
SIGNALEN MENSENHANDEL 
 
 
Inschrijving in het GBA register 
 
� Hoeveel personen staan al ingeschreven op dat adres? 
� Weet degene die zich inschrijft waar de woning ligt c.q. kent hij/zij het adres? 
� Hoe verloopt de communicatie....is er een taalprobleem? 
� Begeleid steeds een en dezelfde persoon verschillende personen bij de inschrijving? 
 
Voorbeeld: 
Er komen met regelmaat buitenlandse vrouwen die zich op één bepaald adres laten inschrijven. Dit is geen opvanghuis o.i.d. 
maar aan een "particuliere woning". U heeft een "onderbuik" gevoel dat er iets niet klopt, maar kunt dit niet verder omschrijven. 
Stel gerust controle vragen zoals: 
Van wie moet u zich hier melden? Of van wie huurt u het huis? Of van wie huurt u het huis? Of wie wonen er nog meer? 
 
 
Beschikt de persoon in kwestie ZELF over haar/zijn paspoort/ID-kaart? 
 
� Krijgt hij/zij dat van de begeleider aangereikt bij de inschrijving; 

� Geeft zij / hij het paspoort na de inschrijving terug aan haar/zijn begeleider. 
 
Voorbeeld: 
In de wachtruimte zit een (jonge) vrouw. Naast haar zit een man. Als het nummer van deze vrouw aan de beurt is geeft de man 
haar id kaart/paspoort aan haar en de vrouw komt naar Uw loket. U vraagt (na enige tijd) wie de man is. Zij kent hem niet of 
doet daar "wazig" over. (Je geeft je paspoort/ID kaart niet aan iemand die je niet (goed) kent) 
 
In de landen van herkomst (denk aan Oost Europa en Afrika) is het algemeen gebruikelijk dat de "burger" vragen beantwoordt 
van een publieke ambtenaar. Dus stel gerust een vraag als je het gevoel hebt dat er iets niet klopt. 
 
 
Ten behoeve van de signalering is lokale kennis van de plaatsen/adressen waar (illegale)(thuis) prostitutie en of escort 
plaatsvinden van belang. Bijvoorbeeld in: 
 
� woningen, 
� op recreatieparken, 
� campings / hotels, 
� in bordelen / seksinrichtingen, 
� massagesalons en nagelstudio's. 
 
Locaties worden ook bekend via het aanbieden van seksuele diensten op specifieke internetsites. 
 
Het is bekend dat prostituees steeds vaker werken in de escortbranche en minder in de legale seksinrichtingen. Men werkt 
onder andere vanuit bovengenoemde locaties. De prostituee werkt daardoor in de anonimiteit en het risico op gedwongenheid 
neem sterk toe. 
 
 
Mensenhandel vindt ook buiten de seksbranche plaats. ( Dit wordt overige- c.q. economische uitbuiting genoemd). 
Te denken valt aan bijvoorbeeld: 
 
� Land- en tuinbouwsector ("aspergezaak" in Someren); 
� Naaiateliers; 
� Champignonkwekerijen; 
� In de hennepteelt (de "verzorgers" van de planten); 
� Malafide uitzendbureaus; 
� De huisjesmelkers; 
� Horeca 
 
 
Uitgebreide informatie 
 
� Signalenlijsten van het Expertteam Mensenhandel en van het Openbaar Ministerie zijn te vinden op: 

www.b9-regeling.info/inleidingsignalenlijst.htm 
 
� De informatiesheet Mensenhandel van het RIEC en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is te 

vinden op: 
www.hetccv.nl/dossiers/mensenhandel/publicaties 

 

 



 

Processchema signaal mensenhandel 
 

 
 

Contactgegevens partners 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

  

 

  

         

Ketenregisseur gemeente: 

1. Een burger komt bij de balie of ambtenaar is op huisbezoek 

2. De ambtenaar ziet signalen waaruit hij/zij opmaakt dat er sprake kan zijn van mensenhandel 

3. De ambtenaar handelt het gesprek/huisbezoek met de burger af en noteert zijn bevindingen. 

4. Het signaal wordt doorgestuurd naar de ketenregisseur mensenhandel 

5. De ketenregisseur bekijkt de informatiebronnen waar zij over beschikt om het signaal, zo mogelijk, 
aan te vullen. Daarbij wordt evt. ook verbinding gemaakt met zorgpartners.  

 

8. Het signaal wordt besproken in het casusoverleg mensenhandel. Hier wordt besloten of alle 
informatie bij elkaar voldoende aanleiding geeft de casus op te pakken en dan door wie.  

6. De ketenregisseur stuurt het signaal door naar de accountmanager van het RIEC Oost-
Nederland, middels intakeformulier.  

 

7. De accountmanager van het RIEC deelt het signaal met de relevante RIEC-partners uit het 

casusoverleg mensenhandel. 

 

9. De ketenregisseur laat aan de signalerende ambtenaar weten of de casus wordt opgepakt en op 

welke manier dat gebeurd (door wie, lokaal/regionaal, etc.)  


