
SIGNALENKAART  
MENSENHANDEL

MENSENHANDEL IS STRAFBAAR GESTELD IN  

ARTIKEL 273F VAN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT.

Mensenhandel vormt een grove inbreuk op 
de menselijke waardigheid en de lichamelijke 
en geestelijke integriteit van slachtoffers en 
wordt gezien als schending van fundamentele 
 mensenrechten. Het belangrijkste bestanddeel 
van mensenhandel is uitbuiting.

Voorbeelden van mensenhandel zijn gedwongen 
prostitutie en arbeidsuitbuiting, maar bijvoor-
beeld ook gedwongen bedelarij, orgaanhandel 
en het onder dwang laten plegen van criminele 
activiteiten.

Expertisecentrum
Mensenhandel en Mensensmokkel



WAT ZIJN SIGNALEN 
VAN MENSENHANDEL? 

Onderstaande signalen kunnen wijzen op mensenhandel. 

1 Meervoudige afhankelijkheid
 De werkgever regelt de huisvesting, kleding en het vervoer. 
 Het slachtoffer:
   heeft niet zelf de reis, visa, etc. geregeld
  heeft een vals of vervalst paspoort
  verblijft / werkt illegaal in Nederland 
  is bang voor uitzetting, mishandeling, etc.
  heeft geen eigen woonruimte in Nederland
  overnacht op de werkplek
  is onbekend met het werkadres
  is in sociaal isolement gebracht door de werkgever
  is minderjarig 

 Het slachtoffer heeft schulden:
  bij derden
  bij de exploitant; die heeft een overnamebedrag betaald

2   Sterke inperking van basisvrijheden
 Het slachtoffer:
  kan of mag geen contact hebben met de buitenwereld
  heeft geen medische hulp
  heeft geen zelfstandige bewegingsvrijheid
  heeft niet de beschikking over de eigen identiteitspapieren
  heeft geen beschikking over de eigen verdiensten
  moet een onredelijk hoog bedrag afdragen





3 Werken onder zeer slechte omstandigheden
 Het slachtoffer:
   krijgt een ongebruikelijk laag loon (in vergelijking met de 

markt)
  werkt onder gevaarlijke omstandigheden
  maakt hele lange werkdagen of werkweken
   werkt onder alle omstandigheden en buitenproportioneel 

lang
  wordt gechanteerd of de familie wordt bedreigd 
   heeft een relatie met personen of locaties die geassocieerd 

worden met mensenhandel
  is verplicht om een minimum bedrag per dag te verdienen
   heeft een slaafse houding ten opzichte van de exploitant/ 

souteneur/werkgever
   werkt/verblijft in gebouwen met camera’s (ook binnen), 

 schuilplaatsen, fake-inrichting, bodyguards, etc.

4  Aantasting van de lichamelijke integriteit
 Het slachtoffer:
  wordt bedreigd of geconfronteerd met geweld
   draagt sporen van lichamelijke mishandeling; er wordt 

geweld gebruikt
  heeft littekens die kunnen wijzen op orgaanhandel
   heeft kenmerken die duiden op afhankelijkheid van de 

 exploitant/souteneur (bijvoorbeeld tatoeages of voodoo-
materiaal)

5  De uitbuiting is niet incidenteel
  het slachtoffer werkt afwisselend op verschillende plaatsen 
   u heeft tips van bekende derden die u betrouwbaar acht
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Wat kunt u doen als u (mogelijk) mensenhandel 
 signaleert?
Vermoedt u signalen van mensenhandel, neem dan contact op met:
 112 bij spoed / een verdachte situatie
  0900-8844 voor niet spoedeisende vragen of problemen.  

Vraag naar afdeling AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie 
 Identificatie en Mensenhandel) in uw regio.

 0800-7000 Meld Misdaad Anoniem
 www.meldmisdaadanoniem.nl



https://www.meldmisdaadanoniem.nl/
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