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Actielijn 1:

Doorontwikkeling basis aanpak mensenhandel

Signalering

3

Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

Stand van
zaken

Toelichting

1.

Verbeterde signalering
bij professionals

1. Training politiemedewerkers

Alle eerstelijns politiemedewerkers worden getraind in het signaleren van mensenhandel. Mede vanwege Corona was dit vertraagd. Echter er is nu een online training
ontwikkeld, die wordt ingezet.

2. Training luchtvaartsector

De International Civil Aviation Organisation (ICAO) heeft op initiatief van Nederland
een Recommended Practice aangenomen binnen de betreffende luchtvaart
regelgeving, die lidstaten oproept ervoor te zorgen dat luchtvaart en luchthavenpersoneel getraind worden in het herkennen van signalen van mensenhandel, en dat
Staten een duidelijk meldsysteem en relevante contactpunten voor vliegveldpersoneel en vliegtuig exploitanten aangeven. Er vindt op dit moment overleg plaats
tussen de Ministeries IenW, DEF en JenV hoe de regelgeving om ICAO goed in
Nederland geïmplementeerd kan worden.

3. Handelingsperspectieven t.b.v.
jeugdzorg

Om signalering bij jeugdhulpinstellingen te verbeteren werkt CoMensha samen met
Jeugdzorg Nederland en het Landelijk Kenniscentrum LVB aan handelingsperspectieven en samenwerkingsrelaties. Het project wordt vervolgd waarbij aandacht voor
deze aspecten een breder bereik moeten krijgen.

4. Tool ontwikkeld om m.b.t.
grensoverschrijdend gedrag
en sociaal-emotionele
problematiek

De Stichting School en Veiligheid ontwikkelde een tool om signalen van verschillende
vormen van grensoverschrijdend gedrag en sociaal-emotionele problematiek van
leerlingen te signaleren. Dit signaal wordt vervolgens opgepakt binnen bestaande
zorgstructuren.

5. Versterken bewustwording
medische professionals

CoMensha en KNMG organiseren bewustwordings- en signaleringsbijeenkomsten,
die door allerlei verschillende artsen en medische professionals wordt bezocht.

6. Factsheet mensenhandel voor
medische professionals

De KNMG werkte mee aan een factsheet over mensenhandel die inhoudelijk aansluit
bij de meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze factsheet is vertaald
naar het Engels en beschikbaar gesteld op de website huiselijk geweld van VWS.
Toegankelijk via: https://www.huiselijkgeweld.nl/vormen
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Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing

Signalering
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

1.

Verbeterde signalering
bij professionals

7. Trainingsaanbod huisartsen

FairWork ontwikkelt in samenwerking met CoMensha geaccrediteerde trainingen
voor huisartsen die zich richten op de kennis en bewustwording over mensenhandel,
en vaardigheden om vervolgens te kunnen handelen bij signalen of vermoedens van
mensenhandel. Uitrol van deze training volgt in 2021.

8. Afstemming aandachtsfunctionarissen Veilig Thuis

Sinds 2018 is er een landelijk overleg voor aandachtsfunctionarissen mensenhandel
van Veilig Thuis. Momenteel nemen 19 van de 26 Veilig Thuis regio’s deel aan dit
landelijk overleg en heeft het merendeel van de Veilig Thuis organisaties een
aandachtsfunctionaris mensenhandel.

9. Verdiepingstraining aandachtsfunctionarissen Veilig Thuis

CoMensha en FairWork ontwikkelden samen een verdiepingstraining voor aandachtsfunctionarissen mensenhandel van Veilig Thuis.

10. Versterken samenwerking
jeugdzorginstellingen – politie

De politie startte een pilot met jeugdhulpinstellingen voor betere samenwerking en
informatie-uitwisseling. In de zomer gaf de politie een training over signaleren van
mensenhandel aan deelnemende zorginstellingen en was expliciet aandacht voor
informatie-uitwisseling binnen wettelijke kaders. Deelnemende instellingen stellen
een top 10 van potentiële slachtoffers op die verblijven in zorginstellingen, die
gedurende 6 maanden intensief worden gemonitord.

11. Training van gemeentepersoneel

12. Training medewerkers in de
vreemdelingenketen

4

Stand van
zaken

Toelichting

In 2018 en 2019 heeft de FairWork Academie, in opdracht van JenV, trainingen
verzorgd aan uitvoerende ambtenaren van RNI-gemeenten in het herkennen en
melden van signalen. In totaal werden 192 ambtenaren getraind. Daarnaast vond
een training voor aandachtsfunctionarissen mensenhandel van de betrokken
gemeenten plaats. Deze training zag op het vergoten van bewustwording en het
verhogen van de meldingsbereidheid.
Medewerkers van de IND worden getraind in het herkennen van signalen van
mensenhandel en de IND heeft gespecialiseerde aanspreekpunten mensenhandel op
alle asiellocaties beschikbaar. Het COA biedt haar medewerkers de basistraining
herkennen van signalen van mensenhandel aan en elke COA-locatie beschikt over
één of meerdere gespecialiseerde contactpersonen voor mensenhandel die hiervoor
een meerdaagse training hebben ontvangen. Twee keer per jaar vinden vakdagen
plaats om de kennis actueel te houden. Ook bij de DT&V is er per afdeling een
contactpersoon mensenhandel aanwezig, die signalen opvangt en weet te handelen
naar signalen mensenhandel die zich voordoen tijdens vertrekgesprekken.

Programmaresultaten Samen tegen mensenhandel

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing

Signalering
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

2.

Opstellen voor
lichtingsmateriaal

1. Voorlichtingsfilm over criminele
uitbuiting minderjarigen

Vanuit JenV is, in nauwe samenwerking met de landelijke expertgroep criminele
uitbuiting van minderjarigen, een voorlichtingsfilm over criminele uitbuiting van
minderjarigen ontwikkeld. De film is op 26 april 2019 gepresenteerd tijdens een
landelijke netwerkbijenkomst in Amsterdam. Naast de film zijn ook een factsheet en
toolkit ontwikkeld om voorlichtingsbijeenkomsten vorm te geven. De film is tevens
beschikbaar in het Engels.

2. Voorlichtingsfilm over seksuele
uitbuiting van jongens en
mannen

Door JenV en VWS is in samenwerking met verschillende partners een voorlichtingsfilm over seksuele uitbuiting van jongens en mannen ontwikkeld. De film is
gepresenteerd op 3 september 2019 tijdens een landelijke netwerkbijeenkomst in
Eindhoven. Ook deze film is beschikbaar in het Engels.

3. Verspreiding van kennis rondom
uitbuiting van Roma kinderen

Het CCV heeft een instrumentenkompas ontwikkeld voor gemeenten waarin wordt
geduid waar de barrières liggen om te komen tot een landelijke integrale aanpak van
complexe families (Roma). Het kompas biedt inzicht in het doorbreken van
intergenerationele overdracht van criminaliteit en slachtofferschap. Deze barrières en
inzichten zijn gebundeld en vormen het uitgangspunt voor het Field Lab criminele
uitbuiting dat dit najaar start.

4. Interviewbundel met verhalen
professionals die hulp bieden
aan slachtoffers van loverboys
5. Mensenhandel Academy
CoMensha

6. Voorlichtingsbijeenkomsten
mensenhandel CoMensha

Stand van
zaken

Toelichting

Naar aanleiding van de geleerde lessen uit de Expertgroep loverboyproblematiek is
de bundel Uitgebuit: ervaringen met hulp aan loverboysslachtoffers ontwikkeld. De bundel is
op 7 november 2019 gepresenteerd tijdens een landelijke netwerkbijeenkomst in
Den Haag.
Door CoMensha is een overzicht gemaakt van al het voorlichtings- en trainingsmateriaal ontwikkeld op het gebied van mensenhandel. De Mensenhandel Academy is
voor iedereen toegankelijk via: https://www.comensha.nl/mensenhandel-acade
my/
CoMensha organiseert voorlichtingsbijeenkomsten mensenhandel bij de afzonderlijke Veilig Thuis organisaties waar alle medewerkers aan deel kunnen nemen.
Covid-19 heeft helaas grote invloed gehad op de mogelijkheden van de uitvoer van
deze bijeenkomsten.
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Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing

Signalering
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

Stand van
zaken

Toelichting

3.

Vergroten bewustzijn
rondom Licht Verstan
delijke Beperking (LVB)
en uitbuiting

1. Landelijke uitrol informatie van
LVB-expertise centrum

Het kenniscentrum LVB ontwikkelt (met subsidie van VWS) een handreiking voor
goede signalering en aanpak om de samenwerking tussen zorg en veiligheidspartners
te versterken. Deze handreiking wordt verspreid via regionale bijeenkomsten en de
organisatie van een landelijk symposium LVB op 26 november 2020.

2. E-learning LVB en uitbuiting

Ook wordt gewerkt aan een (gratis toegankelijke) e-learning rond LVB en diverse
bijkomende problematiek, waaronder uitbuiting. De e-learning is bedoeld voor
professionals in het sociaal domein.

3. Signaleringsinstrument 11VB
seksuele uitbuiting

Koraal ontwikkelde in samenwerking met het kenniscentrum LVB het signaleringsinstrument 11VB om potentiele loverboyslachtoffers met een lichtverstandelijke
beperking te signaleren.

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing
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Opsporing van daders en facilitators
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

4.

Verbetering kwaliteit
en kwantiteit politie
(op grond van VA)

1. Opnemen van mensenhandel als
A-prioriteit in de Veiligheidsagenda van 2019-2022

Over de aanpak van mensenhandel zijn met politie, OM en regioburgermeesters
afspraken gemaakt in de Veiligheidsagenda 2019-2022. Om deze doelen te
realiseren werken politie en OM aan de realisatie van talloze maatregelen, waaronder
de versterking en doorontwikkeling van het Expertisecentrum Mensenhandel en
Mensensmokkel (EMM) en implementatie van de nieuwe Domein overstijgende
Informatie gestuurde Werkwijze (DIGW) binnen de mensenhandel-teams. Momenteel worden afspraken uit de Veiligheidsagenda voor 2021 herijkt. Motie Van der
Graaf – Kuiken, 29628-952*

2. Jaarlijks 20 rechercheurs
opleiden tot mensenhandelrechercheurs

In 2019 zijn er 21 rechercheurs gestart met de opleiding, waarvan er 7 de opleiding
hebben afgerond. Voor de anderen liep de opleiding door in 2020. In 2020 zijn 30
rechercheurs gestart met de opleiding. Vanwege Covid-19 en het daardoor niet
kunnen doorlopen van alle onderdelen is de maximale doorlooptijd van de opleiding
voor deze rechercheurs verlengd.

Toelichting

3. Uitbreiding analysecapaciteit
EMM

De formatie van het EMM wordt door de politie met 5 analisten en 2 overige FTE
uitgebreid. In 2018 en 2019 zijn deze functies grotendeels ingevuld, maar door
omstandigheden is een deel weer vacant geworden. De politie, maar ook de andere
partnerorganisaties (ISZW, KMar en IND) geven in het kader van de doorontwikkeling
nadere invulling aan vacante en huidige functies binnen het EMM.

4. Webcrawler

De operationele ingebruikname van de webcrawler heeft meer tijd nodig. De
webcrawler is technisch werkend, maar het juridisch inzetkader is nog in ontwikkeling. Motie Van der Graaf – Kuiken, 29628-960*

5. Domein overstijgend informatiegestuurde werkwijze (DIGW)
6. Recherchecapaciteit mensenhandel

7

Stand van
zaken

Er is een projectleider die zorg draagt voor de implementatie binnen alle eenheden.
2020 staat in het teken van trainen en oefenen; in 2021 krijgt uniform werken en
registreren de nadruk.
De gelden uit de motie Segers – Asscher worden komende jaren in oplopende
tranches ter beschikking gesteld om de recherchecapaciteit uit te breiden. Motie
Segers – Asscher, 35300-25*. Dit komt ook terug in het gevraagde actieplan dat
ingaat op verzuim en uitstroom bij de AVIM’s. Motie Van der Graaf – Kuiken,
29628-952*
Over de punten 1 t/m 6 is uw Kamer nader geïnformeerd door middel van de
separate opsporingsbrief. Hierin worden ook de genoemde moties geadresseerd.
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Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing

Opsporing van daders en facilitators
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

4.

Verbetering kwaliteit
en kwantiteit politie
(op grond van VA)

7. Inzet politieliaisons

Er zijn drie politieliaisons met taakgebied mensenhandel geworven. Deze zijn
geplaatst in Polen (met accreditatie Hongarije), Kroatië (met accreditatie Slovenië,
Bosnië-Herzegovina en Montenegro) en Italië. De liaison in Kroatië is sinds juni jl.
geplaatst en de liaison in Polen is begin september jl. gestart. De liaison in Italië was
daar al werkzaam als regulier liaison maar heeft de taken op het gebied van
mensenhandel overgenomen. Een reguliere liaison zal begin 2021 starten. De politie
zet in op het goed benutten van deze en andere politie liaisons om te komen tot
betekenisvolle inzet.

8. Onderzoek van CKM naar daders
van binnenlandse seksuele
uitbuiting

Het onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in
opdracht van politie naar profielen van daders van binnenlandse seksuele uitbuiting
is afgerond en bekeken wordt op welke wijze hier vervolg aan gegeven kan worden.

9. Jurisprudentieonderzoek

Er is een jurisprudentieonderzoek uitgevoerd met betrekking tot de uitspraken in
mensenhandelzaken gepubliceerd vanaf 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019,
waarbij bijzondere aandacht was gevraagd voor een weergave van de tenlastelegging, de strafeis en uiteindelijk opgelegde straf. Het onderzoek dat is gedaan beslaat
145 zaken in eerste aanleg (van de rechtbanken). Dit onderzoek is gepubliceerd in de
brief aan de TK van 1 juli 2020 (2942882). Afdoening toezegging aan de TK, 28638,
nr. 178

10. Proeftuin tegengaan mensenhandel in vakantieparken

8

Stand van
zaken

Toelichting

Het doel van de proeftuin is het vergroten van de bewustwording onder alle
medewerkers van vakantieparken op mogelijke aanwezigheid (signalen) van
mensenhandel op vakantieparken. De politie heeft een e-learning-module voor
vakantieparken ontwikkeld en een flyer over arbeidsuitbuiting opgesteld. Deze twee
producten zijn te raadplegen op de website van het CCV en worden op diverse
manieren onder de aandacht gebracht bij parken.

11. Proeftuin aangiftebereidheid

Politie, OM en CKM werken samen aan (vroeg)bescherming van het slachtoffer, het
vergroten van het vertrouwen van Nederlandse, minderjarige slachtoffers in een
strafrechtelijke oplossing (waaronder het doen van aangifte) en het voorkomen van
secundaire victimisatie. Er wordt onder meer een veiligheidscoördinator voor
slachtoffers van mensenhandel gezocht.

12. Automatisch aanleveren
politieregistratie bij CoMensha

Sinds 1 juli 2020 worden de meldingen eenduidig en geautomatiseerd vanuit alle
politie-eenheden via beveiligde mail bij CoMensha aangeleverd.
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Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing

Opsporing van daders en facilitators
Nr.

5.

Resultaat
(doelstelling)

Aanpassingen in de
verblijfsregeling
mensenhandel

Activiteiten / producten

Toelichting

13. Field Lab

Het Mensenhandel Field Lab (MFL) is een probleem-georiënteerd innovatieprogramma in de strijd tegen mensenhandel. In een Field Lab krijgen professionals uit
verschillende organisaties de ruimte om in een actiegerichte, leer- en experimenteeromgeving een nieuwe, meer effectieve aanpakken te ontwikkelen en uit te voeren.
Deze acties kunnen zich richten op de preventie, opsporing en vervolging van daders
alsmede bescherming van slachtoffers. In het MFL 2019-2022 werken diverse,
multidisciplinaire teams aan een nieuwe aanpak van (internationale) mensenhandel.
Het MFL is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel richt zich met name op seksuele
uitbuiting en het tweede deel op arbeids- en criminele uitbuiting. Beide delen
beslaan elk een periode van twee jaar. Het tweede deel zal eind 2020 van start gaan.

1. Verschillende wijzigingen aan de
verblijfsregeling mensenhandel

In oktober 2018 gerealiseerd1

2. Herziening verblijfsregeling
m.b.t. Dublinclaimanten

In augustus 2019 gerealiseerd2

3. Verkenning naar de toedracht
achter de stijging van het aantal
B8 aanvragen

Het WODC heeft aangegeven geen mogelijkheid te zien om deze verkenning uit te
voeren. In de lijn van de visie van het WODC is geconcludeerd dat wetenschappelijk
onderzoek naar de toedracht achter de stijging niet mogelijk is. De opsporingsdiensten werken voortdurend aan het verbeteren van hun informatiepositie over deze
groep aangevers en er zijn en worden stappen ondernomen zijn om zicht te krijgen
op mogelijke achterliggende criminele netwerken.3 Tevens ter afdoening van de
motie Segers Buitenweg (28638, nr 172)

4. Evaluatie van de wijziging van de
verblijfsregeling

9

Stand van
zaken

1

WBV 2018/10

2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 28 638, nr. 165.

3

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 28 638, nr. 183.

Legenda:
Voltooid
Doorlopend

Vanwege de Covid19-omstandigheden en de invloed hiervan op de cijfers omtrent de
B8/3-regeling kon een evaluatie tot op heden nog niet plaatsvinden. Er wordt
gemonitord op welk moment de beschikbare gegevens wel een gedegen evaluatie
kunnen opleveren.
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	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing

Opsporing van daders en facilitators
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

6.

Integrale aanpak
aangekondigd bij brief
van 28 juni 2019

1. Aanpassing verblijfsregeling

Zie toelichting hierboven.

2. Acties in de migratieketen

Voor training van COA-personeel zie punt 1 van deze tabel. DT&V: tijdens het
vertrekgesprek moet aan de Dublinclaimant worden medegedeeld dat de verantwoordelijke lidstaat geïnformeerd zal worden over de wens van de vreemdeling om
aangifte van mensenhandel te willen doen. De afdeling Dublin vermeldt dit op het
overdrachtsformulier. Indien de Dublinclaimant expliciet aangeeft hier niet akkoord
mee te gaan wordt deze mededeling achterwege gelaten.

3. Opsporing

In augustus 2019 is het Landelijk Coördinatiecentrum (LCC) van de Politie ingericht.
Hier worden de mensenhandel aangiften van Dublinclaimanten centraal in
behandeling genomen. Het Landelijk Parket (LP) van het Openbaar Ministerie neemt
de aangiften ook centraal in behandeling. Indien een stapeling van aangiften
mogelijkheden biedt tot een opsporingsonderzoek of andersoortige interventie
wordt dit door het LCC en het LP gesignaleerd. Vooralsnog blijft het LCC tot einde
2020 in werking. Daarna wordt opnieuw bezien of verlenging wenselijk is. Relevante
opsporingsinformatie die betrekking heeft op een strafbaar feit in een ander
Europees land is via Europol met het betreffende land gedeeld. Waar de informatie
betrekking had op Italië is deze ook gedeeld met de OM-liaison ter plaatse.

4. Internationale samenwerking

Stand van
zaken

Toelichting

Zie activiteiten / producten onder “Voorkomen mensenhandel op migratieroutes en
ondersteuning slachtoffers in herkomst- en transitlanden”.

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing
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Opsporing van daders en facilitators
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

7.

Pilot bij het
Schadefonds
Geweldsmisdrijven

1. Borging van de lessen van de
pilot bij het Schadefonds
Geweldsmisdrijven

Stand van
zaken

Toelichting
Het Schadefonds en de IND werken aan het opstellen van toetsingskaders om de
aannemelijkheid van het slachtofferschap van mensenhandel (het Schadefonds) en
de aannemelijkheid van het mensenhandelrelaas (IND) binnen hun eigen werkprocessen te beoordelen. Het opstellen van het toetsingskader binnen het Schadefonds
bevindt zich in de afrondende fase.
Het Schadefonds heeft nagedacht over het creëren van meer ruimte voor een
hoorzitting binnen de bestaande procedure. De medewerkers van het Schadefonds
hebben voordat de beslissing op de aanvraag wordt genomen telefonisch contact
met de slachtoffers. Op die manier kunnen tijdens dit gesprek eventuele onduidelijkheden worden besproken die onder andere de beslissing op het punt van de
aannemelijkheid raken.
Ook de IND denkt na over het creëren van meer ruimte voor een hoorzitting binnen
de bij hen bestaande procedure.
Om de beoordeling van reguliere mensenhandelzaken die binnen het taakgebied van
het Schadefonds vallen met voldoende expertise te kunnen maken, onderzoekt het
Schadefonds hoe, in aanvulling op de kennis en ervaring die het Schadefonds tijdens
de pilot heeft opgedaan, deze kennis geborgd en up to date kan blijven.
Door de IND wordt bezien of het mogelijk is om een professionaliseringsbijeenkomst
met leden van de subcommissie en beslismedewerkers die zich bezighouden met
aanvragen voor voortgezet verblijf te organiseren. Het Schadefonds bekijkt of het
mogelijk is om de formulering van de afwijzende beslissingen op het punt van de
aannemelijkheid aan te passen. Verder vindt de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven het van belang om het doel van en de gang van zaken rondom de
hoorzitting aan het individuele slachtoffer, alsmede in het algemeen nader toe te
lichten. Op de website van het Schadefonds zijn daarom verduidelijkingen aangebracht en veel gestelde vragen toegevoegd. Ook in de correspondentie met het
slachtoffer, zoals in de ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift, is aanvullende
informatie opgenomen. Op die manier kan de eventuele spanning en onduidelijkheid
bij slachtoffers worden weggenomen.
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Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing

Opsporing van daders en facilitators
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

8.

Integrale daderaanpak

1. Versterking positie RIEC’s in de
aanpak van mensenhandel

De portefeuillehouders mensenhandel bij de RIEC’s hebben in aanwezigheid van het
departement en LIEC goede voorbeelden en knelpunten uitgewisseld. In het vervolg
zullen naar aanleiding daarvan verbeteracties worden ingezet.

9.

Internationale inzet
opsporing

1. Deelname EMPACT THB, het
EU-project voor operationele
samenwerking tegen mensenhandel waaraan 29 landen en
vier EU-agentschappen
deelnemen. De deelname aan
het EMPACT-project is
multidisciplinair, waarbij politie,
inspectie ISZW, KMar en OM
nauw samenwerken.

Nederland is sinds 2019 trekker van EMPACT THB. Binnen dit project is aandacht
voor diverse vormen van uitbuiting waarbij in EU- verband multidisciplinair wordt
samengewerkt. Onder leiding van Nederland wordt ingezet om de aanpak van
mensenhandel verder te verbreden en te verdiepen. Naast informatie-uitwisseling,
analyse en opsporing wordt ingezet op samenwerking met gemeenten en NGO’s. Er
al ook meer aandacht zijn voor het criminele gebruik van internet en social media.
Ook wordt vanuit EMPACT THB met niet-EU landen samengewerkt. En voorbeeld
daarvan is het deelproject gericht op Nigeriaanse mensenhandel waaraan Nederland
ook zelf deelneemt. Voor 2020 zijn nieuwe deelprojecten gepland, zoals Vietnamese
mensenhandel. Duitsland wordt daarbij deelprojectleider, ondersteund door
Nederland en Spanje.

1. Sancties tegen mensenhandelaren in Libië

Inzet voor instellen van sancties in VN- en EU- verband tegen leiders van mensenhandel en –smokkelnetwerken in belangrijke herkomst- en transitlanden, zoals
eerder succesvol NLs initiatief in VNVR-verband voor sancties tegen mensenhandelaren in Libië.

2. Liechtenstein initiatief

Het initiatief om samen te werken met de financiële sector, een initiatief van
Liechtenstein in samenwerking met Australië, waar ook Nederland zich actief aan
heeft gecommitteerd, zit momenteel in een tweede fase. De Financial Sector
Commission against modern slavery and human trafficking (FSC), formeel gelanceerd
in september 2018, heeft in de eerste fase van het Liechtenstein initiatief het
document Unlocking Potential: A Blueprint for Mobilizing Finance Against Slavery
and Trafficking opgesteld, deze Blueprint is eind september 2019 gepubliceerd. In de
tweede fase van het Liechtenstein initiatief dat loopt van 1 oktober 2019 tot en met
30 juni 2021 richt Finance Against Slavery and Trafficking (FAST) zich op het delen en
implementeren van de Blueprint. FAST bevindt zich momenteel in de tweede van drie
fasen, deze tweede fase loopt van april – december 2020 en is gericht op actieve
betrokkenheid en implementatie door verschillende financiële sub sectoren, evenals
promotie van de Blueprint.

10.
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Financiële opsporing

Stand van
zaken

Toelichting
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Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing

Opsporing van daders en facilitators
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

10.

Financiële opsporing

3. Thematische aanpak door de
Financial Intelligence Unit
Nederland (FIU Nederland)

Stand van
zaken

Toelichting
De FIU-Nederland heeft sinds begin 2017 een thematische aanpak ingericht op
(verschillende vormen van) mensenhandel. Alle aan mensenhandel gerelateerde
verdachte transacties worden aan de diverse (bijzondere) opsporingsdiensten en
inlichtingen- en veiligheidsdiensten beschikbaar gesteld. Verder wordt casuïstiek met
betrekking tot mensenhandel gedeeld met het Expertisecentrum Mensenhandel en
Mensensmokkel. Tevens heeft vanaf 2018 een intensivering van de publiek-private
samenwerking plaatsgevonden met een aantal banken op het gebied van de aanpak
van mensenhandel (zie hiervoor het volgende punt in de tabel).
In 2019 heeft de FIU-Nederland meer aandacht besteed aan het thema mensenhandel waarbij de focus werd gelegd op seksuele en arbeidsuitbuiting. De dossiers met
verdachte transacties gerelateerd aan seksuele uitbuiting werden gedeeld met de
relevante regionale opsporingsdiensten van de Nationale Politie en de verdachte
transacties gerelateerd aan arbeidsuitbuiting werden gericht verstrekt aan de ISZW.
FIU Nederland is ook internationaal actief. In 2019 werd samen met twee andere
FIU’s werd een zogenaamde joint analysis uitgevoerd op het onderwerp mensenhandel/smokkel/illegale prostitutie. De joint analysis op het onderwerp mensenhandel/
smokkel/illegale prostitutie loopt verder door in 2020.

4. Publiek-private samenwerking
met de bankensector

Om nader te onderzoeken hoe in bankgegevens mensenhandel, corruptie en
witwassen kunnen worden gedetecteerd om daarop het geld te volgen en ook de
meest verantwoordelijken in de criminele netwerken te achterhalen, hebben zich in
het CONCRIM-consortium vier banken, negen publieke partijen waaronder de ISZW,
FIU, het OM en de politieacademie en vier wetenschappers van de UvA, die
(internationaal straf)recht en kunstmatige intelligentie elkaar laten versterken,
verenigd.
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Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing

Adequate opvang en ondersteuning
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

11.

Betere ondersteuning
van gemeenten

1. 36 extra opvangplekken voor
slachtoffers met multiproblematiek (OMM)

De opvangplekken zijn eind 2019 gecreëerd en inmiddels operationeel. Om de
voortgang te bewaken blijven het ministerie van VWS, de VNG en CoMensha de
komende periode in gesprek met de opdrachtgevende gemeenten en de instellingen.
Eind 2022 is, drie jaar na de start van het OMM-project, een uitgebreide evaluatie.

12.

Voldoende opvang
voor slachtoffers
zonder verblijfs
vergunning

1. Realisatie voldoende opvang
binnen de Categorale Opvang
Slachtoffers Mensenhandel

Momenteel zijn er voldoende opvangplekken voor slachtoffers in de bedenktijd bij de
categorale opvang.

13.

Verbeteren
ondersteuning

1. Ontwikkeling hulp voor jongens
en mannelijke slachtoffers

Koraal, Pretty Woman, Sterk Huis, Fier en Lumens ontwikkelen een passende
methodiek van preventie, hulpaanbod tot nazorg voor jongens en mannen die
slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Het onderzoek loopt tot eind 2021.

2. Training signalering doelgroep
jongens

Twee trainingen zijn ontwikkeld, één gekoppeld aan de preventietool en één training
die breed ingezet kan worden bij diverse organisaties; (toekomstige) hulpverleners,
politie, onderwijs, gemeenten zodat zij de dreiging van de problematiek bij deze
specifieke doelgroep tijdig kunnen (h)erkennen.

3. Effectiviteitsonderzoek
zorgprogramma’s seksuele
uitbuiting

Stand van
zaken

Toelichting

In navolging van de Commissie Azough, die als doel had opvang en hulpverlening aan
slachtoffers van loverboyproblematiek in de jeugdhulp te verbeteren, startte een
projecten om de zorg voor slachtoffers van loverboys te verbeteren. Het NJi
ondersteunt vanuit het programma van ZonMw onderzoek naar de effectiviteit van
deze zorgprogramma’s. Dit project loopt door tot 2022.

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing
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Adequate opvang en ondersteuning
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

Stand van
zaken

Toelichting

13.

Verbeteren
ondersteuning

4. Pilots Trajectbenadering

Om te zorgen dat voor slachtoffers die vervolghulp nodig hebben na een residentiele
behandeling en deze hulp goed aansluit op de initiële hulp, startte vier pilots om een
zogenaamde trajectbenadering vorm te geven. Deze benadering moet bijdragen aan
betere aansluiting van zorg en hulp. Voor de meeste slachtoffers is het namelijk niet
realistisch om zonder steun de draad weer op te pakken. Het beoogde resultaat is
meer zicht op de trajectbenadering en doorontwikkeling naar effectieve geïntegreerde behandelprogramma’s voor slachtoffers van loverboys en deze meisjes en jonge
vrouwen weer een beter perspectief op een ‘normaal’ leven te kunnen bieden. Dit
project loopt tot en met 2021.

5. Verbeteren opvang en
ondersteuning voor meisjes die
slachtoffers zijn van seksuele
uitbuiting

Op 15 oktober jl. vond een gesprek plaats tussen VWS, CoMensha, VNG, Valente,
Jeugdzorg Nederland, Sterk Huis, Fier en Defence for Children over de uitkomsten
van een onderzoeksrapport van Defence for Children. Zij pleiten voor doorlopende,
specialistische zorg voor meisjes die slachtoffers zijn van seksuele uitbuiting. Aan de
hand van de hoofdconclusies van het rapport is met de partners gesproken over
verdere verbetermogelijkheden. Met dit gesprek deed de minister van VWS een
toezegging af (8979).

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing
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Actielijn 2: Doorontwikkeling van de aanpak van arbeidsuitbuiting
Signalering en preventie
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

Stand van
zaken

Toelichting

14.

Signalering en
preventie

1. Onderzoek naar de sociale norm
rond arbeidsuitbuiting t.b.v. het
bevorderen van de bewustwording

Bewustwording: De campagne #daspaseerlijk (najaar 2019) is onderdeel van een
bredere aanpak om de norm voor eerlijk werk duidelijk te stellen. Onder de noemer
#daspaseerlijk richt de Inspectie SZW zich op werkgevers en werknemers in relevante
sectoren. De campagne ondersteunt daarmee meerdere programma’s, waaronder
Programma Arbeidsuitbuiting en loopt een aantal jaren door. Het onderzoek naar de
sociale norm heeft geen doorgang gevonden.

2. Onderzoek naar groepen die
kwetsbaar zijn voor uitbuiting,
t.b.v. specifieke interventies

De Inspectie SZW heeft onderzoek gedaan naar kwetsbare groepen en mogelijke
interventies. Deze onderzoeken zijn waar mogelijk gedeeld met ketenpartners, maar
gezien de vertrouwelijke informatie niet openbaar gemaakt.

3. In gesprek gemeente t.b.v.
herkenning signalen

Op 26 oktober 2020 is er in samenwerking met de VNG een webinar georganiseerd
voor gemeenten m.b.t. de aanpak van arbeidsuitbuiting. Daarnaast wordt er een
handreiking ontwikkeld door SZW, JenV en CCV om toezichthouders, bij o.a. de
gemeenten handvatten te geven in de aanpak van arbeidsuitbuiting en ernstige
benadeling.

4. Voorlichting voor speciale
doelgroepen

Het kabinet lanceert op korte termijn het Centraal Informatieknooppunt voor
arbeidsmigranten. Deze website geeft de doelgroep van arbeidsmigranten informatie
over eerlijk, gezond en veilig werken, wonen en leven in Nederland.

5. Verbetering website TeamWork

De website TeamWork is naar het Nederlands vertaald. Bezien wordt of de informatie
geactualiseerd dient te worden en kan worden geïntegreerd op de Wegwijzer
Mensenhandel. Het ministerie van SZW heeft de European Labour Authority
gevraagd om de Engelstalige handboek op hun website te publiceren.

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing
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Opsporing en handhaving
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

15.

Opsporing

1. Uitbreiding capaciteit Inspectie
SZW

De capaciteit bij de Inspectie SZW is uitgebreid. Extra inspecteurs en rechercheurs
worden ingezet bij de aanpak van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling. Ook is er
een expert Mensenhandel aangesteld.

2. Informatieplein mensenhandel

Het informatieplein is een intern overleg waarin op basis van een wegingskader
besloten wordt of een melding met signalen van arbeidsuitbuiting en ernstige
benadeling bestuursrechtelijk of strafrechtelijk wordt aangepakt.

3. Verkenning van mogelijke
verdere initiatieven om een
bijdrage te blijven leveren aan de
strijd tegen arbeidsuitbuiting
van Aziatische risicogroepen.

Inspectie SZW organiseert jaarlijks met Europol de internationale actieweek tegen
arbeidsuitbuiting vanuit het European Multidisciplinary Platform Against Criminal
Threats (EMPACT). Tijdens de laatste actieweek heeft Inspectie SZW o.a. inspecties
uitgevoerd in nagelstudio’s.

1. Inrichting van een quick
response team

Er is een ‘quick response team’ opgezet voor spoedeisende zaken van ernstige
benadeling, dat wordt ingezet bij crisissituatie.

16.

Handhaving

Stand van
zaken

Toelichting

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing
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Ondersteuning van (mogelijke) slachtoffers van arbeidsuitbuiting
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

Stand van
zaken

Toelichting

17.

Ondersteuning van
slachtoffers

1. Verkenning verbetering aanpak
arbeidsuitbuiting.

Er is een verkenning gestart vanuit SZW en JenV met betrokken partijen (FNV,
CoMensha, FairWork, BNRM, Inspectie SZW, OM, VNG) om te kijken naar verbeteringen in de aanpak van arbeidsuitbuiting, om slachtoffers van ernstige benadeling
beter bij te staan en om het terugkrijgen van achterstallig loon te verbeteren. Deze
verkenning is in afrondende fase. Er wordt op basis van deze verkenning o.a. een
handreiking voor een integrale aanpak van arbeidsuitbuiting ontwikkeld. Tevens
wordt er gewerkt aan een beleidsmatige definitie van ernstige benadeling.

2. Aanstelling apart team voor
verhoren mensenhandel

Sinds januari 2019 is bij ISZW een vaste pool van gecertificeerde rechercheurs
mensenhandel verantwoordelijk voor het proces van intake en aangifte. Daarnaast
bestaat sinds 1 juni 2020 een rechercheteam met als taakaccent arbeidsuitbuiting. In
dit team werken de gecertificeerd rechercheurs mensenhandel die intake en aangifte
uitvoeren, alsook rechercheurs die strafrechtelijk onderzoek doen naar arbeidsuitbuiting. De capaciteit van dit team wordt in 2021 en 2022 stapsgewijs uitgebreid.

3. Pilot begeleiding naar nieuw
werk.

Er is een pilot gestart om slachtoffers van arbeidsuitbuiting te bemiddelen naar
nieuw en eerlijk werk door FairWork en CoMensha.

4. Trajecten bescherming
arbeidsmigranten.

De afgelopen twee jaar zijn bij SZW ook veel nieuwe trajecten gestart die raken aan
de aanpak van arbeidsuitbuiting, zoals de integrale aanpak van misstanden bij
arbeidsmigranten en het opzetten van een Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Ook het verkennen van het systeem van meer eisen voor uitzendbureaus,
zal naar verwachting bijdragen aan het stoppen van arbeidsuitbuiting door malafide
uitzenders aan te pakken.

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing

18

Programmaresultaten Samen tegen mensenhandel

Actielijn 3:

Voorkomen van slachtofferschap en daderschap

Preventie gericht op jongeren in Nederland
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

18.

Preventie gericht op
jongeren

1. Aanpak criminele uitbuiting

2. Proactieve benadering van
(potentiële) slachtoffers door
middel van online outreachment

3. Sexting seminar

Stand van
zaken

Toelichting
De aanpak van criminele uitbuiting krijgt meer aandacht. Omdat dit fenomeen raakt
aan verschillende beleidsterreinen is het van belang die verbinding te leggen.
Daarom wordt vanuit het programma Samen tegen mensenhandel samengewerkt
met het Breed Offensief tegen Ondermijnende Criminaliteit. Centraal staat hierin het
voorkomen van criminele carrières. Bij deze carrières kan soms sprake zijn van
dwang. Daarom maakt de aanpak van criminele uitbuiting ook onderdeel uit van
enkele gemeentelijke pilots die in het kader van de preventiepijler zullen worden
uitgevoerd. Daarnaast wordt met het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel
bezien hoe beter invulling gegeven kan worden aan de bestrijding van criminele
uitbuiting.
In lijn met de motie van Van der Graaf c.s. wordt nader onderzocht hoe een online
outreach programma ingezet zou kunnen worden ten behoeve van de proactieve
benadering van (potentiële) slachtoffers van seksueel misbruik en seksuele
uitbuiting. Momenteel vinden met het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) verkennende gesprekken plaats over hoe een dergelijke tool binnen de
Nederlandse context getoetst zou kunnen worden. Tevens zijn in dit kader reeds
gesprekken gevoerd met politie, OM, gemeenten en zorginstellingen.
We geven een impuls aan de cultureel-sensitieve aanpak van exposing en sexting en de
negatieve gevolgen hiervan zoals sextortion en seksuele uitbuiting. Er wordt gewerkt
aan een seminar over de cultuur sensitieve aanpak van exposing en sexting en de
negatieve gevolgen hiervan, door Covid-19 heeft deze enige vertraging opgelopen.

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing
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Maatregelen rondom klanten die seks kopen van minderjarigen
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

19.

Bewustwording van
(mogelijke) klanten

1. Brede bewustwordingsstrategie,
gericht op klanten.

Samen met gedragswetenschappers en organisaties die zich inzetten tegen
mensenhandel is in verschillende sessies systematisch toegewerkt naar aanbevelingen voor gedragsinterventies, gericht op klanten. Momenteel worden de aanbevelingen uitgewerkt. Daarna wordt samenwerking met het partners binnen het mensenhandeldomein gezocht om opvolging te geven hieraan.

2. Online bewustwording;
voorlichting aan individuen die
via online platforms (mogelijk)
op zoek zijn naar betaalde seks
met minderjarigen

Momenteel vinden er gesprekken plaats om ten behoeve van preventie een
campagne te lanceren met fictieve profielen.

3. Buitenlandse bewustwording;
bewustwording rondom
kindersekstoerisme

De campagne Don’t look Away in de strijd tegen kindersekstoerisme is in 2019
opnieuw gelanceerd, gecoördineerd door Defence for Children-ECPAT. De campagne
is bedoeld om reizigers bewust te maken van het fenomeen kindersekstoerisme,
zodat ze daarvan melding kunnen maken van misstanden.

(mede n.a.v. Motie 28
638, nr. 166)

20.

Het in beeld brengen
van het klantenprofiel
en strafoplegging

Stand van
zaken

Toelichting

4. Diverse initiatieven binnen de
mensenhandel Field Lab (MFL).

Binnen de Mensenhandel Field Lab (MFL) wordt er ook aandacht besteed aan de rol
van klanten. Deze ontwikkelingen zijn nog te pril om over te rapporteren.

1. Onderzoek van het Centrum
tegen Kinderhandel en
Mensenhandel (CKM) naar
profiel en strafoplegging
klanten.

Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd en wordt in 2021 verwacht.

2. Onderzoek van het WODC naar
straffen voor seksueel misbruik
van minderjarigen

Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd en wordt in 2021 verwacht.

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
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	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing

Maatregelen rondom klanten die seks kopen van minderjarigen
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

Stand van
zaken

Toelichting

21.

Expliciet aanpakken
van klanten voor
uitbuiting van
16-minners

1. (Juridisch) verkennen wat de
mogelijkheden zijn om seks met
een minderjarige onder de
zestien jaar oud nader te
expliciteren bij de vervolging van
klanten.

Dit punt is met onder meer met wetenschappers en OM besproken. In de consultatieronde over het voorontwerp van de nieuwe zedentitel is eveneens naar voren
gebracht dat ook bij zestienminners het betalingsaspect (als strafverzwarende
omstandigheid) wettelijk geëxpliciteerd zou moeten worden. Dit punt zal worden
betrokken bij het opstellen van een volgende versie van het wetsvoorstel.

22.

Verkennen van nadere
juridische aanpak van
klanten

1. Verkennen betalingsaspect bij
strafvorderingsrichtlijn
expliciteren

Met het OM en politie wordt het gesprek hierover vervolgd.

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing
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In gesprek met het bedrijfsleven
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

23.

In gesprek met het
bedrijfsleven

1. IMVO-traject (Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen).

Stand van
zaken

Toelichting
Uitgangspunt voor het gesprek met bedrijven over hun verantwoordelijkheid ten
aanzien van mensenrechten in de waardeketen zijn de OESO-richtlijnen voor
Multinationale Ondernemingen en de United Nations Guiding Principles on Business
and Human Rights (UNGPs). Volgens deze richtlijnen behoren bedrijven, door middel
van het toepassen van gepaste zorgvuldigheid, zogenaamde due diligence, risico’s
voor mens en milieu binnen hun keten in kaart te brengen, aan te pakken en in de
toekomst te voorkomen. Mocht uit de gepaste zorgvuldigheid blijken er dat in een
bepaalde sector sprake is van het risico op gedwongen arbeid, dan behoren bedrijven
deze risico’s te voorkomen en aan te pakken. In het Regeerakkoord is vastgelegd dat
wordt bezien of en zo ja, welke dwingende maatregelen genomen kunnen worden op
het terrein van IMVO. Voor de uitvoering van deze afspraak is het project “IMVOmaatregelen in perspectief” opgezet. De uitkomsten van dit project zijn met de
Kamer gedeeld door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 16 oktober 2020 in de Kamerbrief met de nota ‘Van voorlichten tot
verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap’ (Kamerstuk 2020Z19175).

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing
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Voorkomen mensenhandel op migratieroutes en ondersteuning slachtoffers in herkomst- en transitlanden
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

Stand van
zaken

Toelichting

24.

Tegengaan
mensenhandel op
migratieroute en
ondersteuning
slachtoffers in
herkomst- en
transitlanden

1. Versterking nationale wetgeving
in herkomst- en transitielanden

In Mali, Niger, Senegal, Gambia en de Ivoorkust financiert Nederland het programma
PROMIS van het VN Bureau voor Drugs en Criminaliteit (UNODC) en het kantoor van
de Hoge Vertegenwoordiger voor Mensenrechten (OHCHR), gericht op het verbeteren van nationale wetten en beleid betreffende mensenhandel en -smokkel. Door
deze steun is in Mali, Senegal, Gambia concept-wetgeving tegen mensenhandel en
-smokkel opgesteld, in Ivoorkust is nieuwe wet aangenomen.

2. Capaciteitsopbouw zodat de
landen beter in staat zijn om
mensenhandel op te sporen.

BZ financiert in verschillende landen capaciteitsopbouw op het gebied van mensenhandel. Via PROMIS ondersteunt Nederland capaciteitsopbouw gericht op opsporing,
onderzoeken en vervolgen van mensenhandel in West-Afrika. In Noord-Afrika
financiert BZ een programma gericht op versterking van financiële onderzoekstechnieken. In Nigeria wordt het ontwikkelen van een standaardtraining voor de Nigerian
Immigration Service gefinancierd, waar mensenhandel in wordt meegenomen.

3. Regionale samenwerking
bevorderen tussen verschillende
herkomst- of transitielanden op
het thema mensenhandel.

Internationale samenwerking, zowel tussen herkomstlanden van slachtoffers van
mensenhandel, transitielanden en aankomstlanden, is noodzakelijk om mensenhandelnetwerken geheel in zicht te krijgen en op te rollen. Via UNOCD worden regionale
trainingen verzorgd zodat opsporingsambtenaren met elkaar in contact komen,
wordt contact tussen West-Afrika en Europese landen gefaciliteerd en is een
conferentie over informatie-uitwisseling georganiseerd.

4. Bewustwording creëren over de
risico’s slachtoffer te worden van
mensenhandel

BZ financiert de Internationale Organisatie voor Migratie voor een bewustwordingscampagne in Nigeria. Het doel van het project is de Nigeriaanse overheid, maar ook
lokale gemeenschappen en het maatschappelijk middenveld, in staat te stellen op
een effectievere manier bewustwording te creëren over de risico’s slachtoffer te
worden van mensenhandel. Daarnaast zijn er algemene bewustwordingscampagnes
over de risico’s van irreguliere migratie in andere landen in West-Afrika, en in
Afghanistan, Irak en Ethiopië, waar ook het risico om slachtoffer te worden van
mensenhandel een belangrijke plaats inneemt.
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Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing

Voorkomen mensenhandel op migratieroutes en ondersteuning slachtoffers in herkomst- en transitlanden
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

Stand van
zaken

Toelichting

24.

Tegengaan
mensenhandel op
migratieroute en
ondersteuning
slachtoffers in
herkomst- en
transitlanden

5. Gestrande migranten bescherming bieden.

Bij irreguliere migratie lopen migranten een groot risico om in de handen van
mensenhandelaren te vallen. Nederland financiert daarom IOM en de hoge
commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) bij het verzorgen van opvang voor deze
migranten, in Noord-Afrikaanse landen en Niger. Deze organisaties geven gespecialiseerde hulp aan migranten, zoals psychosociale hulp, waaraan bij slachtoffers van
mensenhandel grote behoefte bestaat.

6. Via vrijwillige terugkeer de
mogelijkheid van een veilige
terugkeer naar land van
herkomst bieden.

Ook bevorderen IOM en UNHCR vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst,
respectievelijk hervestiging. Hiermee bieden zij kwetsbare migranten een alternatief
voor verblijf in het transitland of voortzetting van hun reis, zonder de risico’s op
mensenhandel.

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing
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Voorkomen mensenhandel op migratieroutes en ondersteuning slachtoffers in herkomst- en transitlanden
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

25.

Intensivering aanpak
tegen mensenhandel
(motie Kuik/Voorde
wind)

Motie Kuik/Voordewind verzoekt om binnen de aanpak van de grondoorzaken van migratie in kaart te brengen hoe herkenning, signalering en
preventie van mensenhandel kan worden verstevigd en op basis van deze resultaten hierop te intensiveren. Hieruit volgen de volgende drie
intensiveringen.
1. Projectmatige intensivering:
Intensivering in West-Afrika en
de Sahel, vanwege de omvang
van de problematiek in deze
landen en de toegevoegde
waarde voor Nederland om de
problematiek daar aan te
pakken. In 2020 is binnen de
bestaande begroting 9,9 mln.
EUR aan meerjarige uitbreiding
van projecten of nieuwe
activiteiten tegen mensenhandel
vastgelegd.

Stand van
zaken

/

Toelichting

1.1	Nigeria heeft het grootste aantal slachtoffers mensenhandel wereldwijd en staat
bovenaan de lijst van slachtoffers van mensenhandel in Nederland. In nauw
overleg met de operationele diensten is daarom gekozen om de bestaande inzet
in Nigeria uit te breiden.
• Via een programma om operationele samenwerking tussen het Nigeriaanse
Agentschap tegen Mensenhandel (NAPTIP) en haar Nigerijnse counterpart op
te zetten (1,6 mln. EUR, looptijd 2020-2022, ICMPD).
• Daarnaast wordt capaciteit van verschillende anti-mensenhandel-eenheden
in Nigeria opgebouwd. Dit is een uitbreiding van het reeds bestaande
PROMIS-programma met UNODC en OHCHR. (2,5 mln. EUR, looptijd
2020-2024, UNODC en OHCHR).
1.2	UNODC en andere organisaties zien daarnaast een verplaatsing van mensenhandel en –smokkelroutes, waardoor Tsjaad en Burkina Faso transitielanden voor
mensenhandel en –smokkel zijn geworden. Het PROMIS-programma is daarom
uitgebreid naar Tsjaad en Burkina Faso om wetgeving te versterken en capaciteit
van opsporingseenheden op te bouwen (2,2 mln. EUR, looptijd 2020-2024,
UNODC).
1.3	Tenslotte heeft Mali zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste transitlanden
voor migratie en mensenhandel. NL financiert vanaf dit jaar via het EU Trust
Fund for Africa het Common Operational Partnership, waarbij Franse en Spaanse
politieagenten twee jaar dagelijks operationeel samenwerken met een Malinese
politiebrigade, gespecialiseerd in mensenhandel en –smokkel, waarbij zij hen
trainen in moderne onderzoekstechnieken. Voorbereidingen voor dit project
gaan door, ondanks de huidige politieke instabiliteit in het land. (3 mln. EUR,
looptijd 2020-2022, EUTF).
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Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing

Voorkomen mensenhandel op migratieroutes en ondersteuning slachtoffers in herkomst- en transitlanden
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

25.

Intensivering aanpak
tegen mensenhandel
(motie Kuik/Voorde
wind)

2. Intensivering binnen migratiedialogen: Het bestrijden van
mensenhandel en voorkoming
van slachtofferschap is bij uitstek
een thema waarop bron-,
transitie- en bestemmingslanden elkaar kunnen vinden. Om
internationale samenwerking te
bevorderen zet NL in op
internationale samenwerking in
de bestrijding van mensenhandel, binnen bilaterale migratiedialogen en op regionaal niveau
via bijvoorbeeld het Khartoemproces.

/

3. Versterking samenwerking met
de NL operationele diensten.
Niet alleen BZ/BHOS zet zich in
tegen mensenhandel in het
buitenland, maar ook de
operationele diensten leveren
inspanningen hierop. Het afgelopen jaar heeft BZ het initiatief
genomen om de verschillende
Nederlandse inspanningen beter
op elkaar aan te laten sluiten,
met operationele inzet op
Nigeria als pilot.

/

25.

Intensivering aanpak
tegen mensenhandel
(motie Kuik/Voorde
wind)

Stand van
zaken

Toelichting
2.1	Op bilateraal vlak is gekozen de nadruk te leggen op een versterkte samenwerking met Mali, wanneer de politieke situatie dit toelaat, en Nigeria. In 2021 is BZ
bijv. voornemens (virtuele) migratieconsultaties met Nigeria te houden, waarbij
mensenhandel het hoofdthema is.
2.2	Zodra de Covid-19 situatie het toestaat, zal Nederland een themasessie
mensenhandel binnen het aan migratie gerelateerde Khartoemproces. Doel van
de themasessie is om de belangrijkste Europese en Afrikaanse landen langs de
Oost-Afrikaanse migratieroute bijeen te brengen om operationele samenwerking te bevorderen, best practices en geleerde lessen te delen en het netwerk van
de Nederlandse operationele diensten te vergroten en te verstevigen. Voorbereidende gesprekken met ICMPD, die het secretariaat van het Khartoemproces
voert, zijn gaande.

Legenda:
Voltooid

3.1	Maandelijks overleg tussen de IND, DT&V, KMar, Politie, het OM, JenV en BZ.
Hier wordt de huidige en toekomstige operationele inzet van de betrokken
partijen tegen mensenhandel besproken en wordt bezien waar deze inspanningen elkaar kunnen versterken. Bij prioritaire landen op het gebied van mensenhandel, zoals Nigeria, wordt daarnaast door BZ één keer per drie maanden een
interdepartementale coördinatie-sessie georganiseerd waarin dieper in kan
worden gegaan op de migratie/mensenhandel-strategie op een bepaald land.
Op deze manier wordt een integrale aanpak nagestreefd.

Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing

De uitvoering van de motie moet gezien worden binnen de beperkingen van Covid-19. Hierdoor is bijv. de Khartoem-sessie vooruitgeschoven.
De nieuwe projecten houden rekening met de Covid-19 situatie.
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Aandacht voor potentiële slachtoffers mensenhandel binnen het visumbeleid
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

26.

Verbeterde aandacht
voor slachtoffers
mensenhandel binnen
het visumbeleid

1. E-learning module om consulair
medewerkers te trainen op het
herkennen van signalen van
mensenhandel en mensen
smokkel.

Stand van
zaken

Toelichting
Door de directie Consulaire Zaken en Visumbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) werd afgelopen jaar in samenspraak met relevante ketenpartners
een E-learning module Mensenhandel en Mensensmokkel ontwikkeld. De module
bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Doelgroep zijn de consulair medewerkers van het ministerie van BZ. Aan de hand van casuïstiek wordt bij medewerkers
bewustwording gecreëerd en worden zij getraind in het herkennen van signalen van
mensenhandel en mensensmokkel. De module zal eveneens naar het Engels worden
vertaald voor de Front Office medewerkers op de posten.

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing
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Actielijn 4: Versterken van de gemeentelijke aanpak van mensenhandel
Versterking signalering mensenhandel door gemeenten/ uitwerking van de IBP-afspraken
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

27.

Versterking signalering
door gemeenten /
Uitwerking IBPafspraken

1. Onderzoek naar aard en omvang
meting op regionaal niveau

Regioplan voert een onderzoek uit naar verschillende vormen van uitbuiting en naar
de huidige trends en fenomenen, met bijzondere aandacht daarbinnen voor
vakantieparken en bouwplaatsen en naar criminele uitbuiting in relatie tot drugscriminaliteit. Dit onderzoek is in het voorjaar van 2021 gereed. Tevens levert dit
onderzoek van Regioplan naar verwachting ook aanknopingspunten voor andere
gemeenten om meer zicht te krijgen op slachtoffers.

2. Ontwikkelen Handvatten voor
gemeente

De VNG heeft het afgelopen anderhalf jaar, samen met partners, gewerkt aan de
ontwikkeling van handvatten voor de gemeenten. Dit zogenaamde Kompas biedt
gemeenten informatie over mensenhandel, bestuurlijke instrumenten en bevat
aanbevelingen voor zowel gemeenten die net beginnen met de aanpak van
mensenhandel, als voor gemeenten die al een basisaanpak hebben en die willen door
ontwikkelen. Het Kompas is op 12 november jl. gepresenteerd. Toegankelijk via:
https://kompas.vng.nl/aanpakmensenhandel/

3. Realiseren landelijk netwerk
zorgcoördinatie

28

Stand van
zaken

Toelichting

Met middelen vanuit VWS en JenV ondersteunt CoMensha de regio’s bij het
organiseren van de functie van zorgcoördinator. Kijkende naar centrumgemeenten
vrouwenopvang is de landelijke dekkingsgraad van zorgcoördinatie volgens
CoMensha sinds de voortgangsbrief d.d. 13 november 2019 verder omhooggegaan
van 85% naar 94%. Zorgcoördinatie is nu namelijk ook gerealiseerd in Breda/
Baronie, provincie Zeeland en regio Zwolle. Kanttekening hierbij is dat de dekking
vooralsnog niet de garantie biedt dat er voldoende fte/capaciteit voor zorgcoördinatie is om de functie volledig naar behoren uit te oefenen en biedt niet de garantie dat
er altijd voldoende aandacht is op alle vormen van mensenhandel. Blijvende
aandacht hiervoor is gewenst. Daarnaast is in sommige regio’s de zorgcoördinator
alleen actief in de centrumgemeente vrouwenopvang en (nog) niet in de regiogemeenten.

4. Pilots regionale aanpak
mensenhandel

Regionale plannen: JenV, SZW en VWS gaan in drie regio’s pilots voor de regionale
aanpak van mensenhandel financieren.

5. Kader mensenhandel

In navolging op motie 101019 wordt op dit moment gewerkt aan een kader mensenhandel voor gemeenten. Het kader moet gemeenten een antwoorden bieden op de
vraag wanneer zij het goed doen v.w.b. de aanpak van mensenhandel. Het kader zal
medio december gereed zijn en beschikbaar worden gesteld aan gemeenten.
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Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing

Borging van de bestuurlijke aanpak op nationaal niveau
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

Stand van
zaken

Toelichting

28.

Borging bestuurlijke
aanpak

1. Bestuurlijk netwerk
mensenhandel

In iedere politieregio is er één burgemeester die portefeuillehouder is voor de
regionale aanpak van mensenhandel. De burgemeester geeft sturing aan de
regionale aanpak van mensenhandel en probeert het urgentiebesef bij de overige
burgemeesters in de regio te vergroten. Op 1 oktober jl. heeft de VNG in samenwerking met mijn ministerie een bestuurlijk overleg georganiseerd voor alle regionale
portefeuillehouders mensenhandel en een aantal wethouders zorg, die namens de
VNG portefeuillehouder mensenhandel zijn. Het doel van de bijeenkomst was het
vormen van een bestuurlijk netwerk, als een centrale verbinding in de gemeentelijke
aanpak van mensenhandel. Dit bestuurlijk netwerk faciliteert het uitwisselen van
best-practices en het verbeteren van de regionale sturing en ketensamenwerking
rondom mensenhandel evenals de samenwerking tussen landelijk, regionaal en
lokaal niveau. Er is afgesproken dat vanaf heden het bestuurlijk netwerk driemaal per
jaar samen komt.

2. Longread opstellen

Door de VNG en CoMensha is de Longread Mensenhandel in Nederland ontwikkeld.
Het betreft een online journalistieke uiteenzetting met ervaringen van zowel
slachtoffers als professionals - van gemeenten tot OM. De longread is op 12
november jl. gepresenteerd.

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing
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Actielijn 5: Delen van kennis en informatie
Informatiedeling in het mensenhandel domein
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

29.

Duidelijkheid over de
mogelijkheden voor
informatiedeling
binnen het mensen
handeldomein

1. Handreiking

Stand van
zaken

Toelichting
De afgelopen periode is er samen met ketenpartners en praktijkdeskundigen hard
gewerkt aan de handreiking die inzicht geeft in de mogelijkheden voor informatiedeling binnen het bredere mensenhandeldomein (opsporing, vervolging en zorg en
opvang) af te ronden. Dit heeft enerzijds geresulteerd in een voldragen instrument
dat handvatten biedt voor de dagelijkse praktijk en anderzijds in inzicht in bestaande
(blijvende) belemmeringen. De mogelijkheid om deze weg te nemen worden verder
verkend.

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing
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Lerend netwerken
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

30.

Aandacht voor het
onderwerp mensen
handel genereren en
best practices
uitwisselen.

Initiëren / ondersteunen van
netwerkbijeenkomsten om best
practices uit te wisselen:

Stand van
zaken

Toelichting
Om het leren van elkaar te vergemakkelijken hebben talloze netwerkbijeenkomsten
plaatsgevonden. Dit werd deels op initiatief van departementen georganiseerd maar
veelal ook op initiatief van partners in het programma. Op 1 oktober 2020 vond de
meest recente netwerkbijeenkomst plaats die vanuit de ministeries samen met
CoMensha en de VNG is voorbereid.
De afgelopen maanden hebben deze fysieke bijeenkomsten plaatsgemaakt voor
verschillende webinars over onder meer de gemeentelijke aanpak, de aanpak van
arbeidsuitbuiting en integrale samenwerking.
Daarnaast is een online platform gerealiseerd op LinkedIn om ook online een
gemeenschap te bouwen. Via deze pagina worden verschillende initiatieven gedeeld
met het brede netwerk.
Sinds 2018 is een landelijke Expertgroep aanpak Loverboyproblematiek ingericht om
met dit soort casussen aan de slag te gaan. Hier bespreken professionals van
zorginstellingen, gemeenten, meldpunten, de politie, het Openbaar ministerie en
andere disciplines een casus en zoeken samen naar oplossingen, via wegen die niet
eerder geprobeerd zijn.

Continuering van de Taskforce
mensenhandel

De Taskforce mensenhandel is bij besluit van 8 juli 2020 ingesteld voor een vijfde
termijn. Onder voorzitterschap van het Openbaar Ministerie zal de Taskforce ook de
komende drie inzetten op het bevorderen van de integrale aanpak van mensenhandel.

Inrichting van een klankbordgroep

De inrichting van de klankbordgroep heeft vertraging opgelopen. Momenteel wordt
onderzocht hoe het beste invulling gegeven zou kunnen worden aan een klankbordgroep.

Longread mensenhandel

Door de VNG en CoMensha is de longread Mensenhandel in Nederland ontwikkeld. Het
betreft een online journalistieke uiteenzetting met ervaringen van zowel slachtoffers
als professionals - van gemeenten tot OM. De longread is op 12 november jl.
gepresenteerd.
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Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing

Inzet ervaringsdeskundigen
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

Stand van
zaken

Toelichting

31.

Ervaringsdeskundigen
worden meer betrok
ken bij het ontwikke
len van beleid.

1. Verhalenbundel met de verhalen
van ervaringsdeskundigen

Omdat ervaringsdeskundigen van grote toegevoegde waarde kunnen zijn bij het
ontwikkelen van beleid, is een verhalenbundel opgesteld waarin hun ervaringen
centraal staan. Daarnaast worden ervaringsdeskundigen bij verschillende gremia en
trajecten in het programma betrokken.

2. Presentatie van een nieuw
platform van ervaringsdeskundigen

Tijdens de digitale netwerkbijeenkomst van het programma op 1 oktober jl. heeft het
platform voor ervaringsdeskundigen H.O.P.E. zichzelf gepresenteerd.

Internationaal delen van kennis en ervaring
Nr.

32.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

Deelname aan
internationale
vergaderingen in het
kader van mensen
handel

1. Deelname aan vergaderingen
van de Raad van Europa
2. Deelname aan de vergaderingen
van het Europees Netwerk voor
Nationaal Rapporteurs of
gelijksoortige mechanismes
3. Deelname aan vergaderingen
van UNODC
4. Deelname aan vergaderingen
van OVSE

32

Stand van
zaken

Legenda:

Toelichting

Voltooid
Vanuit diverse agentschappen zijn bijeenkomsten georganiseerd ten behoeve van het
delen van best-practices met lidstaten. Er is gesproken over verschillende thema’s op
het gebied van mensenhandel waaronder:
• Bescherming en ondersteuning van slachtoffers
• Bestrijding van de cultuur van straffeloosheid
• Versterken internationale samenwerking
• Inzet van het non-punishment beginsel met betrekking tot de aanpak van
criminele uitbuiting
• Gecoördineerde aanpak van misstanden op de Europese arbeidsmarkt en betere
informatievoorziening
Daarnaast wordt bijgedragen aan internationale uitvragen / questionnaires waarin
het Nederlandse beleid uiteen wordt gezet.

5. Deelname aan vergaderingen
van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA)

Programmaresultaten Samen tegen mensenhandel

Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing

Internationaal delen van kennis en ervaring
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

32.

Deelname aan
internationale
vergaderingen in het
kader van mensen
handel

6. Deelname aan vergaderingen
van Benelux

Stand van
zaken

Toelichting

7. Ontvangen internationale
delegaties

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing
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Beter zicht op aard en omvang
Nr.

Resultaat
(doelstelling)

Activiteiten / producten

Stand van
zaken

Toelichting

33.

Beter zicht op aard en
omvang

1. Nieuwe schatting omvang
problematiek

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe schatting van de omvang van het
daadwerkelijk aantal slachtoffers van mensenhandel gewerkt om een beter en
actueler zicht te krijgen op de omvang van de problematiek. Het onderzoek is Q2
2021 gereed.

2. Datacollectie via het CBS

Samen met de Nationaal Rapporteur, CoMensha en het CBS is verkend of datacollectie via het CBS zou kunnen bijdragen aan een beter zicht op aard en omvang van de
problematiek.

3. Impact monitor

De ontwikkeling van de impact monitor is vertraagd.

4. Fenomeen onderzoeken

In maart 2020 zijn twee onderzoeken afgerond naar het vertrek met onbekende
bestemming van amv’s met de Vietnamese nationaliteit. De Analyseproeftuin
Migratieketen (APM) heeft aan de hand van de binnen de migratieketen beschikbare
data gekeken naar het vertrek met onbekende bestemming van amv’s van alle
nationaliteiten uit alle soorten van amv-opvang van 2015 tot en met 2018. Het EMM
heeft onderzoek gedaan naar de omvang van en de omstandigheden waaronder
vreemdelingen met de Vietnamese nationaliteit met onbekende bestemming uit de
beschermde opvang zijn vertrokken in de periode van 2015 tot en met 2018. Tevens
heeft het EMM het aantal en de aard van eventuele mensenhandel- en mensensmokkelzaken in Nederland in kaart gebracht waar vreemdelingen met de Vietnamese nationaliteit bij betrokken zijn geweest in dezelfde periode.

Legenda:
Voltooid
Doorlopend
	In uitvoering en
volgens planning
	In uitvoering maar
met vertraging
	Nog niet in
uitvoering
	In (formele)
consultatie
Niet van toepassing
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