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Inleiding

Aanleiding 

De aanleiding van dit informatierapport van het EMM over de betrokkenheid van kwetsbare 

personen bij mensensmokkel, is een melding van de politie Liaison Officer van Kroatië, Slovenië, 

Bosnië-Herzegovina en Montenegro. Zij constateert dat er in 2021 in Kroatië en Slovenië een 

sterke toename zichtbaar is van het aantal gedetineerde Nederlandse paspoorthouders dat is 

aangehouden en veroordeeld voor mensensmokkel. Dit beeld wordt bevestigd door het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken (BZ). Naast Kroatië en Slovenië ziet BZ ook een sterke toename van het 

aantal gedetineerde Nederlandse paspoorthouders in Hongarije en Oostenrijk. Uit contact met 

Reclassering Nederland (RN) en de consulaire diensten van de genoemde landen blijkt dat een 

groot aantal gedetineerden aspecten van kwetsbaarheid vertoont, zoals een licht verstandelijke 

beperking of drugsverslaving. Dit betekent dat er sprake kan zijn van criminele uitbuiting. Ook 

tijdens een overleg van officieren van justitie met de portefeuille mensenhandel/mensensmokkel 

in september 2021 is besproken dat er sprake is van opsporingsonderzoeken naar mensensmokkel 

in Nederland, waarbij wordt gesignaleerd dat er kwetsbare personen zijn ingezet voor het huren 

en/of besturen van de voertuigen waarmee de smokkel van migranten naar Nederland plaatsvindt. 

Doelstelling 

Het doel is een cijfermatig beeld op te stellen van de geregistreerde betrokkenheid van kwetsbare 

personen bij mensensmokkel voor de onderzoeksperiode 1 januari 2019 tot 1 januari 2022, omdat 

aspecten van kwetsbaarheid een indicatie vormen van slachtofferschap van criminele uitbuiting.  

Definitie 

Criminele uitbuiting is een vorm van mensenhandel waar, in vergelijking met seksuele en arbeids-

uitbuiting, pas relatief kort aandacht voor is. Criminele uitbuiting in relatie tot mensensmokkel is 

een geheel nieuw fenomeen. Slachtoffers van criminele uitbuiting worden gedwongen tot het 

plegen van strafbare feiten, zoals financiële en drugsdelicten. Vaak gaat het om kwetsbare 

personen die vanwege hun leeftijd of persoonlijke omstandigheden doelbewust worden geronseld 

en ingezet voor het plegen van criminaliteit. Denk aan minderjarigen of personen met een licht 

verstandelijke beperking, drugsverslaving of woonachtig in een instelling. Geweld of andere 

vormen van dwang zoals misleiding worden daarbij niet geschuwd. Na aanhouding voor het 

strafbare feit wordt niet altijd onderkend dat er mogelijk sprake is van slachtofferschap. 

Onderzoeksmethode

Om de geregistreerde betrokkenheid van kwetsbare personen bij mensensmokkel in beeld te 

kunnen brengen, heeft het EMM haar eigen onderzoeksdatabase geraadpleegd en een verzoek om 

informatie gedaan bij haar partnerorganisaties en relevante externe ketenpartners. De EMM-

database wordt momenteel gevuld met opsporingsonderzoeken en incidenten mensenhandel en 

mensensmokkel van de Nationale Politie (NP), Koninklijke Marechaussee (KMar) en Nederlandse 

Arbeidsinspectie (NLA). De database bevat momenteel een groot deel van onderzoeken die in 

2021 zijn gestart. Vormen van kwetsbaarheid worden niet altijd vastgelegd in onderzoeksdossiers. 

Daarom zijn onderzoeksteams gericht benaderd met de vraag of binnen opsporingsonderzoeken 



 

 
 

Expertisecentrum Mensenhandel & Mensensmokkel  
Kwetsbare personen die worden ingezet voor mensensmokkel       4 

IR 

naar mensensmokkel sprake is (geweest) van vormen van kwetsbaarheid. Tevens heeft het EMM 

haar partnerorganisaties in algemene zin gevraagd of in opsporingsonderzoeken of IND-gehoren 

sprake is van betrokkenheid van kwetsbare personen, ongeacht nationaliteit of geboorteland, bij 

mensensmokkel. Vanuit internationale perspectief is aan Europol, en op basis van specifieke 

aanwijzingen ook aan België, gevraagd of het fenomeen wordt herkend en welke informatie 

beschikbaar is. Ten slotte is aan BZ en RN verzocht om cijfers te delen van het aantal kwetsbare 

Nederlandse paspoorthouders dat in het buitenland is gedetineerd voor mensensmokkel. 

Onderzoeksbevindingen 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Uit cijfers van een case manager van consulaire zaken van BZ voor de regio Kroatië, Slovenië, 

Hongarije en Oostenrijk blijkt in 2021 een sterke toename van het aantal Nederlandse 

gedetineerden voor mensensmokkel in die regio. Deze case manager heeft voor de periode 2020 

en tot begin november 2021 handmatig dossiers van gedetineerden doorgenomen om zicht te 

krijgen op het aantal personen dat gedetineerd zit voor mensensmokkel en hun kenmerken. Er zijn 

geen dossiers geraadpleegd voor 2019, maar volgens informatie van BZ is in 2019 geen enkele 

Nederlander vastgezet in Slovenië, ook niet voor mensensmokkel. Eind 2021 werd ook een stijging 

in Polen zichtbaar, waarop de case manager ook het aantal Nederlandse gedetineerden voor 

mensensmokkel in Polen in 2021 met het EMM heeft gedeeld. Aan case managers van andere 

regio’s is gevraagd of in hun regio ook sprake is van (een stijging van) Nederlandse aanhoudingen 

voor mensensmokkel, maar dat lijkt uit dossieronderzoek voor Servië en Italië niet het geval. In 

tabel 1 is het aantal Nederlandse gedetineerden weergegeven, zoals bekend bij BZ. Daarbij is het 

vermeldenswaardig dat er in ieder geval in Hongarije sprake is van een algemene toename van het 

aantal buitenlandse gedetineerden voor mensensmokkel. Een nieuwe aanpak wordt overwogen. 

 

Tabel 1. Aantal Nederlandse gedetineerden voor mensensmokkel per jaar en per land 

Landen 2019 2020 2021 Totaal per land 

Kroatië onbekend 1 10 11 

Slovenië 0 2 7 9 

Hongarije onbekend 2 10 12 

Oostenrijk onbekend 0 6 6 

Polen onbekend onbekend 5 5 

Totaal per jaar 0 5 38 43 

 

Het is zeer waarschijnlijk dat er méér Nederlanders zijn gedetineerd voor mensensmokkel dan is 

weergegeven in tabel 1. BZ heeft geen compleet overzicht van alle in het buitenland gedetineerde 

Nederlanders. Als een gedetineerde bij de lokale autoriteiten aangeeft geen consulaire bijstand te 

willen1 wordt BZ niet in kennis gesteld van de detentie. Een melding bevat bovendien vaak geen 

informatie over de reden van detentie. Die informatie blijkt meestal pas als een gedetineerde wordt 

bezocht, door ambassadepersoneel of een vrijwilliger van RN. Naar de reden van detentie wordt 

niet standaard gevraagd en bovendien willen de meeste gedetineerden hier geen informatie over 

geven uit angst voor represailles. Wel heeft een enkeling aangegeven na afloop van de detentie 

naar de politie te willen stappen. Twee personen zijn al bekend bij of in contact met de NP en KMar. 

                                                           
1 BZ verleent alleen consulaire bijstand aan Nederlandse paspoorthouders, niet aan vreemdelingen met een verblijfstitel 
voor Nederland. 
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De case manager van BZ heeft handmatig de dossiers geraadpleegd van de 38 personen die in 

2020/2021 zijn gedetineerd in Kroatië, Slovenië, Hongarije, Oostenrijk en Polen. Wat opvalt is dat: 

 de meesten een dubbele nationaliteit hebben; 

 het veelal om mannen gaat (slechts enkele vrouwen); 

 de helft 31-50 jaar is, een iets kleiner deel is 18-30 jaar en circa 10 procent 51-100 jaar; 

 er ook sprake is van Nederlandse statushouders met een vluchtelingenpaspoort2;  

 enkelen kunnen worden gekwalificeerd als kwetsbaar in termen van een geestelijke 

stoornis, autisme, psychische problemen, drugsgebruik en/of schulden. 

 

In dit kader moet worden vermeld dat BZ weinig informatie heeft over eventuele achterliggende 

problematiek van gedetineerden. Lokaal ambassadepersoneel legt in principe slechts één bezoek 

per detentie af om consulaire bijstand te verlenen. Het gesprek dat tijdens dit bezoek wordt 

gevoerd ziet in de basis op de detentieomstandigheden, het strafproces en de gezondheid van de 

gedetineerde. Dat de case manager van BZ enkele personen als kwetsbaar heeft gekwalificeerd, 

is veelal gebaseerd op de summiere informatie die is ontvangen via ouders, partners en vrienden 

die informeren naar hun dierbare die in het buitenland in detentie zit, of is bij BZ bekend geworden 

via bezoekverslagen van vrijwilligers van RN die in de dossiers van gedetineerden zijn opgenomen. 

 

Reclassering Nederland 

Door RN, Bureau Buitenland, is midden november 2021 aan de hand van een ‘snelle screening’ 

handmatig informatie verzameld over het aantal Nederlanders dat vanaf 2020 gedetineerd zit voor 

mensensmokkel in het buitenland en hun eventuele aspecten van kwetsbaarheid. Dit heeft zicht 

gegeven op 22 personen, allemaal op één na aangehouden in 2021, in de landen Hongarije (9), 

Slovenië (7) en Kroatië (6). Deze personen zijn ook bekend bij BZ en de aantallen overlappen dus 

met tabel 1. Midden november 2021 heeft RN geen zicht op gedetineerden in Polen en er zijn, net 

zoals bij BZ, geen gedetineerden in Italië en Servië bekend. Oftewel, RN herkent de enorme stijging 

van het aantal gedetineerden voor mensensmokkel specifiek voor Kroatië, Slovenië en Hongarije.  

 

Ook RN heeft geen compleet overzicht van in het buitenland gedetineerde Nederlanders. Ook het 

inlichten van RN is een eigen keuze van de gedetineerde. Maar na melding bij RN, is RN beter op 

de hoogte van de sociale situatie van gedetineerden en daarom beter in staat kwetsbare aspecten 

te onderkennen. Vrijwilligers brengen iedere 6 tot 8 weken een bezoek aan een gedetineerde, 

waarbij diens persoonlijke situatie uitgebreid wordt besproken. Daarnaast hebben medewerkers 

van RN voorlichting over mensenhandel gehad om alert te kunnen zijn op signalen.  

 

Volgens RN is bij het grootste deel van de gedetineerden (86 procent) sprake van vermoedens van 

kwetsbaarheid of achterliggende problemen, zoals schulden, een licht verstandelijke beperking of 

gezondheidsproblemen. Van sommige personen stelt RN dat zij vermoedelijk een meer leidende 

rol hebben gehad bij de smokkel van migranten. Enkele gedetineerden schetsen tijdens de 

bezoeken een vergelijkbaar verhaal over de wijze waarop ze zijn geronseld, het geldbedrag dat ze 

per gesmokkelde zouden ontvangen, het aantal te smokkelen migranten dat veel meer blijkt te zijn 

dan van tevoren afgesproken en de mate van controle die ze tijdens de reis hebben ervaren. 

 

 

 

                                                           
2 Voor een vluchtelingenpaspoort is een verblijfsvergunning vereist waaruit de toelating als vluchteling blijkt. 
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Nationale opsporingsonderzoeken 

Het EMM heeft zicht op 7 actuele opsporingsonderzoeken naar mensensmokkel (in georganiseerd 

verband), waarbij kwetsbare personen zijn betrokken. In de onderzoeken zijn in totaal minstens 10 

personen als kwetsbaar aan te merken. Zij zijn bijna allemaal als verdachte beschouwd. Het betreft 

personen die zijn ingezet voor (het faciliteren van) het vervoeren of het huisvesten van migranten 

naar, in of vanuit Nederland, ten behoeve van seksuele uitbuiting in Nederland of mensensmokkel 

met rubber boten naar het Verenigd Koninkrijk. De kwetsbaarheid van de personen ziet op het feit 

dat ze een laag IQ, verstandelijke beperking, minderjarige leeftijd, financiële problemen, verblijf in 

een psychiatrische inrichting, verslaving en/of geen verblijfsvergunning in Nederland hebben.  

 

Internationale opsporingsonderzoeken 

Ook uit internationale opsporingsonderzoeken blijkt dat er in georganiseerd verband sprake is van 

het ronselen en inzetten van kwetsbare personen voor mensensmokkel. In 2020 ontving het EMM 

via Europol informatie waaruit blijkt dat zich enkele incidenten in Kroatië en Slovenië hebben 

voorgedaan waaruit blijkt dat kwetsbare Nederlandse jongvolwassenen door een georganiseerde 

criminele groepering zijn ingezet als chauffeur voor de smokkel van een groot aantal migranten. 

Deze criminele groepering zet ook Belgische personen in voor de smokkel van migranten vanuit 

Slovenië en Italië. Uit navraag door het EMM blijkt dat de Belgische Federale Politie ook zicht heeft 

op een georganiseerde criminele groepering die zich bezig houdt met het ronselen van kwetsbare 

personen voor de smokkel van migranten. De personen die worden ingezet om migranten uit 

Turkije via de Balkanlanden met in België gehuurde voertuigen naar België te vervoeren, hebben 

de Belgische nationaliteit of een Belgische verblijfsvergunning. Er is ook sprake van het ronselen 

van kwetsbare Belgische personen die migranten naar het Verenigd Koninkrijk smokkelen. 

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst 

Bij de IND is geen concrete informatie voorhanden over de betrokkenheid van kwetsbare personen 

bij mensensmokkel. Bij een eventueel vervolgonderzoek kunnen gehoren van asielzoekers die 

recent verklaren naar Nederland te zijn gesmokkeld, mogelijk een relevante informatiebron 

vormen voor het onderkennen van de betrokkenheid van kwetsbare personen bij mensensmokkel. 

Conclusie 

Naar aanleiding van signalen dat Nederlandse kwetsbare personen (in toenemende mate) worden 

ingezet voor mensensmokkel, wat kan betekenen dat er sprake is van criminele uitbuiting, heeft 

het EMM dit fenomeen voor de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2022 in kaart gebracht. 

 

In 2021 is sprake van een enorme toename van het aantal Nederlandse paspoorthouders dat in 

Kroatië, Slovenië, Hongarije, Oostenrijk en Polen is gedetineerd voor mensensmokkel. Volgens 

informatie van BZ gaat het om tenminste 38 personen, een stijging van 760 procent ten opzichte 

van 2020. Vermoedelijk liggen de aantallen nog hoger, want BZ heeft geen compleet overzicht van 

alle Nederlanders die in het buitenland zijn gedetineerd. Gedetineerden kunnen zelf kiezen of ze 

melding van detentie maken bij de ambassade ten behoeve van consulaire bijstand. Bij een 

dergelijke melding wordt bovendien vaak geen informatie verstrekt over de reden van detentie. 

Ondanks dat ambassadepersoneel slechts één bezoek per detentie aflegt zonder aandacht voor 

de sociale situatie van de gedetineerden, kwalificeert BZ circa een kwart van de gedetineerden als 
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kwetsbaar. Het betreft Nederlandse statushouders met een vluchtelingenpaspoort, een 

geestelijke stoornis, autisme, psychische problemen, drugsgebruik en/of schulden.  

 

Ruim de helft van de Nederlandse gedetineerden die zich gemeld hebben bij BZ, zijn ook bekend 

bij RN (22 personen). Anders dan ambassademedewerkers gaan vrijwilligers van RN regelmatig 

op bezoek bij gedetineerden, hebben aandacht voor hun sociale situatie en zijn getraind in het 

onderkennen van signalen van mensenhandel. Volgens RN is bij de meeste gedetineerden (86 

procent) sprake van vermoedens van kwetsbaarheid of achterliggende problemen, zoals schulden, 

een licht verstandelijke beperking of gezondheidsproblemen. Bovendien schetsen tenminste 3 

gedetineerden een vergelijkbaar verhaal over de wijze waarop ze zijn geronseld, het geldbedrag 

dat ze per gesmokkelde zouden ontvangen, het aantal te smokkelen migranten dat veel meer blijkt 

te zijn dan van tevoren afgesproken en de mate van controle die ze tijdens de reis hebben ervaren. 

 

Ook uit internationale opsporingsinformatie blijkt dat er in georganiseerd verband sprake is van 

het ronselen en inzetten van kwetsbare Nederlandse personen voor mensensmokkel. Uit 

Europolinformatie blijkt dat zich een aantal incidenten in Kroatië en Slovenië hebben voorgedaan 

waaruit blijkt dat kwetsbare Nederlandse jongvolwassenen als chauffeur zijn ingezet voor de 

smokkel van een groot aantal migranten. Ook in zeker 7 Nederlandse onderzoeken naar 

mensensmokkel (in georganiseerd verband) is gesignaleerd dat tenminste 10 kwetsbare personen 

zijn ingezet voor mensensmokkel. Zij zijn bijna allemaal aangemerkt als verdachte. Het betreft 

personen die zijn ingezet voor (het faciliteren van) het vervoeren of het huisvesten van migranten 

naar, in of vanuit Nederland, ten behoeve van seksuele uitbuiting in Nederland of mensensmokkel 

met rubber boten naar het Verenigd Koninkrijk. Hun kwetsbaarheid ziet op het feit dat sprake is 

van een laag IQ, verstandelijke beperking, minderjarige leeftijd, financiële problemen, verblijf in 

een psychiatrische inrichting, verslaving en/of onrechtmatig verblijf in Nederland. 

 

Het duiden van de sociale situatie van de gedetineerden en de vraag of zij vanwege hun kwets-

baarheid doelbewust zijn geronseld en ingezet voor mensensmokkel vergt nader onderzoek. Maar 

de enorme toename van het aantal Nederlandse personen gedetineerd voor mensensmokkel en 

de overeenkomstige wijze waarop ze zijn geronseld en ingezet leidt tot de aanname dat hier sprake 

is van een nieuwe modus operandi van georganiseerde criminele mensensmokkelnetwerken. 

Aanbevelingen 

Op basis van de onderzoeksbevindingen luiden de aanbevelingen als volgt: 

 de opsporing dient alert te zijn op aspecten van kwetsbaarheid bij personen die betrokken 

zijn bij mensensmokkel, onder meer door het includeren van deze vorm van criminele 

uitbuiting in trainingsmateriaal en in de informatie gestuurde werkwijze van het herkennen 

en opvolgen van signalen, met aandacht voor bewustwording op internationaal niveau; 

 zorg voor voorlichting van de doelgroep zodat zij niet betrokken raken bij mensensmokkel, 

en van hulpverleningsorganisaties zodat zij alert zijn op en melding maken van signalen; 

 verken als BZ of Nederlandse ambassades structureel kunnen worden geïnformeerd over 

het aantal Nederlandse gedetineerden in het buitenland, inclusief de reden van detentie, 

om dergelijke trends vroegtijdig te onderkennen en daar als overheid op te kunnen acteren. 
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