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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen Christenunie over mensenhandel

Geachte heer Visser,

Op 10 juni 2020 stelde u vragen ex art. 38 RvO over mensenhandel. Met deze brief geven wij 
antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord 
van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw brief bij deze 
antwoordbrief.

1. Bent u bekend met het bericht 'Nieuwe aanpak Tilburg leidt naar vijftig slachtoffers 
mensenhandel'?

Antwoord: Ja.

2. Klopt het dat in de periode 2016 t/m 2018 jaarlijks in Haarlem slechts een handvol 
mensenhandelzaken zijn geregistreerd?

Antwoord: Ja.

3. In het jaarverslag 2019 van de gemeente staat dat de aanpak mensenhandel is versterkt door 
training van medewerkers van de gemeente en dienstverlenende organisaties om signalen van 
mensenhandel te kunnen duiden en dat er een meldpunt is ingericht. Kunt u aangeven hoeveel 
medewerkers van de gemeente en hoeveel medewerkers van andere organisaties deze training 
hebben gevolgd? Heeft dit inmiddels geleid tot betere signalering?

Antwoord: Van de gemeente Haarlem volgden ongeveer 180 medewerkers de training 
signaleren mensenhandel. Helaas zijn acht ingeplande trainingen van maart tot en met juli 2020 
geannuleerd door het Corona virus. Deze trainingen worden op een later moment opnieuw 
ingepland. Dit geldt ook voor al ontvangen aanvragen voor een training.
Van de sociale wijkteams in Haarlem volgden ongeveer 100 medewerkers de training. De 
gemeente Haarlem gaf aan ongeveer 95 medewerkers van andere organisaties de training 
signaleren mensenhandel. Het gaat hier om het Centrum van Jeugd en Gezin Kennemerland, het
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Leerplein, wijkagenten politie Kennemerland, Doek Haarlem, criminologiestudenten van 
Universiteit Leiden (n.a.v. onderzoek en interview in gemeente Haarlem) en woningcorporaties.

Na de trainingen blijken medewerkers eerder bereid om te bellen met de contactpersoon 
signalen mensenhandel voor overleg over concrete situaties en of daar sprake kan zijn van 
mensenhandel. Dit betekent niet dat in alle gevallen daadwerkelijk sprake is van mensenhandel. 
Soms blijft na een melding en onderzoek onduidelijk of mensenhandel een rol speelt. Zo'n 
melding wordt dan niet meegenomen in het totaal aantal signalen van mensenhandel. Soms 
blijkt sprake van bijvoorbeeld woonfraude, uitkeringsfraude, geweld, zorgbehoefte etc. en blijft 
het onduidelijk of ook sprake is van mensenhandel.
Opvallend is dat mensen met vermoedens van (slachtoffers van) mensenhandel liever bellen 
dan mailen naar een algemeen mailadres. Dit geven mensen ook aan tijdens trainingen. Het 
melden bij een bekend persoon werkt drempelverlagend. Aangezien de contactpersoon voor 
signalen mensenhandel de trainingen zelf geeft, is de drempel om te bellen lager.

Op 10 oktober 2019 nam de gemeenteraad deel aan de raadsmarkt ondermijning. Deze 
raadsmarkt richtte zich op de bewustwording van ondermijningssignalen die kunnen voorkomen 
in de politiek en in contacten met anderen. Ook zij kunnen signalen melden bij het meldpunt. 
Van gemeenteraadsleden in Haarlem zijn tot nu toe geen meldingen over signalen van 
mensenhandel ontvangen.

4. Hoeveel signalen van mensenhandel zijn in 2019 in Haarlem geregistreerd bij het meldpunt?
5. Hoeveel slachtoffers van mensenhandel zijn in 2019 in Haarlem uiteindelijk opgespoord? Tot 

hoeveel aangiftes heeft dit geleid en hoeveel aangiftes daarvan waren van minderjarigen?

Antwoord op de vragen 4 en 5:

signalen slachtoffers totaal seks arbeid crimineel 18- 18- 23 23+ nl EU Derdelander
Haarlem 5 3 8 7 1 0 3 2 3 7 1

Bron: verantwoording zorgcoördinatie mensenhandel 2019

Voor beantwoording van de vragen 4 en 5 wordt gebruik gemaakt van de verantwoording 
zorgcoördinatie mensenhandel 2019. Door de gemeente ontvangen meldingen over (mogelijke) 
signalen van mensenhandel worden doorgegeven aan HvO Querido en zijn verwerkt in de 
cijfers.

In het overzicht is opgenomen hoeveel signalen mensenhandel zijn geregistreerd bij het 
meldpunt en hoeveel slachtoffers het betreffen.

Volgens de politie zijn in 2019 geen aangiftes gedaan wegens mensenhandel. De politie ontving 
6 signalen over vermoedens van mensenhandel. Drie zaken stonden geregistreerd als 
mensenhandel, waarbij ook slachtoffers zijn. Het aantal slachtoffers komt overeen met het in 
het overzicht genoemde aantal slachtoffers. Het verschil in aantal signalen tussen de politie en
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HvO Querido / gemeente ligt in een aantal ontvangen signalen, waarbij onduidelijk is of 
daadwerkelijk sprake is van mensenhandel, in de geautomatiseerde politiesystemen wordt geen 
splitsing van aangiftes in minderjarigen en meerderjarigen gemaakt.

6. Bent u bereid in gesprek te gaan met de gemeente Tilburg om ervaringen uit te wisselen en te 
bezien of onderdelen van de Tilburgse aan pak en de (bewustwordings)campagne ook in Haarlem 
kunnen worden uitgerold?

Antwoord: De gemeente Tilburg hield in 2019 van 17 tot en met 24 mei de week tegen 
mensenhandel. Deze bewustwordingscampagne bestond uit:

Een publiekscampagne met de fototentoonstelling van CoMensha 'Open je ogen' en de 
campagne #ditisookmensenhandel
Workshop over illegale prostitutie voor de hotelbranche in samenwerking met Koninklijke 
Horeca Nederland
Workshops voor Stadswinkel, Leerplicht, sociale wijkteams 
Een film'12 years a slave'
Een ouderavond
Congres voor genodigden en professionals

Op 26, 27 en 28 mei 2020 organiseerde de gemeente Tilburg 3 webinars (digitale bijeenkomsten) 
over verschillende onderdelen van mensenhandel.

Voor de aanpak van mensenhandel leert en gebruikt de gemeente Haarlem ook van ervaringen 
van andere gemeenten en organisaties. Zo wordt voor invulling van de training niet alleen de 
ervaringen en kennis uit de eigen organisatie gebruikt, maar ook van HvO Querido, de Koninklijke 
Marechaussee, andere gemeenten, de politie en zorginstanties.

Met de trainingen signaleren mensenhandel bereikt de gemeente Haarlem zowel de 
medewerkers van de gemeente Haarlem als medewerkers van organisaties waarmee de 
gemeente samenwerkt. Deze trainingen zijn interactief en praktisch van opzet en richt zich 
specifiek op de betreffende afdeling of organisatie gericht om in de eigen situatie en werkveld 
signalen van mensenhandel te herkennen.

Op 25 februari 2020 organiseerde het Zorg en Veiligheidshuis Kennemerland een congres over 
mensenhandel en uitbuiting. Hier waren ook de contactpersoon signalen mensenhandel van de 
gemeente en de zorgcoördinator van HvO Querido gastspreker, naast CoMensha en Hierbij werd 
ook contact gelegd met woningcorporaties en scholen. Dit resulteert in deelname van de 
gemeente Haarlem aan de themadag op internationale vrouwendag in 2021.

7. Is inmiddels geïnventariseerd welke tools voor Haarlem het meest zinnig zijn om de aanpak van 
illegale prostitutie en mensenhandel te versterken? Indien u van mening bent dat de software 
tooi die middels een raadsmarkt aan de raad is gepresenteerd voor Haarlem niet nodig is: welk 
alternatief zet u in?
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Antwoord: Op dit moment is nog geen nieuwe tooi aangeschaft voor het online opsporen van 
illegale prostitutie en mensenhandel. Deze taak wordt nu nog uitgevoegd door de politie, 
evenals de controles op prostitutie en mensenhandel. Op termijn zal een deel van deze taken 
worden overgeheveld naar de gemeenten. Deze overgang wordt regionaal voorbereid, waarbij 
naast vragen over capaciteit, training e.d. ook aandacht is voor de (online) signalering en 
opsporing van illegale prostitutie en mensenhandel. Daarbij wordt gekeken welke software / 
tooi hier straks het beste voor kan worden gebruikt. De tooi dient te passen bij de 
toezichthoudende taak van de gemeente op prostitutie, regionaal raadpleegbaar te zijn en zal 
zich richten op het screenen van het aanbod van prostitutie in de gemeente. Aanvullend vervult 
de politie zijn opsporingstaak hierin. Voor het signaleren van mensenhandel heeft de gemeente 
wel een signalerende, maar geen opsporende taak.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.
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