V rouwenhandel: een
integrale aanpak
Vrouwenhandel is gebaseerd op geweld en vindt

di~heJd

<'J l1il,'\ .~ro~L'f ()p. \X:JI LX oak (1<,('n. ,'oar de \'fOU
pakt he, <lltiid \"t:rhnti lIit.
In di; ,lnike] \\'l\rdt. ,\.In lie- luna \',111 lie- <',\;lk die 101 h"l
beklag leidJe, de lOl1lpkxitcil van \'Youwenh:llldcl getoond
en de ge\'olgen voor de posilie van hel slachto{jer. Dc Lon·
c1usie is, d;H hieraan tevens conscquenties vastzitten voar de
opsporinl; en vcrvolb1ng van vrouwenhandel. [en recon
Slruetie op b,lSL$ \In rrocc~stukken 1:n gesprekkcn mel de
s h.::ll1 offers.

Well

plaats in een netwerkachtige structuur, Dit feit
wordt nog te weinig onderkend bij de opsporing,
vervolging en berechting. Volgens de auteurs
moet de theorie aan de feiten worden aangepast:

Bet delict

politie en justitie moeten niet steeds wachten op
aangifte, maar al eerder in aetie kernen, en
slachtoffers moeten njet worden ge'isoleerd van
hun context, omdat vrouwenhandel zich juist
vaak in grotere verbanden afspeelt.

Ruim ~en jaar g(·leden wee, het Amst(Td,lmS~ Hvf ten an.
12 bekbg Jf tcgen de weigering v,m de off\cier \'~ln IUs\ille
in Utrecht. anderhalf j;J.;lr cerder. een ,tLlfvl'['\'olgini; in te
stellen te~en cell "an vrouwenhandcl \'erdachte l11<1n. De
reden hi en an \\'a~. dar cr geen sprake "'-.l" nn ren nicuw
b<"L\\'2~lr zoals vereist ex an. 255 lid 1 S\' na c~n kennisge
ving van niet verdere vervolging. Advoo,H·gcntr,l.lll'n
klaagster hadden belOogd dat hi",rvan \\'el degl'liik sprake
was, au drie slacbtoffers van de man alsnog een bezwarende
verklaring wilden afJeggen, Eerder haddtn dt'Z(' aJ weI ver·
klaringen afgdegd maar niet altijd collsi>tent: samen met
h~t feit dat lllL'l alk shchtOff~rs even "t'''\'\iz~nd tegenovet"
prostitutie als btroep swoden, voor de ot"ficier van Justitie
reden om \'an verdere vervolging af te zien.
He{ hof voegde een overweging ten (wervloede to<" waarin
het trdfend de pJf,'do,q!c situ:nie \Yecr,:cc'ft '(\'aann ~la(hl
offers vall vrouwenhandel Lich be\indt'll cnerzijds akent
he{ hof dat lii \'~a" verschillcnJ \'erkbren JI n:lJr g<'lang de
druk w:urondcr 7.ii ,taan, 'lnderzijJs "',)relt h un ~<:looj"'''a,lr
." S'lef5kl'

grbied ,.'an vl'oll'wenhande!
en prostifl-lfie; Roc/ot" Haveman IS ver·
bondcn acUl het \fillem Pompe imli·
• 'als schuldl~ ;Ian vrouwenhanclel kan worden be·
1/(1(( (RULl) rn aan het .'V",derlands In
schouwd degene die cen ander door getloeld of door een an
Stitl'Hf 'U()M Soriad! S(,\I~ologi,<('h On
dere ft'ilclijkh\'lJ of JOll( heJreiging met ~('weld of een ,10
dcrll.iek/N1SSO, 1!,nj'lli \I'llen 1\ be.
Jerc leitclJikhelJ dan wei door rJllsbruik \':m uit feilcliike
leidsllJcdc'Werkcr bl/ de S,;chling rcgm
verhoudlngen voOnvloeltnd OVlT\\'ichl of door mlsleidmg
\ rouli'cnhandd
Wt proqilUtie brengt dan wei onder \'oornoemdc on1>\;\nSler
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Alrink u jrN,'./ana underl~k

Vrouwenhandcl is in 1911 in het wt'tboek van strafr<"cht
opgenomtn.' U 1\ )unsprudenue' blijkt ",at eronJer diem te
wordcn Vt'l,tun: elke daad die enoe strekt een vrouw over
te levercn aan proStilulle.-' Nler \'an belang is of de vrou,\,\'
eerder aJ in d(' proslilUtie werkle of daarin later vrijwillig
bliift v.wken.'
De afg<'lopen tien jaar is vrouwcnhandel maalschappelijk
meer' In de bel~nbstcllin~ komen te stun, niet hel minSI
door de grQtae aandacht v(jor seksucel geweld te[":en vrou
wen. Zo \\'ol'dt hel begm j,H~n ·~O benoemd tOl een vorm
\':tn seksucel [;cwcld \('gen vrouwen en meisjes\ WaJrm,M \11
opJracht van de overheld een OIlJcrzoek wordt uitf;e\'oerd,"
Vamf {9$7 wordt, l1a een lobe'>\" van verschillende groepen
Jie zieh ,tl vanaf [')X2 met st'kswlIl'lsme en vrouwcnhandd
beLighieldeo, de Such ling [('gen \' n)uwenhandt:l gesubsi
di~erd.7 Hel aamal vrouwen me~ wle de Stichting in (-ontaCl
komt neemt sntl tOe: in 1987: 20: in ] 988: 38 en in 1989 ca.
65 vrouwen. In 1988 ten sloHe kOffit vrouwenhandel in de
T wrede Kamer .un de OTde. waarbii uitgebreid aandacht
wordt beslced aan de interpret;\tie van het begrip vrouwen
handel. en aan J(, illegale posnie v~n nogal wal slachwffers
van vrou\\'enhandel.~
Mel de inste\]ing in 1987 van de PC-werkgroep Vrollwen
handel, be/as! mel onderzoek naar de aard en omvang van
hel \·crsrhijlJsd \'fouw('nhandd en na:\r de t\'t'llselijkheid tt'
komen to! ridnlijnen terzake d~ opsporing cn vervolging
en'an. kOJ1:lt vrouwenhandel ook slrafrcchleli)k in een
str00nwersncll in~.Y Op basis van het rapport van dne
w~rk~ruep (1988) doen nog gecn t \\'t'l' jaar !al('f Ot pro(u
rcurs-£cncraal richtlijnen uitgaan.'o Daarin stelJen llj dJ!
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digheden enige handeling onderneeml waarvan hij of zij
weel of redelijkcrwiis moel vermoedcn dal de ander claar
door in de prOSI irutie bela~dL Misbruik van Ult fClleliikc>
\'erhoudin~t:n voonl"loeiend ovcrwlchl wordl vcrondcrsteld
indica de proseiruce in een situatie verkeert die niee gelijk is
Jan de omslJndigheJen w.larin een mondige proStilU~(, in
Nederland plcegl tC v,-,rkercn', hetgccn eell uitbuitingssilUd
lie wordt genoemd. 'Het enkele feit van het untreffen van
een proStilllee in cen llitbuitingssilualie leven al een rede
!iik vermoeden van schuld' aan vrouwenhandel op. I I •
In deLI: richdiincn wordt cen verband gelegd met de eireu
lain:- bnreffendc cit' bejegening van slachwffers van ,eksuele
misdrijven 12, en met het bepaaldc in een nieuw hoofdstuk
B22 in de Vrcemdcling,encirculaire 1982' J. In dit hoofdstuk
B22 warde uitgega:m vm eenzelfdc omschrijving van het
begrip vlollw<::nhandel, cr) wordt ~csteld dat in he! geval
van ecn (illegaJe) VTeemdeJinge die hier .lIs proslHuee werk
zaam is reeds bij geringe aanwijzingen dal er sprake Z-QU
kunnen zijn van een slachtoffer van vrouwenhandcl mel
uilzetting moet worden gewachl. BOl'endil:n bcpaalt B22
dal, .lIs door een ,Iachtoffer ~'an vrouwenhandel .lJ.ngJfte is
gedaJ.n ten.ake, zij in aanmaking komI voor cen v('rblljfs
vergunning voor de dum van he! opsporings- en velvolgings
ondcrzoek ell de bercchting in feitdijke nnleg. l •
Ten slotte ligt cr op her moment eell welSvoorstei bl; de
Tweedc Kamer waitnn de Jcliclsomschrijvin~ van Je procu
reurs-generdal wordl overgenomen, de strafmaal van 5 naar
6 jaar wQrdt verhoogd en het begrip vrouwenhandtl is ver
v;\ngen door mensenhandel. l '
De vtrwachling ten .J.a112.1en van cill complex van ma-atrege
len is, dat cnerziids de aangifttbtreidheid onder sJachwffers
lOeneemr, anderziids d'lI opsp()nn~s- tn vervolgll1gsmoge
Iijkheden worden vergroot.

De zaak l6
Bij de zaak rand hOQfdverdachre V zijn als slacheoffers vijf
vrouwen betrokken: Carmen, Hilda, Luisa, Mayra en Iris.
De zaak begJnl als Carmen, op zoek mar werk in Colom
bia, in aanraking komr met V. Hij beloofl haar cen goed
inkomen en een zorgeloze tOekomsr voor haar kinderen, en
zeult haar mee naar verschillende plaalsen in Zuid·Europa
waar hij haaf lOt prollit ulie dwingt. HcdualJc m~len pro
been 7..e tC duch'.en, n13:lr handl.mgers \'an V wel('n haar
SLeeds wetI' te vindt'n. Eenmaalln Nederland - oklOber
198b - komI Carmen In comact mel Mayra en Iris, die
eveneens voar V' werktn.
Op een t;egcven mument raakt Carmen zwangcr. Corrie.
een met V bGvriende bordeelhoudster, rndl ha.lr een abor
tuS aan: V 7.0\1 kunncn Jenken cia! zij van ",en kJant lwan
~er is en h'1.1r cla,lforn doden. ?\:a de .lbonu\ is Carmen dt
pressieL waaror Corrie haar aanraadl haar kinde-ren mar
Nt-derland to' halen; V "lOU haar dan wei met ruSt laten.
Eenmaal in Colombia durtt Carmen haar monO niet open
Ie doen. H,ur familieleden lOuden in gevaar komen als ze
te veel wisten: V heelt haar verteld dar zijn 'vriendm' haar
in de gaten houden.

Haar zus Hilda verkeen op d:u moment in Colombia in
",tn isoiemcnt, en Carmcn Haagt 'la pobrecit~'. het arme
meisje, Illee It komt'n om op haar kinderen le passen. Ook
ver~vachl zij samen met haar lUSter sterker tt!;enover V Ie
staan. 'Ii is aanvankclijk niet van dit idee gecharmecrd, maar
gaat ,1kkoord op voorwaardc d:n Carmen hem voar dae

'gunst' f 10000 bClaalt. Hilda moet voor hnr ticket f 2000
betaltn aan Carmt-n, die - wat Hilda nitl wett - dil mo('(
afdragen aan V. Zii <v"et tvenmll1 dal Carmen "an V voor
haar flO 000 moet betaleo, waarvan een gedeelte oak b,,
taald is. Cannen liehl h:1ar zuster niet in over de wcrkelijke
Jard V,10 ha,lr verhouding met V. Ook Hilda \\'ordl over~e
haale! In de prQstitulit te gaan ""erken.
Hilda neeml haar da_n \ b-jarige doch{er Luisa mel'. Blj un
ko msr in Brussel, januari 1987, o;o,'ordcn 2i i gescheidcn. H d
da ga:u met mel Carmen en V. Luisa wordl mecgenomen
door de reeds genoemde bordeelhoudslcr Corrie en haar
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Wat ze ook doen, voor de vrouwen pakt het al
tijd verkeerd uit.

vfiend, waar zij, naar Hilda wordt "eneld, Jl~ k.inderoppas
zal pan wcrken, Corrie zel Luisa echlu \l\UI- Li"h7.<:]t Jan
h('l wrrK in de prostitUlie. April 1987 du.:-hl Luisa mel hulp
van een klant en meldt z.ich bij de politie: Corrie wu hHr
tOt pros,itulle hebben gedwongen.
De rehnie tussen de vrouwen en V is niet probleemloo.s.
Hij belooh de vrouwen ten voor hen acceptabell.' baan. am
hen vefVolgcns to! prostitutie [(' dWingcn. Hoe"'e! ,11 gc·
trouwJ. geeft hI) zieh uit :ds a,mSl,1J.nde ,chtgenoot \',11l oric
van de vier vrouwen. De vrouwen moeten onder dwang
hem geld en paspoon afstaan. A1s het Carmen en Iris lukt
een bedrag le verstoppen, weet hij ook dat weer Ie vinden,
en neemt hel in. Zij bten dit maar w: hij zegr dat hil voor
dat geld naar Zuid·Amerika zal gaan en hen dan met ruSt
luI.

AJs de vrouwen maar het minsce verzet legcn dit alles pIe
gen, neemt V stcvig wruk. Hij bedreigt hen onder andere
met messen. Oak confromeert hij hen mel zijn criminele
nevenactiviteiten. Kennelijk zil hij in de drugs handel Zo
gebruikt hij Carmen's huis am cocaine tt' "erbergen. Car
men konn nog meer onder druk te staan nadat V haar en
kele malen verkracht, onder andere kon na de abortus,
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In maan 1')87 trd, de politie bij een contrale Mayra .lan. 
Via haar komen Z\j bij Hilda en Luisa rero::chc ~ad;lt zll
allen een verklaring hcbben afgelegd, wordt Ll\lsa up hel
vliegwig retour Colombia gezet. Hilda en Mayra worden
overgedragen aan de Belgische Rijkswacht., en door hen vcr·
volgens achterge\aten op ecn spoorwegstJ.tion m een grote
stad mN de mededeling dat zij binnen 5 dagen Belgie verla·
lC~n moeten hebben. Zonder geld zien zij geen andere moge
lijkheid dan contacl or te nemen met de eOlg, die zij in
Europa kennen. Ais zij de avond van dezelfde dag weer in
Nederland arriveren, wachl V hen .1.1 op. In het da~ropvol
g!?nde kruisverhoor houdcn zij vol niets aan de politic ver
leld te hebbcn. Helaas is Je bandopname \~an !?en voor V
behstcnde verklaring door Mayra per ongel\lk in haar baga
ge terecht gekomen, V vindt de cassette, en mishandele
Mayra dusdanig ciat het hJ.ar belt'r lijkt ulfmoord te ple
gen. Carmen en Iris \\'ett'll haar ervan tt' weC'rhouden In
juni treft de politie HildJ. en Mayra opnieuw un, nu in ge
zelschap van Iris.
In de loop van hee ondcrwek bliife V de \'rouwen onder
druk zet!cn. Ook mensen in de omgeving van de vrouwcn
lopen geVaJL Wanneer Iris door de r<>chtcr~ommissaris
wordt opgeroepen om een verklaring .1f Ie le~gen, bcdrt'igt
V haar Jusdanig JJt zil un angst haar verkl:lI-ing intrekL
Nadat vervolgens V zelf bi; de'R-C heeft moetro versehij
nell en van deu de indruk heeft gekn'gcn d.1l hii niet ver

volgd zal worden, mishandell hii Carmt:n ernstig, Tegen de
kinderen van Carmen zege V dal ze hun mond moeteo hou
den, andcrs zal hij hun moeder vcrmoorden. Om dil krach!
blj li' zeuen. dondt hij voor hun ugen hun konijn. Ha,1r
ZQontje Sb.;1l hij met een Stuk hOll! half bt'wusteloos. Ook
dreigt hi, hem het raam Uil te gooien. Uiteindeliik gecft de
mishandeling van haar kindcren Carmen de moed opnieu\\
Cen (nu geslaagdc) viuchtpoging Ie "'.l~en,
I)cze mishandelingl'n gnn $eet'VaSl gepaard mel ccn vast
repertoire aan bedreigingen door V Hij geeft die lo,ernauo
nalc all urc, door Ie drcigell ook de iamilie In de lhuislanden
te vernlOordcn. Zo bell tOt grote schrik van lris op ten gc
geven moment haar mOl'der om haar de grOetC'll van V te
doen. Hij is even bngs gcweest. In, duett haar rnoeder nie~
te z{'ggen da, hCl geen gewoon 'beleefdheidsbezoekje' Was.

Opsporing, vervo!ging en
sluitstuk
De laak komt 11'\ het voorjaar "an 1987 aan het rollen als
gcvolg van een connole mar mogeliike vrollwenhanuel op
h~t ZandpaJ in Utrecht.. Opsporing en ver\'olging worden
snel ge,lari_ Binllen cen week horcn politic en de R-C dt
vrouwen, die in l'Teemdehngenbewaring verblijven, waarna
uit zetti ng naar Belgie en Colombia VOlgt.17 H et opspO rings
ondenoek word! ondertussen voortgezet, waarbij de politie
de twee naar Be!gie uitgezene vrouwen opnieuw elders 10
het land aantrefl, nu samen met Iris. Tegclilkertjj~ worde
Cannen, verdacht van medeplichligheid aan vrouwenhan
del, aangehouden; de overige vrouwcn komen opnieuw in
vreemdelingenbewaring; V wordl aangehouden als hoofd
verdachte.
Na Ie ziill vrijgelaten, worden zowel V als de vrouwen, met
tussenpozen. nOl=;maals door de R-C gehoord_ De verklanll
gen die worden afgelegd, zijn niet alle even conSistent; andc
re worden mgetrok.ken. Aanvankelijk verblijven de vrOuwen
op schuiladressen, waar V hen voortdurend probeen. op ec
sporen. Na verl06 p van tijd gaan Hilda, Iris en Carmen
met de kinderen terug naar hun woonpbats; Marra blijft
ondergedoken. rind 1978 doe t Carmcn opni<.::u w aangi fte bil
de politie. nu "an mishandeling door V am vcrvolgens al
haar schepen achter zICh Ie verbrandcn en samen met haar
kinderen voor de tweede keer onder Ie duiken. De politic
stelt de officier van justitie in Utrecht op de hoogte van de
aangifte, en deeh mee dat ook Iris inmiddels bcreid is een
nieuwe en goede verklaring af te \eggen. Ten derde LOll Hil
da bcreid zijn aangifte te doen tegen V inzake mishandeling.
Zij had dil al eceder geprobeerd maar om onduidelijke rede
nen is dez.e aangifte in achtereenvolgens twee steden niet
opgenomen. Dil .1lles hedt geen gcvolg,
Eind januari 1988 word! her g.v.o. afgesloten. lowel voor:
dien als daarna dringt de $tichting tegen V rOllwenhandel er
bij de oFficitr van justitle op aan op de hoogle ~esteld te
worden van een {'vemuee] voornemen tOt met \'erdere ver
volging. Pas na cen moeiz.ame bricfwisseling en gesprekkcn
met de offieicr - vee!al via de telefoniste -, wordt de Stich
ling twee maanden later op de hoogte gesteld van haar se
pot-beslissing.l~ Of." reden voor dez.e beslissing is, dat de ver
klanngen van de vrouwen door de lijd niet ahijd even con
sistent zijn gcweest, en dat de vrotlWCn or z.ich nicc aFwij.
zend tegenover prostitutie als beroep staan,'~ \X1;J,nnccr de
sepot-beshssmg is genomen, is niet duidelijk; evenmin
wordt gf."wezen op de mngeliikht'id van het .m. 12 Sv be·
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kJag. We! blijkt later da{ medio april Clan verdachte V een
kennisgeving van (llet verdere vervolgmg is betekend.
Dc zuk eindigt Jcfjn icid.' .11,; "I' 14 ,q:>tt"mber 1989 het Ge·
rccht$hot Anmerch.m een .Ht. 12 bekJag ltwijst tegen dae
weigering van de oifi.:ier van lustnie cen >trafvervoJgmg in
le stelkn tcgell V. De Jlh"0Claq~(,Ill·Ll.11 en klaagster bew
gen d,ll sprake is van nieuwe bu.\' Jren, :wals wreist ex art.
1,5 lid 1 Sv na een kennist;evint; van niet verdere velVol
glng, nu drie sladHotters van dc' man alsnog een bezwaren·
de verkbring willen .If]ecggen. Her hoi oordedt anders. N
Ten overvloede overweegt het hot nog ciat, ook al zou een
nieuwe verklari ng van de slachlOffns ab 'n ieuw bezwaar'
erk<"nJ worden, <'r ,tnk aan getwlltc·IJ moet worden of also
nag hl't bewijs gckverd bn worden. rtU dat dais aJ11anke
lijk is vall onJcrhng afwiikcnde Vl'rkbringen onder anJeren
van een aanvankeliik verdaclHe lll~lar bIer slachlOffer geble
kc'n set ui~e.
I;

• 'H leraJn doet nit'! Jf, vervolgt het hof, 'da! slachtOffer~
\.1n vrouwcnhandd \'aak :11 n,ur gci.lng zij zich wel of niet
vril .ll:hten een verklaring at te leggen III verschillende zin
verklaren. Oit neemt immers niet weg ,Ll! onderling ver·
schillende, onder cde afgclegde vcrkbringen () en verklarin
gen van een meJevcrdachte 0 in het algemeen weinig over·
tuigende kral.:ht hcbb,:n '. •

Uitweg

uit

de paradox

:vfa deze ""aarhelJ-len-o,ervlon-je bt""andell het hof de
weg van de minSte wecrst;lnd. Hel !jedt daarbij treffend in
d'n ,ldem de compjeo.:~ positle van slachlOtfers van vrou
wwhandel weer en d" parJJoo.:alc ,itualie waann <.lj daar
door bebnden: en·er<.ijds i, er b('~rip voor her feit clal wou,
wen dermate onder druk kunnen komen te Slaan ciat zij
eerder gcdane verkJanngen illlrekken dan wei wijzigen, an
derzijds hebben ze daardoor 'in het aJgemeen weinig over·
tuigende kracht',
In ieder geval kan )}ierUII -- ell ook uit de redenen lOt sepOI
vJn de officier van i ustttte .~ \\'"orden gecondudcerd dat de
opsporings· en vervolgingsmethodick niet aamluit op de
criminele praktiik. Twee oOl7:tken kunnen daarvoor wor
den ungewezen. Ten eerste is vrouv,'enhandel een delict dat
is ~t'b,m'erJ op ,;;c';'cld 01 bl'dr~igin,.: met ge\-\'t,td. Ten twC'C'
Je zijn \-'rou\vellh:lndelzakell ewer bet .\)t-:cme<-Il nltl IC vn
,'cn\,CllIJlgell tOl nken met cen Jada en ~~n slachtoffer \ us
sen ~:ic cen direct (oorzakelij k) verbanJ beStaJ.L Aan belde
pumen wordl \'porblJ~}-pan, or" er worden al te snel condu
sics dan '·erhonden.

Hoe '!astlg' dit ook voor de strafzaak is. vrouwen
hehben meer belangen dan een vlekkeloos ver·
loop van de strafrechtelijke procedure. fen daar
van is overleven,

voor vrouwen een bedreit~il1g vornn ~ III \'eel landen is bij
voorbeeld het zi j n va n prost iture Sl 1.1 fbur en riske ren pros·
tiluees ge"angelllss~raf - blip'en bt'dreigingen len J:l!lZlen
van de vrouw en hour familie hun kra<::ht houden. Familie
en kinderen zijn een gemakkeliik doehvit VON het crimine
lc circuit. Oat zij aan de andere kant van de wereld woncn
is in het geval van vrouwenhandeL immers intcrnationaal
georganiseerd, geen bezwaar_ Ook he! perspecuef van de
vrouw zelf is, dat zij na afloop v:tn de rechlszaak terug
moe! keren nur haar eigen land, waar bescherming tegen
cvemuele wraakanies niet te verwachlcn vaIL Het feit dat
er een onderLOek gaande is hoef! verdachlen er niel van (e
weerhouden hun bedreigingtn ,'oon te UtlCf1_ Het. legen
deel liikt waar.

• Twee voorbeeld Utt de hlerboven geschelsle zaak:
- alg V in de bagage van ttn van de vrouwen de bandopna
me 'dn haar verhoor door de politie vindt waarin lli voor
V belaslende verklaringen allegt, wordt zij zwaar mishan
deld. V dwingt haar mee ~e gaan naar een notaris om haar
verklaring legen hem te herroepen. Vanaf dat moment laat
Y de vrouw dag en nacht bewaken, w:talVoor hij oak de
andere vrouwen gebruikc.
- halverwege de procedure dreigt V de vrouwen ermee dal,
als de zaak achter de rug is, hi) mel ho:-n zat atrekenen. N a
het gesprek op de rechtbank, waarbij hem volgens de vrou·
,wen de indruk is gegeven dat hij waarschijnJijk niel zaJ
worden velVolgd, nemcn de mishandclingen in hevigheid
we, Iris \ enell hii cia!, ,lIs ze hour \'crkbring (egen hern nie\
In!rekl bll de R-C hij haM (nieul....e) vricnd te pakken 7.a)
nemcn en haar kinderen in de Dominicaanse Republiek :ul
vnmoorden; lijzel f wordt mishanJt'IJ. En passant gaac hii
nag even langs bij haar moeder. Ze trekt haar verklaring
voor de R-C In, •

Bedreiging

LlJ,\!S hierbu'-c"1l J! tn ,'prak" k" .II1L

l ' nou wcnlnndcl bij
Uitst<.'k een dwangJclin: kc.;rn ervan I:>, Ja[ door (bedreiging
met) gt""'elJ 01 <'Tn andere feiteliikheid Jan wei door mis
bruik v;ln uit fcitclijkc verhouJingen voonvloeiend over·
wi.:ht iCll1anJ wordt !!,cdwQngen zicn te prostiweren. De
praktiik blijkt niet ,lIld<'rs, gel uige ook de in dit mikel be
,prokc:n za,lk.
Dit welcnJl' i, het inJadJJJ - <:0,11, het hof doC! - reeel te
,'eronderslellen ,he \- rouwcn. ,11 n.ur ~elJnt. zij zich vrij
loelen. ~'isscknde I'crkiJringen atleggl"n. M~t de komst van
politic en just"itie zullen de bedreigingen w;laraan de vrou~
wt:n blootst;lan niet -lIs 5l1eeu'w '<-'oar de zon vcrd'l'ijncn,
noch hun df<'ct ver)iczen. BdiJh-e dat de poli!ie up liehLelt

17. \'~r(kre perik~len rond hun il1'"1sa1e '!a
en de v~rsd1ill"nde bijna-uilZe{lin~en.
blijv~n in dil .mikd buittn b~schouwing.
18. Zie biibge 11 bii de circubire \.m dt'
1'-e's nn de lwoidofficicrcn "an iustiuc
belreiiende hel ,I.KhIOHerbeleiJ, d.d. 16
ian, 19~6, StCfl. 1986. 3.1, 'ICl.lk van het
Op<:nbJ.lr \lini"crie (\"
19. Zo bliikI Uil Jc 'lukkcn van h~l Lltn
ingest cldc m. \ 2 S" btklag.
20. Be>chikkint; van hel Hoi ."'rns\aJ~m,
R 650/88 1'5, dd. 14 \epL 1989.
WS,

J6J

Tenvijl net d\LS rCl'd IS Ie stellel1 dat slachtoffcrs Vall vrou
wenhandel, al naar gebnf, zii zieh vriJ "oden, wisselcnd vcr
klarcn, is daarentegen de consequemi(' die de oHicier van
)USlili<.; en Jl1 beklag hel hof hieraan verbindeo: niel verdere
\c-fVolgin'6 van de verdachtt' omdal de bcJaslendc verkbrin·
gen 'jn het algemeen weinie overtui~ende kracht hebben '.
wel erg sneJ getrokken. EllCTZi,ds vorml bedreiging een
kl'm begri pin de de Iiet somsc h ri jving, ande rLi jds worth van
Je shchwffers/<1angeefsters venvachl d:u zjj :w:h gedragen
n,ur nel li:gcndeel. Hoe 'Iasllg' dH ook \'oor de strafzaak is,
vrouwen h(;bbcn men belangen dan een vlekkeloos verloop
,. an dt, Slra frech te Iij ke procedure, Een daa rva II i~ overlevc n.
\\'ctenschap omtrenl de omslandl~;hedcn waaronder dt ver
schilic.:nde \'erklaringen tOI stalld zijn gekomen, m.ukt een
(:.cnuallceerde wnrdcring van Je oYertuigende kracht en-an
rnogc!iik. De ene verklaring blijkl dan geloofwaardig.cr dan
de- anJere, \X1el impliccert dit. ciat men zich verdiept in de
COnteXI waarin de verkhring.en zijn afgelegd, ill plaat5 van
dal men he! onderling ver~chillen crYan als een 'fail ac\;om
pli' slikl. Oit batste zou belckenen ciat men aceeplccn dal
bedreiging door bedreiging onbewLJsbaar is.

Netwerk
In tq;enstelhng tOt cen eenvoudlgc mishanJeling, waarbiJ
over he! algemeen een dader en een slad'loffer zijn aan le
wijzen, als ook het (oonakeliike) verband tussen een en
ander, yenonen nogalwat vrouwcnhalldelaren een meer
net werk-achti~t: strunuur.
Er is sprake van meerdere plegers, die allen een bijdr:lge aan
hel delict leveren, wnder ieder Yoor zich van he! geheel op
de hoogle Ie zijn. Zo is het voor de vrouwen duidelijk dat
V een netwerk om zieh heen heeft, wat hij des~ewenst te,
gen hen kan inschakelen, niet aileen in Nederland, maar
ook in Frankrijk, Belgie, Colombia en de Dominicaanse
Republiek. Tegen Carmen zegt hij 0<1
van haar mislukte
vluchtpogingen in Spanje: 'Ik heb overal mensen om je In
de ga~en Ie houden, JI) kent hen niet, zij jou wet'. Daarnaasl
scht:rlT\l V tegenover de vwuwen voondureod met een le
genie 'turcos' ell 'surinamenos' die de bedreigingcn zullen
uitvoeren. NaaSI bordeelhoudsler Corrie, die niet aileen de
tl1l1lderjarige Luisa voor zichzelf bat werken maar oi; \VIC
ook Marra wordt ondcrgebracht, worden vo:rschilJende an
deren ingeschakeld om de vrouwen In het gareel te houden:
Corrie's mom, van wie bekend i" dat hi; gewapend is, en
won, die tegen betaJing een schiinhuwelijk met Carmen
sluit; Pepita e.q. Juan, die lOWe! in Spanje als Nederland
opdulkt, en die als 'laxichauffeur' voor de vrouwen dient:
cen 'bankrover', aangewezen als de wekoms!ige echtgenoot
van Mayra, van wie de vrouwen aileen weten dat hij ooit
cen gewapende bankovervaJ pleegde en via wie de commu·
nicatie verloopt ah he! V le heel onder de voelcn word~:
'mr M', die zich voor advOl:aat uitgeeft, belp' bi; het iocas
seren van de gelden, en de vrouwco dWlngt zijn 'adviezen'
Ie kopen: onder andere zijn hulp geefl de vrouwen de in
druk dat juslitie op de hand van V is: eo ten slom: de Ar
gemijnse huurmoordenares M die op cen go:geven moment
bij de vrouwcn op de bmer wordl gezel mel de medede
ling ciat, mochren zij iels willen ondernemen, zjj hen zal
vermoorden_ Zolang het onderzoek zich Uilsluitend riell{ op
he! verzamcleo van bewijsmareriaal in rechtstreekse relatie
LOI de individuele aangiften van de betrokken vrouwen IS
h\:l risKo groo, dal dit nt'lwerk builen beschouwing blijfr,
Zo kan in deze zaak de indruk bliiyen bestaan dar V solo
opcreen. In feite had hel Openb:lH Minisrerie, op grond
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Het is belangrijk dat politie en justitie met de
opsporing van vrouwenhandel niet per definitie
wachten op aangifte door een slachtoffer, maar
ook al eerder in actie komen.

van de \'erklanngen van ,k ,rout\'en ,egeno"er de poliri.:, .lJ
\n cen 'roes Q:1dium hehoorliik \\':1! ,unwiizingc'n 0\ er hel
n('lwerk rond \', \L1ar "'l1h:lJ~ do:e inform.ni", nicI paste ill
de gehanteerd,' opsporinbs- en ,·.. . f\·,\I~in~smethoJit'k "'erd
hieraan nauwelijks aand_chl be"rC'cJ en ,,,erden de con nee
ties tusseo de \'l'lschilll'odl.' door de nOUWl'n genoemJe per
SOtll'n niel Uil~eL()cht.
-- De vrouwen zclt hcbbcn en'nmin zicht op hl't gehele
nct\\'erk. Mecrdcre HOll" en kunncn ill ('cn tlelwerk Lirten
zonder (,lk,1.1r leo kermen W Ltmder ,df" I1H.H met daelid",
personen te maken Ie hebben. Luisa bijvoorbeeld kent V
niet. In haar verklaringen komt V derhalve niel voor. Het
Openbaar Ministcnc trekt nierult de condusie dat ha:tr
zaak nlet V:ln bdang is in de zaak tegen \I, t\'~nt 'ZI; kcndc
V niet eens'.11 V ais organiS:llOr, opdrJ.chtbl'ver en inC;lS,tTr·
der blijft :1O buiten beeld.
- Er wordt gewcrkl mel wissdc-nde namen en narionalilel
ten "anuil I'erscnillende p!a:llser:. Zo heeft V LOWe! de
Spaansl' als de Colombiaanse narionalileit, en cen Duits
paspuon, en duikt hi; op \ ersehlilende plaatscn mel ver
schillende papieren op
- De I'rouwen hcbben allen verschillenJl: mforlllatie over
e1kaar en over de SituaLH:, ",at het mogeli;k maakl hen teo
gcn t"lkaar ult te spelen. Zi) zlJn niel in de posllie om on
deding vrijelijk inlormatil' uil te wisselen. Uit .1IlgSt of Om
andere belrokken I'TOUW','n tl' beschenne.'Il. houden zij Doh
voor elkaar informalic ad1lcT, [('n yoorbecld hiervan is de
mamer waarop Carmc.>n In cer~te instantie als verdachte
wordt aangemerk(. Als I-hlda op uitnodiging van haar zus
Carmen vanuil Colombia naar Nederland komt, is zij er
niel van op de hoogte dar Carmen I'oor haar aan V nloel
betalen, en dat Carmen nel geld "'al zij haar bctaah VOor
het tickel' Jan V moe! afdugen. Carmen duri'! de warc tOe'
dracht nie! aan Hilda te \'<'nellen, Hilda ,vee, lange tijJ dan
ook niet betcr ot V is haar ZUSterS man/vriend. Daardoor
wordl Camlen in de o~en I'an Hilda, ('n vervolgens ill die
van de polni<:', Wt een qn de l'enJachI t'll. AI, H llda uilcin
delijk doorhet:f( hoe-zea haar zuSter in de m,lchl van V \'<..,.
keen, is zii wcer boos op ,\byr.\, omdal dcl(' ab eerste 1('
gen de politie uil de school heeft f,cklapt en daarmee Car
men In ge' aar hed! bl'brachl. \" L~l zieh immcrs op Car
men als eersce wreken.
Bovendien beSlaat door deze des-Informal ie;~ aanvallkeJijk
grote animosireit IUssen de \'[()UWen onderling, In de ogen
van Carmen en Iris krilgl Mayra een voorkeursbeh'lIldeling
\'an V, terv.-·ijl zil \\'oro",n mishandeld cn hUll geld wordl
af~epakl. Hilda is boos op Jvbyra en zc.:~! van h,1ar dat zij
steeds liegl, omdat !v1Jyra d00r V word! opg"haald en III
rnooie kleren word, geslOkeo. Hierdoor bc.'slaat bij Hilda de
indruk dal Mayra er met at' man Vlll haar ·L.U, vandoor pro·
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been te gaan, Wcliswaar bliikt laler hoe de vork lVerkclijk
in de steel zit m,ur InCt ht;'t oog op de gdoofwaardigheid
\',\n dc' tOI d,lO toe Ji~clc'~Je ,erkl.lrin~en is het J,ln ,II te
laac zij zijn inhoudelijk niet (OnSiSlCllt, de verklaring van
Mayra is mel gdoolWaardig, wan! Hilda hceft immers ver
kh,lrd den ?vLl:r'l 'alles bi] e1k.lJr li<,~t en nooit de w,urht'id
vtrtelt'l.', en Carmen is besternpcld tot 'medcverdachte',
\ ,111 wie de verkl.ui ngen - althans in de ogen van het hof 
'in het algemeen weinig o"crtuigende Kracht hebbcn',

Consequentie

nig overlUlgende kracht hebbc:n'. Imme rs, inzichl 10 de wn·
ten waarin verklaringen 'l.ijn lfgelegd bClekent dat de oor·
z,1Jk \ an ht't onderling l<'bcnstriidi~<' '(\;'lrUt bluOlg,'I<'gd,
wat een indicatie voor de betrouwbaarheid ervan opleven.
Mocht dit desondanks niel tOt een vcrvolgbare vrouwen·
h.mddzaak !eiden, J.1Il kal1 ,lhijd no~ worden l)\'t'f'\ ogen
een vervolging in Ie slellen op grond \'~n 'dcel·deli<:ten',
lOals mishandeling, afper'Sing of valsheid in geschrifte."~
Een dergelijke benadcring van vrouwenhandel impliceert
met andtre woordcn, dal de theorie .Ian de fc;jt~n wordt
aangepast, in plaats van dat ~ndersom de bten :Lich maar
naar de theorie moctcn schikken.

Dc GOllst:m:ring ,bl nvuwenhJndcl is gebasl'crd op (bedr6
ging mer) geweld, en ph;llsvindt in cen net\verk'J(htj~e
,truClUU[. diem t,evolgen tt hebben "OUI' de \vi]z<: \'va.lrop
de opsporing, vervolglO~ en bert'chung ter hand worden
~.

~enomen.

Ten eerStt is het belangnjk dat politie en IUSUlle met de
opsporing van vroulVenhandel niel per definine wachten op
,\;mgiitc door een slachtoffer, maar ciat zij oak aJ cerda in
Jl tie komen. Dal wil leggen doH 11;1;\r .lanlcidin b van signa·
len - d:Il bn een aangifte van een slachwffer zijn maar ook
het opeens onwaarschijnlijk vaak \oorkomen van tweclin
gen, zoah In de z.aak met schiinadopties die in 1989 in Rot·
terdam spald.: 14 - eerSI 'los' v'an de slach[offers onderLOek
"'ordl gedaan naar bctrokkenen in een mogeJjjk netwerk,
Il,lar de rncthodcn ~":larOlel' \\fordt geopereerd. naar kanakl1
Jie worden t:cbruikt, n.~ar i,kmileitcn etc. Op die m.mier
kunnen in de loop V:ln het onJerzoek mcerdere verdachten
cn hun onderlinge connenies en meerdere sbchloficrs
2ichtbaar IVorden. De slachwffers hoeven pas dan in het
politiconderzoek betrokkt"n te worden als er al een redelijk
beeld beSlaat van hel nen\fl'rk waarin lij zitten, Aanglften
en verklannben van slachtoifers bliiven wehswaar noodza·
kelijk, maar your het bewijs hucft minder exdusief op hen
geleund le worden, De nadruk komt te liggen op het net·
wcrk in plans van op indlviduele sb.chwffers en individuele
verdachtcn. DaJrnaaSI wordt voorkomen dat getuigen wor·
den uitgezet or grond van het feit dat zij zich in eersle in·
';{antie niCl als ,bchtOffer profileren, Ditzelfde geld! voor
ge/Uigen van wie pas In cen later stadium blijkt dat zii over
belangrijke informatie beschikken.
Een tweede (onsequentle is. dat hel slachtOffa en de "er·
J,lchtc, zoab dl' zi~h in c'lT'itt' IlblJllti,' ,1~ndit'nt'n, n".'1
worden gelsolecl·J \':111 hun come.\ t maar jUisr .lIs dceltjes in
een grater 'nel .....erk' worden 0pge\'at, \' 3.artussen allerlei
onverrnoede rcl:uics kunnen b",su:m. Dal verklaringen on
derling tegenslrijdig ziin en grote hialen vcrtonen, betekem
imrners niet per definitic JOlt zii ,)nbetrouwbnr zijn, maar
k.ln cn'n zo I;ocd iuist of een groler \"'rband duiden waarin
Je vrol!\\'en}1Jndel "j(h 'll,pcdL
Een v~)orbceid ''.In eCD Jl'r!-(,'!ijl-. ntlwerk·ondcrwck werd
onl.lngs beschreven door t't'n bii t'cn andere vwuwel1handel
l,l:lk bClrokken officicr van ju;titic en polltie'I'1speLleur.2~
In de door htn behandelde zaak \\'crd na een uilgebrt'id
\ooronJerzoek <'en misdaadan.llisl illgcschakeld, die de
hnofdlij nen Ollt n.teldc ('n de inivrmalie 'mal;'seerde or '·('r·
d:lchtcn ,'n 'ihchlOifers. Pas claama '(\'crJen ,IJchtOifers be·
nJderd en gctuigcnverkbringLn opgt'nomen.
fen zodanigr: inndlin,; \',1ll dl' upsporin~ en \er\'olging z:lI
minder snel leiden tol Cl:11 'Lrot·besli~sing dan wel verwer·
ping van een ~rt. 12 bckbi,; op grand V:ln het feil 'dat 011'
Jeri ing versch illende, onder cd" 3fgclegdc verklaringen 0 en
\'erklaringcn van C<'11 Ol<'deverdJ"htc () in hel algemeen wei
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