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Coolsingel 40 

3011 AD Rotterdam 

 

Schriftelijke vragen Minder zicht op mensenhandel  

 

 

Rotterdam, 5 november 2019 

 

 

Geacht college, 

 

GroenLinks en SP maken zich zorgen over de berichtgeving rondom mensenhandel. Uit 

de Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018 blijkt dat slachtoffers steeds meer uit 

beeld verdwijnen.1 Het aantal meldingen dat binnenkwam, is de afgelopen jaren bijna 

gehalveerd. Vooral jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting in Nederland raken steeds 

meer uit beeld, terwijl een gecoördineerde landelijke aanpak uitblijft. 

 

Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel is de oorzaak van de daling van het 

aantal meldingen de nieuwe privacywetgeving. Het landelijk coördinatiecentrum tegen 

mensenhandel CoMensha is echter van mening dat de wet (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming AVG) niet het probleem is maar de interpretatie ervan alsmede 

prioritering bij de opsporingsdiensten.2 

 

‘Zorgcoördinatoren, opvanginstellingen en andere organisaties melden minder 

slachtoffers bij ons omdat die wet toestemming van het slachtoffer zou eisen. Het 

gevolg: we kregen van hen in 2018 zo’n driehonderd meldingen minder dan in 

voorgaande jaren.’ 

 

CoMensha stelt dat er meer ruimte is om te melden dan er door verschillende instellingen 

wordt gedacht. Voor het bestrijden van mensenhandel moet informatie worden 

uitgewisseld door en tussen verschillende organisaties die betrokken zijn. 

 

Nationaal Rapporteur mensenhandel Herman Bolhaar stelt dat er meer focus moet zijn op 

de daders en een gezamenlijke aanpak.3 

  

‘Het is van essentieel belang dat er actiever en scherper onderzocht wordt wie 

deze daders zijn en hoe hun geldstromen lopen. Zo zorg je dat ze gestopt 

worden.’ En ‘We moeten dit probleem integraal aanpakken, langs meerdere 

sporen tegelijkertijd en op basis van een goede analyse met verschillende 

partijen.’ 

 

GroenLinks is van mening dat mensenhandel een groot maatschappelijk probleem is 

waar prioriteit aan moet worden gegeven. Privacy hebben wij hoog in het vaandel staan 

maar een té strikte uitleg van privacywetgeving die een belemmering vormt voor het 

 
1 https://www.nationaalrapporteur.nl/actueel/2019/effectieve-aanpak-mensenhandel-staat-op-losse-
schroeven.aspx 
2 https://www.trouw.nl/opinie/meld-zoveel-mogelijk-slachtoffers-om-mensenhandel-te-
bestrijden~b898a1031/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_conte
nt=free 
3 Brouwer, Quincy, ‘Minder zicht op mensenhandel’, Metro, 21 oktober 2019. 
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aanpakken van dergelijke misdrijven is onwenselijk. In Rotterdam ging het aantal 

meldingen van mensenhandel van 150 in 2014 naar 53 in 2018.4 Dat vinden wij zorgelijk. 

Wij hebben dan ook de volgende vragen: 

 

1. Hoe verklaart u de terugloop van meldingen van mensenhandel in Rotterdam? 

2. Bent u het met ons eens dat het zorgelijk is dat aantal meldingen van 

mensenhandel daalt terwijl experts zeggen dat de misdrijven niet afnemen? Zo ja, 

hoe beoordeelt u deze berichtgeving? Zo nee, waarom niet? 

3. Bent u bereid voorlichting te geven aan organisaties die mensenhandel signaleren 

en uit te leggen wat er mogelijk is rondom privacy? Zo ja, hoe denkt u dit vorm te 

geven? Zo nee, waarom niet? 

4. Overweegt u aan te dringen op melden van mensenhandel bij zorgcoördinatoren, 

opvanginstellingen en andere organisaties? 

 

Volgens de Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018 (p. 105) zijn meer dan drie 

kwart (76%; n=757) van alle 991 politiemeldingen over binnenlandse seksuele uitbuiting 

in de totale periode afkomstig van slechts vier eenheden (Rotterdam (24%), Oost-

Brabant (23%), Zeeland-West-Brabant (16%) en Oost-Nederland (14%)). 

 

5. Hebt u een verklaring waarom Rotterdam tot de 4 eenheden behoort waar deze 

meldingen binnenkomen? Is er volgens u sprake van meer mensenhandel in onze 

regio of houdt onze politie-eenheid de meldingen beter bij dan andere regio’s? 

6. Is de krapte in personele bezetting bij de politie een factor die de krachtige 

aanpak van mensenhandel bemoeilijkt? Zo ja, welke stappen neemt u om dit 

onder de aandacht te brengen? En hoe kan er worden voorkomen dat de 

opsporing van mensenhandel ondersneeuwt tussen alle andere prioriteiten van de 

politie? 

7. Overweegt u aan te dringen op melden van mensenhandel bij zorgcoördinatoren, 

opvanginstellingen en andere organisaties? 

8. Bent u bereid om informatie te verstrekken aan (mogelijke) slachtoffers van 

mensenhandel over de noodzaak van het melden? Zo ja, op welke wijze gaat u dit 

doen? Zo nee, waarom niet? 

9. Hebt u andere maatregelen in gedachten om de meldingsbereidheid te vergroten? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
 

Lies Roest    Taylan Cicek 

 
4 https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Slachtoffermonitor%20Mensenhandel%202014-2018_tcm23-
412697.pdf  
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