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Inleiding 

Aanleiding 

Twee maanden na de Russische inval in Oekraïne zijn meer dan vijf miljoen mensen Oekraïne 

ontvlucht en meer dan zeven miljoen mensen in Oekraïne ontheemd geraakt.1 De kwetsbare positie 

van de vluchtelingen brengt het risico met zich mee dat zij in contact komen met 

mensensmokkelaars en dat zij (onderweg of na aankomst in een Europees land) slachtoffer worden 

van mensenhandel. Aangezien Oekraïense mannen tot 60 jaar volgens de krijgswet2 verplicht zijn 

om in Oekraïne te blijven, bestaat de vluchtelingenstroom richting de Europese Unie (EU) 

voornamelijk uit vrouwen en kinderen. Daarnaast zijn er enkele honderdduizenden derdelanders 

vanuit Oekraïne de EU ingereisd.3 De meeste vluchtelingen verblijven nog altijd in de buurlanden 

van Oekraïne, waarvan bijna drie miljoen in Polen.4 Volgens de mensenrechtenorganisatie 

International Justice Mission (IJM) ontvluchten, in tegenstelling tot het begin van de oorlog, meer 

vluchtelingen Oekraïne zonder geld, vrienden of familie buiten Oekraïne en zonder specifieke 

bestemming. De laatste weken maken ook dagelijks tienduizenden Oekraïners de terugkeer naar 

Oekraïne.5 

Het is niet te zeggen hoe lang de buurlanden van Oekraïne de vluchtelingen hulp kunnen blijven 

bieden en hoe omvangrijk de doorstroom richting Nederland zal zijn. Om de situatie in Nederland 

te kunnen monitoren, heeft het Ondersteunend Keten Crisisteam Migratie (OKCM) het EMM 

gevraagd een maandelijks nationaal strategisch intelligencebeeld van de situatie omtrent 

mensensmokkel en mensenhandel op te stellen.6 

Doelstelling 

Het doel van dit maandelijkse strategisch intelligencebeeld Oekraïne is om op nationaal niveau (en 

met aandacht voor trends in andere EU-landen) inzichtelijk te maken in hoeverre en op welke wijze 

er sprake is van mensensmokkel en mensenhandel in relatie tot de vluchtelingenstroom die is 

ontstaan na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022. Op basis van dit strategische 

intelligencebeeld kunnen het OKCM en de vijf partnerorganisaties van het EMM waar mogelijk pro-

actief tot gerichte interventies komen. 

Onderzoeksmethode 

Dit strategische intelligencebeeld is opgesteld op basis van internationale en nationale 

geregistreerde informatie van de partnerorganisaties van het EMM, aangevuld met trendinformatie 

van het Rode Kruis en CoMensha.7 Voor de informatie van haar partnerorganisaties heeft het EMM 

enerzijds haar database geraadpleegd,8 waarin doorlopend incidenten en/of 

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

1 UNHCR, 24 april 2022. Data Portal; Frontex, 20 april 2022. UA Crisis Monitoring: Situational Update. 
2 De krijgswet, die het versterken van de verdediging van Oekraïne tot doel heeft, maakt dat burgers onder militaire autoriteiten vallen. 
3 Frontex, 4 april 2022. UA Crisis Monitoring: Situational Update. 
4 UNHCR, 24 april 2022. Data Portal. 
5 UNHCR, 19 april 2022. Situation Overview: Movement of Ukrainians back into Ukraine. 
6 Het OKCM adviseert het Keten Crisisteam Migratie (KCM), dat door het Topberaad Migratieketen is geactiveerd om de 
vluchtelingenstroom in goede banen te leiden. Het KCM bestaat uit vertegenwoordigers van de bij het Topberaad aangesloten 
organisaties. 
7 De overige organisaties die het EMM heeft bevraagd, hebben voorafgaand aan de oplevering van dit strategische intelligencebeeld 
geen aanvullende informatie aangeleverd. Zij zullen voor de volgende uitgave opnieuw worden benaderd voor trendinformatie. 
8 Het EMM heeft in haar database gezocht op nationaliteit en/of geboorteland Oekraïne. Zoekvragen gericht op andere nationaliteiten 
zijn complexer in verband met de te onderzoeken relatie met de vluchtelingenstroom. Dit zal voor de volgende uitgave worden verkend. 
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Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) worden ingeladen die als mensenhandel en/

of mensensmokkel gelabeld zijn.9 De partnerorganisaties hebben ook aanvullende 

informatie aangeleverd, zoals tactische intelligencebeelden en overzichten met mogelijk 

relevante registraties.10 De onderzoeksperiode van deze tweede uitgave betreft 24 februari tot 24 

april 2022. 

Onderzoeksbevindingen 

Uit de eerste uitgave van dit intelligencebeeld bleek dat er in relatie tot de vluchtelingenstroom 

in Nederland van 24 februari tot 24 maart sprake was van een aantal registraties met 

verdachte situaties, maar geen mensenhandel- of mensensmokkelsignalen. Uit onderzoek ten 

behoeve van deze tweede uitgave blijkt dat in relatie tot Nederland nog geen sprake is van 

(signalen van) mensensmokkel, maar wel van mensenhandel.

Mensensmokkel 

Oekraïners met een biometrisch paspoort kunnen sinds de associatieovereenkomst tussen de 

EU en Oekraïne van 2014 vrij reizen naar het Schengengebied en daar maximaal 90 per 180 

dagen verblijven. De richtlijn voor tijdelijke bescherming door de Europese Commissie maakt het 

sinds 4 maart voor vluchtelingen die aan de voorwaarden voldoen mogelijk om tot tenminste 4 

maart 2023 vrij door de EU te reizen. Onder deze richtlijn vallen naast vluchtelingen uit 

Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit, ook derdelanders (en staatlozen), en hun 

familieleden, die op 23 februari 2022 een geldige Oekraïense verblijfsstatus hadden.11 

Het risico op mensensmokkelactiviteiten in relatie tot de oorlog in Oekraïne is dan ook beperkt 

tot specifieke groepen. Zo kunnen vluchtende derdelanders die niet voldoen aan de voorwaarden 

voor visumvrij reizen en mannen tot 60 jaar die zich aan de krijgswet willen onttrekken, in 

contact komen met mensensmokkelaars.12 Er is ook een risico op toename in 

mensensmokkelactiviteiten gerelateerd aan Russen die vanwege de oorlog op de vlucht slaan.13 

Voor Russen, maar ook voor Belarussen, geldt dat zij een visum nodig hebben om de EU binnen 

te komen.  

9 Signalen van mensenhandel en mensensmokkel dienen door burgers en (overheid)instanties te worden verstrekt aan de meest 
geëigende opsporingsorganisatie: signalen van mensensmokkel bij de KMar, signalen van arbeidsuitbuiting bij de NLA en signalen van 
mensenhandel anders dan arbeidsuitbuiting bij de NP. Deze signalen worden door de NP, KMar en NLA vervolgens in veredelde vorm 
samengebracht bij het EMM ten behoeve van een organisatie-overstijgend beeld. Inhoudelijke informatie over mensenhandel- en 
mensensmokkeltrends kan (door n) rechtstreeks met het EMM worden gedeeld. 
10 Het EMM monitort niet langer zelf de incidentcode ‘OEKR’ van de NP, maar krijgt wekelijks een overzicht met mogelijk relevante 
registraties in relatie tot mensenhandel en mensensmokkel aangeleverd van het Informatie Knooppunt Nationaal (IKN) van de NP. 
11 Naast visumvrij reizen geeft deze richtlijn de vluchtelingen die onder de voorwaarden vallen, het recht op toegang tot onderwijs, 
sociale voorzieningen en de arbeidsmarkt. Elke EU-lidstaat dient uitvoering te geven aan deze Europese richtlijn. In Nederland heeft de 
overheid onder andere bewerkstelligd dat werkgevers die Oekraïners in dienst willen nemen, geen tewerkstellingsvergunning meer aan 
hoeven te vragen, maar alleen een melding hoeven te maken bij het UWV. Op dit moment geldt dit echter alleen voor Oekraïense 
vluchtelingen die hun nationaliteit kunnen aantonen met bijvoorbeeld een paspoort, omdat nog niet alle vluchtelingen een bewijs 
hebben van de IND dat ze onder de richtlijn voor tijdelijke bescherming vallen. Vanaf half mei zullen naar alle waarschijnlijkheid mobiele 
teams van de IND het aanvraagproces afronden. Er wordt gestreefd om deze wetsaanpassing ook in te laten gaan voor derdelanders 
die kunnen aantonen dat zij op 23 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming genoten of in het bezit waren van een geldige 
verblijfsvergunning. Vluchtelingen zonder documenten of met een andere nationaliteit kunnen in de praktijk nog niet werken zonder 
tewerkstellingsvergunning, tot is vastgesteld dat zij vallen onder de richtlijn voor tijdelijke bescherming. 
12 De richtlijn voor tijdelijke bescherming en het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne geven niet aan of het onrechtmatig niet 
dienen in het leger een belemmering vormt voor rechtmatig verblijf in de EU. Nederland heeft wel aangekondigd coulant om te gaan 
met de vrije termijn van Oekraïners nu nog niet bij iedereen is vastgesteld of zij onder de richtlijn vallen. Bovendien is afgesproken dat 
Oekraïners die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen ondervinden. 
Voor Nederland zal deze groep, evenals andere groepen die aan de voorwaarden voor tijdelijke bescherming voldoen, wel relevant zijn 
in relatie tot mensensmokkel indien zij gefaciliteerd worden op weg naar bestemmingen waar Oekraïners niet visumvrij naartoe kunnen 
reizen, zoals het Verenigd Koninkrijk. 
13 Frontex, 15 maart 2022. Impact of Ukraine War in Organized Crime. 
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Voor hen geldt echter ook dat Litouwen, Letland en Estland hun visabeleid hebben 

aangescherpt en er slechts een beperkt aantal luchtroutes beschikbaar is om visumvrij te 

reizen.14 

Het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) waarschuwt in relatie tot de 

oorlog in Oekraïne voor fraude met Oekraïense documenten, hetgeen het risico op 

mensensmokkel met zich meebrengt. Op verschillende online platformen worden recent 

Oekraïense documenten aangeboden.15 Zoals beschreven in de eerste uitgave van dit beeld 

heeft ook de Nederlandse liaison van Oekraïne geconstateerd dat veel Oekraïense 

paspoorten, verblijfsvergunningen en stateloze ID-kaarten zijn gestolen, vervalst of frauduleus 

afgegeven. De KMar heeft recent enkele personen met valse of frauduleus afgegeven 

Oekraïense documenten aangetroffen, waaronder twee derdelanders die met dergelijke 

documenten op doorreis waren naar een ander EU-land. In Nederland is (nog) geen sprake van 

mensensmokkelregistraties of opsporingsonderzoeken naar mensensmokkel in relatie tot de 

vluchtelingenstroom uit Oekraïne. 

Mensenhandel 

Volgens Europol ziet het vastgestelde risico op mensenhandel in deze fase van de oorlog vooral 

op personen die (persoonlijk of op sociale media) transport, een opvanglocatie of werk aanbieden 

voor de vluchtelingen, die zich veelal in een kwetsbare positie bevinden. Speciale aandacht gaat 

hierbij uit naar minderjarigen die per definitie kwetsbaar zijn. Europol stelt dat er meer dan één 

miljoen minderjarigen zijn gevlucht uit Oekraïne, waaronder veel alleenstaande minderjarigen die 

al dan niet door de oorlog wees zijn geworden.16 Hiertoe is Frontex extra alert op de documenten 

van begeleiders van minderjarigen.17 Het risico voor Oekraïners om slachtoffer te worden van 

mensenhandel was vóór de oorlog echter al relatief groot. Europol geeft aan dat Oekraïne 

voorafgaand aan de oorlog in de EU één van de grootste bronlanden was van slachtoffers 

mensenhandel.18 Oekraïense mannen worden over het algemeen geronseld voor (zware) fysieke 

arbeid en Oekraïense vrouwen voor de seksindustrie. Europol waarschuwt er dan ook voor dat 

Oost-Europese criminele samenwerkingsverbanden (csv’s) nu kansen zien om vluchtelingen uit 

Oekraïne te ronselen en uit te buiten in de EU.19 In Nederland behoort Oekraïne de afgelopen jaren 

met maximaal 10 mogelijke slachtoffers van mensenhandel per jaar echter bij lange na niet tot 

grootste bronlanden.20 In lijn met de waarschuwing van Europol is de NP momenteel alert op 

Roemeense csv’s die in Nederland actief zijn en mogelijk misbruik willen maken van (Roemeens 

sprekende) vluchtelingen uit Oekraïne. 

De NP heeft tot op heden enkele tientallen incidenten geregistreerd waarbij sprake is van 

verdachte gedragingen. Deze registraties hebben onder meer betrekking op aangetroffen 

Oekraïense sekswerkers en personen die Oekraïnse vluchtelingen benaderen op stations, in 

opvangcentra of op sociale media. Zo heeft het Rode Kruis in de afgelopen maand op minimaal 

drie locaties in Nederland personen gezien die vrouwen uit Oekraïne op verdachte wijze 

benaderden. 

14 Frontex, 13 april 2022. Weekly Situation Report – EU/RUS BORDER. 
15 Europol, 19 april 2022. EPMT No. 527. 
16 Europol, 30 maart 2022. Early Warning Notification. War in Ukraine – refugees arriving to the EU from Ukraine at risk of exploitation 
as part of THB. 
17 Frontex ziet vanwege een uitzondering in de krijgswet in het bijzonder aanleiding om alert te zijn op documenten van mannen die met 
drie of meer kinderen de grens over willen steken. 
18 EMPACT, 13 april 2022. Overview paper on the risks of trafficking in human beings in relation to the war in Ukraine. 
19 Europol, 30 maart 2022. Early Warning Notification. War in Ukraine – refugees arriving to the EU from Ukraine at risk of exploitation 
as part of THB. 
20 CoMensha, Jaaroverzicht 2014; CoMensha, Jaaroverzicht 2015; CoMensha, Het beeld van 2016; CoMensha, Het beeld van 2017; 
CoMensha, Het beeld van 2018; CoMensha, Het beeld van 2019; CoMensha, Het beeld van 2020. 
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Op 21 april heeft een actiedag plaatsgevonden (zie tekstvak hieronder), waar door de betrokken 

organisaties is ingezet op opsporing, preventie en het creëren van bewustwording. Tijdens deze 

actiedag heeft een voorlichtingsgesprek op een opvanglocatie geleid tot één melding van 

arbeidsuitbuiting. Recent is de NP één opsporingsonderzoek naar seksuele uitbuiting in relatie tot 

Oekraïne gestart. In verband met het opsporingsbelang wordt niet inhoudelijk op dit onderzoek 

ingegaan. CoMensha heeft op 13 april aangegeven dat twee vrouwen met de Oekraïense 

nationaliteit en één vrouwelijke derdelander in de bedenktijd zitten vanwege mogelijke seksuele 

uitbuiting. In tegenstelling tot de Oekraïnse vrouwen zou de vrouwelijke derdelander niet in 

Nederland, maar in Oekraïne zijn uitgebuit. 

Actiedag Oekraïne  
Op 21 april hebben zes politie-eenheden (Limburg, Zeeland-West-Brabant, Rotterdam, Den 
Haag, Oost-Brabant en Midden-Nederland), de NLA en de KMar een actiedag gehouden die 
zich richtte op het voorkomen en opsporen van mensenhandel en mensensmokkel in relatie 
tot vluchtelingen uit Oekraïne. De overige politie-eenheden stonden paraat om eventuele 
signalen op te volgen. Ter voorbereiding op de actiedag heeft het EMM een overzicht van 
hotspots opgesteld die mogelijk interessant zijn om inzet op te plegen. Daarnaast heeft de 
Intelcel Mensenhandel/Mensensmokkel van de Landelijke Eenheid een aantal 
seksadvertenties aangeleverd. 

Door de politie-eenheden en diverse partners, zoals gemeenten, zijn gedurende de actiedag 
35 controles uitgevoerd. Het grootste deel van deze controles is uitgevoerd door Limburg, 
in samenwerking met onder meer de KMar, gemeenten, de Belastingdienst en het Leger des 
Heils, en zagen op de prostitutiebranche en opvanglocaties. Bij één controle in de vergunde 
branche is een Oekraïense vrouw aangetroffen die al langere tijd in Nederland verbleef. Door 
Zeeland-West-Brabant zijn naar aanleiding van controles enkele tientallen personen 
aangetroffen, waarvan enkele personen met de Oekraïense nationaliteit. Er zijn geen 
signalen van mensenhandel geconstateerd. Bij controles van de eenheid Rotterdam en de 
gemeente Utrecht zijn geen personen met de Oekraïense nationaliteit aangetroffen. De 
eenheden Den Haag en Oost-Brabant hebben ingezet op preventie en bewustwording. De 
eenheid Oost-Brabant heeft op tien opvang- en doorstroomlocaties voorlichting gegeven 
over de risico’s om slachtoffer te worden van mensenhandel. Eén voorlichtingsgesprek bij 
een opvanglocatie door de eenheid Den Haag heeft geleid tot één melding over 
arbeidsuitbuiting, die is gedeeld met de NLA. 

De NLA heeft zich gericht op het detecteren van signalen van arbeidsuitbuiting van 
Oekraïense vluchtelingen op online platformen. In online groepen voor werkzoekende 
vluchtelingen is een aantal vacatureberichten aangetroffen waarin wordt gesproken over 
werkweken van (meer dan) 60 uur, voor een salaris dat (omgerekend) onder het 
minimumsalaris ligt. Daarbij is gezien dat bezoekers van deze groepen hun 
verontwaardiging uiten. 

Zes brigades van de KMar die met Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) zijn belast, zijn tijdens 
geplande controles extra alert geweest op mensenhandel en mensensmokkel in relatie tot 
Oekraïne. In totaal heeft de KMar gedurende deze actiedag in treinen tussen Nederland en 
Duitsland, in treinen tussen Nederland en België, en op rijkswegen aan de oost- en 
zuidgrens 25 MTV-controles uitgevoerd. Hierbij zijn honderden personen gecontroleerd, 
waarvan een derde niet-EU. Er zijn geen indicaties van mensenhandel of -smokkel 
waargenomen. 
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De NLA heeft een handvol meldingen geregistreerd, gerelateerd aan de vluchtelingenstroom uit 

Oekraïne. Hierbij zijn de aanwijzingen van arbeidsuitbuiting echter (nog) niet concreet genoeg. 

Sectoren waar de registraties betrekking op hebben zijn fabriekswerk, de (tuin)bouw, de 

schoonmaak- en verpakkingsbranche en de hotelbranche. Bij enkele meldingen van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG) die bij de NLA bekend zijn, zijn uitzendbureaus betrokken of zijn 

vluchtelingen opgehaald vanuit het buitenland. Zoals beschreven in de eerste uitgave van dit 

beeld, waarschuwde de NLA vanwege misstanden in het verleden met arbeidsmigranten reeds 

voor bepaalde uitzendbureaus die Oekraïners in dienst willen nemen. 

Conclusie 

In Nederland is geen sprake van incidenten van of opsporingsonderzoeken naar mensensmokkel 

in verband met de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Het risico op mensensmokkel door middel 

van fraude met Oekraïense identiteitsdocumenten is onderkend. Er is wel zicht op meldingen en 

verdachte gedragingen in relatie tot seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting, zoals personen die 

vluchtelingen benaderen op stations, in opvangcentra of op sociale media. Dit heeft tot één 

opsporingsonderzoek naar seksuele uitbuiting geleid. 
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