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De raadsleden de dames Mostert en Klokkenburg-Reedeker hebben op 25 mei 2022 een brief met
daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Het Zweeds onderzoeksprogramma Uppdrag Granskning legt de in Zweden op grote schaal
voorkomende en verwerpelijke gedwongen “plezierhuwelijken” bloot, waarbij imams van moskeeën
een rol spelen in. In het onderzoeksprogramma wordt ook aandacht besteed aan een Haagse moskee,
waarvan de imam zich schuldig maakt aan deze vorm van mensenhandel. Kwetsbare en hulp
behoevende vrouwen die de hulp inroepen van imams krijgen geldsommen aangeboden in ruil voor
onderdak en seks. Deze zogenaamde “plezierhuwelijken” worden misbruikt om prostitutie te
faciliteren en imams krijgen vaak geld voor deze bemiddeling. Het is zorgelijk en verwerpelijk dat
deze vorm van huwelijk, die leidt tot uitbuiting van vrouwen in kwetsbare posities, ook in Nederland
voorkomt.
1.

Is het college bekend met het Zweedse onderzoeksprogramma uit bijgaand artikel waar ook
melding wordt gemaakt over mensenhandel vanuit een Haagse moskee?(1)

Ja
2.

Was het college al eerder bekend met deze heftige signalen?

Nee, er waren niet eerder signalen bekend bij het college.
3.

Is er overleg geweest met de driehoek over deze signalen?

Er is overleg geweest met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Het OM en de politie hebben
aangegeven dat er bij hen geen situaties bekend zijn zoals die in de documentaire worden beschreven.
In Nederland is seks tegen betaling of het werven daarvoor strafbaar wanneer sprake is van
minderjarigheid of dwang. Misbruik maken van de kwetsbare positie van een slachtoffer kan ook een
vorm van dwang zijn. Er zijn op dit moment echter geen meldingen bekend. Slachtoffers, of mensen
die wel signalen ontvangen, worden daarom nadrukkelijk uitgenodigd om hiervan melding bij de
politie te maken.
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4.

Zijn er maatregelen genomen en zo ja welke?

Het opsporen en vervolgen van strafbare feiten valt onder de primaire verantwoordelijkheid van de
politie en het OM. Voor het starten van een gedegen strafrechtelijk onderzoek moet sprake zijn van een
concrete verdenking van een strafbaar feit en in het onderhavige geval van een uitbuitingssituatie.
Mochten er signalen zijn dat er sprake is van een uitbuitingssituatie, dan kan dit te allen tijde gemeld
worden bij de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie.
Signalen van mensenhandel worden altijd opgepakt. Vervolgens beraden de politie en het OM zich of
er aanleiding is een onderzoek te starten. Als na onderzoek blijkt dat er sprake is van (verdenking van)
mensenhandel, wordt uiteraard bezien of strafrechtelijk en/of bestuursrechtelijk kan worden
ingegrepen.
5.

Is de betrokken imam van de bewuste moskee (onderdeel van de stichting Alcauther) uit zijn
functie gezet of nog werkzaam in de moskee?

De Stichting Alcauther heeft aangegeven geen eigen moskee en geen vaste imam te hebben. De
stichting heeft aangekondigd contact op te nemen met het Zweeds onderzoeksprogramma Uppdrag
Granskning om te vragen om meer informatie.
6.

Zijn bij het college en/of driehoek andere moskeeën in Den Haag bekend waar soortgelijke
verdenkingen zijn geconstateerd?

Bij de driehoek zijn geen moskeeën in Den Haag bekend waar verdenkingen zoals die in de
documentaire worden beschreven zijn geconstateerd.
7.

Kan het college aangeven welke preventieve maatregelen worden ingezet om vormen van
mensenhandel vanuit moskeeën te voorkomen?

Er wordt in Den Haag in brede zin ingezet op het voorkomen van mensenhandel door o.a.
weerbaarheidstrainingen voor jongeren, voorlichting en workshops aan professionals, leraren, ouders
en bij jeugdhulporganisaties en buurthuizen en online- en offlinebewustwordingscampagnes. De
preventieve maatregelen gericht op het voorkomen van mensenhandel zijn niet specifiek gericht op
moskeeën of andere gebedshuizen.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
Ilma Merx

Jan van Zanen

(1) Zie bijlage hoofddocument
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