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Veel Hongaarse meisjes kwamen in de Doubletstraat terecht, een 

raamprostitutiestraat in Den Haag. Was daar sprake van uitbuiting? In komend 

Opportuun, het magazine van het Openbaar Ministerie doet officier van justitie 

Sabina van der Kallen uitgebreid verslag van het grote mensenhandelonderzoek. 

Er kwam een schrijnend beeld van moderne slavernij aan het licht. 

Themanummer Mensenhandel 

In Opportuun 2, 2014 wordt uitgebreid ingegaan op mensenhandel. Officier Van 

der Kallen zegt over het strafrechtelijk onderzoek. ‘De meeste meisjes waren 

niet ouder dan twintig. In eigen land werden ze behandeld als 

tweederangsburgers en woonden met hun familie in niet meer dan een krot of 

schuurtje. Die meisjes wilden alles doen om boven het bestaande leven uit te 

stijgen.' 

Ook de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen gaat in het Opportuun-

voorwoord in op de aanpak: ‘We boeken succes in Den Haag. Recent hebben we 

een aantal daders kunnen oppakken en netwerken opgerold. Dankzij de inzet en 

betrokkenheid van veel partijen.' 

Slachtoffers van mensenhandel worden tewerkgesteld in de prostitutie maar ook 

in sectoren als de land- en tuinbouw, horeca, bouw en in de huishouding. Ze 

worden vaak opgezadeld met hoge schulden, soms zelfs verkocht. Landelijk 

mensenhandelofficier van justitie Warner ten Kate schrijft in zijn Opportuun-

column : ‘Als je langs de grote rivieren toert en een rijnaak ziet, is niet het 

eerste wat je denkt: daarop kan wel eens sprake kan zijn van mensenhandel. En 

toch kan dat.' 

Het OM pakt mensenhandel niet alleen strafrechtelijk aan. Het probeert 

mensenhandel vooral ook samen met partners als politie, Koninklijke 

marechaussee, de Belastingdienst, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en 

gemeenten te bestrijden en te voorkomen. 

Een artikel in Opportuun over risicovluchten op Airport Eindhoven geeft een 

beeld van deze samenwerking. 

Mensenhandel is vaak een moderne vorm van slavernij. Ieder jaar worden in 

Nederland vrouwen, mannen en zelfs kinderen op allerlei manieren uitgebuit. 

Onder valse voorwendselen accepteren zij een baan. Vervolgens werken zij 

onder bedreiging van lichamelijk en geestelijk geweld. Ook de 

arbeidsomstandigheden zijn vaak erbarmelijk. 

Mensenhandel is grensoverschrijdende misdaad. Vaak is armoede de reden 

waarom slachtoffers in handen van criminelen vallen. Onlangs reisde een 

Nederlandse delegatie onder leiding van procureur-generaal Herman Bolhaar 



naar de Filipijnen. Daar bezocht het onder meer de stad Cordova in het zuiden 

van de Filipijnen. De stad staat bekend als plek waar veel cyberseks wordt 

geproduceerd. De delegatie reisde naar de Filipijnen om ervaringen uit te 

wisselen in de strijd tegen mensenhandel. 

Het OM pakt mensenhandel strafrechtelijk aan. In de jaren 2008-2012 handelde 

het 1.245 mensenhandelzaken af (gemiddeld ongeveer 250 zaken per jaar). 

Ging het in 2009 om 179 afgehandelde mensenhandelzaken, in 2012 telde het 

338 afgehandelde zaken. Meer mensenhandelzaken leidden tot vervolgingen, en 

daarbinnen steeg het aantal veroordelingen. 


