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RIS-nummer: 312439 

 

 

Schriftelijke vragen: uitbuiting Oekraïense vluchtelingen in Den Haag  

Indiener: Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP  

 

 

Datum: 8 juni 2022  

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Amsterdamse DENK-fractie heeft de burgemeester van 

Amsterdam bekend gemaakt dat er in Den Haag sprake zou zijn van seksuele uitbuiting van twee 

Oekraïense vrouwen. Zij zaten eerder in een opvanglocatie in Amstelveen. Ze vermeldde daarbij ook 

dat de zaak inmiddels in behandeling is bij de politie in Den Haag1. Gelukkig is inmiddels duidelijk 

geworden dat er geen sprake was van mensenhandel of seksuele uitbuiting.  

 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Judith Klokkenburg 

(ChristenUnie/SGP) en Alexander Roep (VVD) de volgende vragen: 

 

 

1) Hebben college en politie signalen ontvangen van (seksuele) uitbuiting van Oekraïense 

vluchtelingen? Zo ja, om hoeveel signalen gaat het? Kan het college specificeren om wat voor 

signalen het gaat?  

 

2) Welke stappen onderneemt het college als blijkt dat Oekraïense vluchtelingen mogelijk 

(seksuele) uitgebuit worden?  

 

3) Deelt het college de zorgen van de indieners over de kwetsbare situatie waarin sommige 

Oekraïense vluchtelingen zitten?  

 

4) Welke stappen onderneemt het college om Oekraïense vluchtelingen in opvangcentra en bij 

gastgezinnen te behoeden voor (seksuele) uitbuiting?  

 

5) Is het college van plan actief te controleren op seksuele uitbuiting van Oekraïense 

vluchtelingen in de Haagse seksindustrie? Zo nee, waarom niet?  

 

Veel gastgezinnen zetten met veel liefde, zorg en aandacht hun huis open voor Oekraïense 

vluchtelingen. Toch kunnen Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen kwetsbaar zijn voor (seksuele) 

uitbuiting omdat er, door de grote toestroom en de snelheid waarmee opvang geregeld moest worden, 

weinig screening van gastgezinnen kon zijn. 

 

6) Zijn alle Haagse gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvangen (inmiddels) gescreend? 

Zo nee, waarom niet?  

 

7) Op welke manier houdt de gemeente Den Haag toezicht op de opvang van Oekraïense 

vluchtelingen in gastgezinnen tijdens hun verblijf?  

 

 
1 'Politie doet onderzoek naar seksuele uitbuiting van twee Oekraïense vrouwen' - Den Haag FM 

https://www.denhaagfm.nl/dhfm/4585577/politie-doet-onderzoek-naar-seksuele-uitbuiting-van-twee-oekraiense-vrouwen
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8) Ziet het college mogelijkheden om het toezicht op gastgezinnen te verbeteren?  

 

Alle Oekraïense vluchtelingen die zich willen inschrijven in het BRP komen langs op het stadhuis.  

 

9) Worden Oekraïense vluchtelingen actief gewezen op de mogelijke risico’s van opvang bij 

gastgezinnen en de mogelijkheden om zich te melden indien er sprake is van misbruik en/of 

(seksuele) uitbuiting?   

 

10) Welke hulp wordt er geboden aan Oekraïense vluchtelingen die zich melden bij de gemeente, 

politie of andere instanties omdat zij te maken hebben met misbruik en/of (seksuele) 

uitbuiting?  

 

 

 

Judith Klokkenburg Alexander Roep 

ChristenUnie/SGP VVD 
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