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Onderzoek Vaas 
Start: 16 jarig meisje wordt door 44 jarige man aangeboden voor seks 
tegen betaling op een parkeerplaats in Drenthe. 

Onderzoeksresultaten: 
• Slo. heeft gedurende meer als een jaar seks met de verdachte (<16 

jaar). Hierbij is tevens sprake van drugsgebruik. 
• Slo heeft gedurende het jaar seks met meerdere volwassen mannen, 

soms tegelijk. Soms tegen betaling. Ze adverteren zichzelf via sites. 
• Seks wordt vastgelegd op foto's en films. Deze worden verspreid 

(KP). 
• VE werkt( e) als sociaal therape♦n TBS kliniek 
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Onderzoek Vaas 
Rechtbank Overijssel: 
• Onderzoek: verdachte geeft aan dat slo alles vrijwillig heeft gedaan. 
• Slachtofferverklaring: "ik heb niets tegen mijn wil gedaan, ik wilde het 

zelf. De verdachte valt niets te verwijten" 

• OM eist 5 jaar gevangenisstraf 
• Rb legt gevangenisstraf op van 30 maanden 
• OM gaat in beroep 
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• 2 klanten vervolgd voor 248 b Sr: eis 3 maanden onvoorwaardelijk 
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Wat is mensenhandel? 
Oogmerk tot uitbuiting is het kernbegrip bij mensenhandel: 

• Prostitutie en andere vormen van seksuele uitbuiting 

• Gedwongen of verplichte arbeid of diensten, met inbegrip van bedelarij 

• Slavernij en met slavernij te vergelijken praktijken 

• Dienstbaarheid en uitbuiting van strafbare activiteiten 

• Of gedwongen beschikbaar stellen van organen 

Uitbuiting 
Sterk verweven met de omstandigheden: 

ü 
• Aard en duur van tewerkstelling 

Zwaar, vernederend of gevaarlijk werk 
Veel en lange dagen, geen pauzes en verzorging 

• De beperkingen/ nadelen die dit meebrengt 

• Economisch voordeel voor de tewerksteller 
Voor Nederland geldende maatstaven !!!! 

4 



24-2-2020 

0 'Zwakbegaafde man verbleef 
onder erbarmelijke 
omstandigheden In Tubbergen' 
,, ... ;; r"·~"~èr""""J 
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Vormen van mensenhandel 
Seksuele uitbuiting 

SUZ.ln.'.I - new sexy g1rt 17 novembef" 

3EX-8EORI.NEN 

Tel.n,: 
Plaatsnaam: 
Leeftijd: 
Lengte: 1 ~:;~~.".:::~ouw. Cupmnat: 
Uiterlijk: 
Escort regio: 

+3168292 82 ,, 
ZWOLLE 
23 
175cm 
zwan 
auenscn 
B 
Europees 
Overijssel 

Hi boys i am suzana . 22 years old. very sexy 
girl,homy ,noughty,and i love sex.lam wild an hot Ara you 
homy honney?Are you looking tor some exciting ?Now you 
are one the write place,i have a ntce shave and tide pussyJ 
whait for your call baby ... kiss 

MogellJkheden 

:WECIALS □~, □ beffen 
o biseks 
Cl buiten sex □ m.suaoe met hoogtepunt □ spei:iale Jdedlngver-oeken □ tlsting bij klant □ tlstlng mogelijk □ gangbang □ intiem □ klaarkomen in mond □ KlaarKomen op gezicht □ pi/pen decpthroat □ pijpen □ pijpen zonder condoom 

CJ plHSIIX □ plassex door klant 
D prostaat m&SSGgd bij klant 
O kontlikken bij kient □ tu5s-en bo~teo (russbch) □ hîghchHs companion 
D BOSM klant onderdanig □ BOSM klant dominant 
D solt SM 
o squirtin9 □ tdonllm 
D Oio mlv □ ll'ingeren □ :zoenen □ tong.::oonen 

Foto's 

Blog/ Nieuwtjes 

Oez:e adverteerder heeft nog geen nieuwtjes 
Beschlkboarheid 

• (. (. 
Maandag .., .., .., 
Dinsdag .., .., .., 
Woensdag .., .., .., 
Donderdag .., ..,, ..,, 
Vrijdag ..,, ..,, ..,, 
Zaterdag ..,, ..,, ..,, 
Zondag ..,, ..,, ..,, 

Prijzen 

½ uur € 70.00 
1 uur € 100.00 
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Onderzoek Chip "lnstagramlokker" 
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Onderzoek Chip "lnstagramlokker" 

• 21 jarige verdachte eerder veroordeeld terzake kinderporno 
• sla's leeftijd tussen 12 - 15 jaar oud 

• Veroordeling 4 jaar onvoorwaardelijk en TBS 
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Vormen van mensenhandel 
Criminele uitbuiting 

r !'l•~e~~n~•J 
1 L.c· 
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Vormen van mensenhandel 
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Orgaanverwijdering 
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Onderzoek gedwongen orgaanhandel 
Zicht krijgen op criminele organisaties die zich in binnen- en buitenland 
bezig houden met mensenhandel met het oogmerk van 
orgaanverwijdering: 

• Nederlandse nierpatiënten die naar het buitenland gaan voor een 
transplantatie 

• Vluchtelingen/asielzoekers die hun nier verkopen of van wie de nier 
gestolen wordt 
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• Informatiedeling via TCI Rob 06:011630 
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