Handreiking aanpak mensenhandel
regio Den Haag
Handvatten voor de gemeenten in de regio Den Haag voor een sluitende
aanpak tegen mensenhandel
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Voorwoord

“Een jong meisje dat in een hotel in een toeristenplaatsje op aandringen van haar […]vriendje
betaalde seks heeft met tientallen volwassen mannen. Poolse mannen die opgesloten zitten in een
schuur van de kwekerij of tuinderij waar zij werken. West-Afrikaanse jonge meiden die naar Nederland
gelokt zijn en worden gedwongen als prostituee te werken in een bordeel, in een vakantiehuisje of een
caravan op een camping, of langs de snelweg. Hongaarse vrouwen die wat bij wilden verdienen maar
in handen vallen van gewelddadige pooiers in het red light-district van een grote of middelgrote stad.
Een Roemeense man die onder dreiging van geweld tegen hemzelf of zijn familie gedwongen wordt
winkeldiefstallen te plegen. Roma-kinderen die uit Kosovo worden gehaald om hier in een
toeristenplaats of bij een plaatselijk winkelcentrum te bedelen en zakken te rollen. Een nichtje dat
gedwongen wordt het huishoudelijk werk te doen voor de familie die ‘zo goed is’ haar op te vangen. Al
deze zo verschillende mensen in zulke verschillende, maar allemaal even afschuwelijke
omstandigheden, zijn slachtoffers van mensenhandel.1”
Een naar schatting grootschalig probleem dat maar weinig in de cijfers naar voren komt2. In regio Den
Haag waren er in 2018, 2019 en 2020 gemiddeld 40 nieuwe aanmeldingen per jaar3. Aangezien
mensenhandel een ‘haal delict’ is dat zich vaak onder de radar afspeelt, is het aannemelijk dat het in
onze regio meer voor komt dan we nu zien.
Met een nieuwe aanpak, beschreven in deze handreiking, willen we meer slachtoffers uit hun situatie
halen en tegelijkertijd mensenhandelaren tegenwerken zodat er minder inwoners slachtoffer worden.
Ik wil de partners die actief hebben meegewerkt in de regionale mensenhandeltafels aan de
totstandkoming van deze handreiking bedanken: het merendeel van de gemeenten in de regio, het
Haags Economisch Interventie Team (‘HEIT’), het RIEC, de politie in het bijzonder de Afdeling
Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (‘AVIM’), het Openbaar Ministerie (‘OM’), de
Zorg- en Veiligheidshuizen Haaglanden en Hollands Midden, Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en
Mensenhandel (‘SHOP’), Stichting Perspektief, het Bestuurlijk Ondersteunings Team (‘BOT’), De
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (‘ISZW’) en het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel
(‘CoMensha’).
Alleen door samen te werken kunnen we mensenhandel terugdringen.
Bouke Arends,
Burgemeester Westland | Portefeuillehouder mensenhandel Eenheid Den Haag
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Gemeenten en de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel: Rapport van de commissie
ingesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Federatie Opvang onder voorzitterschap van
dhr. H. Lenferink, april 2015
2
De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en the United Nations Office on
Drugs and Crime (UNODC) hebben in 2017 een schatting van de omvang van mensenhandel in
Nederland gemaakt. In dit onderzoek wordt het jaarlijks aantal slachtoffers van mensenhandel geschat tussen
de 5.000 en 7.500 per jaar maar in 2019 werden er maar 1.334 (mogelijk of vermoedelijk) slachtoffers gemeld
bij CoMensha en in de jaren in de corona crisis nog veel minder.
3
Aangemeld bij de regionale zorgcoördinatoren van Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel.

Inhoudsopgave
Inleiding
-

Mensenhandel ……………………………………………………………………………………………... 4
De rol van de gemeente…………………………………………………………………………….….. 5

De interne huishouding op orde:
De weg naar bewustwording, voorlichting en signalering binnen de gemeente
-

De rol van de gemeentelijke aandachtsfunctionaris mensenhandel………………… 7
De interne meldroute….…………………………………………………………………………….……. 8
Het doorzetten van signalen naar de ketenpartners………………………………………… 8
Trainen van gemeente ambtenaren…………………………………………………………………. 8
Hoe zorg je ervoor dat de kennis van de training wordt geborgd?...................... 9
Een stapje extra………………………………………………………………………………………………. 9

De aanpak van de verschillende vormen van mensenhandel
Arbeidsuitbuiting
-

Inzicht in lokale cijfers over aard en omvang en brede omgevingsscan…………….. 10
Aanbevelingen ………………………………………………………………………………………………… 11
De partners op het gebied van arbeidsuitbuiting……………………………………………….14

Seksuele uitbuiting
-

Aanbevelingen ………………………………………………………………………………………………… 16

Criminele uitbuiting
-

Aanbevelingen ………………………………………………………………………………………………… 20

De partners op het gebied van seksuele- en criminele uitbuiting………………………………….. 23
Hulp en opvang van slachtoffers
-

De zorgcoördinator voor slachtoffers van mensenhandel………………………………….25
Slachtoffers zonder rechtmatig verblijf …………………………………………………………… 26
Verantwoordelijkheid voor slachtoffers die niet staan ingeschreven……………….. 26
Organisatorische aanbevelingen………………………………………………………………………. 27

Het delen van persoonsgegevens met ketenpartners bij signalen van mensenhandel…28
Handhaving
-

De vergunde en onvergunde seksindustrie………………………………………………………. 31
Woon en werkomstandigheden………………………………………………………………………. 32
Bestaande documenten en het opwerpen van barrières…………………………………. 33

Bijlagen
1. Signalenroutekaart van gemeente naar ketenpartner ……………………………………… 34
2. Template bedrijfsplan seksinrichtingen……………………………………………………………..36

3

Inleiding
Mensenhandel
Mensenhandel is vastgelegd in het complexe en langste artikel uit het Wetboek van Strafrecht: artikel
273f Sr. Het fenomeen manifesteert zichzelf in verschillende vormen van uitbuiting door middel van
dwang (dwang is niet vereist bij seksuele uitbuiting of orgaanhandel van minderjarige) en het doel van
uitbuiting. Er zijn vier vormen van uitbuiting te onderscheiden wanneer we het hebben over
mensenhandel: seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en gedwongen orgaan
handel.
De meest in de cijfers terugkomende vorm van mensenhandel is seksuele uitbuiting. Hierbij wordt het
slachtoffer gedwongen in de seksindustrie te werken. Dit kan doormiddel van gedwongen
prostitutie maar ook door het verlenen van andere seksuele diensten zoals webcamseks.
Seksuele uitbuiting kan iedereen overkomen; mannen, vrouwen, transgenders, kinderen
etc. In Nederland zien we dat het merendeel van de geregistreerde slachtoffers
Nederlandse vrouwen of meisjes zijn.
Criminele uitbuiting vindt plaats wanneer iemand gedwongen wordt om criminele feiten te plegen of
om te bedelen. Denk hierbij aan drugshandel, het misbruik van iemands bankrekening, het
gebruik van iemands woning voor drugsproductie, winkeldiefstal of andere vormen van
criminaliteit. Criminele uitbuiting wordt vaak niet gesignaleerd omdat het slachtoffer in de
veronderstelling kan zijn dat hij/zij strafrechtelijk vervolgbaar is.
Arbeidsuitbuiting is het werven, vervoeren, overbrengen of huisvesten van een persoon met gebruik
van dwang met als doel deze persoon uit te buiten. Het gaat dan om zulke erbarmelijke
omstandigheden dat we kunnen spreken van mensonterende situaties en mensenhandel.
Dwang, geweld, dreiging, afpersing, fraude en misleiding spelen vaak een rol. Deze vorm
van uitbuiting zien we overal maar wordt voornamelijk gesignaleerd onder
(arbeids)migranten bij huishoudelijk personeel, in de beauty branche, de bouw, land- en
tuinbouw de automotive branch en de horeca.
Orgaanhandel is de laatste vorm van mensenhandel. Hierin wordt iemand gedwongen zijn of haar
organen af te staan of ter beschikking te stellen (denk bij dat laatste aan bijvoorbeeld
gedwongen draagmoederschap). Deze vorm van mensenhandel komt zo goed als niet in
de landelijke cijfers terug. Momenteel is de Landelijke politie Eenheid hier vooral druk mee
en is er nog geen rol voor de gemeente. We hebben er daarom voor gekozen deze vorm
niet mee te nemen in deze sluitende aanpak maar het is wel zaak hier alert op te blijven.
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De rol van de gemeente
De taak van de gemeente in de aanpak vloeit voort uit (internationale) wetgeving4. In 2017 stelde de
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen dat ruim 95% van de
gemeenten in Nederland geen specifiek mensenhandelbeleid heeft5. Wel werd er een belangrijke rol
voor de gemeente gezien bij de aanpak tegen mensenhandel. In 2018 werd dan ook in het
Interbestuurlijk Programma besloten dat elke gemeente in 2022 een duidelijke en geborgde aanpak
van mensenhandel moet hebben6. Hierna volgde het landelijke programma ‘Samen tegen
mensenhandel’ waarin de gemeentelijke rol werd uitgewerkt. De inhoud hiervan is opgenomen in de
regionale uitvoeringsagenda ondermijning 2021 van de Eenheid Den Haag.
Afgesproken is dat iedere gemeente:
•
•
•
•

in 2022 duidelijk beleid heeft om mensenhandel tegen te gaan;
werkt aan passende regionale opvang, ondersteuning en nazorg voor slachtoffers en
bijdraagt aan een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatie;
werkt aan actieve signalering van mensenhandel en;
een aandachtsfunctionaris heeft, die 1) optreedt als contactpersoon binnen de gemeente
(o.a. voor signalen van mensenhandel), 2) bekend is met de bestuurlijke mogelijkheden
om op te treden tegen mensenhandel en 3) bekend is met de instanties waar slachtoffers
van mensenhandel terecht kunnen.7

Ter ondersteuning zijn landelijk en regionaal de volgende documenten uitgebracht:
•
•
•
•

Kompas aanpak mensenhandel | VNG en CoMensha november 2020;
Longread mensenhandel in Nederland | VNG en CoMensha november 2020;
Handreiking mensenhandel | Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling HollandsMidden – juli 2020; en
Kader voor de Aanpak van Mensenhandel door gemeenten | VNG februari 2021.

In het RBO van juni 2020 is besloten om een regionale ketenregisseur mensenhandel aan te stellen.
Deze wordt gefinancierd door de 27 gemeenten in de regio Den Haag (‘de regio’) 8 en ondergebracht
bij het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (‘RSIV’). Deze ketenregisseur heeft als
een van haar taken de ondersteuning van de gemeenten bij de uitvoering van bovengenoemde
4

- Het Palermo Protocol, een VN-protocol inzake preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel uit
2000; De Europese richtlijn, een richtlijn uit 2011 van het Europees parlement en de Raad inzake de
voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers; Verdrag van de Raad van
Europa ter bestrijding van mensenhandel uit 2005; Het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens
(EVRM); Het Istanboel Protocol, over effectief onderzoek en documentatie van marteling en andere wrede,
onmenselijke of vernederende behandeling of straf.
5

5

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2017). Mensenhandel. Tiende
rapportage van de Nationaal Rapporteur. Den Haag: Nationaal Rapporteur.
6
14 februari 2018 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/14/programmastartinterbestuurlijk-programma-ibp (Pag 22, H5, punt 11)
7
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Mensenhandel/bestuurlijke-aanpak-mensenhandeldigitaal.pdf
8
In de rest van de handreiking zal hierna gesproken worden over ‘de regio’. Hiermee wordt het grondgebied
van de politie Eenheid Den Haag, de twee veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands midden, en de daar
bijbehorende 27 gemeenten bedoeld.

afspraken en heeft o.a. tezamen met hen, en andere ketenpartners op het gebied van zorg- en
veiligheid, deze handreiking opgesteld.
Voor u ligt de handreiking mensenhandel voor de regio Den Haag. Deze is bedoeld om concrete
handvatten te geven aan de gemeenten in de regio Den Haag zodat zij door middel van specifieke
acties invulling kunnen geven aan de bovengenoemde afspraken. Het VNG kader is hiervoor als
uitgangspunt gebruikt.
Er is rekening gehouden met regionale kenmerken, maar vanwege lokale verschillen kan er in de ene
gemeente meer gelegenheidsstructuur zijn voor verschillende vormen van mensenhandel dan in de
andere gemeente. Zo heeft niet elke gemeente in de regio hetzelfde aantal inwoners, evenveel scholen
of veel toerisme. En ook niet elke gemeente in de regio heeft bollenvelden of grootschalige glas- en
tuinbouw waarin veel arbeidsmigranten werkzaam zijn. Er is daarom gekozen om de aanpak van de
drie verschillende vormen van mensenhandel (arbeidsuitbuiting, seksuele en criminele uitbuiting) los
van elkaar te beschrijven. Hierdoor kunnen gemeenten zelf kijken waar zij hun focus willen leggen.
Tot slot is er een beleidsmodel ontwikkeld om de aanbevelingen uit deze handreiking om te zetten in
gemeentelijk beleid. Deze is te vinden op de website van het RSIV. Op de website van het RSIV zijn
ook de beleidsdocumenten van de gemeenten in de regio te vinden die al beleid hebben opgesteld.
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De interne huishouding op orde
De weg naar bewustwording, voorlichting en signalering binnen de gemeente

Het is belangrijk om eerst de interne huishouding op orde te hebben voordat een gemeente kan
uitbreiden naar een alomvattende mensenhandel aanpak. Hiervoor is er een aantal randvoorwaarden:
•

•

•

Ten eerste is het belangrijk om binnen de gemeente een aandachtsfunctionaris
mensenhandel (“de aandachtsfunctionaris”) aan te stellen. Veel gemeenten kiezen ervoor om
deze aan te stellen binnen de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (‘OOV’). De functie kan
echter ook worden belegd binnen andere afdelingen, zoals zorg of bij de medewerker die zich
bezighoudt met het verbinden van zorg en veiligheid;
Het is daarnaast van belang dat er een interne meldroute is die uitkomt bij de
aandachtsfunctionaris die bekend is met de instanties die de signalen kunnen oppakken. Deze
interne meldroute dient gebruikt te worden door collega’s die signalen van mensenhandel
zien;
Om te waarborgen dat collega’s de signalen oppakken is het belangrijk om actief in te zetten
op voorlichting en bewustwording.

De rol van de gemeentelijke aandachtsfunctionaris mensenhandel
Het is belangrijk dat elke gemeente een aandachtsfunctionaris mensenhandel heeft aangesteld. Deze
aandachtsfunctionaris:
•

•

•
•
•
•
•
•

heeft een goede relatie met collega’s uit andere domeinen die te maken kunnen hebben met
mensenhandel. Denk hierbij aan: oov, jeugd, het zorgdomein, een programma (huisvesting
van) arbeidsmigranten, publieksbalie en economische zaken;
zet binnen de gemeente aan tot bewustwording en voorlichting van zowel collega’s als
professionals van andere organisaties binnen de gemeente die mogelijk met slachtoffers in
contact komen;
is het aanspreekpunt voor collega’s die mogelijke signalen van mensenhandel hebben
waargenomen en is daarbij onderdeel van de interne meldroute;
denkt mee over signalen, verrijkt deze waar mogelijk en zet de signalen door naar de juiste
ketenpartner(s) (zie bijlage 1);
is bekend met de bestuurlijke mogelijkheden om barrières tegen mensenhandel op te werpen;
is bekend met de instanties waar slachtoffers van mensenhandel terechtkunnen en is
aanspreekpunt voor deze instanties namens de gemeente;
is op de hoogte van de regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van
mensenhandel en deelt de gemeentelijke ‘good practices’.
houdt het lokale beleid up-to-date en onderhoudt de verbinding met de partners vanuit zowel
de zorg als de veiligheidshoek en maakt hier samenwerkingsafspraken mee.

De gemeente kan zelf beslissen hoe zij deze rollen wil beleggen. Dit kan bij één aandachtsfunctionaris
zijn maar dit kan ook over meerdere mensen verdeeld zijn. Zo kan er iemand vanuit oov en iemand
vanuit het sociaal domein aandachtsfunctionaris zijn. En andere optie is om een scheiding te maken
tussen een aandachtsfunctionaris gericht op beleid en één op concrete casuïstiek. Gezien de
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alomvattende taak voor individuele gemeenten is het ook mogelijk om een aantal van de punten te
beleggen bij één rol binnen de regio.

De interne meldroute
Voordat er wordt ingezet op bewustwording en voorlichting moet worden nagedacht over hoe de
signalen van collega’s bij de aandachtsfunctionaris terecht komen. Hierbij kan ervoor worden gekozen
om aan te sluiten bij bestaande meldroutes van bijvoorbeeld ondermijning of de meldroute die hoort
bij signalen van huiselijk geweld. Bij elke gegeven training kan er duidelijk kenbaar worden gemaakt
wie de aandachtsfunctionaris. Daarnaast is het handig om deze informatie op het digitale
platform, zoals intranet, te promoten. De grootte van de gemeente en de bestaande
structuren bepalen wat het beste werkt. Er kan ook worden gekozen om de aard van de
melding leidend te laten zijn voor de te volgen route. Zo kan bij signalen van een
slachtoffer de route worden gevolgd die aansluit bij huiselijk geweld (sommige collega’s zullen ook
onder de meldcode van Veilig Thuis vallen) en bij signalen van mensenhandel op een locatie de route
die aansluit bij ondermijning.
Fairwork biedt een uitgebreid trainingsaanbod specifiek gericht op de aandachtsfunctionaris mensenhandel aan.
Eén van deze trainingen geeft handvatten voor het opzetten van een interne meldroute.

Het doorzetten van signalen naar de ketenpartners
Veel binnenkomende signalen zullen doorgezet moeten worden naar de juiste ketenpartner(s).
Hiervoor is in samenwerking met deze partners uit het zorg en veiligheidsdomein een signalenroute
kaart gemaakt voor de aandachtsfunctionaris. Deze routekaart is te vinden in bijlage 1 en wordt up-todate gehouden op de website van het RSIV.

Trainen van gemeenteambtenaren
De gemeente staat dichtbij de inwoners en voor sommige ambtenaren betekent dit letterlijk dat zij de
oren en ogen van de gemeente zijn. Medewerkers die veel burgercontact hebben, inspecties doen of
toezichthouden, kunnen in hun werk signalen van mensenhandel tegen komen. Het is belangrijk om
deze medewerkers de handvatten te geven die zij nodig hebben om mensenhandel te signaleren.
Inventarisatie van ambtenaren die mensenhandel kunnen signaleren
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Baliemedewerkers
Handhavers en toezichthouders – Buitengewoon Opsporingsambtenaar (‘BOA’)
o Bouwinspecteurs / pandenbrigade
Buurtregisseur / wijkteam / gebiedsregisseur
Leerplichtambtenaren of casemanager leerling zaken
Jeugd- en Gezinsteams
Welzijn, Jeugd en participatiemedewerkers
Medewerkers van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (‘GGD’)
Wet maatschappelijke ondersteuning (‘Wmo’) medewerkers
Vergunningverleners – denk hierbij aan seksinrichtingen of bouwvergunningen voor
migranten woningen

*Deze lijst is niet uitputtend en het zal per gemeente verschillen of bovenstaande collega’s wel of
niet direct in dienst zijn van de gemeente.
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Via de managers van de verschillende teams kunnen afspraken gemaakt worden over het organiseren
van voorlichtingen. Houd er hierbij rekening mee dat niet alle ambtenaren dezelfde kans hebben om
een specifieke soort van mensenhandel tegen te komen. Zo zal een bouwinspecteur eerder tegen
signalen van arbeidsuitbuiting aanlopen dan een medewerker van het Jeugd- en Gezinsteam die weer
meer kans heeft om signalen van seksuele of criminele uitbuiting tegen te komen. Het is aan te raden
om de medewerkers op te splitsen en de training hierop aan te passen.
Momenteel heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (‘CCV’) gratis e-learnings
beschikbaar specifiek voor baliemedewerkers en voor gemeentelijke toezichthouders. CoMensha
heeft subsidie ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid om gratis trainingen op maat
binnen gemeenten aan te bieden. Het is hierbij aan te raden om ook de zorgcoördinator van SHOP te
betrekken bij de training zodat zij met casuïstiek uit de regio de training van CoMensha kunnen
aanvullen. Ook kan SHOP zelfstandig de training op maat voor de gemeente verzorgen.
➔ Voor een actueel aanbod, meer details en contactgegevens kan worden gekeken op de
website van het RSIV.

Hoe zorg je ervoor dat de kennis van de training wordt geborgd?
•
•

•
•

•

Zorg dat de trainingen periodiek herhaald worden;
Stuur een mail rond naar alle medewerkers die de training gevolgd hebben met een kort
filmpje, een signalenlijst of een relevant nieuwsbericht over mensenhandel. Het intranet
kan hier ook voor gebruikt worden;
Maak gebruik van klantprofielen en/of een ervaringsdeskundige;
Haak als aandachtsfunctionaris mensenhandel periodiek aan bij een dag/weekstart of een
afdelingsoverleg van teams die de voorlichting hebben gevolgd. Op deze manier is de
aandachtsfunctionaris bereikbaar en krijgt hij/zij een gezicht. Daarnaast is dit een plek
waar actuele casuïstiek voorgelegd kan worden.
Landelijke initiatieven in de jaarkalender opnemen en iets organiseren zoals een week
tegen mensenhandel of een publiekscampagne. Ook het periodiek uitbrengen van een
nieuwsbrief is een optie.

Een stapje extra
Betrekken van externe professionals
Ten slotte zijn er natuurlijk ook andere professionals binnen de gemeentegrenzen die met potentiële
slachtoffers en daders in aanraking komen. Het is aanbevolen om ook deze professionals trainingen
aan te bieden. Een overzicht van de professionals die hier bedoeld worden en meer toelichting
hierover volgen in de hoofdstukken over arbeidsuitbuiting en seksuele en criminele uitbuiting. Een
actueel aanbod voor externe professionals is ook op de website van het RSIV te vinden.

Betrekken van inwoners
Door de gemeente kunnen publieke bewustwordingscampagnes worden georganiseerd. Een
bestaande optie is om de tentoonstelling van CoMensha naar de gemeente te halen, maar ook kan de
lokale zorgpartij SHOP worden benaderd om te kijken wat deze voor de gemeente kan betekenen. Op
het moment dat inwoners worden betrokken, is het wel goed om na te denken over waar inwoners
terecht kunnen met signalen van mensenhandel. Eén van de mogelijkheden is om aan te sluiten bij
Meld Misdaad Anoniem (als dat nog niet het geval is) en om inwoners daarnaartoe te verwijzen9.
9
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Zie ook www.wegwijzermensenhandel.nl voor andere opties.

Arbeidsuitbuiting

De regio tussen Schiphol en de Rotterdamse haven loopt van de Bollenstreek door grotere steden naar
het Westland. Bloemvelden, glastuinbouw, veel overslagbedrijven, strand en stad definiëren een regio
waarbinnen veel gelegenheidsstructuur ligt voor arbeidsuitbuiting. Daarom hebben veel gemeenten
al actief stappen genomen en heeft het RIEC dit thema geprioriteerd.

Inzicht in lokale cijfers over aard en omvang en brede omgevingsscan
In 2019 heeft het RIEC in de regio een fenomeenonderzoek gedaan naar doelgroepen, locaties en
branches die betrokken zijn bij arbeidsuitbuiting. Daarnaast heeft er in 2020 een grote casus gelopen
op gebied van uitzendbureaus en arbeidsuitbuiting. Het barrièremodel dat hieruit voortgekomen is,
biedt partners handvatten voor de aanpak van arbeidsuitbuiting door malafide uitzendbureaus.
Momenteel loopt er bij het RIEC, in nauwe samenwerking met ISZW, per district een verdiepend
onderzoek naar arbeidsuitbuiting, dat voor iedere gemeente het risico op arbeidsuitbuiting zal
schetsen. Daarnaast heeft de gemeente Westland in 2020 veldonderzoek gedaan naar de woon-, leefen werkomstandigheden van arbeidsmigranten en signalen van arbeidsuitbuiting. Uit deze (en
landelijke) onderzoeken kunnen we inzicht geven in de sectoren en doelgroepen binnen onze regio die
kwetsbaar zijn voor arbeidsuitbuiting (‘de risicogroep’). Het is echter belangrijk om de andere sectoren
niet uit het oog te verliezen gezien arbeidsuitbuiting overal voor kan komen.
➔ Bovengenoemde en andere regionale onderzoeken zijn te vinden op de website van het RSIV
Sectoren
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

(glas) tuinbouw
Huishoudelijk personeel en au pairs
Schoonmaak
Uitzendbranche
Horeca
Beauty industrie
Bouw
Logistiek transport
grote distributie- of anderszins
massaproductiebedrijven

Risicogroepen
◊
◊
◊
◊

(Arbeids)migranten uit Europa
(Arbeids)migranten van buiten Europa
Mensen zonder geldige verblijfsstatus
Minder zelfredzamere inwoners
bijvoorbeeld mensen met een LVB

Het vraagstuk wordt hieronder toegespitst op onze
inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit de
omdat deze in de regio veelvuldig voorkomen en hier de
meeste signalen van uitbuiting vandaan komen.

Deze onderzoeken en overleg met verschillende gemeenten en ketenpartners uit de regio leiden tot
praktische aanbevelingen die gemeenten kunnen oppakken om zo de gelegenheidsstructuur voor
arbeidsuitbuiting in de regio tegen te gaan.
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Aanbevelingen
I.
II.

Benut de contactmomenten om de risicogroep zelfredzamer te maken;
Zorg dat de risicogroep ergens terecht kan in eigen taal en breng deze ‘informatiepunten’
binnen de regio met elkaar in verbinding samen met een zorgcoördinator van SHOP;
Zoek de risicogroep actief op;
Leg contact met de inwoners en werkgevers binnen de gemeente;
Pak uitwerking van het vraagstuk regionaal op samen met ketenpartners en deel ‘good
practices’.
Train de medewerkers die in contact komen met de risicogroep (zie hoofdstuk signaleren en
bewustwording binnen de gemeente);

III.
IV.
V.
VI.

I. Benut de contactmomenten om de risicogroep zelfredzamer te maken
Contact momenten met de gemeente
◊

◊

◊
◊
◊

Inschrijving Registratie Nietingezetenen (‘RNI’) / Basisregistratie
Personen (‘BRP’)
Controles van toezichthouders (BOA
omgevingsdienst maar ook contact
vanuit bijvoorbeeld de wijkagent)
Horeca controles
Controle bij huisbezoeken
Contact met bedrijven uit de
risicobranche

Benut deze momenten
◊
◊

◊

Verstrek informatie over SHOP met
contactgegevens
Verstrek informatie via filmpjes in
eigen taal met informatie en verwijs
naar informatiepunt van gemeente
indien aanwezig (Westland)
Flyers in eigen taal met informatie
over wat een toezichthouder komt
doen bij controle (Nieuwkoop)

II. Zorg dat de risicogroep ergens terecht kan in eigen taal en breng deze ‘Informatiepunten’
binnen de regio met elkaar in verbinding samen met een zorgcoördinator van SHOP
In de Bollenstreek werd in 2007 als eerste in het land het initiatief genomen om het IPP op te richten:
het Informatie Punt Polen. Hier kunnen Poolse (en andere Oost-Europese) inwoners van de
deelnemende gemeenten terecht met vragen over wonen en werken in hun eigen taal. Het IPP is er
nog steeds en maakt de Oost-Europese inwoners zelfredzamer in de Nederlandse maatschappij,
waardoor ze minder vatbaar zijn voor uitbuiting. Ondertussen hebben andere gemeente in onze regio
dit voorbeeld gevolgd; zo heeft Den Haag deze taak belegd bij Integratie in Den Haag van Europese
Migranten (‘IDHEM’) voor de Oost-Europese gemeenschap en bij SHOP/Haags Welzijn voor de
Aziatische gemeenschap. Ook het Westland heeft een gemeentelijk informatiepunt. De
kleinschaligheid en laagdrempeligheid van deze informatiepunten lijkt onderdeel van het succes. En
daarom wordt aanbevolen om meerdere loketten in de regio te starten en het aantal informatiepunten
uit te breiden. Niet alle migranten voelen zich vertrouwd met een overheidsloket. Daarom is het goed
om te overwegen om dit loket bijvoorbeeld te plaatsen op een vertrouwde en laagdrempelige plek.
Denk hierbij aan een bibliotheek, de kerk of een cultureel centrum. Wel is informatiedeling en het
oppakken van signalen van mensenhandel noodzakelijk tussen deze informatiepunten, gezien het feit
dat arbeidsuitbuiting zich niet houdt aan gemeentegrenzen. Aanbevolen wordt daarom om deze
informatiepunten periodiek (bijvoorbeeld twee keer per jaar) bij elkaar te brengen samen met de
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zorgcoördinatie vanuit SHOP om signalen van arbeidsuitbuiting te bespreken. Goed contact met de
aandachtsfunctionaris mensenhandel en periodiek afstemmen is ook gewenst.

III. Zoek de risicogroep ook actief op
Niet iedereen zal zelfstandig de informatiepunten of
hulpverlenende instanties kunnen vinden. Daarom is het van
belang om deze actief onder de aandacht te brengen bij de
risicogroep. Zo kan er worden geadverteerd bij RNI loketten.
Werkgevers binnen de gemeente die de risicogroep in dienst
hebben, kunnen ook informatie verstrekken aan hun
medewerkers die zij dan verder kunnen delen in hun
gemeenschap zodat ook de werknemers die ergens anders
werkzaam zijn deze informatie verkrijgen. Bespreek dit in
contactmomenten met de werkgevers.

Waar is de risicogroep te vinden
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Kerken
Facebookgroepen
Viber
Non-reguliere supermarkten
Huisvestingslocaties
Verenigingen in de gemeente waar de
risicogroep samen komt

IV. Leg contact met inwoners en werkgevers
Contact met inwoners:
Stuur bewonersbrieven ter bewustwording en aanmoediging om misstanden te melden in buurten
waar werknemers worden geronseld of wonen. Koppel dit eventueel ook aan een regionale campagne
om de negatieve beeldvorming rondom arbeidsmigranten te adresseren (“hoe zou ons leven eruitzien
zonder arbeidsmigranten?”)10.
Contact met werkgevers:
De gemeente kan actief contact opnemen met werkgevers uit risicobranches. Er zijn verschillende
manieren hoe dit opgezet kan worden:
◊

10

Bewustwordingsbijeenkomsten organiseren
Er zijn verschillende aanleidingen om bewustwordingsbijeenkomsten te organiseren. Zo kan
binnen een specifieke branche alle ondernemers uitgenodigd worden voor een bijeenkomst
en de bevindingen uit het eerder genoemde verdiepend onderzoek van het RIEC per gemeente
bespreken. Indien uit dit verdiepend onderzoek specifieke kwetsbare sectoren naar voren
komen, kunnen ondernemers in die sector bij elkaar worden gebracht om de bevindingen te
bespreken.
Ambtenaren van economische zaken hebben veel contact met lokale ondernemers en zouden
een faciliterende rol kunnen spelen door het leggen van contact met de ondernemers.
Hetzelfde geldt voor de wijkagent en BOAs.

Hierdoor creëer je dat niet alleen de overheden en werkgevers het economisch belang van arbeidsmigranten
voelen, maar ook burgers. Hiermee wordt het NIMBY-effect tegengegaan. Dit vergroot de acceptatie van
huisvesting van arbeidsmigranten, de welwillendheid om integratie te stimuleren en de kans dat zij zaken
signaleren en melden wanneer er misstanden zijn t.a.v. arbeidsmigranten.
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◊

Stopgesprekken voeren
Indien er signalen van ernstige benadeling of slecht werkgeverschap zijn die nog niet concreet
op arbeidsuitbuiting wijzen, kunnen deze (geanonimiseerd) worden voorgelegd aan de
werkgever om samen naar oplossingen te zoeken. Laagdrempelig het gesprek aangaan kan
ervoor zorgen dat de werkgever op de hoogte is van de meldingen en dat de situatie niet
escaleert naar een situatie van arbeidsuitbuiting. Dit gesprek zou gevoerd kunnen worden
door de aandachtsfunctionaris, de ambtenaar economische zaken of een BOA in afstemming
met ISZW.

V. Pak uitwerking regionaal op met ketenpartners en deel good practices
Dat mensenhandel zich niet aan gemeente grenzen houdt komt terug in het onderwerp
arbeidsuitbuiting. Zo wonen en werken mensen niet altijd in dezelfde gemeente en kunnen mensen
op meerdere plekken uitgebuit worden. Verder is het niet noodzakelijk om allemaal het wiel uit te
vinden en is het delen van goede gebruiken wenselijk. Daarom wordt er aanbevolen om in de regio de
mensenhandeltafel arbeidsuitbuiting voort te zetten.
Onderwerpen waarop regionale samenwerking en kennisuitdeling aan te bevelen is:
•
•
•
•
•
•

het uitbreiden en samenbrengen van de gemeentelijke informatiepunten voor
arbeidsmigranten;
het oppakken van bevindingen van het verdiepende onderzoek van het RIEC;
het betrekken van private partijen;
het volgen van landelijke fieldlabs11 en gezamenlijk lobby voeren;
het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten en het zicht krijgen op de arbeidsmigranten
in de gemeente; en
het verzamelen van good practices en deze via de RSIV website delen met de regio.

Een veel terugkomend thema waarmee veel gemeenten lijken te worstelen, is de onduidelijkheid
over waar de risicogroep verblijft. De registratie van arbeidsmigranten binnen de gemeente is een
lastig en veelomvattend onderwerp. Maar het is een onderwerp waar verschillende oplossingen voor
bedacht zijn. Deze ‘good pratices’ zullen uitgewerkt worden in de regionale mensenhandeltafel
arbeidsuitbuiting en geplaatst worden op de website van het RSIV.

11
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Het mensenhandel Field Lab (MFL) is een initiatief van het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie om –
met instemming van het Ministerie van Justitie & Veiligheid - in samenwerking met andere
(overheids)organisaties en wetenschappers tot een nieuwe, meer effectieve aanpak van mensenhandel te
komen. De missie is om mensenhandel en moderne slavernij in Nederland een vernietigende slag toe te
brengen en structureel te blijven saboteren door een serie onconventionele, samenhangende, strategische
interventies. Het is nadrukkelijk de bedoeling om te komen tot een systematische aanpak vanuit een gedeelde
probleemanalyse, niet ‘duizend bloemen laten bloeien’.

De partners op het gebied van arbeidsuitbuiting

Het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) is een belangrijke partner in de aanpak van
ondermijnende criminaliteit. Het HEIT bestaat uit twee operationele teams: HEIT
Prostitutie (HEIT-P) en HEIT Malafide Bedrijvigheid (HEIT MB). HEIT MB voert integrale
controles uit bij malafide ondernemingen op basis van signalen van misstanden. Dit kunnen bijvoorbeeld signalen
zijn van arbeidsuitbuiting. Het gehele HEIT werkt regionaal in 27 gemeenten in de politie-Eenheid Den Haag. In
het HEIT werken verschillende partners samen om ondermijnende en criminele bedrijven en misstanden in de
prostitutiebranche aan te pakken: gemeenten, politie, Belastingdienst, Douane, UWV, NVWA,
Omgevingsdiensten en Inspectie SZW
heit@denhaag.nl

De Inspectie SZW staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor
iedereen. Vanuit de afdeling Toezicht wordt toegezien op de naleving van de arbeidswetten. Vanuit Opsporing
wordt gekeken naar signalen van arbeidsuitbuiting. Als er sprake is van vermoedelijk slachtofferschap van
mensenhandel, wordt er een intake opgenomen. Na de aangifte of het ambtshalve oppakken van de zaak wordt
gekeken of er voldoende aanknopingspunten zijn voor tactisch onderzoek. Dit onderzoek wordt verricht door
een speciaal team rechercheurs onder leiding van een officier van justitie.
Frontoffice ISZW Telefoon: 0800-5151 | www.inspectieszw.nl/melden
Het Openbaar Ministerie is, namens de samenleving, verantwoordelijk voor de opsporing en
vervolging van strafbare feiten waaronder mensenhandel. Ten aanzien van arbeidsuitbuiting
doet het Functioneel Parket van het OM dit in samenwerking met de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (Inspectie SZW). De aard van de rol van het OM maakt dat het niet voor de
hand ligt dat het OM een eerstelijns aanspreekpunt voor signalen arbeidsuitbuiting is. Die rol
komt toe aan de Inspectie SZW.
Het RIEC faciliteert informatie- en expertise-uitwisseling tussen partners in de veiligheidsketen
ten behoeve van de aanpak van ondermijning. Naast het uitvoeren van fenomeenonderzoeken
biedt het RIEC een platform om in concrete casussen op gebied van arbeidsuitbuiting
/mensenhandel met de partners in de RIEC samenwerking een aanpak vorm te geven. Bij signalen van
arbeidsuitbuiting die niet monodisciplinair kunnen worden opgepakt, kunnen partners dit samen doen onder
het RIEC convenant.
Neem contact op met je accountmanager.

SHOP verzorgt de zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel. Bij vermoedens van
gedwongen sekswerk kan contact opgenomen worden met de zorgcoördinatoren. Deze
kunnen samen met het mogelijk slachtoffer kijken naar mogelijkheden om uit de situatie te komen. Ze bieden
hulp bij het vinden van opvang en maatschappelijke ondersteuning.
06 – 140 074 38 | zoco@shop-denhaag.nl |24-uursopvang: 070 – 219 53 15
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In de Zorg- en Veiligheidshuizen werken justitie, zorg en bestuur samen bij de aanpak van
complexe problematiek rond overlast, maatschappelijke uitval, huiselijk geweld en criminaliteit.
Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden (ZVHHM) werkdagen:088 308 4343 | infoZVH@zvhhm.nl
Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden (ZVHH) 070-7570900 | veiligheidshuishaaglanden@zvhh.nl
Ketenpartners in Haaglanden kunnen een melding bij ZVHH doen via het portaal:
https://haaglanden-portaal.pgax.nl/

CoMensha is hét landelijke, onafhankelijke expertise- en coördinatiecentrum dat zich
inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel in Nederland.
+31 (0)33 448 11 86 | info@CoMensha.nl

FairWork bestrijdt en voorkomt moderne slavernij in Nederland en komt op voor de belangen van de
slachtoffers. FairWork heeft drie aandachtsgebieden: slachtoffers begeleiden, professionals trainen
en bewustwording.
020 760 08 09

Het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) is een
samenwerkingsverband van en voor de veiligheidspartners binnen de regio Den
Haag. Het gaat om 27 gemeenten, de politie en het OM.
De gezamenlijke prioriteiten op regionaal niveau betreffen
veiligheidsvraagstukken die in het merendeel van de gemeenten spelen, waarop een gezamenlijke integrale
aanpak noodzakelijk is en waarover bestuurlijk draagvlak is om hierover op regionaal niveau afspraken te
maken. Mensenhandel is een van deze prioriteiten en de ketenregisseur mensenhandel is er om te
ondersteunen bij de implementatie van deze handreiking.
rsiv@denhaag.nl | de ketenregisseur mensenhandel
Het Leger des Heils is zeer betrokken bij het bestrijden van mensenhandel, zowel in Europa als
wereldwijd. We doen er alles aan om te voorkomen dat mensen verhandeld worden. We
beschermen slachtoffers en helpen hen bij hun re-integratie in de samenleving. In ons werk zijn
we vaak getuige van de ernstige traumatisering en gewelddadige exploitatie van slachtoffers. Wij strijden tegen
alles wat mensenlevens kapot maakt. In Hollands Midden zijn we de partij die maatschappelijke ondersteuning
en begeleiding biedt aan slachtoffers.
070 - 360 55 07 | gld.btminfo@legerdesheils.nl

Andere partijen:
Naast bovenstaande partijen zijn er nog andere partijen die een rol kunnen spelen bij de aanpak van
arbeidsuitbuiting. Denk hierbij aan brancheverenigingen, Stichting Normering Arbeid, FNV, Stichting
Naleving cao boor Uitzendkrachten en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en
Uitzendondernemingen. Ten slotte kunnen woningbouwverenigingen ook een rol spelen in de aanpak.
wijk/complexbeheerder en flatcoaches zijn vaak goed op de hoogte van bijzonderheden of opvallende
zaken bij bewoners.
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Seksuele uitbuiting
Als we naar de laatste cijfers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen
kinderen kijken, is seksuele uitbuiting de vorm van mensenhandel die het meest in beeld is: 62% van
het landelijk gemelde aantal slachtoffers mensenhandel tussen 2015-2019 werd uitgebuit in de
seksindustrie12. Goed om daarbij te weten is dat in de periode van 2017-2019 89% van de slachtoffers
van seksuele uitbuiting uitgebuit werd in de minder zichtbare sectoren (dus niet in de raamprostitutie
of in vergunde seksinrichtingen zoals bordelen)13. Juist in de huidige maatschappij waar de digitale
wereld en social media een grote invloed heeft op ons dagelijks leven wordt het samen komen voor
afspraken voor seksuele diensten vergemakkelijkt en mogelijk gemaakt op alle locaties. Dit betekent
dus juist niet dat je als gemeente minder kwetsbaar bent voor deze vorm van mensenhandel als je
geen vergunde seksindustrie hebt.

Aanbevelingen
I.
II.
III.
IV.
V.

Zet als gemeente actief in op preventie aan de risicogroepen;
Zet als gemeente actief in op voorlichting en bewustwording aan professionals die met
de risicogroepen in aanmerking komen;
Betrek branches die gevoelig zijn voor uitbuiting;
Pak uitwerking van het vraagstuk regionaal op met ketenpartners en deel ‘good
practices’;
Hanteer regionaal eenzelfde handhavingskader in de seksindustrie;

I. Zet als gemeente actief in op preventie aan de risicogroepen
Iedereen kan slachtoffer worden van seksuele uitbuiting. Maar er zijn bepaalde groepen de
“risicogroepen” die meer vatbaar zijn om slachtoffer te worden dan andere. Het is dan ook aan te
raden om specifiek in te zetten op deze risicogroepen als het gaat om preventie en
weerbaarheidstrainingen.
-

12
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Mensen met een licht verstandelijke beperking;
Mensen zonder een juridische verblijfsstatus;
LHBTIQ+
Minderjarige/Jongeren;
Sekswerkers.

Gezien het feit dat het werkelijk aantal slachtoffers mensenhandel niet bekend is kunnen we niet met
zekerheid zeggen dat dit de meest voorkomende vorm van mensenhandel is. We kunnen wel stellen dat deze
vorm het meest gemeld wordt.
13
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2020). Slachtoffermonitor
mensenhandel 2015-2019. Nationaal Rapporteur.

➔ Een actueel aanbod van beschikbare preventieprogramma’s voor de risicogroepen in de
regio is te vinden op de website van het RSIV.

II. Zet als gemeente actief in op voorlichting en bewustwording aan
professionals die met de risicogroepen in aanraking komen
Van sommige professionals die met de risicogroepen in aanraking komen, is de gemeente direct
werkgever of subsidieverstrekker. De gemeente kan daarom via die weg direct inzetten op
bewustwording en trainingen aanbevelen. Denk hierbij onder andere aan jeugdzorginstellingen of
andere jeugdzorgmedewerkers, wijkteams, leerplichtambtenaren, maatschappelijk werkers,
organisaties die met de LVB-doelgroep werken, organisaties die zich inzetten voor sekswerkers etc. De
gemeente kan deze professionals ook aansporen en faciliteren om deel te nemen aan regionale
overleggen op het mensenhandel thema.
Met andere professionals heeft de gemeente geen directe werkrelatie of is ze geen opdrachtgever,
maar heeft zij wel contacten en soms subsidierelaties. Denk hierbij aan scholen, sportverenigingen en
gezondheidszorgprofessionals. Het actief onder de aandacht brengen van beschikbare voorlichtingen
en trainingen onder deze professionals via bestaande communicatiekanalen wordt aanbevolen.
➔ Een actueel aanbod van beschikbare voorlichtingen en trainingen in de regio is te vinden op
de website van het RSIV. Hier is ook een overzicht te vinden van de regionale overlegvormen
waar professionals kunnen aansluiten.
Tenslotte moeten professionals weten waar zij met signalen van mensenhandel terecht
kunnen. De gemeente kan hier een actieve rol in spelen door te zorgen dat er duidelijke
werkafspraken zijn tussen Veilig Thuis en SHOP en om het afgesproken meldpunt onder
de aandacht te brengen bij professionals.

Aan welke professionals kan worden gedacht:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
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Leraren | leerplichtambtenaren
Gezondheidszorg professionals
Wijkagenten/ HALT
Coaches en vrijwilligers bij Sportverenigingen
(Jeugd) reclassering medewerkers
GGD medewerkers
Raad voor de kinderbescherming.
Zorgprofessionals zoals:
Maatschappelijk werk
buurtpreventieteams | wijkteam | buurtregisseur
communitybuilders
Buurpreventieteams
Schuldhulpverleners
Buurtpreventieteam
Straatcoaches
Reclassering
GGZ

Jeugdpreventieteam
Jeugdwerk
werknemers van (gesloten)
Gezinshuizen of het
Centrum Jeugd en Gezin

III. Betrek branches die gevoelig zijn voor seksuele uitbuiting
Naast bovengenoemde professionals die mogelijk met de risicogroepen in aanmerking komen, zijn er
ook specifieke branches die seksuele uitbuiting (on)bewust kunnen faciliteren. Zoals eerder in de cijfers
is benoemd, wordt 89% van de slachtoffers van seksuele uitbuiting aangetroffen in de minder zichtbare
sectoren. Een voorbeeld daarvan is de escortservice die veelvuldig gebruik maakt van hotels en
vakantieparken voor het verlenen van seksuele diensten. Maar ook de andere horeca wordt gebruikt
voor een (eerste) contactmoment en veel slachtoffers maken gebruik van taxi’s om zo bij hun klanten
te komen. Het project ‘No Place for Sex Trafficking’ ontwikkeld met steun van o.a. Defence for Children,
het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het OM, is voor deze branches ontwikkeld. Het project biedt
certificeringsprogramma’s aan per branche. Gemeenten kunnen deze actief onder de aandacht
brengen bij ondernemingen binnen hun gemeentegrenzen. Daarnaast heeft het CCV ook online
trainingen in het signaleren van mensenhandel in hotels en vakantieparken die onder de aandacht
gebracht kunnen worden.

➔ https://www.noplaceforsextrafficking.org
➔ E-learnings signalering mensenhandel - Het CCV

IV. Pak uitwerking regionaal op met ketenpartners en deel good practices
Samenwerken op het gebied van zorg en veiligheid is cruciaal in het opzetten van een goede aanpak.
Het is daarom belangrijk dat de verschillende partners samenwerken en elkaar weten te vinden.
Hiervoor wordt de regionale mensenhandeltafel op seksuele en criminele uitbuiting samen voortgezet.
Aan deze mensenhandeltafel kunnen regionale vraagstukken uitgewerkt worden en kunnen we ‘good
practices’ delen. Onderstaand een eerste opzet voor de te behandelen onderwerpen en een overzicht
van de partners die minimaal belangrijk zijn om aan tafel te hebben.
◊

◊
◊

◊
◊
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Kijk naar de mogelijkheden van een daderaanpak en zoek Partners:
hierbij aansluiting met lopende projecten op jonge
◊ Verschillende gemeenten uit de
aanwas in de criminaliteit.
regio;
Volg de landelijke ontwikkelingen en implementeer de
◊ Het Openbaar Ministerie;
tools uit de landelijke fieldlabs14.
◊ De AVIM;
Pak de aanbevelingen van de Nationaal Rapporteur
◊ Het HEIT;
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en
◊ SHOP;
verschillende onderzoeken op. Denk hierbij aan het online
◊ De GGD;
aspect dat een grote rol speelt in deze vormen van
◊ De Zorg en Veiligheidshuizen.
uitbuiting.
Het opstellen van een regionaal handhavingsarrangement
voor de vergunde en onvergunde seksindustrie.
Op verzoek kunnen gemeenten in gesprek met het HEIT om te bezien welke mogelijkheden er
zijn om toezicht te houden.

Het mensenhandel Field Lab (MFL) is een initiatief van het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie om –
met instemming van het Ministerie van Justitie & Veiligheid - in samenwerking met andere
(overheids)organisaties en wetenschappers tot een nieuwe, meer effectieve aanpak van mensenhandel te
komen. De missie is om mensenhandel en moderne slavernij in Nederland een vernietigende slag toe te
brengen en structureel te blijven saboteren door een serie onconventionele, samenhangende, strategische
interventies. Het is nadrukkelijk de bedoeling om te komen tot een systematische aanpak vanuit een gedeelde
probleemanalyse, niet ‘duizend bloemen laten bloeien’.

V. Hanteer regionaal eenzelfde handhavingskader in de seksindustrie
Het HEIT houdt in de gehele regio Den Haag toezicht op de niet vergunde seksbranche en de vergunde
seksbranche, dit laatste op verzoek en in overleg met de betreffende gemeente. Dit doet het
doormiddel van bestuursrechtelijke controles in de vergunde en onvergunde sector. Om signalen van
mensenhandel adequaat op te pakken en een waterbedeffect tegen te gaan is het wenselijk dat er
regionaal eenzelfde handhavingsarrangement gehanteerd wordt ten aanzien van de seksindustrie.
Hetzelfde geldt voor een gelijke minimumleeftijd voor sekswerkers en een gelijk kader voor de
bedrijfsvoering van de vergunde seksbedrijven in de regio. Hierover in het hoofdstuk handhaving meer.
Het is hierbij goed om de ontwikkelingen omtrent de Wet regulering Sekswerk in de gaten te houden.
Mocht deze wet aangenomen worden dan komt er een uniforme vergunningplicht voor alle
prostituees en voor exploitanten van seksbedrijven. Ook klanten en faciliteerders van illegale
prostitutie worden strafbaar. Ten slot wordt er aan iedereen die in de prostitutie werkt bepaalde
voorwaarden gesteld. Eén daarvan is dat de sekswerker tenminste 21 jaar moet zijn.
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Criminele uitbuiting
De cijfers van criminele uitbuiting zijn beduidend lager dan die van seksuele uitbuiting: 11% van de
landelijke slachtoffers mensenhandel tussen 2015-2019 viel in deze categorie15. Een kanttekening
hierbij is dat criminele uitbuiting niet altijd wordt herkend als een vorm van mensenhandel en de
slachtoffers als dader aangemerkt kunnen worden zowel door zichzelf als door instanties waarmee zij
te maken krijgen. Het is daarom vooral bij criminele uitbuiting zo belangrijk dat men zich bewust is van
deze vorm van mensenhandel. Juist omdat slachtoffers anders driedubbel gestraft kunnen worden:
ten eerste omdat ze gedwongen worden strafbare feiten te plegen; ten tweede omdat ze hiervoor
gestraft worden als ze niet worden aangemerkt als slachtoffer en ten derde omdat ze het moeilijk
wordt gemaakt hun leven op te pakken, doordat ze bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor een
VOG.

Aanbevelingen
I.
II.
III.
IV.

Zet als gemeente actief in op preventie aan de risicogroepen;
Zet als gemeente actief in op voorlichting en bewustwording aan professionals die met
de risicogroepen in aanraking komen;
Pak uitwerking van het vraagstuk regionaal op met ketenpartners en deel ‘good
practices’;
Zoek actief aansluiting bij bestaande projecten.

I. Zet als gemeente actief in op preventie aan de risicogroepen
Iedereen kan slachtoffer worden van criminele uitbuiting. Maar er zijn bepaalde groepen ,“de
risicogroepen” die meer vatbaar zijn om slachtoffer te worden dan andere. Het is dan ook aan te raden
om specifiek in te zetten op deze risicogroepen als het gaat om preventie en weerbaarheidstrainingen.
-

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB);
Mensen zonder een juridische verblijfsstatus;
Minderjarige/Jongeren.
➔ Een actueel aanbod van beschikbare preventieprogramma’s voor de risicogroepen in de
regio is te vinden op de website van het RSIV.

15

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2020). Slachtoffermonitor
mensenhandel 2015-2019. Nationaal Rapporteur.
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II. Zet als gemeente actief in op voorlichting en bewustwording aan
professionals die met de risicogroepen in aanraking komen
Van sommige van professionals die met de risicogroepen in aanraking komen is de gemeente direct
werkgever of subsidie verstrekker en kan er via die wegen ingezet wordt op bewustwording en
trainingen. Denk hierbij onder andere aan jeugdzorgmedewerkers, medewerkers op gesloten
instellingen, wijkteams, leerplichtambtenaren, maatschappelijk werkers, jongeren werkers, en
medewerkers van organisaties die met de LVB-doelgroep werken etc. De gemeente kan deze
professionals ook aansporen en faciliteren om deel te nemen aan regionale overleggen op het
mensenhandel thema.
Met andere professionals heeft de gemeente geen directe werkrelatie of is ze geen opdrachtgever
maar heeft ze wel contacten en mogelijk subsidierelaties. Denk hierbij aan scholen, sportverenigingen
en gezondheidszorgprofessionals. Het actief onder de aandacht brengen van beschikbare
voorlichtingen en trainingen onder deze professionals via bestaande communicatie kanalen wordt
aanbevolen.
➔ Een actueel aanbod van beschikbare voorlichtingen en trainingen in de regio is te vinden op
de website van het RSIV. Hier is ook een overzicht te vinden van de regionale overlegvormen
waar professionals kunnen aansluiten.

Aan welke professionals kan worden gedacht:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Leraren | leerplichtambtenaren
Gezondheidszorg professionals
Wijkagenten/ HALT
Coaches en vrijwilligers bij Sportverenigingen
(Jeugd) reclassering medewerkers
GGD medewerkers
Raad voor de kinderbescherming.
Zorgprofessionals zoals:
Maatschappelijk werk
buurtpreventieteams | wijkteam | buurtregisseur
communitybuilders
Buurpreventieteams
Schuldhulpverleners
Buurtpreventieteam
Straatcoaches
Reclassering
GGZ

Jeugdpreventieteam
Jeugdwerk
werknemers van (gesloten)
Gezinshuizen of het
Centrum Jeugd en Gezin

III. Pak uitwerking regionaal op met ketenpartners en deel good practices
De regionale mensenhandeltafel seksuele- en criminele uitbuiting zoals omschreven onder ‘seksuele
uitbuiting’ zal voortgezet worden. Er is gekozen om seksuele- en criminele uitbuiting samen te
bespreken aan deze mensenhandeltafel omdat de risicogroep grotendeels overeenkomt en omdat de
samenwerkingspartners op het gebied van zorg en veiligheid hetzelfde zijn.
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IV. Zoek actief aansluiting bij bestaande projecten
Juist omdat het moeilijk is om daders en slachtoffers van elkaar te onderscheiden als we het hebben
over criminele uitbuiting, is het belangrijk om aan te sluiten bij de aanpak op jonge aanwas in de
criminaliteit. Zo wordt er tegelijk aan een dader én slachtoffer aanpak gewerkt. Het is aan te bevelen
om als gemeente actief mee te doen aan de regionale aanpak op jonge aanwas en om deel te nemen
aan de masterclasses jeugd die in 2021 en 2022 aangeboden worden vanuit het RSIV. Landelijke
initiatieven zoals het Fieldlab criminele uitbuiting zullen in de regionale mensenhandeltafel seksueleen criminele uitbuiting besproken worden en regionaal worden uitgewerkt.
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De partners op het gebied van seksuele en criminele uitbuiting
HEIT P houdt toezicht in de vergunde prostitutiebranche doormiddel van het uitvoeren van
bestuursrechtelijke controles bij seksbedrijven. Daarnaast houdt HEIT P toezicht in de
onvergunde seksbranche. Bij signalen van gedwongen prostitutie/ arbeidsuitbuiting/
mensenhandel worden de nodige stappen ondernomen naar onze ketenpartners.
06-22745085 | HEIT@denhaag.nl | haags-economisch-interventie-team.den-haag@politie.nl
Het RIEC faciliteert informatie- en expertise-uitwisseling tussen partners in de veiligheidsketen
ten behoeve van de aanpak van ondermijning. Naast het uitvoeren van fenomeenonderzoeken,
biedt zij ook een platform voor het integraal aanpakken van concrete casuïstiek op onder het
thema
mensenhandel/arbeidsuitbuiting. Bij signalen van mensenhandel/arbeidsuitbuiting die niet
monodisciplinair kunnen worden opgepakt, kunnen partners dit samen doen onder het RIEC convenant.
Neem contact op met je accountmanager.
SHOP verzorgt de zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel. Bij vermoedens van
gedwongen sekswerk kan contact opgenomen worden met de zorgcoördinatoren. Deze
kunnen samen met het mogelijk slachtoffer kijken naar mogelijkheden om uit de situatie te komen. Ze bieden
hulp bij het vinden van opvang en maatschappelijke ondersteuning.
06 – 140 074 38 | zoco@shop-denhaag.nl |24-uursopvang: 070 – 219 53 15

In de Zorg- en Veiligheidshuizen werken justitie, zorg en bestuur samen bij de aanpak van
complexe problematiek rond overlast, maatschappelijke uitval, huiselijk geweld en criminaliteit.
Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden (ZVHHM) werkdagen:088 308 4343 | infoZVH@zvhhm.nl
Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden (ZVHH) 070-7570900 | veiligheidshuishaaglanden@zvhh.nl
Ketenpartners in Haaglanden kunnen een melding bij ZVHH doen via het portaal:
https://haaglanden-portaal.pgax.nl/
CoMensha is hét landelijke, onafhankelijke expertise- en coördinatiecentrum dat zich
inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel in Nederland.
+31 (0)33 448 11 86 | info@comensha.nl

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) draagt bij aan de
handhaving van de openbare orde, veiligheid en leefbaarheid op het gebied van
vreemdelingen. Ook bestrijdt de AVIM criminaliteit zoals mensenhandel, mensensmokkel en
identiteitsfraude. Binnen AVIM richt het opsporingsteam Migratiecriminaliteit en Mensenhandel (TMM) zich op
de opsporing en bestrijding van mensenhandel, mensensmokkel en overige vormen van migratiecriminaliteit.
Indien er sprake is van signalen mensenhandel kan contact worden opgenomen met TMM.
088-9648058 | dhg.avim.opsporing@politie.nl
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Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij (vermoedens van)
geweld en onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties (met name in de huiselijke kring) kan advies worden
gevraagd (kan zonder persoonsgegevens te delen) of een melding worden gedaan. Na een
veiligheidsbeoordeling besluit Veilig Thuis, eventueel na een eigen onderzoek, welke hulp nodig is en
draagt de casus over. Veilig Thuis biedt zelf geen hulpverlening.
Hollands Midden: 088-308 3636 (alleen voor professionals) | info@veiligthuishm.nl
Haaglanden: 070-34 69 717 | info@veiligthuishaaglanden.nl

Sekswerkers kunnen hier terecht voor testen (soa/zwangerschap), handvatten voor
veilig werken, hulpverlening, hepatitis B vaccinaties, anticonceptie. Daarnaast geeft de
GGD ook voorlichting.
Haaglanden: 070-353 66 88 | www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl
Hollands Midden: 088-3083400 bij spoed: 088-3083322| SOA-HIV@ggdhm.nl

Het Openbaar Ministerie is, namens de samenleving, verantwoordelijk voor de opsporing en
vervolging van strafbare feiten waaronder mensenhandel. Dit doet het OM in samenwerking
met de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM). De aard van
de rol van het OM maakt dat het niet voor de hand ligt dat het OM een eerstelijns
aanspreekpunt voor signalen mensenhandel is. Die rol komt toe aan de AVIM .
Het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) is een
samenwerkingsverband van en voor de veiligheidspartners binnen de regio Den
Haag. Het gaat om 27 gemeenten, de politie en het OM.
De gezamenlijke prioriteiten op regionaal niveau betreffen
veiligheidsvraagstukken die in het merendeel van de gemeenten spelen, waarop een gezamenlijke integrale
aanpak noodzakelijk is en waarover bestuurlijk draagvlak is om hierover op regionaal niveau afspraken te
maken. Mensenhandel is een van deze prioriteiten en de ketenregisseur mensenhandel is er om te
ondersteunen bij de implementatie van deze handreiking.
rsiv@denhaag.nl

Het Leger des Heils is zeer betrokken bij het bestrijden van mensenhandel, zowel in Europa als
wereldwijd. We doen er alles aan om te voorkomen dat mensen verhandeld worden. We
beschermen slachtoffers en helpen hen bij hun re-integratie in de samenleving. In ons werk
zijn we vaak getuige van de ernstige traumatisering en gewelddadige exploitatie van
slachtoffers. Wij strijden tegen alles wat mensenlevens kapot maakt. In Hollands Midden zijn we de partij die
maatschappelijke ondersteuning en begeleiding biedt aan slachtoffers.
070 - 360 55 07 | gld.btminfo@legerdesheils.nl
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Hulp en opvang van slachtoffers
Op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet zijn gemeenten
verantwoordelijk voor passende opvang, ondersteuning en nazorg van slachtoffers van mensenhandel.
Andere wet- en regelgeving met betrekking tot voorzieningen zijn ook van toepassing, zoals de
Wwb/Participatiewet en de Huisvestingswet.
Over het vraagstuk van de verantwoordelijkheden die gemeenten hebben bij de opvang en zorg van
slachtoffers van mensenhandel heeft een commissie onder voorzitterschap van Henri Lenferink,
burgemeester van Leiden in 2015 onderzoek gedaan. De aanbevelingen uit het Rapport van de
Commissie Lenferink zijn onder andere overgenomen in het IBP, landelijk programma ‘samen tegen
mensenhandel’ en het VNG kader. De belangrijkste pijler hierin is dat er een landelijk dekkend netwerk
van zorgcoördinatie geborgd moet zijn.

De zorgcoördinator voor slachtoffers van mensenhandel
Het belang van zorgcoördinatie is groot voor een slachtoffer zo wordt hij/zij begeleid in het juridische
proces en wordt hier een gespecialiseerde mensenhandel advocaat voor ingeschakeld. Daarnaast krijgt
een slachtoffer met veel verschillende organisaties (verslavingszorg, maatschappelijke hulp, etc.) en
regelingen (in het kader van het regelen van opvang, huisvesting, uitkering, werk, het verblijfstraject
en medische hulp, het doen van aangifte , etc.) te maken. De zorgcoördinatie zorgt voor het
stroomlijnen van deze processen en stemt ze op elkaar af om zo het slachtoffer hierin te ontzien.
In onze regio is de zorgcoördinatie over de hele regio belegd bij Stichting Hulp
en Opvang Prostitutie en Mensenhandel (SHOP). Deze partij verzorgt in
Haaglanden ook de maatschappelijke ondersteuning voor slachtoffers. In
Hollands Midden is deze taak belegd bij het Leger des Heils. Specialistische
opvang is bovenregionaal/landelijk opgezet en de zorgcoördinator kan in
samenwerking met de landelijke organisatie CoMensha bemiddelen naar deze
specialistische opvang indien er lokaal geen (wenselijke) mogelijkheden zijn.
Hierbij voldoen we binnen de regio aan de gegeven landelijke aanbevelingen
ten aanzien van zorgcoördinatie en opvang van slachtoffers.

In onze regio hebben we twee
opvanglocaties voor slachtoffers van
mensenhandel.
SHOP (vrouwen): 070 219 5315
Perspektief (mannen): 070-3925774

Belangrijk is wel dat de zorgcoördinatie en maatschappelijke opvang geborgd blijft in de regio. Gezien
het belang van de samenwerking tussen de handhaving en zorgketen is het ook wenselijk dat de
zorgcoördinatie door de gehele regio bij één partij belegd blijft. Het is daarbij noodzakelijk dat
hulpverleners, scholen en veiligheidspartners op de hoogte zijn van het zorgaanbod van SHOP. Hier
kan de gemeente een belangrijke taak vervullen door SHOP onder de aandacht te brengen bij deze
instanties in haar contactmomenten.
Naast de coördinerende functie heeft de zorgcoördinator een belangrijke taak in het ‘Netwerk
opbouwen en onderhouden’. De zorgcoördinator maakt deel uit van een netwerk Mensenhandel. Een
regionaal zorgnetwerk Mensenhandel biedt een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod aan
slachtoffers van mensenhandel. De zorgcoördinator voorziet het netwerk van kennis en expertise
omtrent mensenhandel. Daarnaast heeft de zorgcoördinator een ‘Informatie- en advies’ functie voor
professionals en is zichtbaar en bereikbaar voor andere organisaties en instanties. Dit kunnen zowel
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organisaties zijn die een rol spelen bij het signaleren van mogelijke slachtoffers, alsook organisaties die
zich richten op de zorg aan slachtoffers.

Slachtoffers zonder rechtmatig verblijf
Er is grote diversiteit in de achtergronden van de slachtoffers van mensenhandel. Dit betekent dat het
mogelijk is dat een slachtoffer een niet-Nederlandse nationaliteit heeft, geen rechtmatig verblijf heeft
of wel een rechtmatig verblijf maar geen recht op voorzieningen. Denk bij dit laatste aan onderdanen
van de Europese Unie of de Europees Economische Ruimte die nog maar kort in Nederland verblijven
of kennismigranten.
De verblijfsregeling mensenhandel
Slachtoffers zonder rechtmatig verblijf (of die geen recht hebben op voorzieningen op basis van het
gemeenschapsrecht) kunnen gebruik maken van de verblijfsregeling mensenhandel. Deze bestaat uit
drie opeenvolgende situaties; bij de geringste aanwijzing van slachtofferschap zullen de opsporende
mogelijke slachtoffers informeren over de rechten die de B8.3 biedt, waaronder de bedenktijd. De
bedenktijd geeft het potentiële slachtoffer maximaal drie maanden om tot rust te komen en om te
bedenken of hij /zij aangifte wilt doen bij de politie of anderszins mee wilt werken aan het juridische
traject. In deze drie maanden kan het slachtoffer gebruik maken van een Categorale Opvang voor
Slachtoffers Mensenhandel (COSM) en heeft hij/zij recht op voorzieningen die door het COA
gefinancierd wordt.
Als het slachtoffer besluit om aangifte te doen wordt er een verblijfsrecht op basis van de B8vergunning verleend. Dit is een tijdelijk verblijfsrecht verbonden aan de duur van het strafproces. De
IND trekt de verblijfsvergunning in wanneer het strafrechtelijk onderzoek stopt. Indien de opsporing
leidt tot vervolging of indien het slachtoffer langer dan drie jaar in Nederland verblijft op basis van een
B8-vergunning waarbij de strafzaak nog loopt, kan het slachtoffer een B9-vergunning aanvragen en
rechtmatig verblijven op basis van niet-tijdelijke humanitaire gronden.

Verantwoordelijkheid voor slachtoffers die niet staan ingeschreven
Naar aanleiding van het Rapport Commissie Lenferink is de werkwijze dat in principe de gemeente
waar het slachtoffer staat ingeschreven of, indien niet ingeschreven, aangetroffen wordt (financiële)
verantwoordelijkheid neemt voor de hulp en opvang van slachtoffers die rechtmatig in Nederland
verblijven. Alleen als deze rechtmatigheid enkel ontleend is aan het gebruik van de bedenktijd tot het
doen van aangifte, wordt de financiële verantwoordelijkheid niet door een gemeente gedragen maar
door het Rijk (zie hierboven).
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Organisatorische aanbevelingen
Naast voorgenoemde (financiële) verantwoordelijkheden van de gemeente zijn er ook
organisatorische aanbevelingen voor elke gemeente. Deze aanbevelingen zijn opgesteld aan de hand
van casuïstiek en gesprekken in de regio. Er is voor gekozen om deze onderliggende casuïstiek toe te
lichten zodat de lezer de beweegredenen voor de aanbevelingen kan plaatsen. Deze is te vinden op de
website van het RSIV.
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.
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Zorg dat de (zorg)partijen een aanspreekpunt hebben binnen de gemeente; hierbij wordt
ervan uitgegaan dat dit de aandachtsfunctionaris mensenhandel is;
Zorg dat deze aandachtsfunctionaris goede connecties heeft met o.a. de volgende afdelingen:
Jeugd, Sociaal domein, Wmo, Burgerzaken en de Basisregistratie Personen;
De gemeente is op de hoogte van de beschikbare opvangplekken in zijn/haar gemeente op
bijvoorbeeld huiselijk geweld waar slachtoffers met een mogelijke contra-indicatie geplaatst
kunnen worden;
Onderzoek als gemeente de mogelijkheid tot het treffen van
een urgentie- of
voorrangsregeling in het kader van een Huisvestingsverordening voor slachtoffers van
mensenhandel;
Creëer duidelijkheid over een meldpunt voor professionals in samenspraak met SHOP en Veilig
Thuis en communiceer dit breed; en
Breng SHOP onder de aandacht bij instanties die mogelijk met slachtoffers in aanmerking
komen.

Het delen van persoonsgegevens met
ketenpartners bij signalen van mensenhandel
Dit hoofdstuk is geen vervanging van het wettelijke kader rondom het verwerken van
persoonsgegevens. Alle criteria, afwegingen en beginselen van het privacyrecht zijn niet kort samen te
vatten. Wel geeft onderstaande handvatten om te bepalen welke persoonsgegevens er in de meeste
gevallen wel mogen worden gedeeld. Bij twijfel kan contact opgenomen worden met de functionaris
gegevensbescherming binnen de gemeente of kan de handreiking ‘de aanpak van mensenhandel en
het gebruik van persoonsgegevens16’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid worden
geraadpleegd.
Kort gezegd: Zonder wettelijke grondslag mogen geen persoonsgegevens worden gedeeld. En ook al is
er een wettelijke grondslag, dan worden alleen de persoonsgegevens gedeeld die strikt noodzakelijk
zijn voor het doel van de verwerking. Hieronder zijn drie wettelijke grondslagen benoemd waarop de
gemeentelijke aandachtsfunctionaris gegevens mag delen met partners.
Met SHOP mogen geen persoonsgegevens gedeeld worden behalve als het slachtoffer niet
toerekeningsvatbaar is en wel hulp nodig heeft (vitale belangen van het slachtoffer). In de praktijk blijkt
ook dat voor sparren of informatie inwinning geen persoonsgegevens nodig zijn. Als je SHOP in contact
wilt krijgen met een slachtoffer, kun je het slachtoffer zelf aansporen om contact op te nemen met
SHOP of probeer een afspraak te maken met SHOP en het slachtoffer.

Wettelijke grondslagen
Wet politiegegevens (Wpg) en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg)
-

Politie
Koninklijke Marechaussee (als het om een politietaak gaat)
ISZW

Gegevens verstrekken aan de politie: Gegevens die (mogelijk) relevant zijn voor de politie mogen op
basis van de aangiftebevoegdheid met de politie worden gedeeld. Kortstondig intern bespreken van
een signaal (bijvoorbeeld van een baliemedewerker naar de aandachtsfunctionaris) lijkt ook
gerechtvaardigd conform de handreiking van het Rijk. Als een wettelijke grondslag voor de
verstrekking van persoonsgegevens (zoals de aangiftebevoegdheid) aan de politie ontbreekt, is het
verstrekken van gegevens niet meteen onmogelijk. Het verstrekken van persoonsgegevens voor een
ander doel (opsporing van strafbare feiten), dan waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld (het
houden van toezicht, de handhaving of uitvoering van andere wettelijke, publieke taken) is toegestaan
als de verdere verwerking verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Artikel 6 lid 4 van de AVG stelt
hieraan vijf verenigbaarheidscriteria. Om vast te stellen of de beoogde verstrekking verenigbaar is, kan
contact worden opgenomen met de functionaris gegevensbescherming binnen de gemeente.

16
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Op het moment van schrijven is er alleen nog een 0.9 versie voorhanden van deze handreiking.

Gegevens ontvangen van de politie: Op de politie rust een wettelijke verplichting tot verstrekking van
politiegegevens als de burgemeester deze nodig heeft om de openbare orde te handhaven. De
politiegegevens mogen alleen worden verstrekt aan de burgemeester als deze relevant en
noodzakelijk zijn voor de beoordeling die de burgemeester moet maken om tot onmiddellijke
handhaving van de openbare orde over te gaan. Let op, als de burgemeester deze gegevens verder
verwerkt blijft de geheimhoudingsplicht die op de gegevens rust op grond van de Wpg van
toepassing. De burgemeester is, als ontvanger, verplicht tot geheimhouding behoudens voor zover
een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of zijn taak daartoe
noodzaakt.
Op vordering van de politie of het OM is er een wettelijke verplichting gegevens te delen (art. 126nc
Sv e.v.). Voor ambtenaren geldt daarnaast dat op verzoek van de officier van justitie alle inlichtingen
verstrekt moeten worden met betrekking tot strafbare feiten ten aanzien waarvan zij zelf geen
opsporingstaak hebben (art. 162 lid 2 Wetboek van Strafvordering).
Wettelijke publieke taak van meldpunt geweld in afhankelijkheidsrelatie (waaronder
mensenhandel)
-

Veilig Thuis

Veilig Thuis mag hulpverleners, de politie of de raad voor de kinderbescherming inschakelen zonder
toestemming van betrokkenen. Indien Veilig Thuis enkel advies geeft, mogen uitsluitend
persoonsgegevens worden verwerkt voor zover degene op wie die gegevens betrekking hebben daar
toestemming voor heeft verleend.
Wanneer men een melding doet bij Veilig Thuis van uitbuiting in de relationele sfeer is het
toegestaan om persoonsgegevens te delen. Derden die beroepshalve beschikken over inlichtingen
die noodzakelijk kunnen worden geacht om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling
te beëindigen of een redelijk vermoeden daarvan te onderzoeken, kunnen aan Veilig Thuis deze
inlichtingen desgevraagd of uit eigen beweging verstrekken zonder toestemming van degene die het
betreft en indien nodig met doorbreking van de plicht tot geheimhouding op grond van een wettelijk
voorschrift of op grond van hun ambt of beroep (artikel 5.2.6 Wet maatschappelijke ondersteuning).
Let op, men kan pas melden als de stappen uit de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
zijn doorlopen. Dit geldt overigens niet voor de politie.
De burgemeester kan een huisverbod opleggen op grond van artikel 2 Wet tijdelijk huisverbod.
Indien de burgemeester voornemens is het huisverbod op te leggen wegens kindermishandeling of
een ernstig vermoeden daarvan, neemt hij contact op met de Veilig Thuis om te overleggen over het
voornemen om een huisverbod op te leggen (artikel 8 lid 3). De burgemeester is op grond van artikel
2 lid 8 bevoegd persoonsgegevens (inhoud van het huisverbod) te delen met Veilig Thuis.
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Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden
-

RIEC/HEIT
Zorg- en Veiligheidshuis

Hierin mogen persoonsgegevens gedeeld worden tussen partijen zolang dit onder meer noodzakelijk
is voor de uitvoering van de taak van het samenwerkingsverband. Persoonsgegevens worden enkel
op getrapte wijze uitgewisseld als sprake is van een Integrale casus of een Handhavingsknelpunt. De
werkwijze van het RIEC is voor ieder proces waarin persoonsgegevens worden verwerkt, uitgewerkt
in procesbeschrijvingen die als bijlagen bij het Privacyprotocol behoren:
➔ https://www.riec.nl/maatregelen-endocumenten/documenten/richtlijnen/2020/04/17/privacyprotocol-april-2020
Ook de Zorg- en Veiligheidshuizen werken op basis van een privacy protocol die hieronder gevonden
kunnen worden:
➔ https://www.zorgenveiligheidshuizen.nl/doc/veiligheidshuizen/haaglanden/PrivacyprotocolIntegrale-veiligheid-en-complexe-multiproblematiek-nv.pdf
➔ Privacyprotocol - www.zorgenveiligheidshuishm.nl
Voor beide organisaties geldt dat beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in deze processen
leidend zijn evenals het noodzakelijkheidscriterium.
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Handhaving
Bij een sluitende aanpak is het ook belangrijk dat daders aangepakt en tegengewerkt worden. Voor
gemeenten zijn er verschillende bestuursrechtelijke instrumenten om hier aan bij te dragen. In dit
hoofdstuk zal een aantal instrumenten uitgewerkt worden. Ten eerste heeft de gemeente invloed op
de vergunde seksindustrie door het stellen van eisen aan een vergunning en kan er in de vergunde en
onvergunde seksindustrie handhavend opgetreden worden. Ook kan de gemeente handhaven tegen
slechte woon- en werkomstandigheden die vaak een rol spelen bij bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting.
Tenslotte zal aandacht besteed worden aan bestaande handreikingen en barrière modellen die de
gemeente kan inzetten.

De vergunde en onvergunde seksindustrie
Bedrijfstemplate voor seksbedrijven
Sekswerk en mensenhandel zijn twee verschillende beleidsterreinen die overlap met elkaar hebben.
Een seksindustrie die goed gereguleerd is biedt namelijk minder gelegenheid voor situaties van
uitbuiting. Om de vergunde seksindustrie zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor
mensenhandelaren en om seksuele uitbuiting tegengaan is het wenselijk om de exploitant te
verzoeken om een gedetailleerd bedrijfsplan op te stellen bij de vergunningaanvraag. Op deze manier
wordt de exploitant gedwongen om na te denken over zijn of haar bedrijfsvoering. Er is in overleg met
het HEIT en de andere gemeenten in de regio met een vergunde seksindustrie een template
vastgesteld met voorwaarden waar dit bedrijfsplan aan moet voldoen. Er wordt hierin expliciet
aandacht besteed aan de werkomstandigheden van de sekswerkers, de afspraken rondom huur, de
bemiddelingskosten, werktijden, bereikbaarheid, beschikbaarheid en afspraken rondom adverteren.
Ook wordt de exploitant verzocht om te beschrijven wat hij of zij doet ter voorkoming van
mensenhandel en de maatregelen die hij of zij treft om de zelfredzaamheid, gezondheid en veiligheid
van de sekswerkers te waarborgen. Aangeraden wordt om het verzoek voor een bedrijfsplan in de
gehele regio in te voeren zodat we regionaal een lijn trekken. Bestaande seksbedrijven kunnen bij het
vernieuwen van hun vergunning gevraagd worden om een bedrijfsplan volgens dit template op te
leveren alvorens goedkeuring te krijgen voor hun verlenging. Indien gewenst zal het HEIT hierbij
kunnen ondersteunen. Het template is te vinden in bijlage 2.
Handhavingsarrangement
Om een waterbedeffect te voorkomen en om als regio een lijn te trekken wordt het aanbevolen om
regionaal, en in samenwerking met het HEIT, een handhavingsarrangement voor de vergunde en
onvergunde seksindustrie op te stellen en te hanteren. Dit kan opgepakt worden in de
mensenhandeltafel seksuele- en criminele uitbuiting. Na het vaststellen van een regionaal
handhavingsarrangement sekswerk zal deze gepubliceerd worden op de website van het RSIV.
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Woon en werk omstandigheden
Uitbuiting kan zich manifesteren door middel van slechte woonomstandigheden. Voornamelijk bij
arbeidsuitbuiting is het mogelijk dat slechte woonruimte ter beschikking wordt gesteld aan het
slachtoffer. Maar ook bij de andere uitbuitingsvormen kunnen woonomstandigheden een rol spelen.
Zo is het mogelijk dat ook slachtoffers van seksuele uitbuiting op de werkplek moeten slapen.
Gemeenten hebben bepaalde bestuurlijke gereedschappen ter beschikking om hiertegen op te
treden. Hieronder worden er drie toegelicht:
De Huisvestingswet als basis voor vergunningsplicht voor onzelfstandige bewoning in de
huisvestingsverordening
Slechte huisvesting uit zich vaak indien er veel mensen op een adres wonen in erbarmelijke
omstandigheden. Een van de mogelijkheden om hiertegen op te kunnen treden als gemeente is om
een vergunningsplicht in te stellen voor onzelfstandige bewoning (in de volksmond:
kamergewijzeverhuur).
Zo kan kamergewijzeverhuur/onzelfstandige bewoning gereguleerd worden in de
huisvestingsverordening of via het bestemmingsplan/omgevingsplan. Houdt er bij de laatste rekening
mee dat deze moeilijker te wijzigen is dan de huisvestingsverordening. De Huisvestingswet zou de
aan te bevelen wettelijke basis zijn voor het opnemen van de vergunningsplicht voor onzelfstandige
bewoning (artikel 21 lid 1 sub c Huisvestingswet) in de huisvestingsverordening gezien er dan ook de
mogelijkheid bestaat om bestuurlijke boetes op te leggen (artikel 35 Huisvestingswet). Dit in
tegenstelling tot de Wet Ruimtelijke Ordening die geen boete bevoegdheid kent.
De Woningwet en Bouwbesluit als basis voor handhaven tegen overlast en onveilige woonruimte
Slechte huisvesting of slechte werkomstandigheden betekent dat er een grote kans is op schending
van het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit geeft voorschriften voor technische staat, veiligheid,
gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu van gebouwen. Hierdoor gebeurt het dat
bouw en woningtoezicht soms technisch georiënteerd is maar hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit
schrijft ook gebruikseisen voor en bevat een aantal “kapstokartikelen´ zoals artikel 7.22 Bouwbesluit
dat ook de mogelijkheid biedt om op te treden tegen overlast zoals stank, geluid, trillingen etc. Dit
betekend dat wanneer het gebruik van aceton geuroverlast geeft rondom een nagelsalon het
Bouwbesluit van toepassing is. Doormiddel van een goede ventilatie en de installatie van een
aangepast plafond kan er aan de technische eisen voldaan zijn. Echter indien de aceton geur nog
steeds aanwezig is, is er nog steeds overlast. Deze overlast moet dan alsnog beëindigd worden
ondanks dat er voldaan is aan de technische eisen. Ook geluidsoverlast van illegale bewoning of over
bewoning valt onder artikel 7.22 Bouwbesluit. Artikel 1b van de Woningwet verbiedt het om het
Bouwbesluit te overtreden het college kan op basis van artikel 1b lid 2 Woningwet met
herstelsancties de eigenaar dwingen om het bouwwerk in overeenstemming met de bepalingen uit
het Bouwbesluit te brengen. De bestuurlijke boete valt onder de handhavingsmogelijkheden (artikel
92a Woningwet)17.
Het komt ook voor dat potentiële slachtoffers wonen op de plek waar zij werken. Dit betekent dat zij
wonen in een gebouw dat volgens het bestemmingsplan niet als woonruimte gebruikt mag worden.
Overtreding van het bestemmingsplan geeft geen mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke
17

Momenteel is er nog een herhaaldelijk eis voor het opleggen van een bestuurlijke boete onder de
Woningwet. Op het moment van schrijven (augustus 2021) heeft de eerste kamer recentelijk besloten dat deze
komt te vervallen.
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boete. Maar ondanks dat het gebouw niet is aangewezen als woonruimte betekent het niet dat de
Woningwet niet van toepassing is. De Woningwet is altijd van toepassing op de technische staat van
gebouwen (artikel 1a Woningwet) en indien er gemotiveerd kan worden dat iemand woont op een
locatie woont waar dat niet mag en dit een onveilige situatie oplevert is ook het Bouwbesluit van
toepassing.
Gebruik van gebouw in strijd met het bestemmingsplan op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening
Wanneer een gebouw wordt gebruikt als woning in strijd met het bestemmingsplan óf indien een
woning wordt gebruikt voor bijvoorbeeld prostitutie in strijd met het bestemmingsplan kan er
handhavend opgetreden worden op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening. Deze wet geeft niet de
mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete maar er kan wel gebruik gemaakt worden
van een last onder dwangsom, bestuursdwang en de andere sanctie mogelijkheden.
Let op: Indien een woning wordt gebruikt voor prostitutie in strijd met het bestemmingsplan is vaak
ook de Huisvestingswet van toepassing gezien de woning wordt onttrokken aan de woningvoorraad
en op die manier kan er wél een bestuurlijke boete opgelegd worden.

Bestaande documenten en het opwerpen van barrières
Aanpak arbeidsuitbuiting
Het CCV heeft een handreiking uitgebracht specifiek op de handhaving van arbeidsuitbuiting. Deze
handreiking geeft een totaalbeeld van alle mogelijke sancties die binnen het strafrecht, bestuursrecht
en fiscaal recht van toepassing zijn aan de hand van drie scenario’s: Het zelfstandige Aziatische
restaurant, de rozenteler en de grote vleesverwerker.
Handreiking integrale aanpak arbeidsuitbuiting van het CCV
Barrière model malafide uitzendbureaus RIEC
Onlangs heeft het RIEC het barrière model malafide uitzendbureaus uitgebracht. Hierin worden de
volgende processtappen behandeld: de bedrijfsadministratie, werving, identiteit, huisvesting, vervoer,
arbeid en financieel. Neem contact op met het RIEC voor het model.
De Bibob Toets als barrière
De Wet Bibob is sinds medio 2020 van toepassing op een groot aantal verschillende typen
overheidsbeslissingen: beschikkingen (waaronder vergunningen, ontheffingen toekenningen,
goedkeuringen, erkenningen, registraties en aanwijzingen), subsidies, overheidsopdrachten en
vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is. Om mensenhandel tegen te gaan is het toepassen
van de Bibob-toets een goed instrument. Den hieraan bij het aanvragen van een vergunning voor een
seksinrichting of om de integriteit van de aanvrager te onderzoeken bij het verzoek tot een vergunning
voor een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten.
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Bijlage 1
Signalenroute kaart gemeente -> ketenpartners
Op de website van het RSIV staan twee signalenroute kaarten voor de aandachtsfunctionaris
mensenhandel of degene binnen de gemeente die een signaal heeft van mensenhandel. Er is voor
gekozen om onderscheid te maken tussen de situatie dat je een mogelijk identificeerbaar slachtoffer
hebt of een locatie waar vermoedens van mensenhandel spelen. De routekaart kan gebruikt worden
als leidraad, bij het hebben van een onderbuik gevoel of indien de aandachtsfunctionaris wilt sparren
zijn de partners allemaal beschikbaar. Allen hebben liever dat er een keer teveel wordt gebeld dan een
keer te weinig.
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Format bedrijfsplan seksbedrijven in de regio Den Haag

V. 2021
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1. Gegevens seksbedrijf
1.1 Gegevens exploitant
-

Naam bedrijf, KvK-nummer

-

Naam/namen venno(o)t(en)/bestuurder(s) van het bedrijf

-

Contactgegevens exploitant (emailadres en telefoonnummer)

1.2 Bedrijfsgegevens
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-

Soort bedrijf

-

Locatie(s) van het seksbedrijf
o Adres(sen) van de locaties
o Per locatie: het aantal ramen per locatie en de kamernummers

-

Kantooradres waar intake plaatsvindt, waar de bedrijfsadministratie wordt bijgehouden en
bewaard en van waaruit toezicht plaatsvindt.

-

Openingstijden

2. Arbeidsomstandigheden en zelfbeschikkingsrecht sekswerkers
2.1 Arbeids- en verhuurvoorwaarden

Onder welke arbeids- en verhuurvoorwaarden werken de sekswerkers in uw bedrijf? Dit onderdeel is
opgesplitst in verschillende onderdelen: raamprostitutie, escort bedrijf, (besloten) club. Kies degene
die op u van toepassing is. Indien er in uw geval sprake is van een inrichting die op meerdere
onderdelen van toepassing is, mag u de informatie combineren.

2.1.1. In het geval van raamprostitutie
Denk onder andere aan:

-

Wat zijn de minimale en maximale verhuurperiodes in het bedrijf:
o hoeveel uur mag een sekswerker minimaal en maximaal per etmaal werken?
o hoeveel uur mag een sekswerker minimaal en maximaal per week werken?
o wat is de minimale en maximale contractduur?

-

Hanteert u shifts in uw bedrijf? Zo ja, welke shifts?

-

Welke afspraken maakt u over betaling bij afwezigheid door bijv. ziekte, zwangerschap, vakantie,
e.d.?

-

Welke opzegtermijnen hanteert u binnen het bedrijf?

-

Wat zijn de huurprijzen?

-

Op welk moment moet de sekswerker de huur betalen?

-

Stelt u een BTW bon of factuur op voor de huurder?

-

Aan welke regels moet de sekswerker zich houden als hij/zij een ruimte huurt (huisregels voor de
sekswerker)? U kunt verwijzen naar de bijlage huisregels.

-

Hoe zijn de afspraken tussen huurster en uw bedrijf formeel vastgelegd?

-

Hoe zorgt u ervoor dat u te allen tijde voor elke sekswerker kunt aantonen onder welke verhuurof arbeidsvoorwaarden hij/zij diensten aanbiedt?

-

Biedt u zelf of biedt uw beheerder nog andere dienstverlening aan de sekswerker aan dan de
verhuur van werkruimte? Zo ja:
o
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Om welke diensten gaat het? Denk bijvoorbeeld aan (bemiddeling bij) de verhuur van
woonruimte, het verstrekken van leningen, vervoer, verkoop van voorbehoedsmiddelen,
het verzorgen van de administratie van de sekswerker, ondersteuning bij de inschrijving
in de BRP en/of het handelsregister, het maken van foto’s voor de website, etc.

o

In hoeverre is het gebruik van de aanvullende dienstverlening gekoppeld aan de verhuur
van de werkruimte?
 Welke diensten moet de sekswerker verplicht afnemen als hij/zij een werkruimte
huurt en welke diensten zijn optioneel?
 Van welke aanvullende diensten kan de sekswerker geen gebruik meer maken,
indien hij/zij geen werkruimte meer huurt?

2.1.2. In het geval van een escortbedrijf
Denk onder andere aan:

-

Prijzen, bemiddelingskosten, betalingenhuisregels, aanvullende dienstverlening.
o Bepaalt de sekswerker zijn/haar eigen prijs of hanteert het escortbureau richtprijzen?
o Adverteert het escortbedrijf met richtprijzen (op de site)
o Welke kosten brengt het bureau in rekening bij de
sekswerker?
o Welke bedrag of percentage van wat de klant betaalt is voor
de sekswerker en welk bedrag of percentage is voor het
bureau? Voor wie is de eventuele fooi?
o Welke afspraken maakt u met de sekswerker over de afdracht van de betalingen? Bij wie
komt het geld van de klant binnen en hoe verdeelt u het geld?
o Op welk moment verstrekt u een factuur of BTW bon aan de sekswerker?
o Aan welke regels moet de sekswerker zich houden als hij/zij bij het bedrijf werkt
(huisregels)? U kunt hier verwijzen naar de bijlage met de huisregels.
o Biedt u zelf of biedt uw beheerder nog andere dienstverlening aan de sekswerker aan?
Zo ja:
 Om welke diensten gaat het? Denk bijvoorbeeld aan (bemiddeling bij) de verhuur
van woonruimte, het verstrekken van leningen, vervoer, verkoop van
voorbehoedsmiddelen, het verzorgen van de administratie van de sekswerker,
ondersteuning bij de inschrijving in de BRP en/of het handelsregister, het maken van
foto’s voor de website, etc.

-

Werktijden, bereikbaarheid, beschikbaarheid
o Maakt u met de sekswerker afspraken over werktijden (minimale/maximale werktijden)?
Zo ja, welke?
o Hoe lang van tevoren moet een sekswerker aangeven dat hij/zij beschikbaar is voor
bemiddeling?
o Welke afspraken hanteert u voor telefonische bereikbaarheid: Wanneer moet de
sekswerker telefonisch bereikbaar zijn voor het escortbureau en wanneer is het
escortbureau telefonisch bereikbaar voor de sekswerker?

-

Adverteren
o Wat zijn de afspraken over het plaatsen van sekswerkers op de website (wel of
niet herkenbaar)?
Wie maakt de foto’s voor de website en wie betaalt hiervoor?

o

39

2.1.3. In het geval van een (besloten) club
Denk onder andere aan:
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-

Gebruik van de kamers
o Wat zijn de afspraken over het gebruik van de kamers (hoe lang kan een
sekswerker minimaal en maximaal op een kamer blijven?; veiligheid etc.)?

-

Prijzen, bemiddelingskosten, betaling, huisregels, aanvullende dienstverlening
o Bepaalt de sekswerker zijn/haar eigen prijs of bepaalt het bedrijf de richtprijzen?
o Wie huurt de kamer (klant of sekswerker)?
o Wat zijn de huurprijzen van een kamer?
o Wat zijn de afspraken over de wijze van betaling (betaalt de klant rechtstreeks aan de
sekswerker of aan het bedrijf)? Welke deel gaat naar het bedrijf, welk deel naar de
sekswerker?
o Hoe worden fooien verdeeld?
o Welke afspraken zijn er over betaling aan de sekswerker tijdens afwezigheid door
bijvoorbeeld ziekte?
o Op welk moment verstrekt u een factuur of BTW bon aan de sekswerker?
o Aan welke regels moet de sekswerker zich houden als hij/zij in het bedrijf werkt
(huisregels)? U kunt hier verwijzen naar de bijlage met de huisregels.
o Biedt u zelf of biedt uw beheerder nog andere dienstverlening aan de sekswerker aan
dan de verhuur van werkruimte? Zo ja:
 Om welke diensten gaat het? Denk bijvoorbeeld aan (bemiddeling bij) de verhuur
van woonruimte, het verstrekken van leningen, vervoer, verkoop van
voorbehoedsmiddelen, het verzorgen van de administratie van de sekswerker,
ondersteuning bij de inschrijving in de BRP en/of het handelsregister, het maken van
foto’s voor de website, etc.

-

In hoeverre is het gebruik van de aanvullende dienstverlening gekoppeld aan de verhuur van de
werkruimte?
o Welke diensten moet de sekswerker verplicht afnemen als hij/zij een werkruimte
huurt en welke diensten zijn optioneel?
o Van welke aanvullende diensten kan de sekswerker geen gebruik meer maken, indien
hij/zij geen werkruimte meer huurt?

-

Werktijden, beschikbaarheid
o Wat zijn de afspraken over de aanwezigheid van de sekswerker in het seksbedrijf?
o Zijn er minimale en maximale dat een sekswerker aanwezig moet/mag zijn?
o Hoe lang van tevoren moet een sekswerker aangeven dat hij/zij komt werken?

-

Adverteren
o Wat zijn de afspraken over het plaatsen van sekswerkers op de website (wel of niet
herkenbaar)?
o Wie maakt de foto’s voor de website en wie betaalt hiervoor?

2.2 Rechten en plichten van exploitant en sekswerker
-

Beschrijf welke maatregelen u neemt om ervoor te zorgen dat de in het bedrijf werkzame
sekswerker te allen tijde klanten en diensten kan weigeren zonder dat dat gevolgen heeft
voor zijn/haar andere werkzaamheden.

-

Beschrijf hoe u ervoor zorgt dat sekswerkers gewezen worden op hun rechten en plichten
m.b.t. wetgeving en arboregels.

-

Beschrijf hoe u de sekswerkers informeert over de verschillende fiscale situaties en
regelingen waaruit zij kunnen kiezen.

-

Beschrijf hoe u ervoor zorgt dat sekswerkers die gebruik maken van de opting-in regeling
goed op de hoogte zijn van de voorwaarden ervan, en van uw en hun rechten en plichten.

2.3 Informatievoorziening sekswerkers

Omschrijf de wijze waarop u ervoor zorgt dat de bij u werkende sekswerkers voldoende
geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten. Denk hierbij aan:
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-

De wijze waarop u ervoor zorgt dat de sekswerker voldoende geïnformeerd is dat hij/zij zich
regelmatig kan laten onderzoeken op seksueel overdraagbare aandoeningen;

-

Wijze van verstrekken van informatie aan de sekswerker dat hij/zij niet gedwongen kan
worden zich geneeskundig te laten onderzoeken;

-

Wijze van verstrekken van informatie aan de sekswerker dat hij/zij vrij is in de keuze van de
arts(en) die hij/zij wil bezoeken;

-

De wijze van verstrekken van informatie over de mogelijkheden om hulp te krijgen als een
sekswerker wil stoppen met zijn/haar werk in de prostitutie;

-

Overige informatie en folders die aan de sekswerker ter beschikking gesteld worden over
hulp- en dienstverleningsinstanties waarmee hij/zij contact kan opnemen.

3. Voorkomen van misstanden
3.1 Zorgplicht

Omschrijf wat u doet om te voorkomen dat er bij u sekswerkers werken die slachtoffer zijn van
mensenhandel of andere vormen van dwang en uitbuiting.
-

Hoe en wanneer meldt u een sekswerker aan bij het HEIT voor een intakegesprek?

-

Hoe vergewist u zich of de sekswerker niet door derden gedwongen wordt tot prostitutie?

-

Hoe vaak controleert u dit?

-

Hoe zorgt u ervoor dat een sekswerker waarbij u vermoedt dat er sprake is van dwang van
een derde goede informatie krijgt over beschikbare hulpverlening?

-

Hoe zorgt u ervoor dat u informatie beschikbaar stelt aan de bij u werkzame sekswerker
over de mogelijkheden om hulp te krijgen wanneer zij wil stoppen met het werk in de
prostitutie?

-

Bij welke signalen neemt u contact op met het HEIT?

-

In welke andere situaties neemt u contact op met het HEIT?

3.2 Zelfredzaamheid

Omschrijf welke maatregelen u neemt om in uw bedrijf de zelfredzaamheid van sekswerkers te
waarborgen:
-
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Geef een toelichting op de intakeprocedure zoals u die van plan bent uit te voeren;
o Omschrijf hoe de beheerders de zelfredzaamheid van de sekswerker beoordelen en
welke actie zij ondernemen bij twijfel.
o In welke talen voeren de beheerders de intakegesprekken?
o Hoe wordt gehandeld als de beheerder en de sekswerker niet beiden dezelfde taal
kunnen spreken?
o Hoe wordt verslag gelegd van de intakegesprekken?
o Welke technische of organisatorische maatregelen neemt u om de privacygevoelige data
van de intakegesprekken op te slaan?
o Wat is de bewaartermijn van het verslag van het intakegesprek?
-

Beschrijf hoe u ook na de eerste intake gaat monitoren dat er in de zelfredzaamheid van de
sekswerker geen veranderingen plaatsvinden.

-

Welke training organiseert u voor uw beheerders zodat zij in staat zijn om de
zelfredzaamheid te toetsen en te blijven monitoren?

-

Hoe controleert u de kwaliteit van de uitvoering van de maatregelen om de zelfredzaamheid
te waarborgen?

3.3 Hulp- en dienstverlening
Beschrijf hoe u ervoor zorgt dat toegang tot hulpverleningsorganisaties te allen tijde mogelijk is.

4. Veiligheid
4.1 Preventie van bedreigende situaties

Omschrijf hier de maatregelen die u treft om bedreigende situaties voor zowel sekswerker als
klant te voorkomen. Denk hierbij aan:
-

Hoe zorgt u ervoor dat er in elke werkruimte een alarmsysteem aanwezig is dat te allen tijde
goed functioneert?
Hoe zorgt u ervoor dat sekswerkers hun waardevolle spullen kunnen opbergen en
beschermen tegen diefstal?

4.2 Handelen bij acute bedreigende situaties

Omschrijf welke maatregelen er zijn getroffen om hulp te bieden aan de sekswerker en/of klant
die terecht komt in een acuut bedreigende situatie (wijze van alarmering en opvolging).
Omschrijf welke instructies sekswerkers en beheerders krijgen over wat zij moeten doen als zij
zelf of een collega of klant in een bedreigende situatie terecht komen en hoe dit wordt
vastgelegd.

4.3 Brandveiligheid

Omschrijf hoe de brandveiligheid in uw inrichting is geregeld. Geef hierbij aan:
-

Hoeveel en welke blusmiddelen in de inrichting aanwezig zijn;
In hoeverre u als exploitant en uw beheerders op de hoogte zijn van de werking van de
blusmiddelen;
Of de inrichting beschikt over een vluchtplan in het geval van calamiteiten.

5. Hygiëne
Omschrijf welk beleid u voert ten aanzien van de hygiëne in uw bedrijf.
De GGD beoordeelt voor de vergunning of u voldoet aan de geldende hygiënerichtlijnen voor
seksbedrijven van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. Ook beoordeelt de GGD of
u in uw bedrijfsplan beleid heeft opgenomen om zorg te dragen dat de hygiënerichtlijnen
worden nageleefd.
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Voor de beschrijving van het beleid dat u voert ten aanzien van de hygiëne in uw bedrijf kunt u
gebruik maken van bijlage 1: Bedrijfsplan hoofdstuk hygiëne.

6. Gezondheid
6.1 Maatregelen ten behoeve van de gezondheid en het zelfbeschikkingsrecht van de sekswerker
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-

Omschrijf welke maatregelen u treft in uw bedrijfsvoering en inrichting van de werkruimten
voor gezonde en veilige werkomstandigheden van sekswerkers. Denk hierbij aan de volgende
zaken:

-

Hoe u ervoor zorgt dat er voldoende condooms met een CE-keurmerk aanwezig zijn voor
gebruik in de seksinrichting.

-

Hoe u ervoor zorgt dat sekswerkers in de gelegenheid zijn zich te laten testen op seksueel
overdraagbare aandoeningen (soa’s) en goede medische zorg krijgen van een arts naar hun
keuze. Hoe zorgt u er tegelijkertijd voor dat een sekswerker zich nooit gedwongen voelt zich
te laten testen?

-

De maatregelen die u neemt om ervoor te zorgen dat de in het bedrijf werkzame
sekswerkers niet zich niet verplicht voelen tot het verrichten van seksuele handelingen tegen
hun wil en/of tot het gebruik van drugs of tot het nuttigen van alcoholhoudende dranken.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
o voorlichting aan sekswerkers over hun recht om seksuele handelingen, drugs en
alcohol te weigeren en aan voor klanten zichtbaar gepubliceerde huisregels hierover;
o voorlichting aan sekswerkers en beheerders over de grensvervaging die op kan
treden door het nuttigen van alcohol of het gebruik van drugs tijdens het werk
(onveilige seks, gevaarlijke situaties vanwege verkeerde inschattingen).

-

Geef aan hoe u de sekswerkers in de gelegenheid stelt om contact op te nemen met
organisaties die van belang zijn voor haar lichamelijke of geestelijke gezondheid. Denk onder
andere aan de samenwerking met medewerkers van Spot 46, SHOP, GGD, De Haven, HEIT
(zie bijlage voor toelichting op de werkzaamheden van de organisaties)

-

Is er mogelijkheid dat de sekswerker in het bedrijf met hen kan spreken in een rustige kamer
met privacy?

-

Geef aan hoe geneeskundige zorg en voorlichting voor de prostituees beschikbaar is met
betrekking tot beroeps gerelateerde ziektes. Wanneer en op welke wijze is deze beschikbaar
voor sekswerkers?

-

Welke overige maatregelen treft u om de gezondheid en het zelfbeschikkingsrecht van de
sekswerkers te beschermen?
o Beschrijf hierbij ten minste hoe de door u gehanteerde verhuur- en arbeidsvoorwaarden
de gezondheid en het zelfbeschikkingsrecht van de sekswerker beschermen als het gaat

om bijvoorbeeld werktijden, verhuurperioden, vakantie, niet werken bij ziekte of
zwangerschap.
- Welke maatregelen treft u om te voorkomen dat de sekswerker zich afhankelijk gaat voelen
van u als exploitant of beheerders?
o
o
o

-

Beschrijf welke maatregelen u neemt om te waarborgen dat in uw bedrijf een
zakelijke relatie bestaat tussen personeel (inclusief exploitant) en sekswerker.
Kan een sekswerker een schuld opbouwen (bijvoorbeeld: een week huur achteraf
betalen)? Zo ja, hoe voorkomt u dan dat de sekswerker zich afhankelijk gaat voelen?
Indien exploitant of beheerders nog andere diensten aanbiedt aan de sekswerker
dan alleen de verhuur van ruimte of gelegenheid geven bij u te werken, hoe
voorkomt u dan dat de sekswerker zich te afhankelijk van u of uw beheerder gaat
voelen, wanneer hij/zij meerdere verplichtingen heeft aan u of uw beheerders?

Kunnen sekswerkers dit bedrijfsplan inzien en is het beschikbaar in de talen die zij
beheersen?

6.2 Maatregelen ten behoeve van de gezondheid van de klant

Omschrijf hoe u ervoor zorgt dat de gezondheid van klanten voldoende is beschermd. Welke
aandachtspunten hanteert u? Zijn er specifieke risico’s of omstandigheden in uw bedrijf die deze
maatregelen bepalen?

7. Overlast
Omschrijf hoe u ervoor zorgt dat overlast aan de omgeving van de onder uw seksbedrijf vallende
seksinrichtingen beperkt wordt.

8. Toezicht
8.1 Invulling dagelijks toezicht en bereikbaarheid

Beschrijf hoe u het dagelijks toezicht regelt in uw bedrijf. Geef aan welke omstandigheden
volgens u zorgen voor voldoende toezicht.
8.1.1. Extra informatie in het geval van een escortbedrijf
Beschrijf hoe het toezicht en bereikbaarheid van het escortbedrijf wordt uitgevoerd, denk hierbij
aan:
•
•
•
•
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Hoe het escortbedrijf voor de sekswerker bereikbaar is;
Afspraken met de sekswerker over diens bereikbaarheid wanneer hij/zij bij een klant is;
Afspraken met de beheerders en sekswerker als het gaat om het begin en einde van het
klantcontact;
Bereikbaarheid van het escortbedrijf voor de toezichthouders.

8.2 Eisen aan beheerders

Stelt u specifieke eisen aan beheerders over gebruik van alcohol, drugs, taalvaardigheden (welke
talen?), EHBO, gevolgde trainingen, kennis van de branche, handelen bij controles door
toezichthouders?
Hoe zorgt u ervoor dat beheerders hun taken goed kunnen uitvoeren en zich houden aan het
bedrijfsplan?
8.3 Inzicht in de bedrijfsadministratie
Omschrijf wie op welke wijze bij controles inzicht geeft in de bedrijfsadministratie.

9. Bijzonderheden over het bedrijf of wijze van bedrijfsvoering
Indien u nog aanvullingen heeft of wilt aangeven op welke wijze uw bedrijf zich onderscheidt van
andere bedrijven, kunt u dat hier vermelden.

10. Bijlagen
De volgende bijlagen moeten bij het bedrijfsplan worden ingeleverd:
10.1 Informatiepakket voor de sekswerker
10.2 Voorbeeld huurovereenkomst en/of arbeidsvoorwaarden en/of aanwezigheidsvoorwaarden en/of
bemiddelingsovereenkomst
10.3
Huisregels
- Huisregels die gelden voor de sekswerker in een voor hem/haar begrijpelijke taal
-
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Huisregels die gelden voor sekswerker en klant en die zichtbaar worden opgehangen in de
werkruimten in verschillende talen of die aan de klant kenbaar gemaakt worden. Deze
huisregels hebben betrekking op het weigeren van klanten of handelingen door
sekswerkers; geen drugsgebruik in het prostitutiebedrijf; gebruik condooms en dergelijke;
bereikbaarheid beheerders in geval van nood.

Instanties in regio Haaglanden betrokken bij sekswerk

HEIT P houdt toezicht in de vergunde
prostitutiebranche doormiddel van het uitvoeren
van
bestuursrechtelijke
controles
bij
seksbedrijven.
Tevens zijn wij regelmatig aanwezig in de
prostitutie raamstraten en maken contact met de
verschillende sekswerkers doormiddel van
gesprekken.
Als een exploitant vragen heeft kan hij of zij ten
allen tijde contact opnemen met het HEIT
prostitutieteam.
Tevens
kan
de
exploitant/beheerder contact opnemen als er
signalen van mensenhandel zijn bij een
sekswerker of als er getwijfeld wordt of alles goed
gaat met een sekswerker. Bij signalen van
mensenhandel zal de politietoezichthouder een
intakegesprek houden met de sekswerker en
vervolgens de nodige stappen ondernemen die
nodig zijn.
06-22745085 | HEIT@denhaag.nl

06-22745085 | HEIT@denhaag.nl |
haags-economisch-interventie-team.denhaag@politie.nl

In de regio Haaglanden kunnen sekswerkers terecht bij
Spot46; het informatie- en adviescentrum van SHOP.
Spot46 wil de positie van sekswerkers verbeteren, het
vak professionaliseren en stigma’s bespreekbaar
maken. Hier kunnen sekswerkers terecht voor
informatie of advies over financiën, wetgeving,
belasting, opkomen voor jezelf, seksualiteit en (veilige)
sekstechnieken. Of ze kunnen hulp krijgen van een
boekhouder of bij de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel. Ook kunnen sekswerkers condooms,
glijmiddel en sponsjes kopen of een kopje koffie komen
drinken.

070-3457010 | info@spot46.nl |
www.spot46.nl

Afspraken voor testen (soa/zwangerschap),
handvatten voor veilig werken, hulpverlening,
hepatitis B vaccinaties, anticonceptie.
070-353 66 88
www.seksuelegezondheidhaaglanden.nl
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Zorgcoördinatie
slachtoffers mensenhandel
SHOP verzorgt de zorgcoördinatie voor
slachtoffers
van
mensenhandel.
Bij
vermoedens van gedwongen sekswerk kan
contact opgenomen worden met de
zorgcoördinatoren. Deze kunnen samen met
het mogelijk slachtoffer kijken naar
mogelijkheden om uit de situatie te komen.
Ze bieden hulp bij het vinden van opvang en
maatschappelijke ondersteuning.
Tevens ondersteunen ze bij het juridische
traject indien het mogelijk slachtoffer
aangifte wenst te doen.
Zoco@shop-denhaag.nl | 06-06-140 074 38
Stichting De Haven werkt al 25+ jaar onder
sekswerker, ongeacht geslacht of
overtuiging. De Haven verleent intensief
veldwerk: fysiek in de raamstraten, clubs,
privéhuizen, escort en SM studio’s (met
name in de regio Haaglanden), en online (in
de regio Hollands-Midden). Dit gebeurt met
een team van maatschappelijk werkers en
goed getrainde vrijwilligers. Medewerkers
spreken naast Nederlands ook Spaans, Thai,
Hongaars, Roemeens, Duits en Engels. Naast
het veldwerk biedt De Haven gespecialiseerd
prostitutie maatschappelijk werk en een
uitstapprogramma. Hieronder vallen o.a. ook
jobcoaching, taallessen, empowerment
activiteiten en een maatjesproject.

Sekswerkers kunnen voor (gratis) hulp
en advies contact opnemen met 0704020804 of 06-42848538 of per mail:
info@dehaven.nl. Meer informatie:
www.dehaven.nl/voor-mij . Exploitanten zijn
welkom om vrouwen door te verwijzen of
advies te vragen.

Instanties in regio Hollands Midden betrokken bij sekswerk

HEIT P houdt toezicht in de vergunde
prostitutiebranche doormiddel van het
uitvoeren van bestuursrechtelijke controles bij
seksbedrijven.
Tevens zijn wij regelmatig aanwezig in de
prostitutie raamstraten en maken contact met
de verschillende sekswerkers doormiddel van
gesprekken.
Als een exploitant vragen heeft kan hij of zij ten
allen tijde contact opnemen met het HEIT
prostitutieteam.
Tevens
kan
de
exploitant/beheerder contact opnemen als er
signalen van mensenhandel zijn bij een
sekswerker of als er getwijfeld wordt of alles
goed gaat met een sekswerker. Bij signalen van
mensenhandel zal de politietoezichthouder
een intakegesprek houden met de sekswerker
en vervolgens de nodige stappen ondernemen
die nodig zijn.
06-22745085 | HEIT@denhaag.nl
06-22745085 | HEIT@denhaag.nl |
haags-economisch-interventieteam.den-haag@politie.nl
Zorgcoördinatie
slachtoffers mensenhandel
SHOP verzorgt de zorgcoördinatie voor
slachtoffers van mensenhandel. Bij
vermoedens van gedwongen sekswerk kan
contact opgenomen worden met de
zorgcoördinatoren. Deze kunnen samen met
het mogelijk slachtoffer kijken naar
mogelijkheden om uit de situatie te komen. Ze
bieden hulp bij het vinden van opvang en
maatschappelijke ondersteuning.
Tevens ondersteunen ze bij het juridische
traject indien het mogelijk slachtoffer aangifte
wenst te doen.
Zoco@shop-denhaag.nl | 06-140 074 38
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Sekswerkers kunnen hier terecht voor een
soa-test, behandeling van een soa, hepatitis B
vaccinatie, PEP of een keuzehulpgesprek.
088- 308 33 22
Spoed: 088 – 308 34 00
SOA-HIV@ggdhm.nl

Stichting De Haven werkt al 25+ jaar onder
sekswerker, ongeacht geslacht of overtuiging.
De Haven verleent intensief veldwerk: fysiek
in de raamstraten, clubs, privéhuizen, escort
en SM studio’s (met name in de regio
Haaglanden), en online (in de regio HollandsMidden). Dit gebeurt met een team van
maatschappelijk werkers en goed getrainde
vrijwilligers. Medewerkers spreken naast
Nederlands ook Spaans, Thai, Hongaars,
Roemeens, Duits en Engels. Naast het
veldwerk biedt De Haven gespecialiseerd
prostitutie maatschappelijk werk en een
uitstapprogramma. Hieronder vallen o.a. ook
jobcoaching, taallessen, empowerment
activiteiten en een maatjesproject.

Sekswerkers kunnen voor (gratis) hulp
en advies contact opnemen met 070-4020804
of 06-42848538 of per mail: info@dehaven.nl.
Meer informatie: www.dehaven.nl/voor-mij .
Exploitanten zijn welkom om vrouwen door te
verwijzen of advies te vragen.

