
Barrièremodel 
Mensensmokkel
Introductie
Het barrièremodel mensensmokkel is ont-
wikkeld met het doel om inzicht te bieden in 
de verschillende interventiemogelijkheden 
die overheden en partners hebben om  
mensensmokkel en illegale migratie tegen te 
gaan. Het model geeft een overzicht van de 
processen en belangrijkste stappen die de 
actoren in het traject van mensensmokkel en 
illegale migratie doorlopen. Vanuit het per-
spectief van de reis van de migrant gezien, 
geeft dit model inzicht in de maatregelen en 
biedt het handvatten die de geïdentificeerde 
overheden en partners kunnen inzetten bij 
de preventie en bestrijding van mensen-
smokkel en illegale migratie.

De reis van de migrant kan zich op zeer  
uiteenlopende wijze voltrekken. In het 
onderhavige barrièremodel wordt ervan  
uitgegaan dat de oorspronkelijke smokkel-
bende, aangeduid als de criminele kern, een 
sturende rol speelt in het hele proces. In de 
praktijk kan de reis ook op meer gesegmen-
teerde wijze plaatsvinden, in die zin dat de 
oorspronkelijke smokkelorganisatie slechts 
een deel van de reis verzorgt, waarna de 
migrant in een van de transitlanden een 
andere smokkelorganisatie moet benaderen 
voor de vervolgreis. Ook kan het voorkomen 
dat de migrant op eigen kracht een transit-
land (bijv. een buurland) bereikt en pas daar 
voor het eerst een smokkelorganisatie in de 
arm neemt. Voor het doel van het barrière-
model, maakt dit soort variaties in de reis-
wijze niet uit.

The Barrier Model to counter migrant smuggling was developed by:

• Ministry of Safety and Justice

• Ministry of Foreign Affairs

• Immigration and Naturalisation Service

• Royal Marechaussee  

• National Police

• Public Prosecution Service

• Expertise Centre on Human Trafficking and People Smuggling
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NEDERLAND

ENTEE VERVOER HUISVESTING
ID & VERBLIJFS- 
DOCUMENTEN

FINANCIËN/ARBEID

illegale inreis controle transport huisvesting cq opvang verkrijgen verblijf toezicht illegale geldstro-
men en arbeid, witwassen

Kern van criminele groepering
bepalen modus operandi en 
illegale inreis

evt bepalen wijze huis-
vesting/opvang

witwassen, gelden innen, 
betalen bewuste 
faciliteerders

Bewust faciliteerders
uitvoering modus  
operandi, migranten 
Nederland binnenloodsen

regelen vervoer binnen 
Nederland

regelen van huisvesting/
opvang

behulpzaam bij verkrijgen 
(illegaal) verblijf

Behulpzaam zijn bij het  
verlenen van arbeid,  
assisteren innen van  
gelden/witwassen,  
underground banking

Onbewust faciliteerders
Toegang verlenen Verzorgen vervoer Verlenen huisvesting/

opvang 
Verstrekken document Verlenen van bancaire  

faciliteiten, underground 
banking

Migrant
volgt aanwijzingen 
faciliteerders 

transport en reis regelen 
naar eindbestemming in 
Nederland (met hulp 
smokkelaar)

indien niet georganiseerd, 
tijdelijk huisvesting/opvang 
vinden

misbruik toelating-
procedures (asiel, regulier)

genereren van geld om 
schulden af te betalen en 
illegale arbeid om in levens-
onderhoud te voorzien

Partners in aanpak
KMar; IND; AVIM; Douane; 
Buitenlandse diplomatieke 
vertegenwoordigingen; 
Buitenlandse Zaken; 
Frontex; Europol; OM

Vervoermaatschappijen; 
Politie; Douane; IND; KMar

Gemeente; Politie; FIOD-
ECD; COA; NIDOS; IND; 
Inspectie SZW; Branche 
organisaties hotels; 
Woningbouwvereniging/
corporaties

Gemeente; KMar (ECID); 
IND; Politie; Europol; 
nspectie SZW;  
Buitenlandse diplomatieke 
vertegenwoordigingen; OM

Belastingdienst; Financien 
(FIOD-ECD, Douane); FIU; 
Europol; Inspectie SZW; 
Bureau Ontnemingen; OM; 
Branche organisaties  
financien

Maatregelen
• Inzet MTV
• Inzet ANPR
• Grenstoezicht
•  Inzet gehoren in asiel-

procedure

Inzet op terugkeer:
Bij toegangsweigering 
terugkeer naar land van 
herkomst
Inzet informatie-uitwisse-
ling:
•  Opstellen analyses/feiten-

rapportages
• Inzet communicatie
Inzet beeldvorming:
• Voorlichtingscampagnes
• Inzet (social) media

• Inzet MTV
•  Inzet internet  

rechercheren

Bestuurlijke maatregelen:
Inzet op terugkeer:
Bij toegangsweigering 
terugkeer naar land van 
herkomst
Inzet Beeldvorming:
• Voorlichtingscampagnes
• Inzet (social) media
Inzet informatie- 
uitwisseling:
•  Opstellen analyses/ 

feitenrapportages
• Inzet communicatie

adrescontrole

Bestuurlijke maatregelen:
Inzet Beeldvorming:
• Voorlichtingscampagnes
• Inzet (social) media
Inzet informatie- 
uitwisseling:
•  Opstellen analyses/ 

feitenrapportages
• Inzet communicatie
Vergroten kennis:
•  Geven van trainingen,  

profielen en voorlichting

adrescontrole Intensiveren 
documentcontroles van 
verschillende partijen

Inzet op terugkeer:
Bij toegangsweigering 
terugkeer naar land van 
herkomst

Bestuurlijke maatregelen:
Inzet Beeldvorming:
• Voorlichtingscampagnes
• Inzet (social) media
Inzet informatie- 
uitwisseling:
•  Opstellen analyses/ 

feitenrapportages
• Inzet communicatie
Vergroten kennis:
•  Geven van trainingen,  

profielen en voorlichting

actief financieel  
rechercheren Intensiveren 
informatieuitwisseling

SCHENGENGEBIED

CONTACTLEGGING ENTREE VERVOER
ID & VERBLIJFS- 
DOCUMENTEN

HUISVESTING FINANCIËN

vervolg illegale reis illegale inreis transport asielprocedure, afgifite 
proces paspoort en  
identiteit/ verblijfbewijs

huisvesting in afwach-
ting doorreis 

toezicht illegale geld-
stromen, witwassen

Kern van criminele groepering
contact onderhouden 
met bewuste faciliteer-
ders en monitoren reis

bepalen modus operandi 
illegale inreis

bepalen methode, reis-
route en bestemming

bepalen evt vorm van 
huisvesting (in afwach-
ting doorreis)

witwassen, gelden 
innen, betalen bewuste 
faciliteerders

Bewust faciliteerders
onderhouden contacten 
met migranten

uitvoering modus  
operandi (migranten 
Schengen binnen- 
loodsen)

regelen vervoerders, 
uitvoering smokkel-
reis,instrueren en evt 
begeleiden migrant

regelen huisvesting, ver-
lenen huisvesting

assisteren innen van  
gelden/ witwassen, 
underground banking

Onbewust faciliteerders
toegang verlenen verlenen van toegang verzorgen transport verlenen huisvesting verlenen van bancaire 

faciliteiten, underground 
banking

Migrant
volgt aanwijzingen facili-
teerders en evt benade-
ren nieuwe smokkelaars

aanwijzingen van 
bewuste faciliteerders 
opvolgen

transport en reis regelen 
(met hulp smokkelaar)

misbruik toelatingproce-
dures (asiel, regulier)

indien niet georgani-
seerd, tijdelijk onderdak 
vinden

gesmokkelde dient geld 
te genereren om smok-
kelaar en reis te betalen

Partners in aanpak
Europol; Politie;  
Schengenlanden;  
Frontex; NGO's; UNHCR; 
IOM; (I)LO's

Europol grensbewa-
kingsdiensten; Frontex; 
NGO's; UNHCR; IOM (I)
LO's; Eurojust

Vervoermaatschappijen; 
Europol; Frontex; 
Politie; Douane; 
Transportbranche

Immigratiediensten; 
Handhavingsautoritei-
ten; Europol

UNHCR; NGO's; Europol; 
Branche organisaties 
hotel; Lokale autoritei-
ten

Politie autoriteiten; 
Europol; Eurojust;  
Branche organisaties 
financien; Douane

Maatregelen
indentificeren van smok-
kelaars in het grenstoe-
zichtproces dmv gebruik 
indicatorenlijst of d.m.v. 
Early Warning System.
Identificeren van smok-
kelaars tijdens Frontex-
operaties meer aandacht 
tijdens de briefings.
Vergroten kennis  
herkennen signalen 
mensensmokkel grens-
bewakingsautoriteiten 
van de lidstaten d.m.v. 
training.
Beter INTEL beeld  
smokkelnetwerken 
d.m.v. investeren in 
samenwerking hand-
havingsautoriteiten en 
informatie-uitwisseling.

vergroten kennis  
herkennen mensen-
smokkel grenscontrole-
proces d.m.v. training, 
informatie-uitwisseling 
grensbewakings-
autoriteiten lidstaten 
met europol/frontex 
(EMPACT projecten) 

Investeren in samen-
werking grens-
bewakingsautoriteiten 
lidstaten.

vergroten kennis  
mensensmokkel van 
vervoerder d.m.v.  
training, vergroten  
kennis mensensmokkel 
van vervoerder d.m.v. 
training door informatie-
uitwisseling over ver-
voersmiddel lidstaten 
met europol/frontex 
(EMPACT projecten).
Investeren in samen-
werking: Samenwer-
kingsverbanden met 
vervoerders, bewust-
wording risico doorreis 
voorlichtingscampagnes 
t.b.v migrant d.m.v. 
voorlichtingscampagnes, 
inzet sociale media of 
diaspora.

vergroten kennis lokale 
grensbewakingsautori-
teiten, luchtvaartmaat-
schappijen, lokale immi-
gratiediensten op terrein 
van (valse) documenten 
d.m.v. trainingen door 
partners..

vergroten van kennis in 
herkennen signalen 
mensensmokkel d.m.v. 
voorlichtingcampagnes 
aan NGO's, hotelbranche 

vergoten kennis van 
lokale autoriteiten op 
het terrein van financieel 
rechercheren d.m.v.  
trainingen, investeren 
in de samenwerking met 
lokale autoriteiten om 
meer inzicht te krijgen 
over de betaalde  
bedragen en geld-
stromen.

BRONLAND/TRANSIT (BUITEN SCHENGEN)
Barrières per stap 
in de reisroute CONTACTLEGGING VERVOER

ID & VERBLIJFS- 
DOCUMENTEN

HUISVESTING FINANCIËN

Processen start illegale reis transport controle ID en verblijfs-
documenten op fraude

huisvesting in 
afwachting doorreis

toezicht illegale geld-
stromen, witwassen

Kern van criminele groepering
Kern van criminele 
groepering

recrutering, bepalen 
modus operandi, 
opbouwen/onderhou-
den crimineel netwerk

bepalen methode, 
reisroute en 
bestemming

bepalen wijze visum-
aanvraag, zonodig 
documenten laten 
vervalsen

bepalen evt vorm van 
huisvesting (in afwach-
ting doorreis)

witwassen, gelden 
innen, betalen bewuste 
faciliteerders

Bewust faciliteerders
Bewust 
faciliteerders

uitvoeren opdracht 
criminele kern: opstel-
len en doorgeven van 
informatie, alerteren 
vervoerders en net-
werk, recrutering

regelen vervoerders, 
uitvoering smokkel-
reis,instrueren en evt 
begeleiden migrant

uitvoeren opdracht  
criminele kern:  
omkoping, regelen van 
(valse) documenten, 
assisteren document/
verblijfsaanvraag

regelen huisvesting, 
verlenen huisvesting

assisteren innen van 
gelden/witwassen, 
underground banking, 
garantsteller (referent)

Onbewust faciliteerders
Onbewust 
faciliteerders

verzorgen transport verstrekken 
documenten

verlenen huisvesting verlenen van bancaire 
faciliteiten, under-
ground banking, 
garantsteller (referent)

Migrant
Migrant zoekt smokkelaar transport en reis 

regelen (met hulp 
smokkelaar)

aanvraag, ontvangst en 
gebruik documenten

indien niet georgani-
seerd, tijdelijk onderdak 
vinden

gesmokkelde dient geld 
te genereren om smok-
kelaar en reis te betalen

Partners in aanpak
Partners in aanpak Europol; Interpol;  

Lokale autoriteiten; 
Frontex; Nederlandse 
en buitenlandse  
diplomatieke verte-
genwoordigingen; 
(ILO's, LO's); IOM; 
UNOD

ILO's;  Vervoers-
maatschappijen;  
Frontex; Grens-
bewakingsdiensten

ILO's; Vervoerders 
migratiediensten;  
Consulaire afdelingen 
van ambassades van 
verschillende landen; 
Interpol, Europol; 
Grensbewakings-
diensten

UNHCR; NGO's; 
Internationale Rode 
Kruis; Interpol; 
Branche organisaties; 
lokale autoriteiten

Interpol;  
Lokale autoriteiten;  
BIS

Maatregelen
Maatregelen Indentificeren smokke-

laars/netwerken door 
lokale autoriteiten 
i.o.m. interpol/europol 
evt. in samenwerking 
met NL/ILO's/LO's. 
Hiervoor kunnen JITS 
of SAT's worden inge-
zet, informatieuitwis-
seling lokale autoritei-
ten met diplomatieke 
vertegenwoordigingen 
(ILO's/LO's).  
Ontmoedigsbeleid 
smokkel migrant d.m.v. 
voorlichtingscampag-
nes, inzet sociale 
media of diaspora.

Vergroten kennis  
mensensmokkel van 
vervoerder d.m.v.  
training door ILO's/LO's 
Informatie-uitwisseling 
over vervoersmiddel 
lokale autoriteiten met 
interpol/europol/ 
frontex en hand-
havingsautoriteiten (bv 
AFIC/MTM/Euromed).
Investeren in samen-
werking: Samenwer-
kingsverbanden met 
vervoerders.

Visumaanvragen  
worden op basis van 
risicoindicatoren en 
behandelprofielen 
afgedaan.  
Doorontwikkeling van 
behandelprofielen vindt 
in samenwerking met 
partners plaats.  
Vergroten kennis lokale 
autoriteiten en partners 
op terrein van (valse) 
documenten d.m.v.  
trainingen.

Vergroten kennis  
herkennen signalen 
mensensmokkel d.m.v. 
voorlichtingcampagnes 
aan NGO's, hotel-
branche voor verkrijgen 
van informatie tbv 
INTELbeeld investeren 
in samenwerking met 
UNHCR, IOM en Int. 
Rode Kruis.

Vergroten kennis van 
lokale autoriteiten  
op het terrein van 
financieel rechercheren 
d.m.v. trainingen, 
investeren in de samen-
werking met lokale 
autoriteiten om meer 
inzicht te krijgen over 
de betaalde bedragen 
en geldstromen.


