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Onderwerp 
Afdoening motie ‘Meer bewustwording mensenhandel’  
 
 
 
 

 

Geachte voorzitter, 
 
Uw raad heeft bij de bespreking van het ‘Actieprogramma mensenhandel Den Haag 2020-2023’ (RIS 
305595) op 25 november 2020, de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Meer 
bewustwording mensenhandel’ aangenomen.  
 
Deze motie luidt als volgt: 
 
constaterende dat: 

• slechts een klein gedeelte van de slachtoffers van mensenhandel in beeld is bij de gemeente; 
 
overwegende dat: 

• meer inwoners van Den Haag in aanraking komen met mensenhandel dan waar zij zich 
bewust van zijn, omdat mensenhandel een wijdverbreid probleem is dat vele vormen kent; 

• inwoners een belangrijke signalerende rol kunnen spelen in het herkennen en melden van 
mensenhandel; 

• risicobranches zoals hotels, "(on)bewust mensenhandel kunnen faciliteren"; 
• in bijvoorbeeld Tilburg al een week tegen mensenhandel wordt georganiseerd, waarbij 

aandacht wordt besteed aan de verschillende vormen van mensenhandel en de rol die 
burgers en branches kunnen spelen om mensenhandel tegen te gaan; 

• de Europese commissie 18 oktober heeft uitgeroepen tot Europese dag tegen mensenhandel; 
 
verzoekt het college:  

• rondom de Europese dag tegen mensenhandel, evenals bijvoorbeeld Tilburg, een Haagse 
week mensenhandel te organiseren, waarin aandacht wordt besteed aan bewustwording 
onder Haagse burgers en workshops worden georganiseerd gericht op risicobranches om 
hen te trainen signalen van mensenhandel te herkennen.  

 
 
 
 
 



Gemeente Den Haag 
 
Ons kenmerk 
OCW/10064378 
 

2/2 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 
 
Het college is voornemens om rondom de Europese dag tegen mensenhandel (18 oktober 2021) een 
Haagse week tegen mensenhandel te organiseren. In het voorjaar van 2021 zal de raad nader worden 
geïnformeerd over de invulling van deze week.  
 
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
Ilma Merx                                                    Jan van Zanen 
 
 


