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Alstublieft. Voor u. Een magazine over uitbuiting van 

mensen. Wellicht vraagt u zich af: “Wat moet ik daarmee? 

Wat heb ik te maken met mensenhandel?” Misschien 

helemaal niets. Maar de kans is groot dat u in uw werk 

geconfronteerd wordt met vormen van mensenhandel.  

En misschien speelt u daar, zonder dat u het zich realiseert, 

wel een rol in.

Mensenhandel gaat namelijk niet alleen om uitbuiting van 

vrouwen in de prostitutie. Het gaat ook om uitbuiting in 

de horeca of in de landbouw. Om lage lonen, slechte  

of gevaarlijke huisvesting, dwang, bedreiging en mishan

deling. Kent u die gevallen? Vermoedt u dat er sprake is 

van mensenhandel? Of bent u degene die een prostituee, 

Een voorlichtingsmagazine? Wat móet ik ermee?

een mogelijk slachtoffer van mensenhandel, in uw taxi 

vervoert? Verhuurt u misschien een bungalow of een 

kamer aan buitenlandse arbeiders? Dan loopt u de kans 

dat u onbewust meewerkt aan het in stand houden van 

mensenhandel. 

In dit blad staan interviews met slachtoffers, verhalen van 

hulpverleners en artikelen over de manier waarop politie, 

gemeente en Openbaar Ministerie mensenhandel aanpak

ken. Ook is er aandacht voor de Proeftuin Mensenhandel 

Alkmaar, waarin de afgelopen jaren nieuwe manieren zijn 

gezocht om mensenhandel te bestrijden.  

Leest u het magazine eens rustig door. Herkent u signalen? 

Aarzel niet, en bel!

3 Slavernij is geen geschiedenis!
 Voorwoord burgemeester van Alkmaar Piet Bruinooge

4 “Als ik niet met ze sliep, werd ik geslagen”
 Interview met slachtoffer uitbuiting en geweld

6 Gezamenlijke aanpak uitbuiting loont
 Organisaties slaan handen ineen

9  Ik? Uitbuiten? Ik help alleen maar!
 Het Openbaar Ministerie over strafbaarheid mensenhandel

10 Maandenlang afgesloten van de buitenwereld in een vreemd land
 Leven in een nachtmerrie; interview met slachtoffer economische uitbuiting

12 “We kunnen ze alleen de weg wijzen”
 GGD kent de échte prostitutiewereld

13 Overlast leidt tot ontmaskering
 Woonwaard alert op onschuldig lijkende meldingen

14 “Eén belletje had mij enorm veel ellende kunnen besparen”
 Prostitutieslachtoffer schudt de wereld wakker

16 Hulp aan slachtoffers
 Mensonterende situaties bij controles bedrijven

18 Van der Valk bindt strijd aan met hotelprostitutie
 Hotelketen werkt de hotelprostitutie zoveel mogelijk tegen

19 Hoe herken je signalen van mensenhandel?
 Herken de signalen en meld ze aan de politie



Mensen die worden uitgebuit, die tegen hun wil in de 

horeca, landbouw of prostitutie werken, dat is niet iets 

van lang geleden of uit een ver land. Mensenhandel 

bestaat ook vandaag nog in Nederland. Sterker, het is 

dagelijkse praktijk in mijn eigen stad Alkmaar. Slavernij is 

dus geen geschiedenis! En dat is een ondraaglijke 

gedachte. Daar wil je als burgemeester alles tegen doen. 

Nu was de aanpak van mensenhandel vooral een taak van 

politie en justitie. Als korpsbeheerder had ik er wel mee 

te maken, maar niet als burgemeester. En dat zinde mij 

niet! Gemeenten, maar ook andere uitvoerende organi

saties, pikken eerder signalen op van slachtoffers en 

mogelijk daders. Ik wil, met andere woorden, juist aan de 

voorkant van de problematiek zien te komen. 

Personen en organisaties werken soms bewust, maar ook 

vaak onbewust, mee aan mensenhandel. De vastgoedei

genaar die woonruimte beschikbaar stelt. De uitkerings

gerechtigde die ‘als vriendendienst’ woonruimte beheert. 

Maar ook de taxichauffeur die onwetend slachtoffers van 

woon naar werkplek transporteert. Belangrijk is die 

signalen op te pikken en uit te wisselen. Met langs elkaar 

heen werkende overheden en instanties kunnen crimine

len vrijuit hun gang gaan. 

Het bestrijden van mensenhandel vraagt dus om een 

‘integrale aanpak’. Om barrières op te werpen tegen deze 

onmenselijke praktijken moeten overheden en instanties 

nauw met elkaar optrekken. De proeftuin Mensenhandel 

Alkmaar laat zien dat die samenwerking een zoektocht is 

met veel valkuilen en frustraties. Door alle middelen 

gelijktijdig in te zetten loop je aan tegen een woud van 

wetten en regels. Van bestuursrecht tot belastingrecht en 

van privacyregels voor woningbouwverenigingen tot 

toetsingscriteria voor justitiële informatieverstrekking. 

Voor het opwerpen van barrières moeten we vaak eerst 

deuren openen, die we als overheid zelf zwaar hebben 

vergrendeld. 

De grote winst van de proeftuin is dat die deuren zijn 

opengegaan, dat politie en justitie samen optrekken met 

gemeenten, belastingdienst en GGD, maar ook met 

woningbouwverenigingen en de Kamer van Koophandel. 

Zo blijkt het toch mogelijk om in te grijpen en barrières 

op te werpen. We zitten als partijen in de keten nu veel 

dichter tegen elkaar aan, en versterken elkaar. Zo kunnen 

we een vuist maken tegen uitbuiting. 

Piet Bruinooge

Burgemeester van Alkmaar

Voorzitter proeftuin Mensenhandel Alkmaar

Lid landelijke Taskforce Mensenhandel

Slavernij is geen geschiedenis!
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De nachtmerrie van Lei begon toen 

ze zestien jaar was en in een klein 

dorpje op het Chinese platteland 

woonde. De omstandigheden en 

vooruitzichten waren zo slecht, dat 

ze de kans in de grote stad te gaan 

werken en geld voor haar familie te 

verdienen met beide handen 

aangreep. Vijf andere meiden gingen 

mee. In de Chinese stad kwamen ze 

echter nooit terecht.

Mensensmokkel

Lei belandde in een mensensmokkel

transport naar Europa. Wekenlang 

werd ze in busjes, vrachtwagens, 

treinen en boten verstopt en van de 

ene naar de andere locatie vervoerd. 

Regelmatig had ze gedwongen seks 

met mannen. De jonge Lei was 

doodsbang en had geen idee wat 

haar overkwam, zo blikt ze in 

redelijk verstaanbaar Nederlands 

terug. “Het was heel donker en ik 

moest altijd stil zijn. ‘Jij iets zeggen, 

ik jou dood maken’, gebaarden de 

mannen. Ik verstond niets en wist 

nooit waar ik heen ging of wat er 

ging gebeuren.”

Na ongeveer een maand kwam ze 

aan op de eindbestemming van haar 

reis: Amsterdam. Een Amsterdammer 

had geld voor haar betaald en sloot 

Lei op zijn piepkleine zolderkamertje 

op. Lei: “Er paste nauwelijks een bed. 

Geen toilet. Geen water. Geen televisie, lamp of koelkast met eten. De Chi-

nese Lei zat een jaar lang onder onmenselijke omstandigheden opgesloten 

op een Amsterdams zolderkamertje, waar slechts een minuscuul raampje 

voorkwam dat het ook overdag stikdonker was. Hier had ze gedwongen 

seks met haar ‘baas’ en tientallen bezoekers.

Er was geen lamp en ik kreeg slechts 

af en toe een klein beetje eten en 

drinken. Drie keer per week mocht  

ik beneden douchen. Ik moest vaak 

samen met mijn baas ‘slapen’. Twee 

keer per week kwamen ook andere 

mannen met mij ‘slapen’. Als ik dat 

niet deed, werd ik geslagen.”

Onmenselijk

Lei heeft het zichtbaar zwaar met 

het oprakelen van haar tijd op de 

Amsterdamse zolderkamer. Met 

Bevrijding nabij

Een keer had Lei de stille hoop dat ze kon worden bevrijd van haar 

zolderkamer. Nadat ze beneden had gedoucht, stond ze door het raam 

oog in oog met een man die naast het huis stond. Ze hoopte vurig dat 

de man dit ergens zou melden. Dit gebeurde niet. Ook de tientallen 

klanten die Lei op haar zolderkamer bezochten, hebben tot op heden 

hun mond gehouden.

                  “Als ik niet 
       met ze sliep, 
werd ik geslagen”
“Als ik niet 
    met ze ‘liep, 
    werd ik geslagen”

Jaar opgesloten op donkere zolderkamer

Naam: Lei  *  Leeftijd: 23  *  Woonplaats: ergens in Nederland  *  Slachtoffer van: mensensmokkel en –handel, gedwongen prostitutie
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vochtige ogen en een brok in haar 

keel toont ze zich echter vastbeslo

ten om haar verhaal naar buiten te 

brengen. Ze beseft dat het de enige 

manier is om haar eigen trauma  

te verwerken én wellicht dat van 

andere meisjes te voorkomen. De 

moed om haar verhaal te doen 

ontstond zo’n vier jaar na haar 

ontsnapping. Want na twaalf helse 

maanden op de zolderkamer wist  

Lei weg te glippen.

“Ik probeerde heel vaak weg te 

lopen”, vervolgt Lei, “maar ‘baas’ 

had alle deuren en ramen afgesloten. 

Als hij zag dat ik wilde vluchten, 

werd hij heel boos en mishandelde 

hij mij. Maar één keer toen hij weer 

eens dronken in slaap was gevallen, 

wist ik de sleutel te pakken en weg 

te rennen.”

De eerste landgenoten die Lei 

tegenkwam, klampte ze direct aan. 

Zij hielpen haar op weg richting het 

asielzoekerscentrum (AZC) in Ter 

Apel. Lei sprak geen woord Neder

lands, had geen idee waar ze terecht 

was gekomen en wist niet of ze de 

mensen in het AZC kon vertrouwen. 

Ze hield haar verhaal voor zich. Tot 

overmaat van ramp ontdekte ze na 

enkele weken dat ze zwanger was.

Veel zorgen

Haar zwangerschap leidde tot de 

geboorte van een kerngezond 

dochtertje. Inmiddels woont de 

23jarige Lei met haar 5 jaar oude 

dochtertje in een rijtjeswoning 

ergens in het zuiden van Nederland. 

Ze heeft geen idee of ‘baas’ of een 

van de vele bezoekers de vader is. 

Naast het moederschap studeert Lei. 

Maar haar leven is lang niet zo 

onbezorgd als ze graag zou willen.

Lei is nog elke nacht bang in het 

donker en slaapt alleen met het licht 

aan. Bovendien vreest ze dat ‘baas’ 

haar een keer vindt. Daar komt bij 

dat haar huidige leventje is gebouwd 

op een zeer wankele basis. Doordat 

ze bij het AZC aanvankelijk niet 

durfde te vertellen wat er precies 

met haar was gebeurd, kwam het 

politieonderzoek pas jaren later op 

gang.

‘Baas’ was toen al lang gevlogen. De 

politie zoekt nog altijd naar bewijzen 

die haar hartverscheurende verhaal 

kunnen ondersteunen. Als dat niet 

lukt dreigt ze haar verblijfsvergun

ning te verliezen en samen met haar 

dochter uit ons land te worden 

gezet. En terwijl Lei een bang leven 

vol onzekerheden leidt, lopen de 

daders van al het kwaad hoogst 

waarschijnlijk nog vrij rond.

Noot redactie: Het verhaal is waar gebeurd, 

de naam Lei is bedacht. Haar ware identiteit 

is bij de uitgever bekend.

 

Ik verstond niets en wist nooit waar 
ik heen ging of wat er ging gebeuren.”

Geen contact met familie

Lei heeft sinds haar gedwongen vertrek uit China  zeven jaar geleden  

nooit meer contact gehad met haar familie. Een telefoon en een post

adres kennen ze op het armoedige Chinese platteland niet en erheen 

gaan is onmogelijk omdat ze Nederland daarna niet meer in komt.  

Lei hoopt haar familieleden na het bemachtigen van een Nederlands 

paspoort ooit weer te kunnen opzoeken.
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Lange tijd werd de omvang van mensenhandel in ons 

land onderschat. Tot enkele jaren geleden. Waar de 

overheid met de opheffing van het bordeelverbod in 

2000 even de hoop had iets goeds in werking te hebben 

gezet, was nog geen tien jaar later sprake van een koude 

douche. “Het is een illusie te denken dat een schone, 

normale bedrijfstak is ontstaan.”

Dwang

De opheffing van het bordeelverbod maakte de weg vrij 

voor zelfstandig ondernemerschap in de prostitutie. In 

combinatie met het vrije verkeer van werknemers binnen 

de EUlanden ontstonden echter situaties rond de 

uitbuiting van vrouwen die hun weerga niet kenden. 

Slachtoffers werden met mooie verhalen naar Nederland 

gelokt of simpelweg ontvoerd. Eenmaal hier beland, 

werden ze gedwongen in de prostitutie te werken. De 

slachtoffers, totaal afhankelijk, spraken de taal niet en 

werden bedreigd, mishandeld en weggestopt.

“Mensenhandel is van oudsher enorm moeilijk op te 

sporen en te bestrijden”, zegt korpsexpert mensenhandel 

Hans Booij van de politie NoordHolland Noord. “Het 

voltrekt zich uit het zicht en vaak zitten er meedogenloze 

organisaties achter. Ze zaaien angst en intimideren. 

Slachtoffers zijn radeloos en reddeloos. Ze zitten in een 

onbekend land waar ze de weg, de taal en de regels niet 

kennen. En als ze eenmaal in aanraking komen met de 

politie, durven ze de waarheid niet te vertellen. Uit angst 

dat hen iets overkomt of omdat ze bang zijn dat familie

leden in eigen land iets overkomt. Of omdat ze de politie 

simpelweg wantrouwen.”

Voedingsbodem

Daders opsporen en met succes voor de rechter brengen 

werd – ook doordat organisaties steeds professioneler 

opereren – moeilijker en moeilijker. Zo groeide de 

behoefte aan een aanpak waarbij meer partijen dan 

alleen politie en justitie zijn betrokken, aldus officier van 

Gezamenlijke aanpak uitbuiting loont

Uitbuiting van mensen komt ook in ons land voor. De betrokkenheid van een groeiend aantal organisaties en  

instellingen bij het tegengaan van uitbuiting (mensenhandel) maakt het steeds beter mogelijk misstanden te  

bestrijden. Dit heeft een proefproject in Alkmaar de afgelopen twee jaar uitgewezen. 

Zand strooien in de mensen
handelmachines
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mogelijkheden om te voorkomen dat verhuurders 

(bewust of onbewust) meewerken aan uitbuiting.

Veiligheidshuis

De uitvoering van de proef was in handen van het 

Veiligheidshuis regio Alkmaar. Hierin startten Openbaar 

Ministerie, politie en gemeente medio 2009 de samen

werking om de veiligheid in de stad te verbeteren. Tijdens 

de proef over mensenhandel ging de aandacht onder 

meer uit naar verdere verbetering van wat landelijk het 

‘barrièremodel’ wordt genoemd. Dat is een methode 

waarmee gemeenten, politie en justitie in samenwerking 

met andere organisaties zoveel mogelijk hindernissen 

opwerpen om criminelen de pas af te snijden.

“Uitgangspunt was de vraag: als het niet lukt de daders in 

de cel te krijgen, wat kunnen we dan wél?”, zegt Marco 

van Sprang. “Het kan niet anders dan dat rond de 

mensenhandel goed geoliede, criminele machines 

draaien. Want hoe weet een uitbuiter in Roemenië anders 

dat Alkmaar bestaat? Hoe komt hij hier aan een kamer? 

Hoe weet hij dat het bevolkingsregister bestaat? Dat een 

inschrijving nodig is bij de Kamer van Koophandel? Er 

zitten organisaties achter die dat soort dingen regelen. 

 “Van groenvoorziening 
tot het UWV tot de KvK: 
alle medewerkers weten 
waarop ze moeten letten”

justitie mensenhandel Erik Visser van het Openbaar 

Ministerie in Haarlem en Alkmaar. “We weten inmiddels 

dat we met het strafrecht alléén nooit paal en perk aan 

mensenhandel kunnen stellen”, zegt hij. “Politie en 

justitie zien niet alles en weten niet alles. En als we iets 

weten, dan is dat nog geen bewijs. Door samen te werken 

met andere partijen zien we meer en horen we meer. 

Samen zijn we meer dan de som der delen.”

Als eerste ‘natuurlijke’ partner voor politie en justitie 

kwamen de gemeenten in beeld. Ook zij hebben de taak 

regels te handhaven. Bovendien verlenen gemeenten 

vergunningen en hebben baliemedewerkers van de 

afdelingen Burgerzaken persoonlijk contact met mensen 

die zich willen laten inschrijven in het bevolkingsregister. 

Daarnaast vormen gemeenten een brug naar organisaties 

die verder van politie en justitie afstaan, maar die wel een 

belangrijke rol kunnen spelen, zoals woningcorporaties, 

de GGD en de Kamer van Koophandel (KvK).

“De afgelopen jaren is de gemeente de spin in het web 

gebleken bij het samenbrengen van partijen”, zegt 

beleidsadviseur openbare orde en veiligheid Marco van 

Sprang van de gemeente Alkmaar. Hij was nauw betrok

ken bij het proefproject in de Kaasstad, waarbij twee 

zaken met name centraal stonden. Ten eerste werd 

gekeken hoe organisaties en mensen die verdienen aan 

uitbuiting financieel kunnen worden aangepakt, met 

name als er onvoldoende bewijs is om ze voor de rechter 

te brengen. Daarnaast werd het thema huisvesting onder 

de loep genomen. Hierbij ging het om onderzoek naar 

Mogelijke slachtoffers van mensenhandel in Noord-Holland Noord:

•  Totaal in 2010: 43.

• Tot en met juli 2011: 12.

•  Meestal vrouw.

•  Meestal seksueel uitgebuit.

•  Meeste slachtoffers komen uit Nederland. Gevolgd door o.a. Hongarije, Nigeria, Bulgarije en Roemenië.

•  CoMensha: “Samenwerking tussen politie, gemeente en Veiligheidshuis in NoordHolland Noord goed zichtbaar  

in het aantal meldingen.”

Bron: www.comensha.nl. Het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) registreert onder meer het aantal mogelijke slachtoffers dat bij 
hen bekend is. Ook regelt CoMensha de eerste opvang van (vermoedelijke) slachtoffers en zet de hulpverlening in gang.
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Het is bijna ondoenlijk die hele machine in een keer stop 

te zetten. Maar we kunnen er wel zoveel zand in proberen 

te strooien dat hij gaat haperen en uiteindelijk stuk gaat.”

Door samenwerking en steeds betere informatieuitwisse

ling lukt dit steeds beter. Als voorbeeld wijst Van Sprang 

op de manier waarop niet lang geleden een Alkmaarder 

werd aangepakt die kamers verhuurde aan prostituees. 

“Bij het verhoor van de prostituees heeft de politie hen 

gevraagd hoeveel huur ze betaalden. Die gegevens zijn 

overgedragen aan de Belastingdienst, die ze naast de 

belastingaangifte van de kamerverhuurder heeft gelegd. 

Toen bleek dat die getallen niet overeen kwamen en hij 

het verschil opstreek, kreeg hij een terugbetalingsplicht 

en een boete opgelegd. Omdat hij die vervolgens niet 

kon betalen, legde de Belastingdienst beslag op zijn 

eigendommen. Bovendien heeft de gemeente hem 

gekort op zijn uitkering. Extra pluspunt is dat we de 

groep waarvoor hij werkte in kaart hebben gebracht. 

Die organisatie weet dat en is niet blij.”

Tijdens de proef is gebleken dat de samenwerking een 

schat aan signalen en informatie oplevert. Van Sprang: 

“Van de gemeentelijke groenvoorziening tot het UWV 

tot de Kamer van Koophandel: als medewerkers weten 

waarop ze moeten letten, pikken ze signalen op. En we 

komen steeds verder. De Kamer van Koophandel noteert 

kentekenplaten van taxi’s die buitenlandse prostituees 

afzetten die zich komen inschrijven. Vervolgens contro

leert de Belastingdienst of die rit door het taxibedrijf is 

geregistreerd. Zo niet, dan heeft de chauffeur een 

probleem. Zo ja, dan gaat de politie bij het bedrijf langs 

om te vertellen waaraan het onbedoeld meewerkt. Het 

creëren van die bewustwording is vaak al voldoende.”

‘Zachte’ informatie

Volgens mensenhandelexpert Hans Booij van de politie 

NoordHolland Noord komt door de samenwerking 

bovendien veel vaker

dan vroeger zogenoemde ‘zachte’ informatie beschik

baar. Veelal zijn het niet meer dan eerste signalen, 

onvoldoende om een echt onderzoek te starten. Maar de 

politie komt mogelijke misstanden zo in een vroeg 

stadium op het spoor. “Het kan gebeuren dat Bureau 

Jeugdzorg en een leerplichtambtenaar zich zorgen 

maken over een meisje dat lijkt af te glijden of onder 

invloed van een mogelijk fout vriendje dreigt te komen. 

In overleg besluiten we hoe we zo’n zaak oppakken. 

Soms is daar een rol voor de politie, soms niet. Maar we 

weten dan wel dat er mogelijk iets speelt.”

Voorkomen is beter dan genezen. Op basis van de 

bevindingen in de afgelopen jaren noemen Openbaar 

Ministerie, politie en gemeente de gezamenlijke aanpak 

unaniem dé manier om uitbuiting en mensenhandel 

effectiever aan te pakken. Officier van justitie Erik Visser 

ziet in dat opzicht samenwerking met steeds meer 

partijen ontstaan. “Het gevaar is dat criminele organisa

ties zich hierdoor verder terugtrekken om uit het zicht te 

blijven. Dus waar we nu praten met woningcorporaties, 

overleggen we over een paar jaar misschien wel met 

camping en vakantieparkeigenaren. Zo wordt de aanpak 

steeds fijnmaziger.”

Hij noemt dat een rode draad in de aanpak. “Twee dingen 

zijn belangrijk. Over en weer moet je informatie durven 

delen. Voor politie en justitie was dat in het begin lastig, 

omdat veel informatie gevoelig is. Maar inmiddels 

hebben we die slag te pakken. Het tweede punt is 

dat een integrale aanpak beter werkt naarmate je 

met meer partijen samenwerkt, ook als dat organisa

ties zijn die op het eerste gezicht niet voor de hand 

liggen. Als we daar voor blijven openstaan kan de 

bestrijding van mensenhandel nog veel aan kracht 

winnen.”

Proefprojecten
Verspreid over het land hebben de afgelopen jaren 

onder toezicht van de Taskforce Mensenhandel zes 

verschillende proefprojecten gedraaid. Doel van deze 

‘proeftuinen’ was nieuwe middelen en methoden te 

ontwikkelen om mensenhandel tegen te gaan.  

De kennis en ervaring die is opgedaan in de projecten 

komen landelijk beschikbaar, zodat ook andere 

gemeenten er gebruik van kunnen maken. In Alkmaar 

was een van de zes ‘proeftuinen’ ondergebracht.
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Wanneer iemand wordt uitgebuit is de dader strafbaar. 

Maar geldt dat ook voor mensen die uitbuiting moge-

lijk maken?

Een taxichauffeur rijdt iedere dag een meisje van haar 

zolderkamertje naar haar werk. Het meisje werkt als 

prostituee. De chauffeur weet dat het meisje al haar 

inkomsten moet afstaan en heel armoedig leeft. Toch rijdt 

hij haar iedere dag naar haar werk en weer naar huis.  

Hij doet immers gewoon zijn werk: mensen vervoeren.

Dat klopt. Maar hij draagt eraan bij dat de uitbuiting in 

stand gehouden kan worden. Hij is een zogeheten 

faciliteerder, ook al is het misschien niet eens opzettelijk. 

Hij wist het of had het kunnen weten. Hij is daarmee 

medeplichtig en riskeert een gevangenisstraf van 8 jaar.

Uitbuiting betekent dat iemand onrechtmatig profiteert 

van iemand anders. Uitbuiters laten slachtoffers bijvoor

beeld zes dagen per week, 12 uur per dag, werken onder 

erbarmelijke omstandigheden. Slachtoffers verdienen 

nagenoeg niets of moeten hun inkomsten afstaan.  

Ze worden misschien zelfs gedwongen, bedreigd of 

mishandeld. Ze worden gehuisvest in overvolle huizen of 

piepkleine kamertjes. Misschien dachten ze wel in een bar 

te gaan werken, maar belandden ze in de prostitutie.

Vaak is bij uitbuiting sprake van dwang. Maar ook als 

iemand vrijwillig ergens werkt kan er vsprake zijn van 

uitbuiting. Bijvoorbeeld doordat hij beduidend minder 

In mei 2011 kreeg een exploitant van een escortbureau 9 maanden cel. Hij 

had een escortdame van een ander bureau geleend die daar werd uitgebuit. 

Hij had dat kunnen weten en was dus ook schuldig aan mensenhandel.

Een man liet jongeren onder valse voorwendselen een telefoonabonnement afslui-

ten. Die kregen torenhoge rekeningen. Zijn vriendin ging mee naar de belwinkel om 

zijn verhaal geloofwaardiger te maken en faciliteerde zo de 

uitbuiting. Ze kreeg 9 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. En ze moest 

een schadevergoeding betalen van €4450.

dan het minimumloon verdient. Of doordat misbruik is 

gemaakt van iemands positie of situatie. Zoals bij een 

meisje uit een arm land dat graag een beter bestaan wil 

en in haar uitzichtloze situatie geen andere mogelijkheid 

ziet dan met iemand mee te gaan naar Nederland om 

daar als prostituee te werken. Ook dit is een vorm van 

uitbuiting.

Een andere vorm van uitbuiting betrof jongeren die  

met een verzonnen verhaal over promotiewerk werden 

misleid een telefoonabonnement af te sluiten. 

De bijbehorende telefoons moesten ze afdragen aan  

de verdachte in deze zaak. Naderhand werden deze 

jongeren geconfronteerd met hoge telefoonrekeningen, 

omdat anderen met hun abonnement hadden gebeld.

In het wetboek van strafrecht wordt uitbuiting ‘mensen

handel’ genoemd. Het Openbaar Ministerie brengt 

dergelijke zaken voor de rechter. Ook in Nederland komt 

mensenhandel voor, ook al is het niet altijd zichtbaar. Niet 

alleen de daadwerkelijke daders zijn strafbaar.  

Ook mensen die uitbuiting faciliteren of ervan profiteren 

kunnen voor de rechter worden gebracht. Zoals de 

taxichauffeur. Of degene die woonruimte beschikbaar 

stelt waar een slachtoffer wordt gehuisvest. Een hotel dat 

kamers beschikbaar stelt aan een prostituee die wordt 

uitgebuit. Een uitzendbureau dat bemiddelt zodat een 

slachtoffer kan worden uitgebuit in bijvoorbeeld de 

landbouw. Al deze mensen zijn ook strafbaar als ze wisten 

of hadden moeten vermoeden dat iemand werd uitgebuit.

‘Ik? Uitbuiten? Ik help alleen maar!’
Het OM over strafbaarheid
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Naam: Sergei     Leeftijd: midden dertig      Woonplaats: ergens in Nederland      Slachtoffer van: economische uitbuiting

“Het was leven in pure slavernij”

Zijn verhaal begint in de eerste helft 

van 2010. Omdat het Sergei in 

Oekraïne niet lukte zijn gezin te 

onderhouden, besloot hij werk in het 

buitenland te zoeken. Hij vond een 

bedrijf dat hem in Nederland aan de 

slag kon helpen. Legaal. Met een 

eenjarig contract voor een baan als 

magazijnmedewerker, een goed 

salaris en dito huisvesting in het 

vooruitzicht stapte hij op de bus. Het 

werd een lijdensweg die hij nooit zal 

vergeten.

Tot in Nederland was er weinig aan 

de hand. Op een via het Poolse 

consulaat geregeld visum kwam hij 

de EU binnen. De reis verliep 

vlekkeloos. Tot de mensen die hem in 

Amsterdam zouden opvangen er niet 

waren. Op vakantie, hoorde hij toen 

Maandenlang  afgesloten
             van de buitenwereld 
   in een vreemd land

hij het bedrijf in Oekraïne belde. Dat 

beloofde andere opvang te regelen. 

Niet veel later werd hij opgepikt 

door een geblindeerde bus en 

vervolgde hij zijn reis. Onderweg 

naar ‘ergens’.

Bedrog

Gepland bedrog, oordeelt hij 

achteraf. Na een rit van ruim een uur 

belandde hij met reisgenoten in een 

hotel. Hier werden ze gedwongen 

hun geld af te dragen en hun 

paspoort af te staan. “Het geld was 

om het hotel te betalen. Dat zou 

later worden verrekend met mijn 

salaris. Het paspoort was nodig om 

een kopie te maken. Maar dat 

geloofde ik niet. Ik heb het verstopt 

en gezegd dat ik het niet kon 

vinden.”

Na vier dagen ging hij aan het werk. 

Niet als magazijnmedewerker, maar 

in de bouw en later – onder erbarme

lijke omstandigheden  op het land. 

“Je wist nooit waar je zou belanden. 

We werden achterin geblindeerde 

busjes vervoerd.” Op een dag, het 

was na enkele weken, moest hij op 

stel en sprong het hotel uit vanwege 

een politiecontrole. “Toen begreep ik 

dat er iets helemaal niet goed zat.”

 

Sergei belandde bij een boer, waar 

hij in een grote schuur tussen Poolse 

collega’s werd gestopt om te 

verdonkeremanen dan hij uit 

Oekraïne kwam. Hij had onderdak en 

eten. Maar hij had geen cent, sprak 

de taal niet en wist de weg niet. 

Eenmaal wist hij een telefoon te 

bemachtigen en het bedrijf in 

Vier maanden lang leefde Sergei uit Oekraïne in een nachtmerrie. Hij  

zat weggestopt in hotelkamers en in hooischuren. Hij werd vervoerd in 

geblindeerde bestelbusjes zonder te weten waarheen of wat hij ging doen. 

Hij kreeg geen cent voor het werk dat hij deed – en werd bedreigd als hij 

erom vroeg. Hij had geen telefoon en geen contact met thuis of de buiten-

wereld. En altijd, altijd was er de angst voor de politie.

Maandenlang  afgesloten
        van de buitenwereld 
                     in een vreemd land
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Maandenlang  afgesloten
             van de buitenwereld 
   in een vreemd land

Oekraïne te bellen dat het werk voor 

hem had geregeld. “Daar zeiden ze: 

we kennen u niet. Wie bent u?” De 

boer voor wie hij werkte wilde niet 

helpen. Die zat in het complot. En 

naar de politie durfde hij niet. “Daar 

waren we als de dood voor. We 

kregen verhalen te horen over 

vreselijke gevangenissen, stenen 

kelders zonder ramen waar we 

nauwelijks te eten kregen en waar 

we minimaal een half jaar moesten 

zitten. Daarna zouden we worden 

gedeporteerd.”

Bedreigingen

Geld zag hij nooit. “Na de eerste 

maand kregen we te horen dat er bij 

de boekhouding problemen waren 

en dat we niet konden worden 

uitbetaald. Ik voelde nattigheid, 

maar dacht: het zou kunnen. Toen 

we een maand later nog steeds niets 

hadden gevangen, wist ik dat het 

echt foute boel was. Ik begon vragen 

te stellen. Eerst werd ik aan het 

lijntje gehouden. Toen ik bleef 

doorvragen, werd ik bedreigd.’’

Vier maanden duurde de horrorfilm 

waarin hij ongewild een rol vervulde. 

Toen werd hij bij een routinecontrole 

opgepakt. Bij de politie trof hij een 

rechercheur met wie het klikte. Als 

een van de weinigen deed hij zijn 

verhaal. Uit woede, verontwaardi

ging. “Ik was niet bang meer voor 

middeleeuwse kerkers of deportatie. 

Ik wilde dat degenen die me dit 

hadden aangedaan zouden worden 

gepakt en gestraft.”

Achteraf overheerst nog steeds het 

gevoel van machteloosheid. Bij tijd 

en wijle valt het hem zwaar zijn 

verhaal te doen. Soms is hij zichtbaar 

emotioneel, als hij de gebeurtenissen 

herbeleeft. Hij is kritisch op zichzelf, 

onderkent dat hij te goed van 

vertrouwen is geweest. Maar hij 

noemt het “ongelooflijk” dat wat 

hem is overkomen in het moderne en 

beschaafde Europa mogelijk is. “Het 

is pure slavernij.”

Corrupt

Achter de economische uitbuiting 

moeten grote criminele netwerken 

schuilgaan, zegt hij. Het kan bijna 

niet anders dan dat bij verschillende 

overheidsdiensten corrupte ambtena

ren werken. “Anders kunnen dit 

soort operaties onmogelijk worden 

uitgevoerd. Het bedrijf dat mij hier 

naartoe heeft gebracht – en dat in 

Oekraïne een heel goede naam heeft 

– kan dit ook nooit alleen hebben 

georganiseerd.”

Hij doet zijn verhaal mede om 

anderen te helpen, zegt hij. “Toen ik 

in Nederland was, zijn er momenten 

geweest dat mensen moeten hebben 

gezien of gevoeld dat er iets niet 

klopte. Op het land. In de bus. In het 

hotel. Die hebben misschien iets 

vermoed, maar niets gedaan. De 

mensen hebben geen vermoeden 

wat zich in hun land afspeelt. Ik 

hoop dat dit helpt de ogen te 

openen.”

Noot redactie: Het verhaal is waar gebeurd, 

de naam Sergei is bedacht. Zijn ware 

identiteit is bij de uitgever bekend.
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Een recept voor anticonceptie, 

hoofdpijnklachten of behoefte aan 

een soatest; het bezoek van prosti

tuees aan de prostitutiespreekuren 

van de GGD heeft altijd een ‘gezond

heidsaanleiding’. De GGD Hollands 

Noorden houdt deze speciale 

spreekuren drie middagen in de 

week in Alkmaar en ze zitten 

nagenoeg altijd bomvol. “Prostitutie 

is een vak waar gezondheidsklachten 

relatief snel kunnen voorkomen”, 

vertelt Aleid ter Horst, al twintig jaar 

als sociaal verpleegkundige actief bij 

de prostitutiespreekuren. Veel 

lichamelijk contact, lang op een stoel 

wachten op een klant en continu in 

een kleine ruimte verblijven. Het zijn 

arbeidsomstandigheden die gezond

heidsproblemen in de hand werken. 

Ter Horst: “Ook stress en eenzaam

heid werken gezondheidsklachten in 

de hand.”

Vertrouwen

Ze gaat verder: “Soms vertellen 

vrouwen ook dat ze met het werk 

willen stoppen of zijn mishandeld 

door hun pooier, maar dat blijft altijd 

onder ons.” Collega Ondine Mourits, 

arts infectiebestrijding, vult haar aan. 

“Als een vrouw blauwe plekken 

heeft, vragen we wel hoe dat komt. 

Is ze mishandeld? Dan leggen we uit 

dat ze aangifte kan doen. En als ze 

wil stoppen met het werk dat ze  

naar een uitzendbureau kan of een 

uitkering kan aanvragen. Maar wij 

lichten de politie niet in vanwege ons 

beroepsgeheim. Dat kan soms best 

frustrerend zijn, maar de vertrou

wensband zetten we nooit op het 

spel.”

“Het kost vaak veel tijd om dit 

vertrouwen op te bouwen en te 

onderhouden”, zo licht Ter Horst toe. 

Ze bezoekt wekelijks de Achterdam, 

maakt daar een praatje met de 

vrouwen en stelt zich aan nieuwe 

prostituees voor. “Uiteindelijk werkt 

dat, want voor de meeste vrouwen is 

dit een vreemd land en dan is het 

prettig om een vertrouwd gezicht te 

zien. Als er dan eens iets is, stappen 

ze toch sneller naar mij toe omdat ze 

me al kennen.”

Zelf doen

Volgens Mourits is aangifte doen als 

er problemen zijn lang niet altijd de 

juiste oplossing. Als de dader weer vrij 

komt, kunnen de problemen groter 

worden. De GGD attendeert vrouwen 

daarom ook op de mogelijkheid van 

een oriënterend gesprek met de 

politie waarin ze worden uitgelegd 

welke stappen ze kunnen onderne

men en wat de consequenties 

daarvan zijn. Mourits: “Soms is het al 

genoeg als een prostituee tegen haar 

pooier zegt: ‘ik heb de politie 

gesproken en ken mijn rechten, dus 

stop er maar mee.’ Dat verschilt 

echter per situatie. Wij kunnen de 

vrouwen altijd de weg wijzen, maar 

de rest moeten ze zelf doen.”

Voor veel buitenlandse prostituees op de Alkmaarse Achterdam zijn de  

medewerkers van de GGD de enige vertrouwenspersonen die ze hier  

hebben. GGD’ers weten daardoor soms dat er iets mis is en maken dat  

bespreekbaar. “Het beroepsgeheim kan soms best frustrerend zijn.”

GGD in Veiligheidshuis

De GGD Hollands Noorden is een van de spelers binnen het Veiligheidshuis 

Alkmaar, een samenwerkingsverband tussen verschillende regionale 

veiligheidspartners. De GGD praat daar met politie, gemeente Alkmaar, 

Openbaar Ministerie en CoMensha onder meer over (potentiële) slachtof

fers, daders en faciliteerders van mensenhandel. De GGD geeft hier alleen 

informatie over cliënten die daar persoonlijk toestemming voor hebben 

gegeven. Alle partijen in het Veiligheidshuis hebben bovendien het 

privacyconvenant ondertekend. Daardoor blijft alle informatie onder de 

leden van het Veiligheidshuis.

 “We kunnen ze alleen de weg wijzen”
GGD kent de échte prostitutiewereld
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Woningcorporatie Woonwaard 

beschikt over ruim 13.500 woningen 

in de gemeenten Alkmaar, Heer

hugowaard, GraftDe Rijp en 

Langedijk. Sinds 2009 heeft de sociale 

verhuurder een speciaal woonfraude

team dat naar huurmisstanden 

speurt. Hierbij komen soms ook 

andere zaken aan het licht. “Het is 

niet onze taak om te onderzoeken of 

iemand in de mensenhandel actief 

is”, zegt een woonfraudespecialist 

van Woonwaard. “Maar zodra wij 

crimineel handelen vermoeden, 

dragen we onze bevindingen over 

aan het Veiligheidshuis of de 

proeftuin mensenhandel.” 

Mensenhandel

“Onlangs maakte een van onze 

huurders bij ons melding van geluids

overlast door de buurman”, zegt de 

specialist. “Ook reden auto’s af en 

aan.” Nader onderzoek wees uit dat 

in de woning meerdere OostEurope

anen waren gehuisvest. “Het ging ons 

om de woonfraude die deze huurder 

pleegde, maar de huurder bleek 

uiteindelijk mensenhandelaar te zijn.” 

Dat kwam aan het licht doordat 

Woonwaard zijn bevindingen doorgaf 

aan de opsporingsinstanties.

De woningcorporatie, onderhouds

medewerkers en huis en buurt

meesters zijn uitermate geschikt om 

signalen op te pikken. Woonwaard 

heeft al haar buitendienstpersoneel 

gevraagd alert te zijn. “Staan er veel 

bedden of losse matrassen in een 

woning of ontbreken juist persoon

lijke spullen en goederen van de 

huurder? Dan zou er sprake kunnen 

zijn van woonfraude.”Het woon

fraudeteam neemt de zaak vervol

gens beter onder de loep en trekt 

daarbij samen op met partners als de 

gemeente Alkmaar en de politie. Er 

wordt gekeken wie staan ingeschre

ven op dat adres en wie er daadwer

kelijk wonen. Zo kunnen ook andere 

misstanden aan het licht komen.

Belletje rinkelen

Ook de afdeling huurincasso pikt 

regelmatig signalen van misstanden 

op. “Als iemand bijvoorbeeld de huur 

door ‘een kennis’ laat betalen, gaat 

bij ons meteen een belletje rinkelen 

omdat er sprake kan zijn van onder

huur.” Ook huurders die niet of te 

laat betalen, krijgen speciale aan

dacht. “Tijdens een onaangekondigd 

huisbezoek signaleren we meteen of 

er sprake is van woonfraude.”

Verder is er sinds 2011 de verplichte 

APKwoningkeuring. Alle huurders 

krijgen periodiek een reparateur op 

bezoek die kijkt of onderhoud moet 

worden gepleegd. De APKregeling is 

opgezet om te voorkomen dat de 

staat van de woningen verslechtert, 

maar helpt ook mee om woon en 

andere misstanden eerder te 

signaleren. 

“We merken dat huurders steeds 

verder gaan om crimineel gedrag te 

verbloemen”, zegt een van de 

woonfraudespecialisten. “Daarom 

zijn we blij dat het aantal meldingen 

van onze huurders groeit. 

De meldingen kunnen via  

www.woonwaard.nl worden gedaan. 

De meest onschuldige tip kan al veel 

aan het rollen brengen.”

Woonwaard alert op onschuldig lijkende meldingen  

Overlast leidt tot ontmaskering

Een mensenhandelaar die tegen de lamp loopt doordat hij geluidsoverlast 

in zijn woonwijk veroorzaakt. Het klinkt onbenullig, maar volgens woning-

corporatie Woonwaard zijn het vaak juist de onschuldig lijkende meldingen 

die crimineel gedrag van huurders aan het licht brengen. “We zijn daarom 

zeer alert.”

Meldingen kunnen via  

www.woonwaard.nl  

worden gedaan.
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De verontwaardiging en de diep

gewortelde wil om mensen bewust te 

maken dat ze gedwongen prostitutie 

kunnen helpen voorkomen, zorgden 

ervoor dat Linda enkele jaren 

geleden onder de naam ‘Open Ogen’ 

een bureau startte om mensen vanuit 

haar eigen ervaringen voor te lichten 

en te adviseren over loverboypraktij

ken. Maar ze heeft het verschrikke

lijkste jaar uit haar verleden nog altijd 

niet 100 procent verwerkt. Een jaar 

dat begon met een middagje op een 

zonnig Rotterdams terras met twee 

vrienden.

Gezellig

“Op het terras ontmoetten we Rob”, 

rakelt Linda de herinneringen op die 

ze op haar twintigste meemaakte. 

“Het was een indrukwekkende en 

interessante man, die ons wat te 

drinken aanbood en ons drieën na 

een gezellige middag uitnodigde om 

het weekend daarop met hem te 

gaan varen naar Amsterdam. Dat 

deden we. Het klikte tussen Rob en 

mij en we kregen een relatie. Drie 

maanden lang hadden we een 

ontzettend leuke tijd samen. Tot  

die ene avond in de Rotterdamse 

discotheek New Orleans.”

Linda wordt even stil als de naam van 

de inmiddels gesloten discotheek 

valt. Enkele seconden later blijkt 

Naam: Linda Futa-van Goch   *   Leeftijd: 47   *   Woonplaats: Rotterdam   *   Slachtoffer van: gedwongen prostitutie

“Eén belletje
        had mij enorm 
veel ellende kunnen 
    besparen”

Linda Futa-van Goch werd 27 jaar geleden tot prostitutie gedwongen door 

haar ‘vriend’. Nog altijd is ze verdrietig en geschokt dat veel mensen haar 

prostitutieleven met een simpele melding bij de politie hadden kunnen 

voorkomen, maar dat niet hebben gedaan. “Tegenwoordig zie ik tot mijn 

afgrijzen precies hetzelfde gebeuren.” 

“Eén belletje
   had mij enorm veel
            ellende kunnen 
                 besparen”

14

Prostitutieslachtoffer schudt 
    buitenwereld wakker



waarom. “Rob ging wat te drinken 

halen en toen ik even alleen in de 

disco stond, werd ik aangesproken 

door een man. Ik wimpelde hem af, 

maar toen Rob terug kwam, herken

de ik hem niet meer terug. Hij was 

kwaad omdat ik met een andere man 

had staan praten. Hij luisterde niet 

eens naar mijn reactie. Het vuur 

stond in zijn ogen, hij was één brok 

agressie.”

 

Linda kreeg op de dansvloer een 

kopstoot, gevolgd door enkele 

klappen in haar gezicht. Rob sleepte 

de jonge Rotterdamse aan haar 

haren mee naar het toilet, waar ze 

compleet werd afgetuigd. Hevig 

bloedend werd Linda meegesleept 

naar buiten. Geen van de overige 

discogangers, de barman of de 

portier greep in. Aangekomen in zijn 

auto haalde Rob een groot stiletto

mes uit zijn zak. Spelend met het 

steekwapen zei Rob dat Linda wel 

mocht gaan. Linda: “Iets in me zei 

me dat ik het niet zou overleven als 

ik zou wegrennen, dus ik bleef 

zitten.”

Eigen schuld

Rob sloot Linda op in zijn apparte

ment in Den Haag en praatte op haar 

in. Hij had spijt, maar het was haar 

eigen schuld. Linda verkeerde in een 

shock. “Ik wist dat het niet mijn 

schuld was en haatte hem, maar diep 

van binnen wist ik dat ik hem gelijk 

moest geven. Ik was doodsbang en 

wilde hem niet boos maken. Want  

als hij niet boos was, kon ik het 

misschien overleven.” 

Linda verzeilde in nog grotere 

problemen toen Rob haar liet 

werken in de Geleenstraat 

 (prostitutiestraat) in Den Haag. Ze 

protesteerde, maar werd opnieuw 

gruwelijk mishandeld. De destijds 

20jarige Linda zag geen weg meer 

terug. Vijf, zes, soms zeven dagen in 

de week zat ze achter het raam, vaak 

vele uren achtereen. Van de verdien

sten zag ze zelf geen cent terug. 

Ondertussen woonde ze nog steeds 

met Rob samen in zijn appartement. 

“Ik was zowel geestelijk als met 

fysiek geweld geïndoctrineerd. Zelfs 

als de politie vroeg of ik er vrijwillig 

zat, zei ik ‘ ja’. Ik had mijzelf ervan 

overtuigd dat het zo was. Want ik 

kon toch zo weglopen?”

Weglopen kon Linda echter niet, 

want Rob zou haar weer opzoeken 

en mishandelen. Ze wist pas na vele 

maanden te ontkomen aan haar 

‘vriend’, toen iemand uit haar 

voormalige vriendenkring Linda 

achter het raam zag staan en haar 

familie inlichtte. Haar zwagers 

hielpen haar uiteindelijk weg te 

komen. “Dat was mijn redding. Ik 

kon me verschuilen achter mijn 

familie. Zij hadden mij weggehaald, 

ik was niet zelf weggelopen, dus Rob 

kon niet meer kwaad op mij worden.”

Complot

De laatste jaren vielen voor Linda de 

puzzelstukjes op hun plek, doordat 

ze stukje bij beetje ontdekte hoe Rob 

te werk was gegaan. De man die 

haar in de New Orleans aansprak 

toen ze even alleen stond, zat in het 

complot. De portier van de disco

theek kreeg geld om zijn mond te 

houden. Ook kwam ze er tot haar 

afgrijzen achter dat de vriend en 

vriendin met wie ze op het terras zat 

later te weten kwamen welke 

praktijken Rob er op na hield en niet 

ingrepen.

“Het is vreselijk om te beseffen dat al 

die mensen hadden kunnen voor

komen dat ik zo ben misbruikt”, zegt 

Linda. “Zij wisten wat er gebeurde, 

maar zeiden niets. En exact hetzelfde 

gebeurt nu nog steeds in discotheken 

door het hele land. De meeste 

mensen hebben werkelijk geen flauw 

benul hoe vaak het voorkomt en 

schakelen zelf ook de politie niet in 

omdat ze niet zeker weten of er iets 

mis is.”

“Maar dat hoeven ze ook niet te 

weten”, gaat Linda geïrriteerd 

verder. “Daar zijn specialisten voor! 

Maakt een groepje jongens op straat 

neukbewegingen rondom een 

meisje? Denk dan niet ‘wat een slet’, 

maar bel meteen 112. Als de politie 

langskomt, wordt het voor die 

gasten al lastiger. Bovendien komt 

het later met de vervolging van pas 

als iemands naam in meerdere 

dossiers opduikt. Meld daarom elk 

vermoeden, anders verbetert het 

nooit.”

“Vreselijk te beseffen dat al die  

mensen hadden kunnen voorkomen 

dat ik zo ben misbruikt”
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Een van de mensen die namens de politie deze controles 

uitvoert is vreemdelingenrechercheur Rob van Houten. 

“Naar buiten toe wekken deze controles vaak de indruk 

dat het ons te doen is om illegalen op te pakken. Maar de 

uitbuiting van deze mensen is voor ons net zo belangrijk. 

Het klinkt misschien raar, maar voor sommigen is zo’n 

controle de enige mogelijkheid om aan een uitzichtloze 

situatie te ontsnappen.”

Torenhoge schulden

De illegale arbeiders die Rob tegenkomt, komen vaak uit 

een economisch slechte situatie in het thuisland. Ze 

zamelen geld in bij familie of lenen dit van louche types  

en vertrekken dan naar het buitenland om daar geld te 

verdienen. De bedoeling is om met het verdiende geld hun 

familie te onderhouden. De praktijk kan anders zijn. De 

reis naar Nederland wordt soms geregeld via een crimineel, 

die daar dik voor betaald wil hebben. De bemiddeling voor 

werk kost ook handenvol geld, net als de huisvesting die 

voor de illegaal geregeld wordt. Op die manier begint zo 

iemand met een torenhoge schuld die niet of nauwelijks is 

af te betalen. Het slachtoffer is hierdoor in de macht van 

een uitbuiter gekomen en kan ook nergens heen voor 

hulp, want hij of zij is immers illegaal.

Afdracht sociale lasten

Bij controles worden het bedrijf en de administratie 

doorgelicht. “De politie kijkt of de mensen die in het 

Hulp aan slachtoffers

       

Regelmatig gaan rechercheurs van de Vreemdelingen-

politie op stap om controles uit te voeren bij bedrijven. 

Vaak samen met de Arbeidsinspectie. Natuurlijk wordt er 

gekeken of buitenlandse arbeiders wel over de vereiste 

documenten beschikken, maar de controles zijn vooral 

gericht op de arbeidsomstandigheden en uitbuiting.

 Leefruimte 

 uitbuitind in de horeca 
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 Kachelhok 



Verborgen achter een knieschotKachelhok als slaapkamer

bedrijf aan het werk zijn, hier legaal zijn en mogen 

werken. De Arbeidsinspectie richt zich voornamelijk op 

de administratie. Zij kijken of arbeiders wel in de boeken 

voorkomen. Daarbij letten zij erop wat zij verdienen, of 

er sociale lasten worden afgedragen en of er voor 

onderdak is gezorgd.” Volgens van Houten hebben veel 

ondernemers hun zaken goed geregeld. Maar er zijn  

ook schrijnende gevallen waarin slachtoffers op een 

mensonwaardige manier worden uitgebuit.

Mensonwaardige situaties

Rob van Houten: “Bij een controle in een Chinees 

restaurant kwamen we een kachelhok tegen, waarin 

twee matrassen stijf tegen elkaar lagen onder de verwar

mingsketel. Het was het onderkomen van twee illegale 

koks, die ook nog dik moesten betalen voor hun slaap

plaats. In een ander geval bleken buitenlandse landbouw

arbeiders een gemeenschappelijke slaapkamer te hebben 

in een koelcel. Een smerige donkere plaats zonder verse 

lucht of daglicht. En bovendien heel brandgevaarlijk.” 

Hoe hoog de nood bij de slachtoffers is, blijkt wel uit het 

feit dat zij bij het verschijnen van de politie proberen te 

vluchten of zich verstoppen. Rob: “We zijn illegalen 

tegengekomen in kruipruimtes, op een vals plafond en 

zelfs in een vrieskist. Waarom zij zich verstoppen? 

Eenvoudig. Zij zijn illegaal en hebben schulden bij 

criminelen. En die moeten afbetaald worden. 

Hoe dan ook.”

Noodzakelijke tips

“Voor een goed onderzoek hebben we informatie 

nodig”, zegt Rob. “Gelukkig komen er regelmatig tips 

binnen van mensen die zich zorgen maken over mogelijk 

illegale werknemers in een bedrijf of over slechte 

huisvesting. Alle tips worden door ons onderzocht. En 

denken we dat er ergens iets mis is, dan gaan we op 

onderzoek uit. Want deze slachtoffers verdienen onze 

aandacht.”

Verborgen achter het knieschot

 Leefruimte 

 uitbuitind in de horeca 
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Slaapkamer



       

Van der Valk heeft de aanpak als een 

van de eerste hotelketens uitgewerkt 

in een protocol. Dat is opgesteld in 

overleg met Koninklijke Horeca 

Nederland en het Korps Landelijke 

Politie Diensten (KLPD). “Het doel is 

onze hotels onaantrekkelijk te 

maken voor prostitutie en mensen

handel”, zegt Van der Valkwoord

voerder Vincent van Leeuwen. “Dat 

doen we binnen de mogelijkheden 

van de wet, zonder de privacy van de 

klant en onze gastvrijheid aan te 

tasten. Onze gasten moeten zich 

welkom blijven voelen.”

Hotelkamers gelden voor prostituees 

sinds jaar en dag als geschikte locatie 

om mannen te ontvangen en ook in 

ons land komt hotelprostitutie voor. 

Hoewel bij Van der Valk al lange tijd 

een zero tolerancebeleid geldt, is 

het protocol ingesteld om prostitutie 

nog beter tegen te kunnen gaan. “Al 

onze hotels in Nederland zijn 

voorzien van camera’s. En hoewel we 

natuurlijk niet zien wat in de kamers 

gebeurt, zijn we alert op bepaalde 

gedragsuitingen van gasten. Die 

staan beschreven in het protocol dat 

alle vestigingen hanteren.” 

Legitimeren

Onder het motto ‘voorkomen is beter 

dan genezen’ maakt Van der Valk de 

hotels lastiger toegankelijk voor 

onbevoegden. Zo houden portiers 

ook ’s nachts de entree in de gaten. 

Verder zijn steeds meer ruimtes in en 

om de hotels alleen nog toegankelijk 

voor gasten die een kamer hebben 

geboekt en over een sleutel beschik

ken. “Bij het inchecken letten onze 

medewerkers scherp op onder meer 

het legitimatiebewijs en de credit

cardgegevens. We bewaren gegevens, 

zodat de politie ze achteraf kan 

opvragen.”

Van der Valk bindt strijd aan  
met hotelprostitutie

Van der Valk voert de strijd met de hotelprostitutie verder op. Het is tegen 

de wet, ongewenst en bovendien kan sprake zijn van het onbedoeld mee-

werken aan vormen van gedwongen prostitutie. De hotelketen trekt 

 samen op met de regionale politiekorpsen.

Hij erkent dat iemand ‘gewoon’ een 

kamer kan boeken om vervolgens de 

kamersleutel aan iemand anders te 

geven. “Maar”, zegt Van Leeuwen, 

“we maken het een kwaadwillende 

in elk geval moeilijker.” De ‘anten

nes’ scannen verder voortdurend op 

prostitutiesignalen. “Als een kamer 

op één dag door verschillende 

mensen wordt bezocht, de schoon

makers er drie dagen niet in mogen 

of aan de betaling iets mankeert, 

trekt ons personeel direct aan  

de bel.”

Details

Vaak betekent dit dat er een belletje 

naar de politie gaat. “Dat kan al 

gebeuren als een receptioniste 

simpelweg het gevoel heeft dat er 

iets niet klopt. Dan geven we 

bijvoorbeeld het kenteken van de 

auto door van degene die bij ons de 

kamer heeft gehuurd. Op basis 

daarvan kan de politie al het nodige 

onderzoek doen.”
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Politie traint personeel
De politie NoordHolland Noord verricht in het najaar van 2011 een 
speciale training voor het personeel van Van der Valk in Akersloot. 
Na de training moeten de medewerkers nog beter in staat zijn 
illegale prostitutie binnen het hotel te signaleren én weten wat ze 
vervolgens kunnen doen. De korpsexpert mensenhandel vertelt 
onder meer aan welke specifieke gedragsuitingen pooiers en 
prostituees zijn te herkennen.

 hotelketen werkt de hotelprostitutie zoveel mogelijk tegen 
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•	Het	slachtoffer	verkeert	in	een	afhankelijkheidspositie.	

•	Werkgever/handelaar	regelt	huisvesting,	kleding,	vervoer.

•	Slachtoffer	heeft	geen	eigen	reisdocument	of	identiteitsbewijs.	Of	beschikt	over	een	vals	of	vervalst	paspoort.

•	Slachtoffer	heeft	niet	zelf	zijn/haar	reis,	visa,	etc.	geregeld.

•	Slachtoffer	werkt	of	verblijft	illegaal	in	Nederland.	Er	is	angst	voor	uitzetting	en	mishandeling.

•	Slachtoffer	heeft	geen	eigen	woonruimte	in	Nederland.

•	Slachtoffer	overnacht	op	de	werkplek.

•	Slachtoffer	kent	het	werkadres	niet.

•	Slachtoffer	is	in	sociaal	isolement	gebracht	door	handelaar/werkgever.

•	Handelaar/werkgever	heeft	reis	betaald	of	heeft	overnamebedrag	betaald.

•	Slachtoffer	zit	opgesloten,	wordt	constant	in	de	gaten	gehouden	of	mag	niet	alleen	over	straat.

•	Slachtoffer	kan	of	mag	geen	contact	hebben	met	de	buitenwereld.

•	Slachtoffer	krijgt	geen	medische	hulp.

•	Slachtoffer	heeft	niet	de	beschikking	over	de	eigen	verdiensten.	Of	moet	veel	geld	afstaan.	

•	Slachtoffer	werkt	afwisselend	op	verschillende	plaatsen.

•		Slachtoffer	werkt	onder	gevaarlijke	omstandigheden,	ontvangt	een	ongebruikelijk	laag	loon,	maakt	uitzonderlijk	 

lange werkdagen of werkweken.

•	Slachtoffer	heeft	verplichting	om	een	minimumbedrag	per	dag	te	verdienen.

•	Slachtoffer	wordt	bedreigd	of	geconfronteerd	met	geweld.

•	Slachtoffer	draagt	sporen	van	lichamelijke	mishandeling.

•	Slachtoffer	draagt	tatoeages	van	werkgever.

•	Slachtoffer	heeft	slaafse	houding	ten	opzichte	van	handelaar,	werkgever	of	‘vriend’.

•	Chantage	of	bedreiging	van	familie	van	slachtoffer.

•	Slachtoffer	heeft	relatie	met	personen	of	locaties	die	geassocieerd	worden	met	mensenhandel.

Hoe herken je 
signalen van mensenhandel? 

Slachtoffers van mensenhandel hebben uw hulp nodig om uit hun ellendige situatie te komen. Zij zijn vaak zelf 

niet in staat om zich uit hun situatie te bevrijden. Angst voor de handelaar, voor uitzetting of voor de politie maken 

de drempel om hulp te zoeken erg hoog. Daarom is het voor mensen die met slachtoffers in aanraking kunnen 

komen belangrijk om signalen te herkennen en deze door te geven aan de politie. 

Signalen van mensenhandel 

  Het slachtoffer heeft schulden 

 Slachtoffer werkt onder zeer slechte omstandigheden 

Lichamelijke en geestelijke integriteit van slachtoffer 

    wordt aangetast  

   De basisvrijheden van het slachtoffer zijn ingeperkt  

 om te
 bewar

en 
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De politie is 24 uur per dag bereikbaar

•	Als	elke	seconde	telt:	112

•	Meldingen,	vragen,	informatie,	maken	van	een	afspraak:	0900	-	8844

•	Meld	Misdaad	Anoniem:	0900	-	7000

Meer weten?

•	www.politie.nl

Heeft u informatie? Meld het bij de politie!
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