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Geacht college, 

 

Afgelopen weken kregen wij diverse signalen binnen over oplopende wachtlijsten voor 

het doen van aangifte van mensenhandel door vluchtelingen. Volgens verschillende 

advocaten en maatschappelijke organisaties die vluchtelingen begeleiden, is het hiervoor 

aangewezen politieteam overbelast. Hierdoor zijn de wachtlijsten voor het doen van 

aangifte opgelopen tot wel 6 maanden. In het Rotterdamse AZC wonen momenteel 

ongeveer 40 vluchtelingen die op de wachtlijst staan voor aangifte van mensenhandel 

maar daarvoor pas over een halfjaar terecht kunnen bij de politie.  

 

Het COA doet bij de intake van vluchtelingen een scan op kansrijkheid van aangifte van 

mensenhandel, dus het gaat hier om gegronde claims. Bovendien geldt voor een deel van 

deze vluchtelingen dat zij eerder in een ander Europees land asiel hebben 

aangevraagd. Deze vluchtelingen moeten op basis van het verdrag van Dublin terug naar 

dat betreffende Europese land om hun asielverzoek daar door te zetten. In april voerde 

de IND een nieuwe werkwijze in, waarbij voor vluchtelingen die eerder in een ander 

Europees land asiel hebben aangevraagd, niet meer op aangifte mogen wachten.1 

Daardoor worden zij vaak uitgezet voordat zij aangifte hebben kunnen doen, niet zelden 

naar het land waar de mensenhandel plaatsvond.  

 

De rechtbank van Rotterdam heeft onlangs de uitzetting verboden van een vluchteling 

die aangifte wilde doen van mensenhandel, maar vanwege de wachtlijsten bij de politie 

nog niet de gelegenheid voor had gehad. De IND heeft echter de werkwijze in andere 

zaken nog niet aangepast en stelt overdracht op grond van het verdrag van Dublin niet 

uit. 

 

GroenLinks is van mening dat iedereen die aangifte wil doen van een misdrijf, dat zonder 

vertraging moet kunnen doen. Dat geldt zeker voor ernstige feiten als mensenhandel. De 

lange wachtlijsten waar we momenteel mee geconfronteerd worden, hebben een 

ontmoedigend effect. Bovendien is het van groot belang potentiële mensenhandelaren in 

beeld te krijgen. Daar mag een wachtlijst geen beperkte factor in zijn. Wij hebben dan 

ook de volgende vragen: 

 

1. Bent u op de hoogte van de wachtlijsten bij de politie voor het doen van aangifte 

van mensenhandel door vluchtelingen? Zo ja, kunt u ons vertellen wanneer deze 

wachtlijsten zijn ontstaan en welke maatregelen er worden genomen om deze 

wachtlijsten weg te werken? 

 

 
1 Zie https://www.nd.nl/nieuws/politiek/rechter-ind-moet-slachtoffer-mensenhandel-kans.3405236.lynkx 

https://www.nd.nl/nieuws/politiek/rechter-ind-moet-slachtoffer-mensenhandel-kans.3405236.lynkx


2. Bent u het met ons eens dat het onwenselijk is dat de wachtlijsten bij de politie 

voor het doen van aangifte door vluchtelingen zo zijn opgelopen?  

 

3. Bent u met ons van mening dat de wachtlijsten bij de politie voor het doen van 

aangifte van mensenhandel door vluchtelingen een effectieve aanpak van 

mensenhandel in de weg staan? 

 

4. Welk onderdeel van de politie is verantwoordelijk voor het opnemen van de 

aangiftes van mensenhandel door vluchtelingen? Welke invloed kunnen wij vanuit 

Rotterdam uitoefenen om deze wachtlijsten zo snel mogelijk weggewerkt te 

krijgen? 

 

5. Bent u bereid om er bij de rijksoverheid op aan te dringen dat deze wachtlijsten 

wat ons betreft onacceptabel zijn en dat hier zo snel mogelijk een einde aan moet 

komen? 

 

6. Bent u bereid om er bij de rijksoverheid op aan te dringen dat wij het onwenselijk 

vinden om vluchtelingen uit te zetten voordat zij in staat zijn gesteld aangifte te 

doen van mensenhandel, en dat de nieuwe werkwijze van de IND die in april is 

ingevoerd moet worden teruggedraaid? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lies Roest 


