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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer  

der Staten-Generaal  

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

 

Datum 24 oktober 2013 

Onderwerp Aanbieding en beleidsreactie Korpsmonitor Mensenhandel en 

Prostitutie 2011-2012 

 

 

 

 

Hierbij bied ik u de Korpsmonitor Mensenhandel en Prostitutie 2012. Ik wil  

benadrukken dat de aanpak van mensenhandel en misstanden in de 

prostitutiebranche een hoge prioriteit heeft voor dit kabinet. 

 

De Korpsmonitor Mensenhandel en Prostitutie 2012, zijnde een 

sturingsinstrument van en voor de politie, is op 3 september jl. door de korpschef 

van het Korps Nationale Politie aan mij aangeboden.  

De Korpsmonitor Mensenhandel en Prostitutie 2012 geeft inzicht in de aanpak van 

de mensenhandel en misstanden in de prostitutiebranche door de voormalige 

politieregio’s. 

 

De politie is één van de partijen die bij de bestrijding een rol heeft en het  

instrument van de Korpsmonitor Mensenhandel en Prostitutie maakt het presteren 

van de politie op deze twee belangrijke beleidsterreinen inzichtelijk. Het verschaft 

inzicht hoe het werkproces binnen de politie en samenwerking met de 

ketenpartners verloopt en welke verbeteringen mogelijk zijn. Hierbij worden vier 

hoofdaandachtsvelden gewogen: organisatie, toezicht, informatie en opsporing. 

 

De uitkomsten en aanbevelingen zijn onderwerp van gesprek geweest op een 

congres, die door het Korps Nationale Politie op 2 september 2013 voor 

ketenpartners en politiemedewerkers is georganiseerd. Ook in de Taskforce 

Mensenhandel van 25 september jl. is de Korpsmonitor aan de orde gekomen. Het 

algemene beeld dat uit de korpsmonitor Mensenhandel en Prostitutie 2012 naar 

voren komt is dat het presterend vermogen van de politie is verbeterd ten 

opzichte van de Korpsmonitor Mensenhandel en Prostitutie 2010. 

 

De opvolging van de aanbevelingen gebeurt naar urgentie en context. Sommige 

aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld de landelijke actiedagen, maken momenteel al 

onderdeel uit van het werkproces van de politie. Ook zijn er per politie-eenheid 

aanbevelingen geformuleerd vanuit het perspectief en stand van zaken in het 

oude politiebestel. 
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Over de opvolging van de aanbevelingen die zich richten op de ketenpartners zal 

het Korps Nationale Politie afspraken maken met deze ketenpartners. Bijzondere 

aandacht zal uitgaan naar de totstandkoming en opvolging van bestuurlijke 

rapportages, het maken van handhavingsafspraken met de gemeenten en de 

Regionale Informatie Expertise centra (RIEC’s). De regie op de totstandkoming 

van de opvolging van de aanbevelingen van de Korpsmonitor Mensenhandel en 

Prostitutie 2012 is in handen van het Expertise Centrum Vreemdelingen en 

Mensenhandel (ECVM).  

 

 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 

 

 

 

 

I.W. Opstelten 
 

 

 


