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Lezing door Ron Amperse 
Senior Tactisch Rechercheur Mensenhandel bij de Vreemdenlingenpolitie

Bij de afdeling mensenhandel bij de Vreemdenlingenpolitie zijn ze o.a. verantwoordelijk voor een aantal 
zaken, zoals: 

• Het opsporing en uitzetting van illegalen
• Bedrijfscontroles op illegale arbeid 
• Samenwerkingen met de Dienst Terugkeer & Vertrek en de internationale terugkeer organisaties 
• Controles op schijnhuwelijken i.s.m. gemeenten
• Ongewenst verklaringen controleren en maatregelen op nemen
• Bekijken van dagelijkse arrestantenlijsten en het uitreiken inreisverbod

De AZC’s worden regelmatig gescreend op onregelmatigheden en ev. aanwezig zijnde oorlogsmisdadigers. 
Bij de opsporingen worden regelmatig intakegesprekken gehouden, naast controles op aangiften, 
adoptiezaken en vooral mensenhandel in welke vorm dan ook.
Bij mensenhandel moet je o.a. denken aan uitbuiting in de prostitutie, criminele uitbuiting, ook in de land- 
en tuinbouwsector. Ook uitzendbureaus hebben hun aandacht.
Soms komt orgaanhandel voor en heeft hun voortdurende aandacht.
En natuurlijk spelen drugssmokkel, hennepkwekerijen, identiteitsfraude, IT-fraude en mishandelingen 
daarin een grote rol.

Speerpunten bij prostitutie controles zijn o.a.:
• De controle op documenten (Illegaliteit), minderjarigheid, Opsporing en uitzetting van illegalen
• Bedrijfscontroles illegale arbeid i.s.m. belastingdienst
• Controles op schijnhuwelijken i.s.m. gemeenten
• Het bekijken van de dagelijkse arrestantenlijsten
• Eventueel uitreiken inreisverboden 
• Signalen van mensenhandel
• Controles Vergunningsvoorwaarden bij sexclubs

Verder is van belang het controleren van meervoudige afhankelijkheid, zoals b.v. het niet zelf de reis of visa
te hebben geregeld of men beschikt over een vals of vervalst paspoort.
Ook overnachten op werkplek of onbekendheid met werkadres zijn verdacht.

Signalen zijn een sociaal isolement, schulden bij derden of de betaling door exploitant voor overname van 
een persoon. Verder speelt de inperking van basisvrijheden van de betrokkene ook een rol. En zo zijn er 
meer aanwijzingen die aangeven dat het niet ‘goed’ zit.

Hun informatiebronnen zijn o.a. wijkagenten, Internet, Gemeenten, Woningcorporaties, Campings en 
bungalowparken.
Ook worden bewegingen en voertuigen in de gaten gehouden die zich te vaak ophouden bij sexclubs, 
hotels, scholen en instellingen, zoals Emergis en Juvent.
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Ron illustreerde zijn verhaal met een aantal voorbeelden die zich in Zeeland hebben afgespeeld.
We denken vaak dat Zeeland best veilig is, maar gemeten naar het aantal inwoners, is Zeeland crimineler 
dan we vaak denken!
Hierbij een paar krantenartikelen van de afgelopen periode:
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