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“Eigen verantwoordelijkheid, met een gezamenlijk doel” 

Dat is het motto van het publiek-private samenwerkings-

verband (PPS) dat ABN AMRO , de Inspectie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (Inspectie SZW) en de Universiteit van 

Amsterdam (UvA) zijn aangegaan. In juni 2016 zijn wij deze 

PPS begonnen teneinde proactief financieel onderzoek naar 

mensenhandel te verrichten. Daaronder verstaan wij dat wij 

in het bankverkeer van ABN AMRO actief op zoek gaan naar 

aanwijzingen van mensenhandel die we anders nooit zouden 

aantreffen (proactief). Dat is anders dan het “normale” 

financiële onderzoek dat meestentijds “alleen” plaatsvindt 

nadat reeds een verdachte of zaak is geïdentificeerd teneinde 

bijvoorbeeld aan voordeels-ontneming te doen (reactief). Tot 

dusverre hebben wij in dit project, ten aanzien van een zeer 

selecte populatie, een tweetal sterke aanwijzingen van 

mensenhandel gevonden die in de bestaande monitoring niet 

als zodanig herkend kunnen worden. Momenteel worden 

deze door Inspectie SZW onderzocht. Daarbij houdt iedere 

partij strikt zijn eigen verantwoordelijkheid, maar zorgen wij 

er wel gezamenlijk voor dat wij mensenhandel bestrijden en 

zelfs proberen te voorkomen.

Waarom doen we dit? 

De gedachte dat de opsporing, vervolging en berechting van 

mensenhandel baat heeft bij “Follow The Money” wordt breed 

gedeeld. Dat is ook begrijpelijk omdat mensenhandel, 

volgens de International Labour Organization, jaarlijks 

wereldwijd zo’n 2 150 miljard oplevert.  Naar schatting is 

het een misdrijf dat, na drugshandel, het meeste crimineel 

vermogen voor georganiseerde misdaadgroepen opbrengt.  

Al dit soort schattingen zijn uiteraard lastig te maken om 

reden van onder meer het “dark number” aangaande 

mensenhandel. Het is namelijk zo dat mensenhandel zich 

nog steeds veelal afspeelt in de schaduw – als het niet al in 

het totale donker is. Maar deze schatting geeft wel aan hoe 

belangrijk het is om aan financieel onderzoek naar 

mensenhandel te doen. Wij beogen uitbuiting of het oogmerk 

daarop, toch veelal het motief van daders om aan 

mensenhandel te doen, (financieel) te bewijzen. Niet ter 

vervanging van slachtoffer- en/of getuigenverklaring, maar 

wel om “hard” bewijs te hebben dat zich niet zozeer laat 

intimideren. Daarbij gaan wij ook een stap verder dan het 

“enkele”, reactieve volgen van geldstromen. Door aan 

proactieve opsporing van dit misdrijf in bankverkeer te doen, 

ontdekken wij incidenten, patronen en netwerken rondom 

mensenhandel die anders verborgen zouden blijven. Zo 

proberen wij het opsporingsonderzoek tevens intelligence-

led te maken. Dit levert op dat schaarse middelen op de 

juiste manier worden ingezet om daadwerkelijk 

mensenhandel te bestrijden en wellicht zelfs te voorkomen. 

Ons uiteindelijke doel is om onze kennisuitwisseling te 

optimaliseren opdat wij een query voor banken kunnen 

maken die zelfstandig kan draaien en deel uitmaakt van 

reguliere bankprocessen. Oftewel, wij willen effectieve 

analyse van bankdata inclusief transacties realiseren die het 

mogelijk maakt om op relatief eenvoudige wijze 

mensenhandel in alle bankgegevens te identificeren. Daartoe 

doorlopen wij het volgende proces. 
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Hoe doen we dit?

In dit project wisselen de universiteit, de overheid en de bank 

kennis uit opdat de bank een evidence-based query van hun 

bankverkeer kan maken. Daarvoor hebben wij onder meer in 

het buitenland ontwikkelde financiële indicatoren op basis 

van Nederlandse opsporingskennis verfijnd. Zo hebben wij 

bruikbare financiële indicatoren van mensenhandel voor 

onze queries gemaakt. Daarbij benadrukken wij dat Inspectie 

SZW en de FIU in dit proces geenszins inzicht in de data en 

informatie van de bank hebben (gehad). De overheid – in dit 

geval FIU en Inspectie SZW – doet pas nader onderzoek 

indien en nadat de bank onregelmatigheden in transacties 

heeft gesignaleerd en deze als ongebruikelijke transactie 

aan de FIU heeft gemeld. Daarop doet de FIU zelfstandig 

onderzoek of een gemelde ongebruikelijke transactie 

verdacht kan worden verklaard. Daarna vindt eventueel pas 

een overdracht van de FIU aan Inspectie SZW plaats. 

Inspectie SZW doet vervolgens nader onderzoek. Daarbij 

ondersteunt en produceert de UvA kennis over het hele 

samenwerkingsproces. Dit betreft onder meer kennis over 

wat (het beste) werkt, de (voorlopige) resultaten, de succes- 

en faalfactoren en reële verbeterpunten. Wij mogen ons 

daarbij gelukkig prijzen dat ook allerlei belangrijke 

strafrechtsketenpartners zoals het Openbaar Ministerie hun 

expertise en kennis met ons delen. Mogelijk ten overvloede, 

maar in het gehele proces hebben wij uiteraard alle 

juridische waarborgen ingebed en nageleefd. Samengevat, 

het project doorloopt het “reguliere” meldingsproces, 

waaraan wij leerlussen hebben toegevoegd om elkaar op de 

hoogte te houden van projectontwikkelingen: 

Wat is er nieuw aan? 

Er wordt al jaren aangegeven dat, noch alleen de publieke 

sector, noch alleen de private sector mensenhandel kan 

bestrijden. Maar een PPS wordt vrijwel nooit aangegaan. 

Daar waar een dergelijk samenwerkingsverband wel is 

gelukt, is het zelden met de financiële sector. Daar waar wel 

een financiële anti-mensenhandel PPS is ingericht, gaat het 

om reactief – in plaats van proactief – financieel onderzoek 

naar mensenhandel. Dat houdt in dat zo’n samenwerkings-

verband niet verder gaat dan compliance met witwas- en 

terrorismefinancieringsrichtlijnen. Dat terwijl wij juist actief 

in het bankverkeer naar aanwijzingen van mensenhandel op 

zoek gaan die we anders nooit zouden aantreffen. Daarmee 

stimuleren we juist ook de mensenrechtelijke 

verantwoordelijkheden van banken (Ruggie-principles).   

Dit is hard nodig. Zo heeft Nederland de afgelopen jaren te 

kampen met een daling aan geregistreerde mogelijke 

slachtoffers van mensenhandel en veroordelingen. 

Bovendien is deze PPS uniek in de wereld. Tot dusverre 

hebben wij nog nergens een samenwerkingsverband 

aangetroffen dat zich eveneens richt op proactief financieel 

onderzoek naar mensenhandel. Daarom zou het goed zijn  

als meer landen hiervan weet hebben en met ons op dit 

terrein zouden willen samenwerken. Dat is in het bijzonder 

nodig nu de internationale gemeenschap is overeengekomen 

om mensenhandel in 2030 uit te roeien onder de sustainable 

development goals (SDGs). Deze doelen, die de opvolgers 

zijn van de millennium development goals, vormen kortweg 

de internationale ontwikkelingsagenda die ervoor dient zorg 

te dragen dat geen enkel mens niet kan meekomen in de 

wereld (“leave no one behind”). In drie van de zestien door  

de internationale gemeenschap geformuleerde duurzame 

ontwikkelingsdoelen wordt de strijd tegen mensenhandel 

aangegaan. 

Hoe is het tot stand gekomen? 

In juni 2015 deden wij een eerste verkenning met ABN AMRO 

bank en voornoemde publieke sector-partijen om een PPS 

op te richten. Met behulp ook van internationale partijen, 

zoals Western Union, werd besloten om deze financiële  

PPS op een tweetal doelen te richten: 

(i)  (verbeterd) financieel onderzoek naar mensenhandel; en

(ii)  (verbeterde) bedrijfsketenaansprakelijkheid van met name 

bankklanten in kwetsbare sectoren. 

Proactief financieel 
onderzoek in ABN 
gegevens

Inspectie SZW doet 
onderzoek

FIU onderzoekt  
of transacties 
verdacht zijn.

ABN rapporteert 
ongebruikelijke trans-
acties aan de FIU

Leerlussen

N.B. Dit is geen keten, maar een visualisering van het reguliere meldingsproces
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Dit project gaat met name over de eerste pijler, loopt tot en 

met oktober 2018 en wordt dan voor het eerst geëvalueerd. 

Inmiddels staat het ook vermeld in de Kamerbrief over de 

ontwikkeling van het interdepartementale plan van aanpak 

aangaande mensenhandel.  Niet alleen hebben we al een 

tweetal sterke aanwijzingen van mensenhandel gevonden in 

de bankgegevens, maar we hebben ook bij voortduring aan 

kennisontwikkeling gedaan. Dat is meer dan bijvangst. We 

leren veel van de kennisuitwisseling over financieel-

technologische ontwikkelingen bijvoorbeeld. Bovendien is er 

nog het nodige te ontwikkelen op het terrein van de tweede 

pijler. ABN AMRO bank en partijen zoals het Expertise-

centrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) hebben  

al veel op dit terrein gedaan. Maar ook de query zou baat 

hebben bij meer kennis van bedrijfsklanten in met name 

kwetsbare sectoren. 

Hoe draagt onze PPS bij aan de integrale aanpak van  

mensenhandel? 

Proactief financieel onderzoek naar mensenhandel kan de 

integrale aanpak van dit misdrijf versterken op alle 

kenmerkende 4P’s: Prevention, Prosecution, Protection (of 

victims) en Partnerships. Ten eerste, “harde” financiële data 

zijn niet – althans minder – onderhevig aan problemen, zoals 

getuigenintimidatie, waarmee traditioneel 

opsporingsonderzoek naar mensenhandel te kampen heeft. 

Dat verbetert Prosecution. Goede financiële gegevens maken 

het ook mogelijk om mensenhandel te verstoren of zelfs te 

voorkomen. Dat komt Prevention ten goede. Mogelijk kunnen 

wij onze queries zo inrichten dat we slachtoffers beter 

kunnen beschermen door de meest kwetsbare mensen (ook) 

in het bankverkeer te vinden. Daarnaast zou de 

hieropvolgende voordeelsontneming kunnen worden ingezet 

voor schadevergoeding.  Dat verbetert Protection (of 

victims). Tot slot leren we veel in onze PPS, hetgeen we ook 

nog zouden willen uitbreiden naar kennisuitwisselingen over 

overige financieel-technische ontwikkelingen zoals bitcoins 

en andere cryptocurrency bijvoorbeeld. Daarnaast levert 

deze PPS ook inzichten op voor andere, niet-financiële 

anti-mensenhandel samenwerkingsverbanden. Binnen deze 

PPS worden namelijk ook suggesties gedaan om tot 

(verbeterde) bedrijfsketenaansprakelijkheid conform de 

Ruggie-principles te opereren voor sectoren die klanten zijn 

van deze bank. Deze lessen kunnen bijvoorbeeld worden 

toegepast op samenwerkingsverbanden met andere private 

partijen, zoals in de horeca-, transport, toerisme, recreatie, 

land- en tuinbouwsectoren. Dit alles komt Partnerships ten 

goede.

Hoe verhoudt onze PPS zich tot vergelijkbare samen- 

werkingsverbanden in de ons omringende landen?

Wij hebben veel gehad aan experts uit ons omringende 

landen, maar toch kunnen wij nu aangeven dat wij op hen 

voorlopen. In landen zoals Groot-Brittannië, Canada en de 

Verenigde Staten worden ook wel anti-mensenhandel 

financiële publiek-private samenwerkingsverbanden 

opgericht.  Maar, zoals gezegd, deze zijn veelal beperkt tot 

compliance met anti-witwas- en terrorismefinancierings-

wetgeving (wederom reactief). Dit schiet tekort omdat zo’n 

PPS niet de mensenrechtelijke verantwoordelijkheden van 

banken op dit terrein stimuleert (dus ook weer proactief).  

Zo heeft u inmiddels vast ook de film van de Economist 

gezien (https://www.youtube.com/watch?v=r9PaRFtlLmc). 

Maar wij gaan een stap verder, zoals u kunt zien in deze 

video: “Waar staat de bank?” (https://www.abnamro.com/nl/

duurzaam-bankieren/rapportages-en-publicaties/dilemmas/

video-dilemma-mensenhandel.html). Deze film geeft in het 

kort ook onze werkzaamheden weer. 

Hoe verhoudt onze PPS zich tot internationale  

anti-mensenhandelinitiatieven?

Ons project is eveneens van belang op het wereldtoneel, nu 

de internationale gemeenschap zich onder de SDGs richt op 

het bestrijden van mensenhandel onder drie van deze doelen 

(5.2 met betrekking tot kinderhandel, 8.7 met betrekking tot 

vrouwenhandel en 16.2 met betrekking tot alle vormen van 

mensenhandel). Overigens wordt ons project in het kader 

van deze SDGs ook door de United Nations Universiteit 

genoemd.  Daarbij kan ook Nederland in de Veiligheidsraad 

Door aan proactieve opsporing 
van dit misdrijf in bankverkeer te 
doen, ontdekken wij incidenten, 
patronen en netwerken rondom 
mensenhandel die anders 
verborgen zouden blijven
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ten aanzien van de in december 2016 aangenomen resolutie 

aangaande de nadere ontwikkeling van typologieën met 

betrekking tot geldstromen aangaande mensenhandel, 

inclusief eventuele links met terrorismefinanciering deze 

kennis inbrengen.  Tot slot komen wij tot de conclusie dat 

ook de ontwikkeling van die queries, ten aanzien van 

terrorismefinanciering en de links met mensenhandel, baat 

zouden hebben bij een publiek-privaat samenwerkings-

verband zoals het onze. De huidige monitoring in 

bankgegevens van zowel terrorismefinanciering als 

witwassen, die real-time loopt en gebaseerd is op scenario’s, 

kan namelijk ook aan kwaliteit en effectiviteit winnen als 

soortgelijke methoden worden ingezet. Ook hiervoor moet 

dan gelden: samenwerking, kennis- en informatiedeling en 

slimme omgang met data. Oftewel, “eigen 

verantwoordelijkheid, met een gezamenlijk doel”.

Vragen, tips of aanbevelingen? 

Wij proberen continu te leren en verbeteren. Daarom hopen 

wij dat u contact opneemt met mevr. mr. dr. drs. Jill Coster 

van Voorhout op J.CostervanVoorhout@uva.nl als u vragen, 

tips of aanbevelingen heeft. 

1 Mevr. mr. dr. drs. Jill Coster van Voorhout is Assistant 

Professor on (Inter- and Trans-) National Criminal Law 

aan de UvA. Zij heeft dit artikel in overleg met andere 

partners geschreven

2 International Labor Organization, Profits and Poverty:  

The Economics of Forced Labour, 2014, beschikbaar op: 

http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/

order-online/books/WCMS_243391/lang--en/index.htm 

(ILO 2014).

3 Sommige schattingen plaatsen de inkomsten uit fraude 

tussen drugshandel en mensenhandel. 

4 United Nations Guiding Principles on Business and 

Human Rights, vaker naar hun voornaamste auteur 

Special Representative of the Secretary-General (SRSG) 

John Ruggie Ruggie-principles genoemd, onder meer te 

vinden op https://www.business-humanrights.org/en/

un-guiding-principles

5 Kamerbrief over ontwikkeling plan van aanpak 

mensenhandel van Staatssecretaris Harbers (JenV), 

minister Koolmees (SZW), minister De Jonge (VWS), 

minister Kaag (Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking) en minister Blok (BZ) aan 

de Tweede Kamer (25 mei 2018, pag. 13, tweede bullet 

point), beschikbaar op: https://www.rijksoverheid.nl/

documenten/kamerstukken/2018/05/25/tk-ontwikkeling-

plan-van-aanpak-mensenhandel

 6 Daartoe zou bijvoorbeeld een fonds dienen te worden 

ingericht waarin het wederrechtelijk verkregen voordeel 

dat is ontnomen aan slachtoffers zou kunnen worden 

gebruikt om schadevergoeding uit te keren aan 

slachtoffers van dit misdrijf. Het huidige artikel 36e Sr 

geeft daartoe nog geen mogelijkheid. Naast een uitkering 

uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven of een 

schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f kan de 

rechter wel een benadeelde partij zoals een 

mensenhandelslachtoffer op grond van artikel 577b lid 2 

Sv (een deel van) het ontnomen wederrechtelijk voordeel 

aan hem of haar laten toekomen om de schade die door 

hem of haar is geleden op deze wijze op de veroordeelde 

te verhalen. 

7 Om een paar voorbeelden te noemen: FINTRAC and Bank 

of Montreal’s experience in Canada’s Project PROTECT; 

UK’s Joint Money Laundering Intelligence Taskforce 

(JMLIT) Human Trafficking and Migrant Smuggling 

Working Group initiatives; 1st EU Progress Report in the 

fight against Trafficking in Human Beings (COM (2016) 

267); Europol “The THB financial Business Model - 

Assessing the current State of knowledge” (July 2015); 

ALEFA Network project “Financial investigations as a 

means to combat THB”, co-financed by the European 

Commission’s Internal Security Fund; Europol and 

European Bankers Alliance’s risk indicators on human 

trafficking; Liberty Asia’s human trafficking typologies for 

financial institutions based on NGO information; RUSI’s 

report on “Disrupting Human Trafficking - The Role of 

Financial Institutions” (March 2017); Organization for 

Security and Co-operation in Europe “Leveraging Anti-

Money Laundering Regimes to Combat Trafficking in 

Human Beings”; en Organization for Security and 

Co-operation in Europe “Human Trafficking: Customer 

and Financial Transaction Traits That May Present Risk”. 

8 The UN University’s Report on “Fighting Human 

Trafficking in Conflict: 10 Ideas for Action by the United 

Nations Security Council” and “25 Keys to Unlock the 

Financial Chains of Modern Slavery”.

 9 VN VR Resolutie 2331, december 2016.
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