Benel ux-l ntentieverkla ri ng

betreffende de BENELUX-samenwerking inzake mensenhandel
Wij, ondergetekenden,

Zijn ons ervan bewust dat de bestrijding van mensenhandel vandaag een thema vormt waar
verschillende beleidsvelden bij betrokken zijn en dat daarom een multidisciplinaire aanpak nodig is bij
het zoeken naar duurzame oplossingen voor de direct betrokken partijen, namelijk beleidsmakers,
justitiële en politiële instanties, maatschappelijk werkers en de vele niet-gouvernementele
organisaties die op dit terrein actief zijn.
Bevestigen wederom dat wij de samenwerking in Benelux-verband die van primair belang is, willen
versterken omdat zodoende kennis, goede praktijken en trends tussen buurlanden kunnen worden
uitgewisseld, maar ook omdat vragen die in de praktijk rijzen op kleine internationale schaal in beeld
kunnen worden gebracht en kan worden overwogen om deze gezamenl'ljk aan te pakken.

Wijzen erop dat op ad-hocbasis synergieën kunnen worden ontwikkeld met bijvoorbeeld de Franse
buur overeenkomstig de lntentieverklaring die afgelopen december werd ondertekend tussen de
regering van de Franse Republiek en de regeringen van de Benelux Unie over de uitbouw van nauwere

samenwerking, en/of met aangrenzende Duitse deelstaten overeenkomstig bijvoorbeeld de
hernieuwde politieke verklaring van de regeringen van de lidstaten van de Benelux Unie en van
Noordrijn-Westfalen over de verdere ontwikkeling van een hechtere samenwerking ondertekend op 2
april 2019.

Het Comité van Ministers van de Benelux Unie heeft de Aanbeveling van de

Benelux

lnterparlementaire Assemblee betreffende de aanpak van mensenhandel in de virtuele wereld, zoals
aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 6 en 7 december 20L9, ontvangen en zal er een
gezamenlijk antwoord op geven.

Hebben vandaag akte genomen van de resultaten van de uitwisselingsdag "Kwetsbaarheid van
migranten en de risico's op uitbuiting in het kadervan mensenhandel" die op l oktober 2019 door het
Benelux Secreta riaat-Generaal we rd georga n iseerd.

Constateren dat de in het kadervan de uitwisselingsdaggehouden besprekingen hebben aangetoond
dat, in sommige gevallen, de slachtoffers van mensenhandel niet over een eenvormige bescherming
binnen de Europese Unie beschikken, waaronder meer bepaald de geïdentificeerde slachtoffers die uit
een derde land afkomstig zijn en die op een ander grondgebied dan dat van het land waar zij hulp en
bijstand vragen zijn uitgebuit.
Bevestigen dan ook dat het zinvol zou zijn om op Benelux-niveau na te denken over de stappen die
kunnen worden gezet om tot meer eenvormige bescherming te komen.
Zijn van mening dat een initiatief erin zou kunnen bestaan een oproep te richten tot de Europese, zelfs
internationale gemeenschap om haar bewust te maken van deze problematiek, haar te vragen zich
over dit ondenruerp te buigen en na te denken over eventuele oplossingen, waarbij rekening wordt
gehouden met de uitdagingen die zich met name voordoen op het vlak van identificatie, opvang,
ondersteun ing en bescherm ing van sla chtoffers.

tot slot het belang van een verdere Benelux-samenwerking op dit gebied, gezien de
maatschappelijke
huidige
uitdagingen, en wensen dit op te nemen in het volgende

Onderstrepen

gemeenschappel'rjke meerjarenwerkprogramma van de Benelux voor de periode 202L - 2024,

Deze intentieverklaring

is niet bedoeld om internationaalrechtelijke verplichtingen tot stand te

brengen.

Luxemburg, 10 december 2019

