
NON-PUNISHMENT 
BIJ 
MENSENHANDEL 



WAT DRIJFT FIER? 

• Geweld in afhankelijkheidsrelaties 

• Stoppen en voorkomen van geweld 

• Hulp bieden bij de gevolgen van geweld 

• Doen wat nodig is voor een betere en vooral veilige 
toekomst 

 

• TRAUMA – TOEKOMST - TROTS 

 



LANDELIJK BEHANDEL- EN 
EXPERTISECENTRUM GEWELD IN 
AFHANKELIJKHEIDSRELATIES 



EXPERTISECENTRUM 

• Huiselijk geweld 

• Kindermishandeling 

• Eergerelateerd geweld 

• Mensenhandel/loverboyproblematiek 

• Seksueel geweld 

• (Vroegkinderlijke) traumatisering 

• Vechtscheiding/hoog risico scheidingen 

• Ouderenmishandeling 

 



BEGRIP 
MENSENHANDEL 

• Het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of 
huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in 
brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten (art. 
273f Sr). De (beoogde) uitbuiting is de kern van 
mensenhandel. 

 

• Seksindustrie; illegale en legale sector 

• In andere economische sectoren 

• Orgaanhandel 

 



FIER EN 
MENSENHANDEL 

Opvang 

• Asja (slachtoffers 
loverboys) 

• Asja R’dam  

• Rena beschermd wonen 
en behandelsetting 
(buitenlandse slachtoffers) 

• Crisisopvang (regio 
Friesland en Drenthe) 

 

 Ambulant 

• Zorgcoördinatie/Regiocoördinatie 
• AMLJ (Advies en Meldpunt 

Loverboys en Jeugdprostitutie) 
• Fier Academy (voorlichting en 

preventie) 
• Jongerenspoor 
• PMW, Prostitutie Maatschappelijk 

Werk 
• Ambulante begeleiding so-ers 

mensenhandel 
• Behandeling 



ZORGCOÖRDINATIE / 
REGIOCOÖRDINATIE 

• Zorg gecoördineerd en georganiseerd door 
regiocoördinatoren 

• Afstemmen zorg, strafrechtelijk en verblijfsrechtelijk traject 

• Netwerk opbouwen en onderhouden m.b.t. signalering en 
hulpverlening 

• Vertegenwoordigd de zorgketen in het overleg tussen 
bestuurlijke keten, strafrechtelijke keten en zorgketen 
m.b.t. integrale aanpak mensenhandel. 



SLACHTOFFERS ALS 
DADERS 

• Criminele uitbuiting - oogmerk 

• Statusgerelateerde delicten 

• Secundaire delicten (liberation offences, 
medeplichtigheid/medeplegen mensenhandel) 



OORSPRONG NON-
PUNISHMENT 

• Mensenhandelverdrag Raad van Europa – “de mogelijkheid 
slachtoffers niet te straffen” 

• Artikel 8 EU-richtlijn mensenhandel – “slachtoffers niet te 
vervolgen of te straffen” 

• Protocol 2014 IAO-Verdrag betreffende gedwongen arbeid 
– “niet te vervolgen of te straffen” 

 



WAAROM NON-
PUNISHMENT? 

• Bescherming tegen secundaire victimisatie 

• Instrumenteel: door vooruitzicht straffeloosheid zouden 
slachtoffers eerder bereid zijn mee te werken aan 
strafonderzoek 

• Chantagemiddel daders wegnemen 



NEDERLAND 

• Opportuniteitsbeginsel – OM, vervolging 

 Aanwijzing mensenhandel 

 Aanwijzing gebruik sepotgronden 

 

- Dwang 

- Psychische overmacht 



NEDERLAND 

• Rechterlijk pardon – rechter, straffeloosheid 

 

- Geen uniforme uitleg 

- Proportionaliteit en subsidiariteit  

 



OORDEEL 

• Kansen 

• Geen garantie 

• Dus weinig zekerheid voor slachtoffers 



GEEN MH TOCH NON-
PUNISHMENT? 

• Opportuniteitsbeginsel 

• Ontslag van alle rechtsvervolging  

- Strafuitsluitingsgronden: ontoerekeningsvatbaarheid, 
psychische overmacht, noodweer, noodweerexces, overmacht 
in de zin van noodtoestand. 



ADVIES 

• Mensenhandel? Zorgcoördinator inschakelen! 

• Slachtofferadvocaat: LANGZS Landelijk Advocaten Netwerk 
Gewelds- en Zedenslachtoffers 



DEKKING 
ZORGCOÖRDINATIE 



CONTACT 

Rob Kelder 

Zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel Friesland 

rkelder@fier.nl 

06-18628786 

 

Landelijk zorgco (19 van de 35 regio’s) te vinden via: 

www.comensha.nl 

033-4481186 

mailto:rkelder@fier.nl
http://www.comensha.nl/

