
Gemeenteraad Eijsden-Margraten 

gemeente 

eijsden:margraten 

Eijsden-Margraten: _ 20 december 2022 

Bezoekaares: 

Amerikaplein 1 

6269 DA Margraten 

Servicepunt 

Breusterhof 2 

6245 EL Eisden 

Postadres: 

Postbus 10 

6269 ZG Margraten 

tel: 14043 

of: +31 (0}43 458 8488 

fax: +31 (0)43 458 8400 

infogeijsden-margratennl 

wwweijsden-margratennl 

IBAN BNG 

NLA6BNGHO285148680 

BIC: BNGHNL2G 

N : 

dittaslew 

Onderwerp: Aanpak mensenhandel Zuid-Limburg 

Geachte leden van de raad, 

Inleiding 

Mensenhandel komt in iedere gemeente voor. Mensenhandel in Nederland is geen 

incident, maar dagelijkse realiteit voor heel veel slachtoffers. Mensenhandel is niet iets 

van de grote stad, maar komt overal in Nederland in alle gemeenten voor, ook in kleine 

gemeenten! Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het stoppen van mensenhande!. 

In deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de aanpak van mensenhandel 

(2023-2026). Deze aanpak is vastgelegd in het beleid- en uitvoeringsplan Aanpak 

mensenhandel Zuid-Limburg met de titel 'Naar een regio zonder uitbuiting’. 

Wat is mensenhandel? 

Mensenhandel is uitbuiting onder dwang, waarbij de dwang bestaat uit bijvoorbeeld 

bedreiging, geweld, chantage, misleiding of machtsmisbruik. Slachtoffers zijn niet vrij om 

over hun eigen leven te beslissen. Ze worden gedwongen om onder vaak mens- 

onterende omstandigheden te werken. Het geld dat ze verdienen moeten ze afstaan. 

De drie bekende vormen van mensenhandel zijn seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en 

criminele uitbuiting. Bij seksuele uitbuiting gaat het bijvoorbeeld om gedwongen 

prostitutie. Arbeidsuitbuiting is gedwongen arbeid, bijvoorbeeld n de horeca, tuinbouw of 

transport. Bij criminele uitbuiting wordt iemand gedwongen tot het plegen van strafbare 

feiten, zoals werken in een hennepkwekerij of zakkenrollen. ledereen kan slachtoffer 

worden van mensenhandel, maar vaak zijn het mensen in een kwetsbare positie. 

   

Omvang mensenhandel 

Veel mensenhandel is onzichtbaar. Slachtoffers zoeken vaak geen hulp uit angst of 

schaamte. Daders worden vaak niet gepakt. Comensha houdt cijfers bij van het aantal 

slachtoffers die zijn aangemeld door ketenpartners. In 2020 werden landelijk 1.013 

slachtoffers aangemeld. In Limburg kwamen 47 slachtoffers in beeld. Dit is vermoedelijk 

het topje van de ijsberg. Een van de doelstellingen de komende jaren is dan ook het 

beter in beeld brengen van de omvang van de problematiek. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Welke verantwoordelijkheid heeft de gemeente? 

In het interbestuurlijk Programma (IBP) en in het programma Samen tegen 

Mensenhandel zijn afspraken gemaakt over het invullen van de gemeentelijke rol bij de 

aanpak van mensenhandel. Op basis van deze afspraken zijn gemeenten 

verantwoordelijk voor: 

1. Het hebben van een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel in 2022 

(beleid); 

2. Passende regionale opvang, ondersteuning en nazorg (wettelijke verplichting WMO): 

3. Het creëren van een landelijk dekkend netwerk van zorgcoördinatoren voor 

slachtoffers van mensenhandel (regisseur van integrale aanpak). 

4. Het signaleren van mogelijke mensenhandel. 

De gemeente is door haar dagelijks contact met de burger de oren en ogen in de 

samenleving waarbij signalen van mensenhandel kunnen worden opgevangen. Denk 

hierbij aan baliepersoneel en sociale wijkteams, signalering door teams die belast zijn 

met de organisatie van (jeugd)zorg en door taken op het gebied van toezicht en 

handhaving waarbij signalen kunnen worden verkregen bij gemeentelijke controles. 

Wat doen we al? 

Het kader voor de aanpak van mensenhandel is verwoord in de regiovisie Geweld Hoort 

Nergens Thuis 2019-2022 die door alle Zuid-Limburgse gemeenten is vastgesteld. 

De afgelopen jaren hebben wij al veel stappen gezet om samen met onze ketenpartners 

mensenhandel te voorkomen en om zoveel mogelijk slachtoffers van mensenhandel de 

benodigde zorg en ondersteuning te bieden zodat zij hun leven weer zo goed mogelijk 

kunnen oppakken. Mensenhandel is een hardnekkig probleem dat zich vaak buiten het 

zicht afspeelt. Een duidelijke en geborgde aanpak en het creëren van een landelijk 

dekkend netwerk is noodzakelijk. 

Het college heeft daarom het beleid- en uitvoeringsplan Aanpak mensenhandel Zuid- 

Limburg met de titel 'Naar een regio zonder uitbuiting' vastgesteld. Dit beleidsplan en 

uitvoeringsplan is een verdere verdieping op het kader in de regiovisie Geweld hoort 

nergens thuis 2019-2022. Door het vaststellen van het beleid en uitvoeringsplan wordt 

recht gedaan aan de gemaakte bestuurlijke afspraken. 

Wat gaan we de komende jaren doen? 

In het beleid- en uitvoeringsplan Aanpak mensenhandel Zuid-Limburg is vastgelegd wat 

wij de komende jaren willen gaan doen. 

Ambitie en doelstelling beleid en uitvoeringsplan 2023-2026. 

Onze ambitie is om met permanente inzet en door versterkte samenwerking met onze 

ketenpartners mensenhandel te voorkomen en om zoveel mogelijk slachtoffers van 

mensenhandel de benodigde zorg en ondersteuning te bieden zodat zij hun leven weer 

zo goed mogelijk kunnen oppakken. Deze ambitie kan worden opgedeeld in de volgende 

doelstellingen: 

+ We willen zoveel mogelijk voorkomen dat mensen (herhaald) slachtoffer en dader 

worden van mensenhandel; 

+ We willen dat (mogelijke) slachtoffers eerder en beter in beeld komen en eerder uit de 

situatie worden gehaald om de benodigde zorg en ondersteuning te ontvangen; 

+ We willen daders op allerlei manieren frustreren en aanpakken, zowel fiscaal, 

strafrechtelijk en bestuursrechtelijk, als via het opwerpen van barrières. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Hoe gaan we deze doelstellingen realiseren? 

In het uitvoeringsplan worden de ambities vertaald in een drietal actielijnen: 

Actielijn 1: Eerder en beter in beeld 

+ Het bevorderen van aandacht voor en bewustwording van het fenomeen 

mensenhandel en het verbeteren van het signalerend vermogen van de gemeente; 

+ Het vergroten van de kennis van professionals en burgers m.b.t. (de verschillende 

vormen van) mensenhandel; 

Actielijn 2: Versterken van de samenwerking 

+ De samenwerking van de gemeente met ketenpartners (in de regio) organiseren, 

waaronder ook handhaving; (Er wordt een betere samenwerking georganiseerd in 

controles op mensenhandel en verschuiving van rol en samenspel tussen de Afdeling 

Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel en gemeente); 

Actielijn 3: Opvang en hulpverlening 

+ De opvang van en hulpverlening aan slachtoffers regelen. 

In het uitvoeringsplan zijn bovenstaande actielijnen verder uitgewerkt in activiteiten. 

Per activiteit wordt onder andere ingegaan op het beoogd resultaat, de betrokken 

uitvoeringspartners en de doorlooptijd. 

Conclusie: 

Het i van groot belang dat er nadrukkelijke en continue aandacht is voor mensenhandel. 

Wij zetten ons al vele jaren in voor het voorkomen en bestrijden van mensenhandel en 

blijven dit doen. In de komende jaren zullen we de bewustwording over mensenhandel 

intensiveren omdat dit het startpunt is voor het melden van signalen, het aanpakken van 

daders, het beschermen van slachtoffers en het bewerkstelligen van zowel preventieve 

als reactieve maatregelen. Dat doen wij niet alleen; er wordt actief ingezet op intensieve 

samenwerking met ketenpartners en het integraal aanpakken van signalen mensen- 

handel. 

Verder is er extra aandacht voor voldoende en goede opvang en hulpverlening van 

slachtoffers. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 
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