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Geachte mevrouw Kost, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de 
Christenunie over de aanpak van mensenhandel in Flevoland zoals ingediend op 15 november 2017. 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 19 december 
2017. 

Wij verzoeken u de statenleden in kennis te stellen van de vragen en antwoorden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter. 

mr.drs. T. van der Wal - J. Lodders 

inlichtingen bij 

E.M. Strating 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de Christenunie over de aanpak van 
mensenhandel. Ingediend op 15 november 2017, en de antwoorden daarop van het college van 
Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 19 december 2017 (2158911). 

/. Heeft het college kennis genomen van de Tiende Rapportage van de Nationaal Rapporteur, die is 
verschenen op 9 november? Zo nee, waarom niet? 

Ja, daar hebben wij kennis van genomen. 

2. Is het college het met de Christenunie eens dat mensenhandel een misdaad is, die met alle 
mogelijke middelen dient te worden bestreden? Zo nee, waarom niet? 

Wij vinden het voorkomen en bestrijden van mensenhandel een belangrijk thema. Nauw betrokken 
partijen zoals politie, justitie, gemeenten, huisartsen, KAAAR, inspectie SZW zijn actief in het 
bestrijden en voorkomen hiervan. Voor de prioritering van de hun beschikbare middelen zijn zij 
uiteraard grotendeels zelf verantwoordelijk. 

3. Volgens de opgave Krachtige Samenleving uit de Omgevingsvisie kan de provincie een rol spelen 
bij bovenlokale kwesties: De provincie bevordert, indien nodig, dit samenwerkend vermogen. En als 
de provincie een toegevoegde waarde heeft, doet ze mee. Bijvoorbeeld bij experimenten, die op 
bovenlokaal niveau bijdragen aan krachtiger samenleven. 
Is het college het met de Christenunie eens dat in een Krachtige Samenleving geen enkele ruimte 
kan bestaan voor welke vorm van mensenhandel dan ook en dat dit een bovenlokaal probleem is 
waar de provincie een toegevoegde waarde kan hebben? Zo nee, waarom niet? 

De provincie bevordert samenwerking tussen burgers, organisaties en overheden om te komen tot 
een sociale, duurzame en veilige samenleving. Voor onderwerpen die tot de kerntaken van de 
provincie behoren, nemen we hier een actieve en coördinerende, soms leidende rol in. 
Het bestrijden van (de gevolgen van) mensenhandel, hoort niet tot de kerntaken van de provincie. 
Voor zover het in onze mogelijkheden ligt, ondersteunen wij de coördinerende partijen voor wie het 
bestrijden van (de gevolgen van) mensenhandel, wel een kerntaak is. 

4. Uit de Tiende Rapportage blijkt dat bij een groot aantal gemeenten niet bekend is hoeveel 
slachtoffers van mensenhandel er in de betreffende plaats zijn; zelfs geeft een groot aantal 
gemeenten aan dat er geen sprake is van mensenhandel in hun gemeente. Uit de 
Slachtoffermonitor Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen die 18 oktober jl. verscheen, 
blijkt dat het werkelijk aantal slachtoffers waarschijnlijk meer dan zes keer hoger ligt dan het 
aantal geregistreerde slachtoffers. Hoeveel (geregistreerde) slachtoffers van mensenhandel zijn er 
in Flevoland, per gemeente? 

Wij beschikken niet over cijfers met betrekking tot (geregistreerde) slachtoffers van mensenhandel 
in de Flevolandse gemeenten. 

5. Het Scharlaken Koord, een organisatie uit Amsterdam die hulp verleent aan vrouwen en meisjes 
in de prostitutie, constateert dat er door strengere regelgeving in Amsterdam een verplaatsing van 
(ongeregistreerde) prostitutie plaatsvindt naar met name Almere. Kan het college inzichtelijk 
maken hoe groot dit zogenaamde 'waterbedeffect' is in onze provincie? Zo nee, waarom niet? 



Wij beschikken niet over (meerjarige) gegevens van legale en illegale prostitutie. 
De gemeente Almere beschikt mogelijk over gegevens m.b.t. gelegaliseerde prostitutie en een 
eventuele toename daarvan. De politie heeft wellicht inzicht in de mogelijke toename van 
overtredingen van illegale prostitutie. Of de beschikbare gegevens het door u genoemde 
waterbedeffect onderbouwen, is ons niet bekend. 

6. Eén van de aanbevelingen uit de Tiende Rapportage luidt: Elke gemeente dient te beschikken 
over specifiek, op de lokale omstandigheden toegespitst beleid over mensenhandel. Om 
verplaatsingseffecten te voorkomen, wordt gemeenten aanbevolen hun lokaal mensenhandel beleid 
op regionaal niveau af te stemmen. In een groot aantal Nederlandse gemeenten is geen specifiek 
beleid ten aanzien van mensenhandel, zo blijkt uit de Tiende Rapportage. Is er in de Flevolandse 
gemeenten specifiek beleid op dit onderwerp? Zo nee, waarom niet en is daar dan een 
(coördinerende) rol voor de Provincie weggelegd? 

In hoeverre er in onze gemeenten sprake is van beleid ten aanzien van mensenhandel, is ons niet 
bekend. Omdat de aanpak van mensenhandel in de eerste plaats ligt bij politie, justitie, KAAAR, 
inspectie SZW, en er ook een duidelijke relatie is met de taken van de gemeenten, ligt het niet in 
de rede dat de provincie op dit specifieke terrein een coördinerende rol speelt. 

7. In plaats van specifiek beleid te formuleren is het ook mogelijk dat gemeenten aanhaken bij 
regionaal beleid. Hoe is het regionaal beleid in Flevoland geregeld? Is er een gedegen ketenaanpak 
mensenhandel? Hoe is de relatie van de Flevolandse gemeenten met het Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum (RIEC)? Ontvangen alle Flevolandse gemeenten regelmatig rapportages van het 
RIEC? Zo nee, waarom niet? 

Er is in Flevoland geen regionaal beleid ten aanzien van mensenhandel. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor het organiseren van hun aanpak. Het RIEC kan daarbij assisteren. Het RIEC 
maakt geen rapportages ten aanzien van mensenhandel. Wel maakt het RIEC per gemeente een 
ondermijningsbeeld waarin het thema mensenhandel een belangrijke rol speelt. Daarnaast kunnen 
gemeenten casussen ten aanzien van mensenhandel (arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting en 
criminele uitbuiting) aandragen bij het RIEC om deze integraal (onder andere met politie, OM, 
Belastingdienst, ISZW, Douane, Kmar) op te pakken. Alle gemeenten zijn op de hoogte van deze 
mogelijkheid. Een aantal gemeenten heeft actief van die mogelijkheid gebruikt gemaakt. 

8. Eén van de aanbevelingen uit het in 2015 verschenen rapport van de Commissie Lenferink is dat 
er in elk van de 35 Nederlandse regio's een Zorgcoördinator Mensenhandel moet worden 
aangesteld. Uit een uitzending van Nieuwsuur van 30 oktober jl. blijkt dat dit slechts in 19 van de 
35 regio's is gebeurd. Flevoland is één van de regio's waar geen zorgcoördinator is aangesteld. Voor 
deze regio is Almere centrumgemeente en daarmee verantwoordelijk voor het aanstellen van een 
zorgcoördinator. Is het college bereid met de gemeente Almere hierover in gesprek te gaan en aan 
te dringen op het geven van prioriteit aan het aanstellen van een zorgcoördinator? Indien GS 
hiertoe niet bereid toe is waarom dan niet? 

Wij zijn bereid in het kader van het bestrijden van ondermijnende criminaliteit dit onderwerp bij 
de gemeente Almere te benoemen. 

9. Opvang van slachtoffers van mensenhandel vraagt een specifieke aanpak en begeleiding, het 
betreft vaak een zeer kwetsbare groep mensen. Hoe is de opvang van en zorg aan slachtoffers van 
mensenhandel geregeld per gemeente in Flevoland? 

Hoe de individuele gemeenten deze opvang geregeld hebben, is ons niet bekend. 



10. Hoe is de financiering van de aanpak van mensenhandel in Flevoland geregeld, nu en op langere 
termijn? 

Wij kunnen u niet aangeven hoe de verschillende betrokken partijen zoals politie, justitie, 
gemeenten, huisartsen, Kmar, inspectie SZW, hun begrotingen in meerdere jaren met betrekking 
tot aanpak mensenhandel hebben ingevuld. 
In onze provinciale begroting is hiervoor geen direct gelabeld geld beschikbaar. 

11. Kunt u inzichtelijk maken welke gemeenten een financiële bijdrage leveren aan de ketenaanpak 
mensenhandel, hoeveel zij bijdragen per gemeente, en hoe zich dit verhoudt tot het totale budget? 
Zo nee, waarom niet? 

Het totale landelijke budget is ons niet bekend. En ook de individuele (gelabelde) bijdrage van de 
(Flevolandse) gemeenten is ons niet bekend. 


