmede voor de wijze waarop bepaalde kenmerken van een vorm van mensenhandel, 

zoals de handel in bruiden, in de loop der jaren kunnen veranderen. Het blijkt uit het feit dat deze vorm 

van mensenhandel  reeds in het proefschrift van Collard (1900) wordt genoemd, dat de handel in 

bruiden een vorm van mensenhandel is die al lang bestaat. In de literatuur is echter te weinig 

informatie te vinden over de handel in bruiden om ook voor deze vorm van mensenhandel de 

onderzoeksvraag van dit literatuuronderzoek te kunnen beantwoorden.  

 

 

6.3 Uitbuiting in andere sectoren dan de prostitutie 

 

Een veel voorkomende vorm van mensenhandel is gedwongen arbeid op boerderijen en 

plantages (Aronowitz, 2009:32, 38). Slachtoffers worden door een ronselaar misleid en komen 

uiteindelijk op een plantage terecht. Hier worden ze bewaakt door gewapende mannen die veel fysiek 

geweld gebruiken wanneer iemand probeert te ontsnappen. Het is echter onduidelijk hoe de 

betrokkenen aan elkaar verbonden zijn, hoeveel personen erbij zijn betrokken en hoe de onderlinge 

verhoudingen zijn tussen de betrokkenen. Er zijn ook gevallen van gedwongen arbeid zoals zojuist 

beschreven, waar geen ronselaar aan te pas komt. In deze gevallen zijn het de criminele organisaties 

die de slachtoffers ontvoeren en zelf aan het werk zetten. Dit overkwam onder andere twee jongens uit 

Thailand die op een vissersboot aan het werk werden gezet (Aronowitz, 2009:42). Uit de 

gevalsbeschrijving blijkt overigens niet of dit een transnationaal geval van mensenhandel is.  

                                                             
6 De werkdefinitie van gedwongen huwelijken van Cornelissens et al. (2009) is te vinden op pagina 30 van de rapportage. 



46 
 

Kenmerkend voor deze vorm van mensenhandel is verder dat de legale economie profiteert van de 

illegale economie. De producten van de boerderijen, plantages en kwekerijen, waar veel mensen 

worden uitgebuit, worden immers uiteindelijk op de legale markt gebracht of geëxporteerd. Er bestaat 

daardoor een symbiotische relatie tussen de legale en de illegale markt. Schattingen leverden 

bijvoorbeeld op dat in Italië in 2000 het aandeel van het bruto nationaal product dat afkomstig was van 

de illegale markt liefst 28 procent bedroeg (Aronowitz, 2009:33).  

Hetzelfde geldt voor het tweede geval uit het rapport van de Verenigde Naties. Aan het begin 

van dit hoofdstuk werd hier al naar verwezen als een geval van uitbuiting in een andere sector dan de 

prostitutie. Het betreft een transnationaal geval van uitbuiting in de visserijsector van Thailand, waar 

een jongen uit Laos in terecht is gekomen. Deze jongen is hiertoe geronseld door een man uit Laos. 

Eenmaal aangekomen in Thailand werd de jongen samen met ongeveer veertig andere mannen 

constant bewaakt door meerdere gewapende mannen. Exacte aantallen van de bewakers worden echter 

niet gegeven. Het lijkt hier evenwel te gaan om een grote organisatie die in staat is een groot aantal 

mannen tegelijkertijd tewerk te stellen in de visserij. Veel meer dan het zojuist genoemde wordt in het 

rapport niet vermeld. Het is daarom bijvoorbeeld niet te achterhalen of er nog meer ronselaars voor 

deze organisatie actief zijn, of deze organisatie alleen in Laos ronselt en hoe groot de organisatie 

precies is. Betrokkenheid van vrouwen wordt niet vermeld bij dit geval en het is evenmin bekend wat 

de mogelijke banden tussen de betrokkenen zijn. Het is bovendien onmogelijk vast te stellen tot in 

hoeverre dit voorbeeld representatief is voor deze vorm van mensenhandel. 

 In Aronowitz (2009:33, 41) wordt tevens melding gemaakt van een verschijnsel dat in 

andere literatuur nog niet is benoemd, namelijk van gezinnen die een persoon in het huishouden 

opnemen en daar onder de slechts denkbare omstandigheden huishoudelijk werk laten verrichten. Bij 

deze vorm van mensenhandel zijn dus ogenschijnlijk normale, fatsoenlijke mensen betrokken. De 

voorbeelden uit Aronowitz (2009) spreken van een gezin uit Parijs in Frankrijk en een gezin uit 

Michigan in de Verenigde Staten. Het slachtoffer komt in beide gevallen uit een land met een 

beduidend lagere welvaart, respectievelijk uit Togo en de Filippijnen. De slachtoffers laten zich 

misleiden door het aantrekkelijke aanbod van een goede baan in een welvarend land, terwijl ze in 

werkelijkheid zeer hard moeten werken. Het enige wat daar voor hen tegenover staat is dat ze weinig 

te eten krijgen, op de grond moeten slapen, het huis niet uit mogen en zeer slecht krijgen betaald. 

 

 

6.4 Vrouwenhandel vanuit Afrikaanse landen 

 

Van de verschillende vormen van mensenhandel is vrouwenhandel vermoedelijk de meest 

voorkomende vorm. Binnen de vrouwenhandel kan echter ook weer onderscheid gemaakt worden 

tussen diverse soorten vrouwenhandel. Eerder werd al een voorbeeld behandeld van de handel in 

bruiden als specifieke vorm. Ook de eerder genoemde handel in vrouwen vanuit Nigeria is een 
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voorbeeld van een specifieke vorm van vrouwenhandel en van deze vorm is relatief veel bekend. Over 

de wijze waarop deze vorm is georganiseerd, is een en ander terug te vinden in Siegel (2007) en 

Aronowitz (2009). Zo stelt Siegel (2007:39) dat vrouwen een toonaangevende rol spelen in de 

organisatie van vrouwenhandel vanuit Nigeria. In enkele gevallen zijn ze zelfs het hoofd van een 

internationale organisatie. In andere gevallen vervullen ze andere rollen, zoals het rekruteren van de 

slachtoffers of het uitoefenen van dwang over de slachtoffers. De bevindingen van Siegel zijn 

gebaseerd op strafdossiers bij Nederlandse rechtbanken. Onderzoeken in Noorwegen en Italië laten 

echter dezelfde patronen zien wat betreft de betrokkenheid van vrouwen en de rol die zij spelen bij 

vrouwenhandel uit Nigeria, aldus Siegel (2007). Verschillende mogelijke rollen voor de betrokken 

vrouwen zijn hierbij vastgesteld, van het assisteren van mannelijke medebetrokkenen tot 

leidinggevende zakenvrouwen. Hoewel hieruit niet blijkt hoe groot de verschillende organisaties 

kunnen zijn, wat elke betrokkene precies doet en hoe alle betrokkenen aan elkaar verbonden zijn, 

wordt wel duidelijk dat er met grote regelmaat vrouwen bij betrokken zijn. Ook wordt duidelijk dat de 

verbanden tussen de betrokkenen vaak hiërarchisch van aard zijn, gezien de soms dominante positie 

van enkele vrouwen en de soms meer onderdanige positie van andere vrouwen. Siegel heeft in haar 

onderzoek nader onderzoek gedaan naar een aantal vrouwen waarvan is vastgesteld dat zij aan het 

hoofd van de organisatie stonden, ook wel madams genaamd. 

De reden waarom vrouwenhandel vanuit Nigeria mogelijk als een aparte categorie kan worden 

gezien, is de wijze waarop dwang wordt uitgeoefend op de slachtoffers. Bij de vrouwenhandel vanuit 

Nigeria is deze dwang namelijk gebaseerd op culturele tradities en gebruiken. Vaak wordt in het 

bijzijn van een priester een eed afgelegd door het slachtoffer, waarmee ze zich verbindt aan de madam. 

In andere gevallen wordt er een contract afgesloten met de familie van het slachtoffer, waarbij 

familiebezit als onderpand dient (Siegel, 2007:45). Priesters maken dus deel uit van de organisatie van 

mensenhandel vanuit Nigeria vanwege de rol die ze spelen bij het afleggen van de eed door het 

slachtoffer. Daarnaast is de eigen familie van het slachtoffer dus ook met regelmaat betrokken bij de 

vrouwenhandel. De reden hiervoor ligt mogelijk in het motief dat de familie heeft. Dit motief is 

economische verbetering, zoals in Siegel (2007:42) wordt gesuggereerd: 

 

„wanneer moeders zien dat de buurvrouw haar levensstandaard kan verbeteren met het geld dat 

haar dochter uit Europa stuurt, neemt de bereidheid toe om zelf ook contact met een madam te 

zoeken.‟ 

 

Binnen deze specifieke categorie van vrouwenhandel is dus al enige variatie zichtbaar in de 

wijze van organisatie. Sommige madams roepen de hulp in van een priester, waar andere een contract 

afsluiten met de familie van het slachtoffer. De organisaties van de in Nederland opererende madams 

verschilden ook aanzienlijk van elkaar. Zo waren er kleine samenwerkingsverbanden van twee tot drie 

personen, waarbij familiebanden een grote rol spelen. Daarnaast was er ook sprake van grote 
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transnationale netwerken die zich verspreiden over meerdere landen, met tientallen betrokkenen met 

elk een eigen taak, zoals ronselaar of financieel adviseur. In Nigeria worden de madams meestal 

geholpen door zogeheten sponsors en trolleys. De sponsor betaalt de reis en de onkosten voor het 

slachtoffer, waarmee er een schuld ontstaat die het slachtoffer moet terugverdienen. Trolleys zijn de 

mannen die de slachtoffers op hun reis begeleiden naar de plaats van bestemming. Het wordt niet 

duidelijk of de sponsors en trolleys op een bepaalde manier verbonden zijn aan de madam of aan 

elkaar, zoals door middel van een huwelijk of een andere familiale band. 

Uit het onderzoek van Siegel wordt dus vooral duidelijk welke verschillende rollen er vervuld 

kunnen worden door Nigeriaanse vrouwen bij vrouwenhandel vanuit Nigeria. Daarbij wordt met name 

de rol van madam en de personen met wie zij in contact treedt uitgelicht. Over de totale organisatie 

wordt niet vele meer vermeld dan dat die kan verschillen van slechts een paar betrokkenen tot wel 

tientallen daders die tezamen een groot transnationaal netwerk vormen. In Aronowitz (2009) kan meer 

informatie gevonden worden over de wijze waarop vrouwenhandel uit Nigeria wordt georganiseerd. 

Zo wordt regelmatig gebruik gemaakt van smokkelbendes die vrouwen vervoeren naar Europa. Vaak 

wordt een groep slachtoffers van soms wel honderd personen, zowel mannen als vrouwen, te voet van 

Nigeria naar Marokko geleid, om van daaruit de oversteek naar Spanje te maken. Eenmaal in Spanje 

aangekomen zullen de slachtoffers daar nog enige tijd verblijven, om vervolgens naar een onderkomen 

elders in Europa te worden gebracht (Aronowitz, 2009). Uit deze gevallen blijkt hoe vrouwen op het 

eerste oog denken gesmokkeld te worden naar Europa, waar ze vervolgens vrij zijn om te gaan en 

staan waar ze willen, terwijl ze in werkelijkheid slachtoffer worden van vrouwenhandel. Onderweg 

worden veel vrouwen meerdere malen onderworpen aan seksuele handelingen om ze klaar te stomen 

voor het werk dat ze in Europa zullen gaan doen (Aronowitz, 2009:10). 

 

 

6.5 Mensenhandel en criminele netwerken 

 

In veel literatuur die mensenhandel na het jaar 2000 beschrijft, is een grote rol toegedicht aan de 

georganiseerde criminaliteit als bij mensenhandel betrokken partij. Dit in tegenstelling tot de literatuur 

over mensenhandel van voor het jaar 2000. Daardoor wordt er in deze literatuur weinig aandacht 

besteed aan individuele gevalsbeschrijvingen. Dat maakt deze onderzoeken echter niet geheel 

onbruikbaar. Ze geven veelal een overzicht van de dossiers die zijn onderzocht en daaruit komen 

gegevens naar voren die wellicht te gebruiken zijn voor de beantwoording van de onderzoeksvraag 

van dit literatuuronderzoek. Aronowitz (2009:27) stelt dat criminele groepen die zich bezighouden met 

mensenhandel veelal criminele ondernemingen zijn die deel uitmaken van criminele netwerken. 

Daarbij maken ze gebruik van bestaande smokkelroutes, kwetsbare grenzen en corrupte ambtenaren. 

Op welke wijze de corrupte ambtenaren betrokken zijn wordt vooralsnog niet duidelijk. Hetzelfde 

geldt voor de genoemde netwerken, waarvan meer specifieke kenmerken niet genoemd worden.  
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Williams (2008:135) laat zien dat mensenhandel na het jaar 2000 een zeer divers verschijnsel 

is geworden. Dit geldt voor de vele vormen van uitbuiting die allen onder de noemer mensenhandel 

vallen, alsmede voor de grote diversiteit aan samenwerkingsverbanden tussen daders die wordt 

aangetroffen. Williams (2008:136) geeft een aantal typen samenwerkingsverbanden weer die volgens 

hem tezamen het grootste deel vormen van de soorten samenwerkingsverbanden die in de 

mensenhandel te vinden zijn. Het eerste type dat hij benoemt is de opportunistische amateurs, welke 

bestaat uit individuele daders en kleine groepen van bekenden van elkaar. Het tweede type dat wordt 

benoemd is de transnationale criminele organisatie die zich bezighoudt met een breed scala aan 

activiteiten, waaronder mensenhandel. Het derde type is de traditionele criminele organisatie, zoals de 

Italiaanse mafia, de Japanse Yakuza en de Chinese 14K. Het vierde type van Williams is de etnisch 

gebaseerde organisatie, waarbij als voorbeeld Albanese netwerken worden genoemd. Tot slot is het 

vijfde type de crimineel gecontroleerde organisatie, waarbij een criminele organisatie dusdanig in een 

legale organisatie is geïnfiltreerd, dat de criminele organisatie feitelijk de dienst uitmaakt. Dit laatste 

type lijkt voor de mensenhandel het minst relevant. Van de andere types kan gesteld worden dat er in 

de praktijk veel overlap te zien zal zijn tussen de types. Er kan bijvoorbeeld worden afgevraagd 

waarom er een onderscheid wordt gemaakt tussen de traditionele criminele organisatie en de etnisch 

gebaseerde organisatie. De voorbeelden die vallen binnen de traditionele organisaties zijn immers 

allen ook hoofdzakelijk etnisch gebaseerd. Daarnaast is het zo dat veel criminele organisaties, zoals 

organisaties die te linken zijn aan de 14K, zich volgens Curtis, Elan, Hudson en Kollars (2002) 

bezighouden met diverse criminele activiteiten, waardoor ze ook onder het tweede type van Williams 

zouden kunnen vallen. Zelf stelt Williams (2008:138) overigens eveneens dat de door hem opgestelde 

lijst typeringen niet uitputtend is en dat de types niet wederzijds uitsluitbaar zijn. Het zou zelfs in 

bepaalde gevallen voorkomen dat diverse soorten organisaties met elkaar samenwerken. Dit geeft eens 

te meer aan hoe dynamisch de mensenhandel markt is en hoe divers de mogelijke 

samenwerkingsverbanden tussen de daders kunnen zijn. Criminele netwerken en transnationale 

organisaties lijken onmiskenbaar betrokken te zijn bij mensenhandel. Toch is het niet mogelijk om de 

individuele gevalsbeschrijvingen in dit literatuurverslag aan dergelijke netwerken en/of organisaties te 

verbinden.  

Criminele organisaties en/of netwerken zijn in de loop der jaren overigens ook aan 

veranderingen onderhevig. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het geval waarin twee Turks-Duitse broers twee 

Oost-Europese vrouwen in Amsterdam in een hotel als prostituee lieten werken. Ze begonnen hiermee 

in 1998 en in de jaren die volgden hebben ze hun onderneming behoorlijk uitgebreid. Uiteindelijk 

hadden ze vrouwen voor zich werken in prostitutiegebieden in Amsterdam, Alkmaar en Utrecht, 

waarbij geschat werd dat er ongeveer dertig personen voor de organisatie werkten, de slachtoffers niet 

meegerekend (Aronowitz, 2009:69). Het begon dus oorspronkelijk als een kleine illegale onderneming 

van twee broers, waarbij familiebanden tussen de daders overduidelijk een rol spelen. Eenmaal 

uitgegroeid tot en grotere illegale onderneming, kregen verschillende betrokkenen ook verschillende 
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taken. Eén persoon was verantwoordelijk voor de productie van valse documenten, anderen hadden de 

taak vrouwen te begeleiden en indien nodig te beschermen tegen agressieve klanten, en tot slot waren 

er personen die meer ondergeschikte taken verrichtten, zoals het dienen als chauffeur wanneer dat 

nodig was (Aronowitz, 2009:69). Hoewel duidelijk wordt dat in deze organisatie een duidelijke 

rolverdeling plaatshad tussen de betrokkenen, is het onbekend of alle betrokkenen nog op een bepaalde 

manier aan elkaar verbonden waren. Ook met betrekking tot de diverse fases van het 

mensenhandelproces, het ronselen, het vervoeren en het uitbuiten, blijft het onduidelijk of er bepaalde 

personen bij een specifieke fase betrokken waren. Dat criminele organisatie aan veranderingen 

onderhevig  zijn, bleek overigens al uit een eerder voorbeeld uit paragraaf 7.1. Daar werd beschreven 

hoe Chinese meisjes deel gingen uitmaken van de organisatie, terwijl ze daarvoor nog als slachtoffer 

werden uitgebuit. 

In hoofdstuk vier is de ontwikkeling van de theorievorming over georganiseerde criminaliteit 

beschreven. Daar kwam ook de opkomst van sociale netwerktheorie aan de orde waarbij de menselijke 

relaties worden onderzocht die tezamen een bepaald verschijnsel vormen. Deze theorie is door diverse 

onderzoekers ook toegepast op mensenhandel om zo een beter beeld te krijgen van de aard en de 

omvang van dit verschijnsel. Albanese (2007) hanteert de netwerk benadering om daarmee een betere 

schatting te kunnen maken van de wereldwijde omvang van mensenhandel. Albanese (2007:63) heeft, 

op basis van andere studieresultaten, gevonden dat mensenhandelaren een soort ketting van 

handelingen vormen, waarbij de drie eerder genoemden fases van ronselen, vervoer en uitbuiting van 

elkaar onderscheiden worden. Deze drie fases vormen tezamen het kettingvormige netwerk. Bij elke 

fase zou een kleine criminele groep betrokken zijn die, op de handelsbetrekkingen met de criminele 

groep uit de andere fase, verder geen bindingen heeft met deze groep (Albanese, 2007:63). De 

bevindingen lijken enigszins overeen te komen met de bevindingen van van Dijk (2002), waarin ook 

werd gesteld dat in het geval van criminele netwerken diverse zelfstandige groepen zich regelmatig 

bezighielden met een bepaalde fase van mensenhandel, zoals het ronselen. Toch blijft wederom een 

aantal vragen met betrekking tot de organisatie van mensenhandel onbeantwoord. De sociale 

netwerktheorie theorie is gericht op de onderlinge relaties tussen betrokkenen, maar door Albanese 

(2007) wordt uitsluitend aandacht besteed aan de wijze waarop betrokken criminele groepen met 

elkaar verbonden zijn. Hoe de verschillende groepen zijn opgebouwd wordt niet duidelijk. Bovendien 

wordt er een eenzijdig beeld van mensenhandel geschetst, wanneer vanuit een algemene notie gesteld 

wordt dat mensenhandelaren doorgaans een kettingvormig netwerk vormen. Eerder is immers 

gebleken hoe divers verschillende vormen van mensenhandel zijn en dat elke vorm haar eigen 

organisatiekenmerken zou kunnen hebben. Bovendien kan de organisatie binnen een bepaalde vorm 

van mensenhandel per criminele groep verschillen, waarbij de mogelijkheid dat er ook daders 

individueel actief kunnen zijn in dit geval zelfs geheel buiten beschouwing is gelaten. 

Bruinsma en Bernasco (2004) zijn, in vergelijking met de bevindingen van Albanese (2007) 

specifieker wat betreft de beschrijving van de sociale netwerken die actief zijn in de vrouwenhandel. 
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Dit geldt althans voor criminele groepen die in Nederland actief zijn, want daar zijn de bevindingen 

van Bruinsma en Bernasco (2004) op gebaseerd. Hoewel ook zij bevestigen dat de netwerken veelal 

kettingvormig zijn, onderscheiden ze twee typen criminele samenwerkingsverbanden in Nederland. 

Bruinsma en Bernasco (2004:88) maken onderscheid tussen de zogeheten kliek en de georganiseerde 

criminele groep. De kliek bestaat uit twee of drie gelijkwaardige personen, die meestal alleen in de 

uitbuitingsfase actief zijn. Dit geeft direct aan dat met betrekking tot de kliek slechts een deel van het 

hele mensenhandelproces wordt beschreven. Het wordt dus niet duidelijk wie de meisjes voor hen 

ronselt en vervoert, waardoor de organisatie van mensenhandel in deze gevallen slechts deels is 

beschreven. De georganiseerde groep bestaat uit gemiddeld elf personen, heeft een duidelijke 

taakverdeling en buit aanzienlijk meer vrouwen uit dan de kliek. Verdere organisatiekenmerken zijn 

uit de verstrekte gegevens echter niet af te leiden. Bruinsma en Bernasco (2004) geven zelf ook te 

kennen dat het voor hen moeilijk was om op basis van de bestudeerde cases vast te stellen of de 

betrokken criminele groepen criminele netwerken vormden. Daarmee lopen ze tegen eenzelfde soort 

probleem aan als het probleem dat speelt bij dit literatuuronderzoek. Ook hier is het immers moeilijk 

gebleken om uit datgene wat er in de literatuur wordt beschreven alle gewenste informatie af te leiden. 

Een ander perspectief van waaruit veel over mensenhandel geschreven wordt, wordt geboden 

door onderzoekers die zich richten op de transnationale activiteiten van de Chinese georganiseerde 

misdaad. Louise Shelley (2003) onderzoekt de transnationale mensenhandel van en naar de voormalig 

Sovjet-Unie, en constateerde en sterke toename hierin sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. 

Tevens stelt ze vast hoe met name de Chinese georganiseerde misdaad hiervan profiteert omdat nu 

voor hen de weg vrij is om mensen vanuit China naar Rusland of via Rusland te verhandelen naar 

onder meer West-Europa. Een deel van de slachtoffers is vrouwelijk en wordt verhandeld voor de 

prostitutie. Het grootste deel van de slachtoffers is echter mannelijk en wordt geronseld voor 

gedwongen arbeid in Rusland (Shelley, 2003). Ook Russische criminele groepen delen mee in de 

winst van de mensenhandel. Groepen in het oosten van Rusland werken veel samen met Japanse en 

Koreaanse georganiseerde criminaliteit om vrouwen te transporteren naar onder andere China, Japan, 

Korea en Thailand. Russische groepen die in de buurt van het Kaukasus gebergte in het Zuidwesten 

van Rusland opereren, werken veelal samen met mensenhandelaren uit Turkije om vrouwen in 

bordelen te plaatsen in Turkije, Cyprus en diverse landen in het Midden-Oosten (Shelley, 2003). De 

bestemming van de verhandelde vrouwen is dus afhankelijk van de regio waarin een Russische 

criminele groep actief is. Hetzelfde geldt voor de contacten waarmee deze groep samenwerkt om de 

vrouwen ergens onder te brengen. Er is een duidelijk verschil zichtbaar tussen criminele groepen die 

vanuit Rusland opereren en de groepen die voor de toevoer in Rusland zorgen. Het zijn hoofdzakelijk 

Russische groepen die mensenhandel vanuit Rusland zelf verzorgen, terwijl mensenhandel naar 

Rusland veelal wordt verzorgd door Aziatische criminele groepen (Shelley, 2003). De Russische 

groepen variëren van kleinschalige organisaties die slechts enkele vrouwen per jaar verhandelen tot 

grootschalige groeperingen die van het verhandelen van vrouwen hun hoofdactiviteit hebben gemaakt 
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(Shelley, 2003). Sommige groepen opereren op basis van kleine eenheden die via een netwerkstructuur 

opereren. Shelley (2003) stelt verder dat sommige van de grootschalige organisaties elementen van 

georganiseerde criminaliteit in zich dragen. Het is echter onduidelijk wat Shelley precies onder de 

term netwerkstructuur verstaat. Elke groep of combinatie van groepen vormt immers, volgens de 

theorie van sociale netwerken, een sociaal netwerk en elk sociaal netwerk kan al naar gelang haar 

specifieke kenmerken verschillen van andere netwerken. Ook de gesuggereerde betrokkenheid van de 

georganiseerde criminaliteit roept vragen op. Niet duidelijk wordt wanneer er volgens Shelley sprake 

is van georganiseerde criminaliteit. In het kader van de aanpak van transnationale georganiseerde 

misdaad zoals deze term is gedefinieerd in de conventie tegen transnationale georganiseerde misdaad 

van de Verenigde Naties, zullen alle door Shelley behandelde gevallen van transnationale 

mensenhandel, uitgevoerd door meer dan één persoon, vallen onder transnationale georganiseerde 

criminaliteit. Door grootschalige criminele organisaties los te koppelen van georganiseerde 

criminaliteit, lijkt ze te suggereren dat een criminele organisatie bepaalde kenmerken moet bevatten 

waardoor ze zich pas kwalificeert als georganiseerde criminaliteit. Hierover wijdt Shelley echter niet 

uit. Ze volstaat met de hierboven genoemde constatering dat sommige organisaties elementen van 

georganiseerde criminaliteit in zich dragen, waardoor haar concept van georganiseerde criminaliteit 

erg onduidelijk is. Er zijn nog meer vragen die in het kader van dit literatuuronderzoek gesteld 

worden, die aan de hand van de door Shelley verschafte informatie onbeantwoord blijven. Het is 

onbekend op welke wijze de Russische groeperingen zijn opgebouwd, hoe veel personen er per groep 

zijn betrokken bij de mensenhandel en welke onderlinge relaties zij hebben. Over één aspect laat 

Shelley echter geen misverstand bestaan. De Russische groeperingen kunnen niet opereren zonder de 

hulp van personen bij veiligheidsdiensten en grensbewaking. Opsporingsdiensten zijn in staat om veel 

gevallen van mensenhandel op te sporen door opsporingsmiddelen als toezicht op diverse 

telecommunicatiemiddelen zoals e-mail en telefoon. Aan de grens kunnen ook veel gevallen van 

transport van slachtoffers van mensenhandel onderschept worden, ware het niet dat er veel personen in 

deze functies betaald worden om mee te werken aan de mensenhandel (Shelley, 2003).  

Over Aziatische groepringen stelt Shelley (2003) dat veel mensenhandelaren afkomstig zijn 

van de traditionele Chinese georganiseerde criminaliteit. Daarnaast zijn er individuen bij betrokken die 

aan elkaar verbonden zijn via taal en afstamming. Hoewel ook hier weinig informatie wordt 

prijsgegeven over de wijze waarop de groeperingen zijn opgebouwd, wordt dus al iets meer duidelijk 

over sommige onderlinge relaties tussen groepsleden. Bovendien zouden er verschillende 

groeperingen actief zijn die samen een netwerk vormen dat is te herleiden naar één hoge baas. Over de 

omvang van de verschillende groeperingen, laat staan de kenmerken van de individuele leden van deze 

groeperingen, wordt verder geen informatie verschaft. 

Opvallend is tot slot dat Shelley (2003) bij het beschrijven van de groepen mensenhandelaren 

bij de door haar verstrekte gegevens steeds uitsluitend gevallen noemt waarbij sprake is van 

vrouwenhandel. Eerder in haar onderzoek stelt ze immers hoe dit slechts een klein deel is van de totale 
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mensenhandel in Rusland, omdat er veelal mannen tot arbeid worden gedwongen. Het is daarom maar 

de vraag of de gegevens over de criminele groepen die in Rusland actief zijn voor deze vorm van 

mensenhandel  gelden, terwijl dit de meest voorkomende vorm zou zijn. 

Het onderzoek van Curtis, Elan, Hudson en Kollars (2002) richt zich exclusief op 

transnationale activiteiten van Chinese misdaadorganisaties. Deze activiteiten worden per regio waar 

deze organisaties actief zijn, besproken. Hoewel hier alle mogelijke activiteiten van de Chinese 

organisaties aan bod komen, wordt ook het delict mensenhandel genoemd. Organisatiekenmerken 

zoals ze in dit literatuuronderzoek worden onderzocht kunnen hierbij echter niet worden vastgesteld. 

Bij hun bevindingen verwijzen Curtis et al. (2002) echter met grote regelmaat naar een publicatie van 

Faligot. Deze Fransman heeft een boek gepubliceerd over de Chinese mafia in Europa. De 

bevindingen van Curtis et al. (2002) met betrekking tot bepaalde organisatiekenmerken zijn zeer 

divers. De bestudeerde groepen variëren in omvang en mate van structuur. Er zijn diverse soorten 

groepen actief, van Triads tot bendes tot ad hoc gevormde groepen. Naast de vastgestelde diversiteit 

zijn er verder weinig organisatiekenmerken te ontdekken die direct aan de organisatie van 

mensenhandel te koppelen zijn. Bij de handel in mensen naar Australië, zo wordt vermeld, kan 

uitsluitend gebruik gemaakt worden van vervoer over zee of door de lucht. Dit heeft mogelijk andere 

organisatiekenmerken tot gevolg dan bestemmingen die tevens over land bereikt kunnen worden. 

Vervoer door de lucht is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de beschikking over valse papieren en 

documenten (Curtis et al. 2002:22). Wat voor soort documenten dit precies zijn, wordt niet expliciet 

vermeld, maar wederom wordt er blijk gegeven van corrupte handelingen die de mensenhandel 

faciliteren. Curtis et al. (2002) lijken met de term mensenhandel echter vooral te verwijzen naar 

smokkelpraktijken, omdat het onderzoek steeds spreekt van illegale immigranten en nergens iets 

noemt over eventuele uitbuiting van deze personen. 

 

 

6.6 Algemene beschouwingen 

 

Aronowitz (2009:12) stelt dat mensenhandel enorm is toegenomen dankzij de toegenomen middelen 

op het gebied van technologie en communicatie en de vele opengestelde grenzen die verplaatsing van 

personen vergemakkelijken. Dit is wellicht een van de grootste verschillen tussen de gevallen van 

mensenhandel uit dit hoofdstuk en de gevallen van mensenhandel die in de hoofdstukken vijf en zes 

zijn beschreven. Of deze bevinding van organisatorische aard genoemd kan worden, valt echter nog te 

bezien. Een tweede ontwikkeling die vastgesteld kan worden, en mogelijk met de eerste te maken 

heeft, is het feit dat hoe verder men terugkijkt in de tijd, des te minder divers de beschreven gevallen 

van mensenhandel worden. Hoewel ook van deze ontwikkeling betwijfeld kan worden of dit van 

organisatorische aard is, kan van beide zojuist genoemde ontwikkelingen wel worden gesteld dat ze 

van invloed zijn op een literatuuronderzoek naar kenmerken van de organisatie van mensenhandel. Er 
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kan in dit kader een groot nadeel worden genoemd dat bepalend en tevens beperkend is voor de 

bevindingen in dit literatuuronderzoek, niet in de laatste plaats omdat in dit literatuuronderzoek wordt 

gekeken naar een aantal gevallen van mensenhandel uit het verleden. Het nadeel van een dergelijk 

onderzoek is dat de bevindingen afhankelijk zijn van datgene wat in de onderzochte literatuur wordt 

vermeld. De beschikbare literatuur uit de periodes die worden beschreven in de hoofdstukken vijf en 

zes, is beperkt. Uit de tijd die tussen deze twee hoofdstukken in ligt, is helemaal geen literatuur 

gevonden Dit is mogelijk mede te wijten aan dezelfde technologische ontwikkelingen die in de loop 

der jaren hebben plaatsgevonden, waardoor tegenwoordig de mogelijkheid tot kennisvergaring 

wereldwijd groter is dan bijvoorbeeld in het jaar 1900. Het is onmogelijk om kenmerken van de 

vrouwenhandel vanuit Nigeria in het jaar 1900 te vergelijken met de kenmerken van deze vorm van 

vrouwenhandel na in het jaar 2000, wanneer geen literatuur over deze vorm van vrouwenhandel uit het 

jaar 1900 is gevonden. De conclusies in dit literatuuronderzoek zijn daarom hoogstens gebaseerd op 

de gevonden literatuur. Daarom kan onmogelijk worden gesteld dat er in het jaar 1900 geen 

vrouwenhandel vanuit Nigeria plaatshad. Er kan slechts geconcludeerd worden dat dit verschijnsel pas 

na  het jaar 2000 uitvoerig in de literatuur beschreven wordt. Hetzelfde geldt voor de verschillende 

andere vormen van mensenhandel waarover vooral na 2000 meer geschreven wordt. Voor 2000 was 

literatuur over mensenhandel immers vooral gericht op gedwongen prostitutie, hoewel Ruggiero in 

1997 al aantoonde dat er ook andere vormen van mensenhandel bestonden in deze tijd. Voor het doel 

van dit literatuuronderzoek, het onderzoek naar kenmerken van de organisatie van, betekent deze 

conclusie dat voor veel vormen van mensenhandel niet kan worden onderzocht of een bepaalde vorm 

van mensenhandel ook in het verleden al plaatsvond. De gedraging werd wellicht wel gepleegd, maar 

lag niet binnen de reikwijdte van datgene wat in die tijd onder mensenhandel werd verstaan. Daarmee 

wordt het tevens onmogelijk om de kenmerken van de organisatie van deze vormen van mensenhandel 

uit verschillende perioden met elkaar te vergelijken. 
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7. Conclusie  

 

7.1 Bevindingen over de theorievorming over georganiseerde criminaliteit 

 

De onderzoeksvraag die in dit literatuuronderzoek centraal staat is: 

 

Wat zijn op specifieke tijdstippen in de geschiedenis de organisatiekenmerken bij het plegen van 

transnationale mensenhandel en in hoeverre komen deze kenmerken overeen met de 

organisatiekenmerken uit de op deze tijdstippen heersende theorieën over georganiseerde 

criminaliteit? 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is eerst de ontwikkeling in denken over georganiseerde 

misdaad beschreven. Vervolgens is op basis van gevalsbeschrijvingen in de literatuur getracht na te 

gaan op welke wijze de organisatie van mensenhandel werd georganiseerd op verschillende tijdstippen 

in de geschiedenis. De kenmerken uit de verschillende tijdstippen zullen in dit hoofdstuk nog eens 

benoemd en met elkaar vergeleken worden. Daarna worden de gevonden organisatiekenmerken uit de 

verschillende tijdstippen afgezet tegen de op die tijdstippen bestaande theorieën over georganiseerde 

criminaliteit. Daarmee zal de onderzoeksvraag uiteindelijk worden beantwoord. Tot slot zullen er nog 

enkele kanttekeningen bij de bevindingen worden geplaatst. 

De theorievorming over georganiseerde criminaliteit komt voor het eerst op in de Verenigde 

Staten in de jaren dertig van de twintigste eeuw, dankzij een commissie die is ingesteld op last van de 

president. De reden hiervoor is dat er bepaalde misdrijven werden gepleegd, waartegen opgetreden 

diende te worden omdat ze de maatschappij erg veel geld kostten. Deze misdrijven vormden dan ook 

de leidraad aan de hand waarvan een concept van georganiseerde misdaad werd opgesteld. Misdaad 

werd beschouwd als georganiseerd wanneer het ging om frauduleuze handelingen en om het afpersen 

van geld onder bedreiging. Deze zienswijze, waarbij deze gedragingen leidend waren, kreeg steeds 

minder aanzien. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw komt door een commissie, „the Kefauver 

Senate Investigation Committee‟ genaamd, die met betrekking tot georganiseerde criminaliteit de 

zogeheten alien conspiracy theorie ontwikkelt. Deze naam is afkomstig van de critici van de theorie, 

omdat de aandacht van de commissie exclusief gericht was op een specifieke groep immigranten in de 

Verenigde Staten. De aandacht ging namelijk exclusief uit naar Italiaanse immigranten die een 

organisatie zouden hebben opgericht die sterke parallellen vertoonde met de Italiaanse mafia. Deze 

Italiaanse mafia zou een centraal bestuurde organisatie hebben die op nationaal niveau illegale 

markten domineert. Ondanks gebrek aan empirisch bewijs blijft deze denkwijze tot in de jaren 

zeventig van de twintigste eeuw zeer dominant. In 1965 wordt er door president Lyndon Johnson 

opnieuw een commissie samengesteld die zich moet gaan richten op het probleem van georganiseerde 

criminaliteit. Deze commissie was een „Commission on Law Enforcement and Administration of 
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Justice‟. Donald Cressey zat in deze commissie. Hij bouwde hoofdzakelijk voort op de alien 

conspiracy theorie. Cressey was één van de eerste theoretici die een duidelijke organisatiecomponent 

aan zijn gedachtegoed toevoegde. De mafia zou namelijk een hiërarchische en rationeel ontworpen 

organisatie zijn.  

Thomas Shelling, die uit dezelfde commissie kwam als Cressey, representeerde een andere 

stroming. Hij zag georganiseerde criminaliteit als ondernemerschap, omdat in de onderwereld dezelfde 

principes werkzaam zouden zijn als de bovenwereld. Georganiseerde criminaliteit werd dus steeds 

meer gezien als een illegale onderneming, omdat criminele organisaties zich hoofdzakelijk bezig 

hielden met het leveren van illegale goederen en diensten. Hierin zou een criminele organisatie dus 

nauwelijks verschillen van een legale onderneming, ware het niet dat de goederen en diensten die door 

een criminele onderneming worden geleverd illegaal zijn. 

Er zijn ook pogingen gedaan om georganiseerde criminaliteit op een andere manier te 

benaderen, waarmee een duidelijker beeld ontstaat van dit fenomeen. Deze theoretici verleggen de 

aandacht meer en meer naar de eerder slechts zijdelings genoemde losse samenwerkingsverbanden 

tussen daders en hun netwerken. Door de relaties tussen daders en de netwerken die zij creëren te 

begrijpen, is het mogelijk een beter beeld te krijgen van georganiseerde criminaliteit. Georganiseerde 

criminaliteit zou dus beter te begrijpen zijn wanneer men inziet dat het is opgebouwd uit sociale 

netwerken.  

Het lijkt erop alsof de sociale netwerktheorie wordt gepresenteerd als nieuwe ontwikkeling in 

de georganiseerde criminaliteit. Waar georganiseerde criminaliteit in het verleden hoofdzakelijk 

bestond uit illegale ondernemingen, zou er tegenwoordig vooral sprake zijn van criminele netwerken. 

Welbeschouwd is de sociale netwerktheorie echter toe te passen op elke vorm van handelen door en 

tussen personen, of het nu legaal is of illegaal. Met deze benadering is het tevens mogelijk om met 

terugwerkende kracht naar cases van georganiseerde criminaliteit uit het verleden te kijken om vast te 

stellen wat voor sociale netwerken daarbij een rol speelden. Daarmee komt het verschijnsel van 

georganiseerde criminaliteit los te staan van de eerder beschreven discussies over de structuur van de 

betrokken organisaties en de wijze waarop de illegale markt zou zijn opgebouwd. Iedere onderzoeker 

kan, door aan te tonen welke vorm de betrokken sociale netwerken hadden, immers zijn gelijk halen 

wanneer de door hem gebruikte data daarop wijzen. In sommige gevallen zullen de gevonden 

organisaties en/of netwerken dan mogelijk groot en gestructureerd zijn, terwijl er in andere gevallen 

wellicht sprake is van meer losse samenwerkingsverbanden.  
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7.2 Bevindingen over de organisatie van mensenhandel 

 

De eerste periode waarover literatuur over de organisatie van transnationale mensenhandel is 

gevonden is de periode rond het jaar 1900. Dit gaat hoofdzakelijk over in Nederland geconstateerde 

gevallen van mensenhandel en gevallen waarbij Nederland als transitland betrokken is. Bij de handel 

van Franse meisjes in Nederland is de situatie in de meeste gevallen als volgt te typeren. Om een 

meisje in een bordeel in Nederland te krijgen, zijn de volgende personen betrokken: twee 

ronselaars/placeurs om het meisje te interesseren de reis naar Nederland te maken en haar op de trein 

te plaatsen. Een derde persoon die haar op de treinreis naar Nederland vergezelt en haar aflevert bij de 

madame van het bordeel, de vierde persoon. Het wordt uit de beschikbare informatie niet duidelijk of 

er nog meer personen betrokken zijn bij een dergelijk geval, bijvoorbeeld om het meisje van valse 

documenten te voorzien. Daarnaast werd duidelijk dat de meisjes uit Frankrijk in eerste instantie bij 

één van vijf vooraanstaande bordelen werd ondergebracht. Daarna kwamen andere bordelen pas in 

beeld om de meisjes eventueel over te nemen. Meisjes uit Duitsland komen vaak terecht in zogeheten 

bierhuizen en lijken veelal in aanraking te komen met één placeuse en zelf de reis naar het 

uiteindelijke bordeel of bierhuis te maken. Belgische meisjes komen vaak via een placeuse onder valse 

voorwendselen bij een bordeel terecht, waar ze vervolgens worden uitgebuit. Wat opvalt bij 

mensenhandel in Nederland in deze tijd is dat er zowel mannen als vrouwen bij betrokken zijn. 

Daarnaast zijn er per individueel geval weinig personen betrokken en zijn er veel familiale banden 

terug te vinden tussen de betrokkenen. 

De volgende periode waarin over mensenhandel beschreven wordt, is een lange periode die 

overlapt met de periode waarover de vorige publicatie ging. Hier wordt uitsluitend gekeken naar 

mensenhandel binnen Joodse gemeenschappen in de periode van 1879 tot 1939. Bristow betoogt dat 

Joden verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de transnationale mensenhandel in deze periode. 

Specifieke organisatiekenmerken komen hierbij echter nauwelijks aan het licht. Wel blijkt dat er ook 

hier veel familiale banden terug te vinden zijn tussen de betrokkenen. Daarnaast is er een grote, Joodse 

misdaadorganisatie actief, de Zwi Migdal genaamd.  

De transnationale mensenhandel in 1985 in Nederland laat ten dele een ander beeld zien dan 

de eerder behandelde transnationale mensenhandel van rond het jaar 1900. Het rapport van het 

Nationaal comité tot bestrijding van den handel in vrouwen (1900) beschrijft hoofdzakelijk gevallen 

van vrouwenhandel in Nederland. Daarbij komen de slachtoffers veelal uit Frankrijk, Duitsland en 

België. De slachtoffers uit de gevalsbeschrijvingen van Buijs en Verbraken (1985) komen met onder 

andere Thailand, de Dominicaanse Republiek en Indonesië juist uit totaal andere landen. Voor 

Nederland lijkt er daarom wel een zekere verschuiving van herkomstlanden van de slachtoffers te 

hebben plaatsgevonden. Dit wordt ook ondersteund door het beeld van herkomstlanden dat in de 

inleiding door het nationaal dreigingsbeeld werd geschetst. Het onderzoek van Bristow is nauwelijks 

met deze twee perioden te vergelijken. Daarvoor is te weinig bruikbare data gevonden om specifieke 
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organisatiekenmerken vast te stellen. Bovendien zijn de andere publicaties beter met elkaar te 

vergelijken omdat ze beiden gaan over transnationale mensenhandel in Nederland. Overigens blijkt uit 

het onderzoek van Bristow wel dat er zeer veel familiale banden tussen de betrokkenen terug te vinden 

zijn, hetgeen ook blijkt uit de meeste andere publicaties over mensenhandel uit de verschillende 

behandelde tijdstippen. 

Andere verschillen die zichtbaar zijn geworden zijn verschillen in kenmerken van de 

organisatie van de verschillende gevallen. In de gevallen van mensenhandel die zich rond het jaar 

1900 afspeelden werden de meisjes en vrouwen steeds door één of twee ronselaars/placeurs bij een 

bordeel geplaatst. In sommige gevallen werd het meisje bij de reis begeleid door de bordeelhouder van 

het bordeel waar het meisje werd ondergebracht. In latere gevallen van mensenhandel, werden de 

meisjes op de reis zelden nog begeleid door de bordeelhouder. In de meeste gevallen werden ze 

begeleid door de perso(o)n(en) die als ronselaar werkzaam waren. Bovendien werden de meisjes niet 

langer uitsluitend bij een bordeel ondergebracht. In een aantal gevallen kwamen de meisjes in het huis 

van één van de uitbuiters terecht. Deze wijze van mensenhandel bedrijven is in eerdere gevallen nog 

niet naar voren gekomen. Hoewel er dus sprake is van verschillende manieren waarop de meisjes 

worden geronseld en ondergebracht, lijkt de variatie hierbinnen echter beperkt tot een klein aantal 

mogelijkheden.  

Er komt nog een aantal kenmerken naar voren uit de onderzochte gevallen dat bij relatief veel 

gevallen terugkeert. In alle onderzochte publicaties, en daarmee perioden, kwam naar voren dat er 

regelmatig vrouwen als dader zijn betrokken bij mensenhandel. Verder is er per geval van 

mensenhandel maar een beperkt aantal personen betrokken. Het aantal betrokken personen varieert 

van minimaal één persoon en het bordeel tot maximaal vier personen en een bordeel of seksclub. De 

reden waarom het bordeel en de seksclub als aparte eenheid worden genoemd is dat deze bedrijven als 

zodanig deel uitmaken van de organisatie van mensenhandel en het niet duidelijk wordt hoeveel 

personen er binnen het bedrijf werkzaam zijn, noch welk deel van het personeel betrokken is bij de 

uitbuiting van de vrouwen. Het aantal betrokken personen in gevallen waarbij geen bordeel betrokken 

is en de vrouwen in een privéhuis worden uitgebuit varieert ook weinig, namelijk van drie tot vier. In 

deze gevallen nemen de betrokkenen zowel het ronselproces als de uiteindelijke uitbuiting voor hun 

rekening.  

Van de literatuur over mensenhandel die na 1980 heeft plaatsgevonden, kan een aantal dingen 

geconcludeerd worden. Het valt op dat het aantal publicaties over mensenhandel ten opzichte van voor 

1980 fors is toegenomen. Deze publicaties gaan over tal van verschillende vormen van mensenhandel, 

waar de publicaties over mensenhandel van voor 1980 uitsluitend over vrouwenhandel gaan. Dit is te 

verklaren door de ontwikkeling van de definitie van mensenhandel. Lange tijd werd met 

mensenhandel uitsluitend vrouwenhandel in de prostitutie bedoeld, maar tegenwoordig vallen alle 

vormen van uitbuiting onder mensenhandel. Het is daarom noodzakelijk om per geval aan te geven om 

welke vorm van mensenhandel het gaat. Volstaan met het benoemen van de organisatiekenmerken van 
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mensenhandel, wanneer dit in werkelijkheid zeer uiteenlopende vormen zijn, kan verwarring 

veroorzaken terwijl het doel juist is om een goed beeld te schetsen van de organisatiekenmerken van 

mensenhandel. Daarom zou er per vorm van mensenhandel onderzocht moeten worden wat de 

organisatiekenmerken van deze vorm zijn. De bestudeerde literatuur laat dit echter niet toe. De zeer 

uiteenlopende voorbeelden worden meestal zeer beknopt weergegeven, waardoor mogelijk veel, voor 

dit literatuuronderzoek relevante informatie, niet wordt vermeld. Een mogelijke reden hiervoor is dat 

er geen uitgebreidere gevalsbeschrijvingen nodig waren voor het doel waarvoor de bestudeerde 

publicaties zijn geschreven.  

Tevens is het voor andere vormen van mensenhandel dan de vrouwenhandel nauwelijks 

mogelijk om kenmerken uit verschillende perioden met elkaar te vergelijken. Verreweg de meeste 

gevallen in de literatuur gaan over uit uitbuiting van vrouwen in de prostitutie. Andere soorten 

mensenhandel dan de vrouwenhandel worden pas na 1980 voor het eerst beschreven in de literatuur. 

De gevalsbeschrijvingen over andere vormen zijn bovendien vaak beknopt weergegeven. Deze 

literatuur over mensenhandel na 1980 legt de nadruk meer op de betrokkenheid van de georganiseerde 

misdaad of de aanwezigheid van sociale netwerken, zonder daarbij dieper in te gaan op de rol van 

verschillende individuen. Dit geldt althans voor het grootste deel van de publicaties. De gevonden 

kenmerken uit deze periode zullen evenwel in het navolgende behandeld worden. 

Zoals gezegd valt het op dat er na 1989 naast het veel behandelde vrouwenhandel ook veel 

andere vormen van mensenhandel worden genoemd. Andere vormen zijn onder andere de handel in 

bruiden, gedwongen arbeid op plantages en kwekerijen en gedwongen arbeid als persoonlijke 

bediende van een echtpaar/gezin binnen een huishouden. Met name van de handel in vrouwen is het 

mogelijk bepaalde kenmerken vast te stellen. Deze komen grotendeels overeen met de eerder 

gevonden kenmerken van mensenhandel uit de perioden van 1900 tot 1939. Zo zijn er bij individuele 

gevalsbeschrijvingen steeds een beperkt aantal personen betrokken tussen wie het veelal 

familiebanden zijn die deze personen met elkaar in verband brengen. Er wordt in de beschreven 

gevallen van na 2000 regelmatig vermeld dat er georganiseerde groepen betrokken zijn bij de 

mensenhandel. Dit zou betekenen dat er veelal meerdere personen bij betrokken zijn dan het aantal 

personen dat bij een individueel geval betrokken is, hetgeen ook door van Dijk wordt betoogd. Uit 

individuele gevalsbeschrijvingen is echter niet af te leiden in hoeverre de betrokkenen onderdeel 

uitmaken van een grotere organisatie of opereren als een zelfstandige groep. Desondanks blijkt uit de 

literatuur dat er, met name na 2000 op grote schaal grote criminele organisaties actief zijn in de 

mensenhandel. Over de individuele kenmerken van de betrokkenen en de onderlinge verhouding 

hiertussen wordt niet veel gezegd. Hooguit wordt er af en toe vermeld dat er vaak verschillende 

personen in de verschillende fases van het mensenhandelproces actief zijn.  

Net als bij de theorievorming over georganiseerde criminaliteit, werden sociale netwerken op 

een bepaald moment ook toegepast op mensenhandel als specifieke vorm van transnationale 

georganiseerde criminaliteit. In de literatuur is de wijze waarop sociale netwerken zijn geconstateerd 
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in de mensenhandel echter redelijk beperkt. De conclusie die kan worden getrokken is dat er in elke 

fase van mensenhandel een aparte groep actief is. Deze groepen vormen tezamen een kettingvormig 

netwerk. Over de wijze waarop de verschillende groepen met elkaar in verbinding staan, laat staan 

over de individuele opbouw van de afzonderlijke groepen, wordt niets vermeld. Dit is echter wel waar 

het in beginsel bij sociale netwerken om draait, namelijk om de relaties tussen personen. De wijze 

waarop de organisatie van mensenhandel in dit literatuurverslag wordt onderzocht, heeft wezenlijk tot 

gevolg dat er in kaart wordt gebracht hoe de sociale netwerken in elkaar steken.  Dat doel kan derhalve 

niet worden bereikt bij de literatuur die de betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit beschrijft. 

Daar ligt de aandacht bij de organisaties die actief zijn en de activiteiten die zij plegen, en niet bij de 

individuen waaruit de organisatie is opgebouwd.  

 

 

7.3 Beantwoording van de onderzoeksvraag 

 

In de vorige paragraaf is beschreven welke kenmerken er zijn gevonden van de organisatie van 

transnationale mensenhandel op verschillende tijdstippen in de geschiedenis. In deze paragraaf zal 

worden beantwoord in hoeverre deze kenmerken overeenkomen met de in die tijd heersende theorieën 

over georganiseerde criminaliteit. De eerste theorieën over georganiseerde criminaliteit hebben 

allemaal een zekere preoccupatie met betrekking tot wat het fenomeen zou moeten inhouden. Deze 

preoccupatie hangt veelal samen met bepaalde relevante maatschappelijke factoren uit de tijd waarin 

de theorie tot stand is gekomen. Het eerste concept van georganiseerde criminaliteit kwam in de jaren 

twintig van de twintigste eeuw tot stand doordat bepaalde gedragingen de samenleving in de 

Verenigde Staten veel geld kostten. Het concept georganiseerde criminaliteit werd daarom op deze 

gedragingen gebaseerd. Omdat mensenhandel in deze tijd niet werd gezien als een gedraging die de 

samenleving veel geld kostte, is de theorie van georganiseerde criminaliteit in deze tijd niet van 

toepassing op de organisatiekenmerken van mensenhandel. Dit betekent uiteraard niet dat 

mensenhandel in deze tijd nog niet bestond. Dat is reeds bewezen aan de hand van het rapport uit 

1900, waarin zelfs gevallen werden vermeld van handel in meisjes naar de Verenigde Staten. Ook in 

de tijd dat het eerste concept van georganiseerde criminaliteit in de V.S. wordt ontwikkeld, is er dus 

mensenhandel gesignaleerd in dit land, zo blijkt onder meer uit het onderzoek van Bristow. 

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd in de V.S. de zogeheten alien conspiracy 

theorie ontwikkeld. Ook hier betreft het een concept met een grote preoccupatie bij de ontwikkelaars. 

De aandacht ligt in dit geval bij een specifieke groep daders van buitenlandse afkomst. De gevonden 

kenmerken van de organisatie van mensenhandel laten zich moeilijk vertalen naar deze theorie. Er is 

immers geen literatuur is gevonden waarin wordt beschreven dat de Italiaanse mafia zich bezighield 

met mensenhandel in de tijd waarin deze theorie werd ontwikkeld. Hoewel de tijd waarover Bristow 

schrijft voorafgaat aan de tijd waarin deze theorie wordt ontwikkeld, lijkt zijn onderzoek echter wel 
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enige samenhang te vertonen met deze theorie voor wat betreft de betrokkenheid van de Zwi Migdal. 

Het betreft hier immers ook een organisatie die van origine niet uit de V.S. komt en zich daar wel 

bezighoudt met illegale activiteiten.  De Zwi Migdal was echter actief ruim voordat de alien 

conspiracy theorie tot stand kwam. Bovendien is de alien conspiracy theorie gericht op de Italiaanse 

mafia en haar activiteiten, waar mensenhandel geen onderdeel van is. Desondanks voldoet de Zwi 

Migdal wel aan de eis dat de organisatie afkomstig is van buiten de V.S. De alien conspiracy theorie 

had echter ook enige ideeën over de wijze waarop de Italiaanse mafia georganiseerd zou zijn. Deze 

ideeën lijken voor de Zwi Migdal niet op te gaan, maar daarover kan op basis van dit 

literatuuronderzoek niets met zekerheid over worden gezegd. 

Langzamerhand ontstaan er nieuwe ideeën over georganiseerde criminaliteit, waarbij de 

hierboven genoemde preoccupaties steeds meer verdwijnen. Zo worden criminele organisaties steeds 

vaker gezien als criminele ondernemingen die voldoen aan de vraag op de illegale markt. Door deze 

benadering wordt de weg vrij gemaakt voor onderzoek naar de toepasbaarheid van deze theorie op 

diverse vormen van criminaliteit, waaronder mensenhandel. Thomas Shelling had een duidelijk idee 

over de wijze waarop criminele ondernemingen georganiseerd waren. Deze zouden gericht zijn op een 

monopolie in de markt waarin ze actief zijn en qua structuur overeen komen met legale 

ondernemingen. Deze ideeën lijken voor de transnationale mensenhandel echter niet op te gaan. De 

gevonden gevalsbeschrijvingen laten veelal kleine groepen zien die uit veel familiebanden bestaan of 

grotere samenwerkingsverbanden die worden opgebouwd uit losse, vluchtige criminele netwerken. 

Ook Passas steunt de gedachte dat legale en illegale ondernemingen nauwelijks van elkaar verschillen, 

behalve in de technologie die ze gebruiken en de sociale netwerken die ze aanboren. Dit zijn overigens 

direct de punten waarvan meteen kan worden gesteld dat ze wellicht van grote invloed zijn op de 

structuur van een organisatie. Zoals hierboven al is beschreven lijken de gevonden 

organisatiekenmerken bij mensenhandel te suggereren dat deze organisaties geenszins lijken op legale 

ondernemingen. 

Naarmate de tijd vordert komen beide beschreven onderdelen van dit literatuuronderzoek, 

enerzijds de ontwikkeling van de theorie van de georganiseerde criminaliteit en anderzijds de 

gevonden kenmerken van de organisatie van mensenhandel, dus steeds dichter bij elkaar te liggen. Pas 

aan de hand van de sociale netwerktheorie is het mogelijk om de kenmerken van de organisatie van 

mensenhandel ten volle te bestuderen. 
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7.4 Discussie 

 

Omdat sociale netwerken een grote rol lijken te spelen in criminele samenwerkingsverbanden, 

ontstond hier ook veel aandacht voor met betrekking tot de georganiseerde criminaliteit. Voor het eerst 

lijkt er nu een benadering gevonden te zijn die meer licht kan schijnen op de structuur van 

verschillende criminele organisaties. Door de onderlinge verhoudingen van personen die bij criminele 

organisaties betrokken zijn te bestuderen, kan er wellicht een beeld worden gevormd van de wijze 

waarop deze organisaties in elkaar steken. Voor de mensenhandel is dit, zoals eerder is beschreven, 

ook al op beperkte wijze gebeurd.  Er valt op dit gebied echter nog veel winst te behalen, door 

nauwkeurig te onderzoeken op welke wijze criminele organisaties zijn georganiseerd en dus welke 

vorm het betreffende sociale netwerk heeft. Daarbij dient niet alleen gekeken te worden naar de 

samenhang tussen bepaalde groepen, maar ook naar de samenhang binnen bepaalde groepen.  

De organisatiekenmerken waarop de bestudeerde gevallen in dit literatuuronderzoek zijn 

onderzocht, zijn ook allen kenmerken waarmee een sociaal netwerk kan worden geduid. Dankzij de 

sociale netwerktheorie is het daarom ook mogelijk om cases uit het verleden te bestuderen. Eerder 

ontwikkelde theorieën hadden immers geen oog voor de transnationale mensenhandel of waren 

ontoereikend voor wat betreft de toepasbaarheid van de kenmerken van de organisatie van 

mensenhandel. Naar de definitie van georganiseerde criminaliteit van het protocol van de VN is er 

echter bij verreweg de meeste bestudeerde gevallen sprake van transnationale georganiseerde 

criminaliteit, ook bij de gevallen die reeds voor de totstandkoming van deze definitie hebben 

plaatsgevonden. De sociale netwerktheorie zou het daardoor wellicht mogelijk kunnen maken om de 

ontwikkeling van de organisatie van transnationale mensenhandel nader te kunnen onderzoeken. Op 

basis van de beschikbare literatuur is het echter moeilijk vast te stellen hoe de organisatie van 

mensenhandel zich precies heeft ontwikkeld. De gevonden literatuur dekt immers niet de volledige 

tijdspanne vanaf het jaar 1900 tot heden. Bovendien worden de kenmerken waarmee sociale 

netwerken kunnen worden veelal niet of nauwelijks beschreven worden in de beschikbare literatuur. 

Daarom volstaat dit literatuuronderzoek met het vaststellen van specifieke kenmerken van de 

organisatie van mensenhandel in de gevonden literatuur uit verschillende tijdvakken in de 

geschiedenis. Het bleek zelfs dan onmogelijk om de gevonden gevalsbeschrijvingen te analyseren op 

alle voor dit onderzoek vastgestelde aspecten. Verreweg de meeste gevalsbeschrijvingen gaven slechts 

zeer beperkte informatie over datgene wat voor dit literatuuronderzoek juist relevant was. Dat is op 

zich niet zo vreemd, aangezien alle gevalsbeschrijvingen in een onderzoek meestal juist aan bod 

kwamen in het kader van dat betreffende onderzoek en enig licht scheen op de onderzoeksvraag in 

kwestie.  

De gevonden kenmerken van de organisatie van mensenhandel zijn overigens vastgesteld op 

basis van de bestudeerde literatuur. Nadeel hiervan is dat het een vertekend beeld kan geven van de 

werkelijkheid. Het is immers zo dat de verschillende bestudeerde en met elkaar vergeleken gevallen 
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steeds onder andere omstandigheden plaatsvonden. Het moge duidelijk zijn dat de bestudeerde 

gevallen aanzienlijk van elkaar kunnen verschillen wanneer de literatuur van voor het einde van de 

koude oorlog hoofdzakelijk gevallen van mensenhandel in Nederland bevat, terwijl de literatuur van 

na het einde van de koude oorlog juist tal van gevallen bevat die zich in diverse andere landen hebben 

afgespeeld. Bovendien verschillen de gevallen van na 1980 sterk van elkaar wat betreft de aard van de 

mensenhandel. Er verschijnen nu verschillende vormen van vrouwenhandel en veel gevallen van 

andere vormen van uitbuiting in de literatuur. De bevindingen in dit literatuuronderzoek zijn daardoor 

in de meeste gevallen vrij algemeen en weinig specifiek. Daarom was het voor dit literatuuronderzoek 

niet haalbaar om de ontwikkeling van de organisatie van mensenhandel te onderzoeken. Om meer 

specifieke uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van de organisatie van transnationale 

mensenhandel, is het raadzaam om het onderzoek zeer nauwkeurig af te bakenen. Er kan bijvoorbeeld 

een beter beeld worden gekregen van de ontwikkeling van de organisatie van mensenhandel wanneer 

de ontwikkeling per land of per regio wordt onderzocht. Er kan dan per land/regio uitvoerig worden 

gezocht naar historische onderzoeken en rapportages, waardoor met meer zekerheid uitspraken kunnen 

worden gedaan over de mensenhandel in dit gebied. Bovendien is het, met name bij meer recente 

gevallen van mensenhandel, wenselijk dat er bronnen onderzocht worden die zoveel mogelijk 

bruikbare informatie verschaffen. Dat was in dit literatuuronderzoek vaak niet het geval, omdat de 

bronnen om de gebruikte literatuur reeds waren onderzocht, afhankelijk van de betreffende 

onderzoeksvraag. De verschillende onderzochte landen en/of regio‟s kunnen vervolgens met elkaar 

vergeleken worden, waardoor er meer duidelijkheid ontstaat over eventuele overeenkomsten en 

verschillen in de ontwikkeling van de organisatie van mensenhandel tussen bepaalde gebieden. Het is 

daarbij tevens van belang om diverse soorten mensenhandel van elkaar te onderscheiden. Zoals 

bekend is het begrip mensenhandel in de loop der jaren aan veranderingen onderhavig en zijn steeds 

meer gedragingen onder deze term terecht gekomen. Elke vorm van mensenhandel kan echter eigen, 

specifieke kenmerken met zich dragen. Het uitbuiten van vrouwen in de prostitutie verschilt in 

organisatie van de uitbuiting van mannen die op plantages of garnalenkwekerijen worden gedwongen 

tot arbeid. Daarom is het, om eventuele verschillen en overeenkomsten tussen diverse vormen van 

mensenhandel te kunnen vaststellen, ook van belang om naar deze vormen specifiek onderzoek te 

doen. Het zal daarom nog veel werk vergen om voor elke vorm van mensenhandel heel precies vast te 

stellen welke actoren erbij betrokken zijn, welke relaties zij onderling hebben en welke vormen de 

betrokken netwerken daarmee hebben. Het is ook mogelijk dat er binnen een bepaalde vorm van 

mensenhandel verschillende soorten netwerken actief zijn. Mensenhandel is immers een wereldwijd 

fenomeen dat op grote schaal wordt gepleegd, waarbij netwerken mogelijk afhankelijk zijn van 

factoren als omvang en cultuur. Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de organisatie van 

de mensenhandel is het dus noodzakelijk om meer specifiek onderzoek te doen naar het verschijnsel. 

Daarbij kan overigens in het bijzonder worden aangesloten met de aanbeveling van de 6
e
 rapportage 

van de nationaal rapporteur mensenhandel, welke inhoudt dat het zeer wenselijk is om met name van 
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andere vormen van mensenhandel dan vrouwenhandel meer te weten te komen. Dit advies gaat tevens 

op voor onderzoek naar de ontwikkeling van de organisatie van deze vormen. 
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Bijlagen 

Bijlage A: Artikel 2 uit de conventie tegen de transnationale georganiseerde criminaliteit en de daarbij 

horende protocollen 

For the purposes of this Convention: 

 

(a) “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or 
more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim 

of committing one or more serious crimes or offences established in accordance 

with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or 

other material benefit; 
 

(b) “Serious crime” shall mean conduct constituting an offence punishable 

by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious 
penalty; 

 

(c) “Structured group” shall mean a group that is not randomly formed 
for the immediate commission of an offence and that does not need to have 

formally defined roles for its members, continuity of its membership or a 

developed structure; 

 
(d) “Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or 

incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents 

or instruments evidencing title to, or interest in, such assets; 
 

(e) “Proceeds of crime” shall mean any property derived from or 

obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence; 

 
(f) “Freezing” or “seizure” shall mean temporarily prohibiting the transfer, 

conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming 

custody or control of property on the basis of an order issued by a court or 
other competent authority; 

 

(g) “Confiscation”, which includes forfeiture where applicable, shall mean 
the permanent deprivation of property by order of a court or other competent 

authority; 

 

(h) “Predicate offence” shall mean any offence as a result of which proceeds 
have been generated that may become the subject of an offence as defined 

in article 6 of this Convention; 

 
(i) “Controlled delivery” shall mean the technique of allowing illicit or 

suspect consignments to pass out of, through or into the territory of one or 

more States, with the knowledge and under the supervision of their competent 
authorities, with a view to the investigation of an offence and the identification 

of persons involved in the commission of the offence; 

 

(j) “Regional economic integration organization” shall mean an organization 
constituted by sovereign States of a given region, to which its member 

States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention 

and which has been duly authorized, in accordance with its internal 
procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to it; references to “States 

Parties” under this Convention shall apply to such organizations within the  

limits of their competence. 
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Bijlage B: Artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht, mensenhandel 

 

1. Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete 
van de vijfde categorie gestraft: 

1°. degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met 
geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door 

misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van 
een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de 

instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft, werft, 

vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met het oogmerk van uitbuiting van die ander 

of de verwijdering van diens organen; 

2°. degene die een ander werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met het oogmerk 
van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen, terwijl die ander de 

leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt; 

3°. degene die een ander aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die ander in een 

ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele 

handelingen met of voor een derde tegen betaling; 

4°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt of beweegt 
zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen 

beschikbaar te stellen dan wel onder de onder 1° genoemde omstandigheden enige 

handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander 
zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen 

beschikbaar stelt; 

5°.  degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van 

seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of zijn organen tegen betaling 
beschikbaar te stellen dan wel ten aanzien van een ander enige handeling onderneemt 

waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor 

beschikbaar stelt tot het verrichten van die handelingen of zijn organen tegen betaling 

beschikbaar stelt, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt; 

6°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van een ander; 

7°.  degene die opzettelijk voordeel trekt uit de verwijdering van organen van een ander, 
terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat diens organen onder de onder 1° 

bedoelde omstandigheden zijn verwijderd; 

8°.  degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met of voor 

een derde tegen betaling of de verwijdering van diens organen tegen betaling, terwijl die 

ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt; 

9°.  degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt dan wel 
beweegt hem te bevoordelen uit de opbrengst van diens seksuele handelingen met of voor 

een derde of van de verwijdering van diens organen. 

2. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele 

uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, slavernij en met slavernij of dienstbaarheid te 

vergelijken praktijken. 
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3. De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de 

vijfde categorie, indien: 

1°.  de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer verenigde 

personen; 

2°.  de persoon ten aanzien van wie de in het eerste lid omschreven feiten worden gepleegd, 

de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt. 

4. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of 

daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien 

jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd. 

5. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten de dood ten gevolge heeft, wordt 

gevangenisstraf van ten hoogste achttien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd. 

6. Artikel 251 is van overeenkomstige toepassing. 
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Bijlage C: Artikel 197a, mensensmokkel 

1. Hij die een ander behulpzaam is bij het zich verschaffen van toegang tot of doorreis door Nederland, 

een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of een staat die is toegetreden tot het op 

15 november 2000 te NewYork totstandgekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, 
over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te NewYork totstandgekomen 

Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad, of hem daartoe gelegenheid, middelen of 

inlichtingen verschaft, terwijl hij weet of ernstige redenen heeft te vermoeden dat die toegang of 
doorreis wederrechtelijk is, wordt als schuldig aan mensensmokkel gestraft met gevangenisstraf van 

ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

2. Hij die een ander uit winstbejag behulpzaam is bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, 

een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of een staat die is toegetreden tot het in 

het eerste lid genoemde protocol, of hem daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft, 
terwijl hij weet of ernstige redenen heeft te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk is, wordt 

gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

3. Indien een van de feiten, omschreven in het eerste en tweede lid, wordt begaan in de uitoefening van 

enig ambt of beroep, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde 
categorie opgelegd en kan ontzetting worden uitgesproken van de uitoefening van het recht het ambt te 

bekleden of het beroep uit te oefenen en kan de rechter openbaarmaking van zijn uitspraak gelasten. 

4. Indien een van de feiten, omschreven in het eerste en tweede lid, wordt begaan door een persoon die 

daarvan een beroep of gewoonte maakt of in vereniging wordt begaan door meerdere personen, wordt 

gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd. 

5. Indien een van de feiten, omschreven in het eerste en tweede lid, zwaar lichamelijk letsel ten 
gevolge heeft of daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten 

hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd. 

6. Indien een van de feiten, omschreven in het eerste en tweede lid, de dood ten gevolge heeft, wordt 

een gevangenisstraf van het hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd. 

7. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Nederland mede verstaan de openbare lichamen 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 


