AVG als basis voor een sluitende aanpak mensenhandel
Aan

: dr. Nicole Brenninkmeijer (JenV), mr. Daan Corrver (JenV)

Van

: mr. Jolanda J.A. van Boven, VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau, Arnhem,
drs. Ina Hut (CoMensha), mr. Brian Varma, (CoMensha)

Datum

: 2 oktober 2020

Inleiding
Mensenhandel is voor slachtoffers een ernstige aantasting van de lichamelijke en geestelijk integriteit en daarmee een fundamentele schending van hun mensenrechten; voor een samenleving is
mensenhandel ontwrichtend. In het kader van de internationale èn nationale verplichtingen die Nederland heeft op het gebied van aanpak van mensenhandel en voor de bescherming van slachtoffers
van mensenhandel, is het belangrijk om allereerst te kijken naar relevante internationale verdragen
die door Nederland zijn ondertekend1. Uit die verdragen en de jurisprudentie vloeien verplichtingen
voor de staat voort.
Richtingbepalend en belangrijk voor de bestrijding van mensenhandel zijn de Europese Richtlijn voorkoming en bestrijding mensenhandel2, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM),
maar ook diverse eensluidende uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
(EHRM).3 Zo legt het EHRM staten een positieve verplichting op om naast vervolgen en straffen, óók
beschermingsmaatregelen te treffen, teneinde de fysieke veiligheid van slachtoffers te waarborgen.
Dat betekent dat staten verplicht zijn om in de volle breedte beleid te voeren om mensenhandel te
voorkomen en te bestrijden, maar ook om scholing op het gebied van mensenhandel te verzorgen,
onder meer voor immigratiediensten en politie.
De wetgever heeft door middel van de Implementatiewet de Richtlijn bestrijding mensenhandel in de
Nederlandse rechtsorde geïmplementeerd. 4
De ketengerichte aanpak en de multidisciplinaire samenwerking die de richtlijn, in navolging van het
Verdrag van de Raad van Europa en de jurisprudentie van het EHRM, bij de aanpak van mensenhandel voorstaat, komt in Nederland duidelijk tot uitdrukking door de instelling van de Task Force Aanpak Mensenhandel5. CoMensha is door middel van art. 7c van dit Besluit lid van de Task Force.
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Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK),
Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
2 Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding
van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ
van de Raad.
3 Bijv. Europees Hof voor de Rechten van de Mens 7 januari 2010, nr. 25965/04, de Rantsev-zaak.
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/judgments-of-the-court
4
Wet van 6 november 2013 tot implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad
in zake voorkoming en bestrijding van mensenhandel, de bescherming van slachtoffers ervan, en ter vervanging
kaderbesluit 2002/269/JBZ van de Raad (PbEU L 101), Stb. 2013, 444.
5
Instellingsbesluit Task Force Aanpak mensenhandel. Stc. 2011, 5052. Vernieuwd bij Besluit van de Staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid van 23 juni 2020, nr. 2878110, houdende de instelling van de Task Force Aanpak Mensenhandel
(Instellingsbesluit Task Force Aanpak Mensenhandel 2020).
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Door middel van deze regelgeving heeft CoMensha verplichtingen om mee te werken aan het realiseren van de doelstellingen van deze Task Force. De Task Force (ic CoMensha) verplicht in art 8. de leden om onder om meer zorgpartijen actief te betrekken bij de bestrijding van mensenhandel.
CoMensha
Als landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel verzamelt CoMensha in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid gegevens van personen die (mogelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel. Dat doet zij in het kader van twee te onderscheiden functies.
Deze twee functies zijn:
Deze taken

1. Coördineren van zorg: (Mogelijke) slachtoffers van mensenhandel helpen als het gaat om het
regelen van opvang en hulpverlening. Dit is een taak in het kader van het coördineren van de
eerste zorg; waaronder ook het doorverwijzen naar de regionale zorgcoördinatie.
2. Registratie: Feiten over aard en omvang van mensenhandel in beeld brengen, mede ten behoeve van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen6, maar
ook ten behoeve van andere ketenpartners, onder andere om trends te kunnen signaleren.
Dit is de registratiefunctie ten behoeve van de statistiek.
Het is genoegzaam bekend dat van de aard en omvang van mensenhandel, slechts het topje van ijsberg zichtbaar is. De politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (Inspectie SZW) hebben een verplichting om te registreren bij CoMensha.7 Echter,
om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen is het noodzakelijk dat ook andere beroepsgroepen, zoals zorgmedewerkers en jeugdhulpverleners, maatschappelijke opvang, etc. samenwerken met
CoMensha. Om deze beide functie uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk voor CoMensha om over
relevante persoonsgegevens te beschikken.
Afname registratie
CoMensha signaleerde vanaf 2015 t/m 2018 een aanzienlijke afname van het aantal geregistreerde
slachtoffers van mensenhandel. Deze afname is zeker niet te interpreteren en te duiden als een vermindering van de omvang van het aantal slachtoffers. Vooralsnog is een veel gehoord argument dat
de afname van registratie van slachtoffers met name ook wordt veroorzaakt door de beperkingen die
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) zou opleggen, waardoor het verstrekken en uitwisselen van informatie zeer bemoeilijkt lijkt te worden.
Een nadere exploratie van de AVG is echter noodzakelijk. Immers, elk slachtoffer dat onder de radar
blijft en niet wordt geholpen, is er één teveel. Als samenleving hebben we de wettelijke verantwoordelijkheid en dus plicht om alles in het werk te (blijven) stellen om de grove schending van mensenrechten te bestrijden. Elke mogelijke blokkade daartoe, dient te worden belicht en te worden opgeruimd.
Doel van dit document
Dit document belicht de vermeende AVG-blokkade en eventuele andere blokkades om de benodigde
gegevens te verwerken door CoMensha en laat zien dat de wetten zeker geen belemmeringen opwerpen, maar wel de interpretatie en toepassing ervan. De AVG geeft steun en biedt met de zorgvuldigheidseisen, de mogelijkheid om een sluitende aanpak mensenhandel op te zetten.
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Wet nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, artt. 5 en 8.
Nationaal Verwijsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenhandel-mensensmokkel/inhoud/bestrijden-mensenhandel
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Een eenduidige interpretatie van het wettelijk kader door de samenwerkende organisaties en de toezichthouder is dan ook een noodzakelijke voorwaarde. De AVG, maar ook de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wordt geanalyseerd en toegepast op de hiervoor genoemde twee gescheiden functies van CoMensha (coördineren van de eerste zorg en registratie
t.b.v. statistiek).
Nadere verkenning van het probleem
De Europese Richtlijn voorkoming en bestrijding van mensenhandel dwingt in art.7 tot een geïntegreerde, holistische en op mensenrechten gebaseerde aanpak van de strijd tegen mensenhandel.
Verbetering van preventie, vervolging en bescherming van de rechten van de slachtoffers, zijn belangrijke doelstellingen van deze richtlijn. Deze dwingend wettelijke opdracht vereist dat lidstaten
een (in huidig jargon geformuleerd) ‘sluitende aanpak mensenhandel’8 realiseren.
Een sluitende aanpak vraagt om samenwerking en dus om uitwisseling van informatie. Dit slaagt alleen indien samenwerkende organisatie eenzelfde ‘kompas’ daartoe gebruiken, dat wil zeggen, van
een eensluidende interpretatie van de wetten uitgaan, gericht op het bereiken van het bestrijden van
mensenhandel en beschermen van de slachtoffers.
Om een daadwerkelijk sluitende aanpak mensenhandel te realiseren - waartoe internationaal recht
en de daaruit voorvloeiende nationale regelgeving ons dus dwingen - is een intensieve multidisciplinaire samenwerking noodzakelijk tussen de verschillende betrokken domeinen, zoals gemeente, opsporing- en vervolgingsinstanties, gezondheidszorginstellingen, woningcorporaties, etc. Samenwerken betekent dat informatie moet kunnen worden verwerkt9.
De AVG lijkt een hoge drempel te hebben opgeworpen, waardoor - zelfs noodzakelijke -informatie
vaak niet meer wordt gedeeld en áls er al informatie wordt gedeeld, dan wordt vaak verondersteld
dat dat slechts met de schriftelijk toestemming van het slachtoffer zou mogen. Deze interpretatie
van de AVG is echter een misvatting. Onder meer deze ‘misvatting’ kan tot de daling van het aantal
meldingen leiden en hebben geleid. Sterker nog, deze misvatting leidt ertoe dat slachtoffers van
mensenhandel soms in de uitbuitingssituatie blijven verkeren, zonder dat er wordt opgetreden.
Door de terughoudendheid van hulpverleners om (mogelijke) gevallen van mensenhandel te melden,
ontstaat een incompleet beeld van mensenhandel. Daardoor wordt een effectieve aanpak van mensenhandel, zowel in het individuele geval, als in zijn algemeenheid, ernstig belemmerd.
Met deze handelwijze worden de fundamentele rechten van slachtoffers om gevrijwaard te zijn van
aantasting van lichamelijke en geestelijk integriteit, geschonden.
De opvatting dat alleen op basis van schriftelijke toestemming van het slachtoffer gegevens aan
CoMensha zouden mogen worden verstrekt, staat haaks op de AVG. Immers, het uitgangspunt van
de AVG is dat verwerken van persoonsgegevens ten dienste van de mens moet staan (Overweging 4).
Daarom volgt in dit visiedocument eerst een algemene verkenning van de AVG; daarna wordt de AVG
toegespitst op de twee functies van CoMensha. De ‘Law Enforcement Data Protection Directive
(LEDP)’ blijft in het kader van de doelstelling van dit document buiten beschouwing; zie de Bijlage
waar de doelstelling van de LEDP wordt aangestipt.
8

Zie bijvoorbeeld ‘Sluitende aanpak personen met verward gedrag’ https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gees
telijke-gezondheid/verward-gedrag/9-bouwstenen-voor-een-sluitende-aanpak-van-verward-gedrag/
Zo ook ‘Sluitende aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’ https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2018/04/25/geweld-hoort-nergens-thuis-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
9 Verwerken in de zin van de AVG duidt op alles wat met persoonsgegevens wordt gedaan, waaronder uitwisselen,
bespreken en vastleggen.
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DEEL I
AVG: algemene schets
De AVG gaat over het beschermen en het rechtmatig verwerken van persoonsgegevens en bevat
daartoe een hele reeks zorgvuldigheidseisen.
De AVG begint met 173 overwegingen; in Overweging 4 staat de volgende belangrijke passage:
“Verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste van de mens staan.
Het recht op bescherming van persoonsgegevens heeft geen absolute gelding, maar moet worden
beschouwd in relatie tot de functie ervan in de samenleving (…)”

Deze belangrijke overweging dwingt om allereerst vast te stellen en vast te leggen wat de functie is
van het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de sluitende aanpak mensenhandel.
Er is weinig verschil van mening over de noodzaak tot het verwerken van informatie, maar grote verwarring over de wijze waarop.
Huidige praktijk: Gegevens verstrekken aan CoMensha
Als de politie, KMar of de Inspectie SZW (mogelijke) slachtoffers aanmelden bij CoMensha in het
kader van haar registratietaak, is conform het Besluit politiegegevens, geen toestemming nodig.
Maar als er vanuit de opsporingsdiensten ook een verzoek aan CoMensha wordt gedaan om opvang en/of hulpverlening, dus om zorgcoördinatie te starten, dan luidt de opvatting dat het (mogelijke) slachtoffer hiervoor eerst schriftelijke toestemming moet geven. Men meent dat deze
toestemming nodig is, omdat de AVG dit zou eisen. Pas nadat er toestemming is gegeven door het
slachtoffer, zou er ruimte ontstaan om de juiste opvang en hulpverlening op te starten.
Naast opsporingsdiensten kunnen ook zorgcoördinatoren, jeugdzorginstellingen of andere organisaties die werken met (mogelijke) slachtoffers (bijzondere) persoonsgegevens doorgeven aan
CoMensha, vanwege de expertise bij CoMensha op het gebied van zorgcoördinatie is het noodzakelijk om persoonsgegevens te delen teneinde het slachtoffer naar de juiste zorg te kunnen geleiden.
Deze organisaties hebben daartoe een professionele verplichting bestaande uit het realiseren van
de best passende zorg voor hun cliënt.
Medewerkers van deze organisaties vragen in nagenoeg alle gevallen eerst schriftelijk toestemming van het (mogelijke) slachtoffer om gegevens te mogen delen met CoMensha. Voor minderjarigen geldt dat deze toestemming gegeven zou moeten worden door ouders of een voogd. Als
een jongere 16 jaar of ouder is, en wilsbekwaam, zou deze zelf toestemming moeten geven. Uitdrukkelijke schriftelijke toestemming zou nodig zijn, omdat het gaat om bijzondere persoonsgegevens.
Onderzoek heeft uitgewezen dat slachtoffers veelal niet bereid zijn is om toestemming te geven;
uit angst, schaamte of omdat zij zich niet (willen) zien als slachtoffer van mensenhandel.10
Het gevolg hiervan is dat alles stagneert: zowel de zorgverlening, als de registratie.
Vormt de AVG een belemmering?
De hiervoor beschreven huidige praktijk, dwingt tot een nadere analyse van de AVG, teneinde de
vraag te kunnen beantwoorden of de AVG daadwerkelijk deze grote drempels opwerpt.

10 Signalering en registratie van slachtoffers mensenhandel in de jeugdhulpverlening, CoMensha & Universiteit Tilburg,

mei 2020, p. 32.
4

Om meteen met de conclusie te beginnen: de AVG vereist géén toestemming van slachtoffers, noch
op het meta-niveau, noch op individueel niveau om gegevens te verwerken in het kader van een sluitende aanpak en bestrijding van mensenhandel. De systematiek van de AVG is volkomen helder.
Kijken we naar de opzet, structuur en bedoeling van de AVG, dan zien we dat de hiervoor beschreven
huidige werkwijze van CoMensha en de ketenpartners, niet in lijn is met de AVG.
Sterker nog, deze interpretatie van de AVG - dat toestemming is vereist - is zelfs strijdig met de AVG.
Er zijn binnen de AVG immers andere verwerkingsgronden dan toestemming om gegevens te verwerken. De AVG heeft ‘toestemming als verwerkingsgrond’, uitdrukkelijk bedoeld voor die situaties,
waar geen van de andere verwerkingsgrond (die de AVG noemt) aanwezig is om gegevens te verwerken.
Inzake de sluitende aanpak mensenhandel heeft de AVG andere verwerkingsgronden dan toestemming om gegevens te verwerken. Zie hierna nader onder kopje “Eist de AVG toestemming van het
slachtoffer?”
Naast de uiteenzetting waarom het toestemmingsvereiste haaks staat op de belangen van slachtoffers en zelfs bedreigend kan zijn, moet een andere misvatting worden besproken, namelijk dat het
delen van informatie, in strijd is met het zelfbeschikkingsrecht. Zie daartoe nader p. 15.
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DEEL II
AVG: toegepast in de praktijk
Taak CoMensha ten behoeve van het coördineren van zorg: verstrekken gegevens door zorgprofessionals
De Europese Richtlijn voorkoming en bestrijding van mensenhandel eist in art. 18 dat een lidstaat
zorgt voor bijstand en ondersteuning van slachtoffers; dit moet ten minste een aantal maatregelen
omvatten waardoor het slachtoffer kan herstellen en aan de mensenhandelaars kan ontsnappen.
Verbetering van preventie, vervolging en bescherming van de rechten van de slachtoffers zijn belangrijke doelstellingen van deze richtlijn. Bij de implementatie van de Richtlijn in Nederland heeft
CoMensha een centrale coördinerende rol bij de registratie, opvang en informatievoorziening gekregen11. Daarmee vervult CoMensha - voortvloeiend uit de Richtlijn en de daarbij behorende nationale
implementatiewet - primair een wettelijke taak. Subsidiair een taak van algemeen belang. Deze taak
rechtvaardigt én legitimeert verwerken van persoonsgegevens; zie hierna bij verwerkingsgronden
van de AVG.
CoMensha maakt deel uit van de TaskForce Aanpak Mensenhandel12 en is voorzitter van het Strategisch Overleg Mensenhandel13 en het zorgcoördinatorenoverleg14 en wordt beschouwd als een ‘Expertisecentrum mensenhandel’. CoMensha is daardoor heel goed op de hoogte waar individuele
slachtoffers - gezien hun problematiek - het beste terecht kunnen.
Naast het feit dat de opsporingsdiensten CoMensha kunnen inschakelen, kan CoMensha ook ingeschakeld worden door bijvoorbeeld: de jeugdhulpverlening, eerste- en tweedelijns gezondheidszorg
(professionals), scholen, opvangcentra, gemeenten, etc.
CoMensha verleent zelf geen directe zorg, maar zorgt dat een individueel slachtoffer naar de juiste
plaats wordt verwezen c.q. plaatst een individueel slachtoffer in een opvanginstelling. Om deze taak
te kunnen vervullen heeft CoMensha gegevens nodig over een individueel slachtoffer. Professionals
die een beroep willen doen op CoMensha in het kader van de hulpverlening, menen veelal dat de
AVG én de WGBO eisen dat zij eerst aan het slachtoffer om toestemming moeten vragen om diens
gegevens aan CoMensha te mogen vertrekken. Dit is een onjuiste interpretatie en uitleg van de wet.
Eist de AVG toestemming van het slachtoffer?
De AVG kent verschillende grondslagen (rechtmatige bases) om gegevens te verwerken; in AVG-terminologie heten deze ‘verwerkingsgronden’. Iedere verwerking van persoonsgegevens moeten kunnen worden gebaseerd op een van de volgende verwerkingsgronden:
a. betrokkene heeft zijn toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.
b. verwerking is nodig in het kader van een overeenkomst met betrokkene;
c. verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
d. verwerking is nodig met oog het vitaal belang van betrokkene;
e. verwerking is nodig ter vervulling van een taak van algemeen belang; of

11

Implementatie Richtlijn voorkoming en bestrijding mensenhandel. MvT, TK 2011-2012, nr. 33309 nr. 3, p. 10.
De Taskforce Aanpak Mensenhandel is een netwerk van verschillende partijen, zoals het Openbaar Ministerie, politie,
gemeenten en maatschappelijke organisaties.
13
https://www.comensha.nl/over-ons/wat-doen-wij/verbindende-rol/strategisch-overleg-mensenhandel/
14 https://www.comensha.nl/over-ons/wat-doen-wij/verbindende-rol/zorgcoordinatorenoverleg/
12

6

f.

verwerking is nodig voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde;

In de praktijk hanteren nagenoeg alle organisaties en professionals ‘toestemming’ van het slachtoffer
als verwerkingsgrond om gegevens te delen met CoMensha. Dit is onjuist en onnodig, zelfs strijdig
met de AVG, en wel vanwege het feit dat de AVG - in tegenstelling tot zijn voorganger (de Wet bescherming persoonsgegevens) veel eisen verbindt aan de toestemming.
Dat betekent dat aan al deze eisen moet worden voldaan, eer sprake kan zijn van een géldige toestemming in de zin van de AVG.
AVG-eisen aan toestemming
De cumulatieve eisen om een geldige toestemming te verkrijgen:15
a. Als aan iemand toestemming wordt gevraagd om diens gegevens te verwerken, moet hem
daarover alle informatie worden verstrekt die voor hem nodig is om een beslissing te kunnen
nemen of hij wel of geen toestemming zal verlenen;
b. Betrokkene moet kunnen overzien wat dit alles voor hem betekent;
c. Betrokkene moet volledig vrij zijn om ‘nee te zeggen’;
d. Nee-zeggen mag voor betrokkene geen nadelige consequenties hebben;
e. Betrokkene moet op elk moment dat hij dit wenst, zijn toestemming weer kunnen intrekken.
Het is meteen volstrekt duidelijk dat aan deze toestemmingseisen op het gebied van de sluitende
aanpak van mensenhandel - om veel redenen - niet kan worden voldaan. Van vrije toestemming in
de zin van de AVG, is bij een slachtoffer van mensenhandel geen sprake en áls er al toestemming
wordt verkregen, dan is deze toestemming te kwalificeren als een ongeldige toestemming, omdat
niet voldaan kan worden aan alle eisen die de AVG aan toestemming verbindt.
Een voorbeeld ter verduidelijking:
Als we toestemming vragen aan een getraumatiseerd, kwetsbaar slachtoffer die angst heeft voor de
mensenhandelaar, mogelijk afkomstig is uit het buitenland en bovendien afhankelijk is van allerlei
professionals, dan weten wij dat slachtoffers geen gewogen keuze kunnen maken en vaak fear-driven
zijn. Vragen om toestemming aan het slachtoffer is dan zó in strijd met het belang van het slachtoffer. Het is onjuist om te veronderstellen dat een slachtoffer in staat is om echt een vrije keuze te kunnen maken om wel of geen toestemming te geven voor het doorgeven van zijn gegevens ten behoeve van zijn zorg, laat staan om te veronderstellen dat het vragen om toestemming voortvloeit uit
het zelfbeschikkingsrecht van het slachtoffer.
Heel belangrijk in dezen is het standpunt van Moerel en Prins met betrekking tot toestemming16
In het Preadvies voor de Nederlandse Juristen-Vereniging verdedigen zij de stelling dat het recht op
informationele zelfbeschikking een illusie is. Zij beargumenteren dat bestaande begrenzingen niet
werken niet en bepleiten een wijze van denken en analyseren van het verwerken van persoonsgegevens op een wijze die past en aansluit bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.
15

16

Art. 7 AVG en European Data Protection Board: Guidelines on Consent under Regulation 2016/679 (wp259rev.01).
E.M.L. Moerel en J.E.J. Prins, Privacy voor de homo digitalis, in; Moerel e.a., Homo Digitalis, preadviezen, Wolters Kluwer
2016, p. 91.
7

Hun concept staat op vijf pijlers. De tweede pijler raakt het vereiste van toestemming als grondslag
voor gegevensverwerking. Moerel en Prins betogen dat dit toestemmingsvereiste niet werkt, omdat
er sprake is van een zodanige complexiteit in de samenleving, dat de gemiddelde burger deze niet
meer kan bevatten. Met name empirisch onderzoek wijst uit dat ‘toestemming’ een buitengewoon
complex fenomeen is, of het nu gaat om het geven van toestemming als zodanig of om hetgeen
waarvoor men toestemming geeft. 17
Moerel en Prins verdedigen dat het niet gaat om de toestemming van een individu voor het verwerken van diens gegevens, maar alle aandacht moet zijn gericht op de argumenten, de rechtvaardiging,
van degenen die gegevens willen verwerken. Dit verschaft een nieuw normenkader dat daadwerkelijk grensstellend gaat werken en is het meer dan het huidige tick de box-mechanisme van informeren en toestemming waar verwerkers zich vaak al te gemakkelijk achter verschuilen. Met het aanscherpen van de noodzaak tot expliciteren en verantwoorden, komt tegelijkertijd een reductie van de
complexiteit van het systeem voor de beoordeling van de rechtmatigheid van een gegevensverwerking.18
De analyse van Moerel en Prins is heel belangrijk voor de aanpak en bestrijding van mensenhandel.
Zij leggen zo goed de ‘vinger op de zere plek’ die in geval van mensenhandel het vermeende toestemmingsvereiste is.
Willen we echt een holistische, integrale aanpak en bestrijding van mensenhandel realiseren, dan
dienen we de fundamentele waarden die in het geding zijn grondig te doordenken en te herijken.
Naar een gewijzigde handelwijze
Zo kunnen we komen tot een andere handelwijze in de praktijk waar antwoorden op de volgende
vragen een duidelijk kader, richting en een kompas geven.
Hebben degenen die gegevens willen verwerken deugdelijke doelen die zij ontlenen aan hun vakinhoudelijke expertise en aan de wettelijk opdrachten; met wie delen zij welke gegevens; hebben zij
gewogen of zij alleen de ‘need to know’ gegevens delen teneinde slachtoffers van mensenhandel de
juiste zorg en bescherming te geven, waarop zij wettelijk recht hebben? Professionals moeten deze
vragen beantwoorden en kunnen zo hun verantwoordelijkheid nemen.
De handelwijze van professionals zou bovengenoemde omslag moeten ondergaan, waardoor men in
plaats van om toestemming te vragen aan het slachtoffer om gegevens te delen, transformeert naar
een (indien mogelijk) transparante handelwijze. Als het even mogelijk is informeren professionals het
slachtoffer over de stappen die zij voornemens zijn om te gaan zetten, waaronder het feit dat zij bepaalde gegevens zullen doorgeven om de juiste zorg te kunnen regelen.
Zie in de bijlage ook de visie van Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat toestemming niet de grondslag is voor het verwerken van gegevens in het sociaal domein, omdat daar “géén sprake is van een
vrije toestemming in de zin van de AVG. Toestemming kan dan dus niet gelden als de grondslag
voor de gegevensverwerking”.

17
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E.M.L. Moerel. Big data protection: How to make the draft EU Regulation on Data Protection FutureProof. Tilburg
University 2014, p. 24. “As to data protection there is a growing concern that individuals may not understand what they

are consenting to, that when consent is asked, there are often no meaningful default options available, so consent is not really “freely
given” and finally that the granting of consent becomes a mechanical matter of “ticking the box”, i.e., becomes subject to ‘routinisation’
and therefore meaningless.”

Preadvies homo digitalis, p.121.
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Nb. de hiervoor opgesomde verwerkingsgronden is géén ‘grabbelton’.19
Welke verwerkingsgrond van toepassing is, wordt bepaald door het doel en de context.
In het kader van de Europese Richtlijn voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de daaruit
voortvloeiende nationale wet- en regelgeving, is duidelijk dat de verwerkingsgrond voor CoMensha
primair de wettelijke taak is; subsidiair de taak van algemeen belang is. Alle relevante domeinen zullen moeten samenwerken, teneinde te kunnen voldoen aan de opdracht van art. 7 van de Richtlijn
om zorg te dragen voor ‘een geïntegreerde, holistische en op mensenrechten gebaseerde aanpak van
de strijd tegen mensenhandel’, waarbij elke specifieke vorm van mensenhandel met de meest efficiente middelen worden bestrijden.
Multidisciplinair samenwerken is noodzakelijk en dat kan onmogelijk zonder de uitwisseling van de
relevante informatie.
Geen toestemming voor verwerking van gevoelige gegevens?
Artikel 9 AVG
Art. 9 AVG beschrijft welke gegevens beschouwd moeten worden als gevoelige gegevens. Dit zijn gegevens betreffende iemands ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid,
gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
Art. 9 AVG verbiedt het verwerken van deze gegevens, tenzij verwerking noodzakelijk is om betrokkene toe te laten komen aan zijn sociaal zekerheidsrecht, of dat verwerking noodzakelijk in het kader
van een vitaal belang of uitvoering van gezondheidszorg (art.9 b en h AVG). En daarvan is sprake indien professionals gegevens verstrekken aan CoMensha, namelijk om het coördineren van de eerste
zorg mogelijk te zetten. Alsdan is de toestemmingsgrond niet van toepassing. Wel geldt als uitgangspunt het transparantie-beginsel; ook weer ‘een tenzij’, namelijk indien de veiligheid van het slachtoffer transparant zijn niet mogelijk maakt.
Dan biedt art. 23 AVG jo art. 41 UAVG de escape: betrokken niet informeren over verstrekken van zijn
gegevens indien dat noodzakelijk is ter voorkoming van strafbare feiten, of indien dat in het belang is
van bescherming van betrokkene, of indien dat in het belang is van rechten en vrijheden van anderen.
Uitvoeringswet AVG
Hier is het ook van belang om te kijken naar de nationale wetgeving ter uitvoering van de AVG.
Art. 30, lid 3 sub a verwoordt heel duidelijk dat hulpverleners gezondheidsgegevens mogen gebruiken zonder dat toestemming wordt gevraagd, wel weer (indien mogelijk) met het transparantie-beginsel
(…) Het verbod om gegevens over gezondheid te verwerken [is] niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening, voor zover de verwerking noodzakelijk is met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene dan wel het beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk;

Wel geldt als uitgangspunt het transparantie-beginsel; ook weer ‘een tenzij’ de veiligheid van het
slachtoffer dit niet mogelijk maakt.
19

K. Versmissen et al. Grip op de AVG Wolters Kluwer 2017, p. 64.
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Dan biedt art. 41 UAVG de escape (betrokken niet informeren over verstrekken van zijn gegevens indien dat noodzakelijk is ter voorkoming van strafbare feiten, of indien dat in het belang is van bescherming van betrokkene, of indien dat in het belang is van rechten en vrijheden van anderen).
Zorgprofessionals en de WGBO
Een vaak gehoorde mening van professionals uit het zorgdomein luidt: “Wij vallen onder de WGBO
en de WGBO eist toestemming voor het delen van informatie”.
Dit is een volkomen onjuiste voorstelling van zaken.
De WGBO kent twee soorten toestemming. Te weten 1. toestemming om te behandelen en 2. Toestemming voor het delen van informatie.
In het kader van het verstrekken van gegevens door zorgprofessionals aan CoMensha moeten we ons
richten op deze tweede genoemde toestemming. In art.7:457 lid 2 BW stelt de WGBO dat géén toestemming is vereist om gegevens te delen met degene die ‘rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener,
voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te verrichten werkzaamheden’. Deze tekst is opgesteld in de jaren 80 van de vorige eeuw; in deze tijd dienen we ‘rechtstreeks
betrokken bij de behandelingsovereenkomst’ te lezen als ‘rechtstreeks betrokken bij de zorg’,20
In de zorg is het een heel normale gang van zaken om in geval van ingewikkelde problematiek bij een
cliënt/patiënt, een specialist of expertisecentrum in te schakelen. Dat vloeit voort uit de wettelijke
opdracht tot het ‘goed hulpverlenerschap’ (art. 7: 453 BW). Voor het betrekken van een andere professional is het noodzakelijk om gegevens te delen en daarvoor is géén toestemming van de client/patiënt vereist, wel wordt deze in het proces betrokken.
De cliënt/patiënt heeft de plicht op grond van art. 7:452 BW de plicht om de zorgprofessional die medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Dus: er is géén toestemming van de cliënt/patiënt vereist voor het verstrekken of terugkoppelen van
diens gegevens, aan en bij de zorg te betrekken andere instelling/professional. In geval van mensenhandel is de andere instelling CoMensha. Natuurlijk bespreekt de ‘verwijzende professional’ - mits
dat gezien de conditie van de cliënt/patiënt mogelijk is - de te zetten stappen met hem/haar.
Dat alles in het kader van de wettelijke opdracht om het slachtoffer zo goed mogelijk te steunen en
te beschermen.
Conclusie verwerken gegevens met het oog op het coördineren van zorg door CoMensha
Geen van de hiervoor benoemde organisaties of professionals uit de domeinen veiligheid en zorg
hebben de toestemming van het slachtoffer nodig om gegevens te verstrekken aan CoMensha in het
kader van haar taak op het gebied van zorgcoördinatie.
CoMensha zelf heeft ook geen toestemming nodig om slachtoffer-gegevens te verwerken met het
oog op de zorgcoördinatie-taak. Noch de AVG, noch de Uitvoeringswet AVG, noch de WGBO vereisen
toestemming.

20

Zie voor deze uitleg ook E. van Veen, E. de Jong, en W. Kastelein, Het beroepsgeheim, continuïteit en verandering,
Preadvies Vereniging voor Gezondheidsrecht, 2004, SDU-uitgevers, p. 32-33.
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Als het mogelijk is, wordt het voornemen tot het delen van gegevens besproken met het slachtoffer.
Echter, als de veiligheid van het slachtoffer, of diens conditie dit vereisen, biedt de AVG de mogelijkheid om dit informeren achterwege te laten.
Registratietaak CoMensha
Los van de taken op het gebied van het coördineren van zorg ten behoeve van een individueel slachtoffer, heeft CoMensha een registratietaak op het gebied van het in kaart brengen van ontwikkelingen
in aard en omvang van mensenhandel; het gaat hier om statistisch onderzoek. Daartoe heeft
CoMensha gegevens nodig. Dit betreft van een individu diens geboortedatum of leeftijd, geslacht,
nationaliteit, land van herkomst, sector van uitbuiting. Indien van toepassing: vreemdelingenrechtelijke status, aangiftedatum en datum van sepot.21 CoMensha ontvangt met het oog op deze taak gegevens van de politie22, Inspectie SZW23en de KMar.24 Om dubbeltelling te voorkomen dient een individu wel met vermelding van diens naam ‘binnen te komen’ bij CoMensha; in het register wordt de
naam niet opgenomen ten behoeve van de data-set die verstrekt wordt aan de Nationaal Rapporteur.
Om een zo goed mogelijk beeld van aard en omvang van mensenhandel te krijgen - noodzakelijk om
trends te kunnen signaleren - zijn gegevens van zorgpartners onontbeerlijk. En juist bij deze partners
bestaat veel onduidelijkheid en terughoudendheid om persoonsgegevens te verstrekken aan
CoMensha, ten gevolge van de inwerkingtreding van de AVG.
De heersende en belemmerende opvatting is dat zorgprofessionals - ook voor deze registratietaak de uitdrukkelijke toestemming moeten verkrijgen van hun cliënt (het slachtoffer) zelf vanaf 16 jaar,
onder die leeftijd van de ouders-voogd(en). Voor een geldige toestemming dient de cliënt eerst
vooraf uitgebreid te worden geïnformeerd over het doel en de manier waarop gegevens worden verwerkt.
Vervolgens dient de cliënt blijk te geven van diens uitdrukkelijke toestemming door middel van een
handtekening. Deze vermeende toestemmingseis leidt ertoe dat er grote terughoudendheid is, zowel
bij zorgprofessionals, als bij hun cliënten. Dit leidt ertoe dat CoMensha slechts een onvolledig beeld
kan vormen van de aard en omvang en ontwikkeling van de mensenhandel.
Echter, art.5 (1)(b) juncto art. 89 AVG laten de verstrekking c.q. verwerking van persoonsgegevens in
het kader van statistiek toe, zonder toestemming, mits passende waarborgen zijn genomen.
Wat zijn de regels van de AVG voor deze registratietaak?
Duiding van de persoonsgegevens tbv registratie
Allereerst kijken we naar de aard van de gegevens die worden vastgelegd ten behoeve van de registratie. De naam van het slachtoffer is wel aanwezig bij ‘binnenkomst’ bij CoMensha, maar wordt
niet opgenomen in de data-set voor de Nationaal Rapporteur en alleen gebruikt ter voorkoming van
dubbeltellingen in het register.
21
22
23
24

Zie website CoMensha;
art. 8 en 13 lid 1 WPG juncto art. 4:2 lid 1 sub b onder 3 Besluit Politiegegevens.
De Inspectie spoort ernstige fraude, arbeidsuitbuiting en georganiseerde criminaliteit op. Risicogerichte handhaving in
zeventien programma’s. Jaarstukken Inspectie SWZ.
In samenwerking met het Openbaar Ministerie: https://www.om.nl/onderwerpen/mensenhandel
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De vraag rijst of sprake is van verwerking van persoonsgegevens, bijzondere gegevens, of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard?
Er is sprake van een persoonsgegeven als het gaat om een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Verdedigbaar is de stelling dat de gegevens die worden geregistreerd niet herleidbaar zijn tot
een geïdentificeerde of identificeerbare persoon en dus geen persoonsgegevens zijn. Alsdan is de
AVG niet van toepassing. De AVG is nog wel van toepassing op het ‘korte moment’ dat de te registreerde persoon mét naam binnenkomt bij CoMensha. CoMensha heeft gekozen voor een bewaartermijn van twee jaar. Dit is nodig omdat een persoon in verschillende fases van en traject door verschillende partijen kan woorden aangemeld ter registratie. Indien er twee jaar lang geen activiteiten
zijn geweest in een dossier, dan zullen de gegevens die naar de persoon herleidbaar zijn uit het dossier worden verwijderd.
Zo de conclusie zou moeten luiden dat er wél sprake is van persoonsgegevens, vanwege een mate
van herleidbaarheid, dan moet worden beoordeeld of sprake is van ‘bijzondere persoonsgegevens’.
Art.9 AVG beschrijft wat bijzondere persoonsgegevens zijn, namelijk gegevens betreffende iemands
ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of
het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de
unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
De gegevens die CoMensha verwerkt in het kader van de registratie, bevat gegevens omtrent land
van herkomst, maar dit is louter om te kunnen analyseren waar ‘zwaartepunten van mensenhandel’
zich bevinden; dit heeft niets te maken met ras of etniciteit van een individu. Er worden geen gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid genoteerd; wel van de sector van uitbuiting, waar het onvrijwillig seksueel gedrag plaatsvindt. Er worden ook geen gegevens vastgelegd over
iemands gezondheid.
Noch wordt een strafrechtelijk register aangelegd als bedoeld in art. 10 AVG.
De conclusie luidt dat er géén sprake is van verwerking van bijzondere persoonsgegevens in het kader van de registratietaak van CoMensha.
Grondslag verwerking gegevens tbv registratie door CoMensha
De primaire grondslag om persoonsgegevens te verwerken door CoMensha ten behoeve van de registratietaak is gelegen in de vervulling van een wettelijke plicht (art. 6 lid 1c AVG).
Deze ‘wettelijke plicht’ vloeit in elk geval voort uit de eis van overweging 27 Europese Richtlijn voorkoming en bestrijding van mensenhandel. Daarin is verwoord dat een lidstaat verplicht is om te voorzien in een nationaal controlesysteem met een minimale structuur voor het vervullen van een aantal
omschreven taken, dat ten doel heeft tendensen op het gebied van mensenhandel te monitoren, statistieken te verzamelen, de resultaten van maatregelen ter bestrijding van mensenhandel te meten,
en regelmatig te rapporteren.
Rapporteren gebeurt dan aan de Nationaal Rapporteur in het kader van diens taken op grond van de
Wet nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.
Subsidiair zouden we ter legitimatie van het registreren de grondslag ‘vervulling van een taak van algemeen belang’ (art. 6 lid 1e AVG) nog in stelling kunnen brengen.
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Grondslag verstrekking gegevens tbv registratie door zorgverleners
De hiervoor vermelde eis uit art. 27 Europese Richtlijn voorkoming en bestrijding van mensenhandel
om onderzoek te doen naar mensenhandel, maar ook de eis van art. 7 van deze Richtlijn inhoudende
dat een geïntegreerde, holistische en op mensenrechten gebaseerde aanpak van de strijd tegen mensenhandel noodzakelijk is, betekenen dat zoveel mogelijk betrokken partijen gegevens moeten aanleveren bij CoMensha.
Hoe zou CoMensha een wettelijke plicht (of vervulling van een taak van algemeen belang) kunnen
vervullen tot registratie, als zij geen of maar beperkte gegevens aangeleverd krijgt? Gegevens van
betrokken zorgprofessionals kunnen beslist niet worden gemist; we hebben thans alleen nog maar
het topje van de ijsberg in zicht.
We zien nu wel meteen de hoge dagelijkse AVG-drempel: zorgprofessionals zouden – aldus de onterechte interpretatie - slechts met de uitdrukkelijke toestemming van het slachtoffer (blijkens een
handtekening) gegevens aan CoMensha mogen verstrekken. Om het nog gecompliceerder te maken:
zorgprofessionals brengen vaak ook nog de WGBO als blokkade naar voren. Laten we beide drempels
aan een nadere analyse onderwerpen.
AVG-drempel?
Indien een zorgprofessional gegevens verstrekt aan CoMensha ten behoeve van de registratie, zijn
dit geen gegevens betreffende de gezondheid van het slachtoffer; dus geen bijzondere gegevens.
De verstrekking vindt haar basis in Overweging 50, tweede volzin, juncto art. 5.1.b (statistiek) en art.
89 lid 1 AVG (statistiek). Toestemming is dan niet de verwerkingsgrond; de verwerkingsgrond voor de
verstrekking is artikel 6(4) AVG de wettelijk plicht van CoMensha, subsidiair haar taak in het kader
van het algemeen belang. Wel is vereist dat CoMensha alle passende waarborgen heeft geïmplementeerd ter bescherming van de grondrechten en de belangen van de betrokkenen.
WGBO-drempel?
De behandelrelatie tussen een zorgprofessional en een slachtoffer van mensenhandel, wordt beheerst door de WGBO. Deze heeft een specifieke bepaling (art. 7: 458 BW) voor het doen van statistiek of wetenschappelijk onderzoek met gezondheidsgegevens van een patiënt op het gebied van de
volksgezondheid, maar gezondheidsgegevens worden door niet verwerkt in het kader van haar registratietaak van CoMensha én CoMensha registreert niet in het kader van de volksgezondheid! Daarmee is bij CoMensha sprake van een heel ander type onderzoek, dan de klassieke onderzoeken die
we in de gezondheidszorg kennen en waarvoor de bepaling in de WGBO is ontworpen.
Voldoen aan een wettelijke plicht is een verwerkingsgrond in de AVG, die is van toepassing op het
verwerken van gegevens door CoMensha ten behoeve van haar registratietaak. Dan gebruiken we
géén toestemming, want toestemming is een andere verwerkingsgrond.
Het ‘op elkaar plakken’ van twee verwerkingsgronden (wettelijke plicht en uitdrukkelijke toestemming) is nadrukkelijk niet de systematiek van de AVG.
Op grond van de hiervoor opgesomde argumenten luidt de conclusie dat art. 7:458 BW niet van toepassing is.
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Stel dat deze conclusie te robuust wordt gevonden, dan geldt nog de volgende overweging:
De wetgever heeft in de WGBO in art. 7:458 BW, nadrukkelijk een uitzonderingsmogelijkheid op het
toestemmingsvereiste gecreëerd ten behoeve van het doen van statistiek of wetenschappelijk onderzoek met gezondheidsgegevens van patiënten. Om het toestemmingsvereiste terzijde te schuiven
moet - logischerwijs - aan een aantal vereisten worden voldaan.
Aan die vereisten wordt voldaan in geval van registratie bij CoMensha. Met de volgende toelichting:
De WGBO stelt dat géén toestemming behoeft te worden gevraagd voor statiek of wetenschappelijk
onderzoek als dit in redelijkheid niet mogelijk is. Wat is dan ‘in redelijkheid niet mogelijk’?
In het kader van art.7:458 BW wordt dit onder meer gevonden in de kwetsbaarheid en/of psychische
schade van betrokkene.25
We weten genoegzaam hoe kwetsbaar de groep slachtoffers van mensenhandel is, dat zij vaak getraumatiseerd zijn, angstig zijn, vaak afkomstig zijn uit het buitenland en onbekend zijn met ons Nederlandse systeem. Daarbij komt dat het zijn van slachtoffer vaak moeilijk te beamen is voor een
slachtoffer, door schaamte, angst en schuldgevoelens.
Voor een slachtoffer is veelal niet te bevatten wat het betekent om ‘geregistreerd’ te worden in een
systeem, waar je zelf dan ook nog uitdrukkelijk toestemming voor moet geven. Dat gegevens weliswaar geanonimiseerd zullen worden, zal een slachtoffer niet veel zeggen. Geregistreerd worden
heeft een beangstigend effect: een slachtoffer voelt de hete adem van de mensenhandelaar in de
nek. Dus het slachtoffer is wel degelijk kwetsbaar en er kan (nog meer) psychische schade ontstaan.
Hiermee voldoen we aan het argument dat het vragen om toestemming in ‘redelijkheid niet kan worden verlangd’.
Oplossing
Om interpretatie-geschillen te voorkomen over de uitleg of het wel of niet onmogelijk of onredelijk is
in het kader van art.7:458 BW om toestemming aan het slachtoffer te vragen voor registratie bij
CoMensha, kunnen we het voorbeeld volgen van de kankerregistratie in Nederland, waarbij aan de
patiënt géén toestemming wordt gevraagd ten behoeve van de registratie. De praktijk van kankerregistratie bij de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) om aard en omvang van kanker in beeld te krijgen, zou heel goed kunnen dienen als voorbeeld voor centrale registratie van mensenhandel.
De NKR formuleert het verwerken van gegevens ten behoeve van de registratietaak als volgt:26
“De basis voor het verzamelen van de gegevens in de NKR is volgens de wet: ‘wetenschappelijk onderzoek en statistiek in het belang van de volksgezondheid, waarbij het vragen van toestemming om meerdere redenen niet mogelijk of passend is’. Het belang van IKNL om onderzoek naar kanker te stimuleren
en de zorg voor patiënten met kanker te verbeteren is de basis voor het gebruik van de gegevens in de
NKR.”

Om kankerregistratie zonder toestemming mogelijk te maken wordt dus een beroep gedaan op de
uitzondering op de toestemmingsvereiste en gesteld dat toestemming niet mogelijk is of in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Dat toestemming vragen in redelijkheid niet mogelijk is heeft bij de
kankerregistratie onder meer te maken met de aard van het onderzoek en de belasting voor de patient in de precaire situatie waarin hij zich bevindt.
25
26

Zie ’De WGBO: van tekst naar toepassing’, p. 93 en KNMG Richtlijn Omgaan met Medische gegevens, 2020, p.101.
https://www.iknl.nl/privacyverklaring
14

Bij de totstandkoming van de WGBO heeft de wetgever deze argumenten als uitzondering op het
vragen om toestemming nadrukkelijk toegestaan.27 Naar dit voorbeeld van de wijze waarop gegevens
worden verwerkt ten behoeve van de Kankerregistratie, zou Nederland kunnen kiezen voor centrale
registratie van mensenhandel.28
Uitvoeringswet AVG-drempel?
De Uitvoeringswet AVG (artikel 24) is niet strenger dan de WGBO. Geen toestemming is vereist indien dit onmogelijk is. De onmogelijkheid dat slachtoffers uitdrukkelijk toestemming geven is naar
ons oordeel genoegzaam aangetoond.
Dan komen we toe aan de uitleg van de Uitvoeringswet AVG in de MvT. p. 50: In artikel 24 worden, naast
het vereiste dat uitdrukkelijke toestemming onmogelijk of alleen met onevenredige inspanningen kan worden verkregen,
cumulatief nog een drietal nadere voorwaarden gesteld: het onderzoek moet een algemeen belang dienen, de verwerking
moet noodzakelijk zijn voor het wetenschappelijk of historisch onderzoek of het statistisch doel en tot slot moet bij de uitvoering worden voorzien in waarborgen die verzekeren dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig
wordt geschaad. Verder zal de verwerking vanzelfsprekend ook dienen te voldoen aan de overige van toepassing zijnde
voorwaarden die door de verordening en door de Uitvoeringswet zijn gesteld.

Zelfbeschikkingsrecht-drempel?
Een heel veel gehanteerde redenering luidt dat het zelfbeschikkingsrecht het ‘hoogste mensenrecht’
is. Het verstrekken van gegevens aan CoMensha ten behoeve van de registratie zonder toestemming
van het slachtoffer, zou in strijd zijn met het zelfbeschikkingsrecht van het slachtoffer.
Zie de passage in het programma ‘Samen tegen Mensenhandel’:

Uit een gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over het creëren van een wettelijke basis om slachtoffers
zonder toestemming te kunnen registreren is gebleken dat het belang van de overheid om de beleidsinformatie
te verbeteren niet opweegt tegen het privacybelang van de individuele slachtoffers. Het gaat hier immers puur
om het verwerken van gegevens ten behoeve van de registratie. Daarmee is de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer niet gerechtvaardigd .29

De redenering is dat het hier gaat om ‘zeer (privacy-) gevoelige informatie’ over individuele slachtoffers. Bij registratie wordt een inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer,
zoals bedoeld in art. 8 EVRM.
Deze redenering is om de volgende redenen onjuist:
- Er is beslist géén sprake van het registeren van zeer gevoelige gegevens, zoals hiervoor reeds is
uiteengezet onder de ‘AVG-drempel’ en de ‘WGBO-drempel’.
-

-

27

Is slachtoffer worden van mensenhandel niet juist bij uitstek een aantasting van het zelfbeschikkingsrecht van een individu en hebben we niet als natie de dure plicht om effectief beleid te ontwikkelen ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel? Daar mensenhandelaren steeds effectiever en slimmer worden in hun handelwijzen, kunnen we alleen met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie, trends signaleren. Als we nu een drempel opwerpen om zorgvuldig te
registreren, tasten we het zelfbeschikkingsrecht van elk volgend slachtoffer aan.
Het zelfbeschikkingsrecht, is niet een op zichzelf staand recht. Essentieel is de nadruk die het
EHRM legt op ‘Human Dignity’ als zijnde het ‘hoogste mensenrecht’. Zoals blijkt uit de volgende
passage:
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 21 561, nr 15, p.34.

28 Zo ook prof. C. Rijken. Signalering en registratie van slachtoffers mensenhandel in de jeugdhulpverlening, Universiteit
29

Tilburg, mei 2020. p.53.
Programma ‘Samen tegen Mensenhandel’ p. 38.
15

The European court of human rights, however, has acknowledged that protection of dignity and
human freedom is "the very essence of the ECHR" and that protecting dignity is a matter of
civilisation (SW v UK, 1995).

The legal definition of dignity is becoming clearer and stronger at the European level as demonstrated by
the EU's charter of fundamental rights (attached to the Lisbon treaty, which came into force in December
2009). The Charter makes the protection of dignity an explicit commitment of the EU (article 1) and contains dignity's clearest textual definition in title:
Article 1: Human dignity is inviolable. It must be respected and protected.
Explanation: The dignity of the human person is not only a fundamental right in itself, but constitutes the
real basis of fundamental rights. The 1948 Universal Declaration of Human Rights enshrined this principle in
its preamble: "Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all
members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world."
It results that none of the rights laid down in this Charter may be used to harm the dignity of another person, and that the dignity of the human person is part of the substance of the rights laid down in this Charter.

Consequentie is dat alle mensenrechten in hun onderling verband moeten worden beschouwd
en gewogen en dat uit de hele reeks mensenrechten en niet één moet uitgepakt om deze een
hogere positie te geven, zoals nu vaak gebeurt ten aanzien van het zelfbeschikkingsrecht.
-

Belangrijk in dit verband is ook de uitleg van art. 8 EVRM door het EHRM. Hoewel art. 8 EVRM
oorspronkelijk als hoofddoel had de individuele burger te beschermen tegen arbitraire inmenging van de overheid (negatieve verplichtingen) heeft het Hof vanaf de jaren tachtig steeds meer
nadruk gelegd op de positieve verplichtingen van lidstaten die uit dit artikel voortvloeien.30 In
haar jurisprudentie formuleert het Hof de verplichting voor lidstaten om actief optreden om het
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer te garanderen als volgt: “the protection of
private life in the sense of the physical and moral integrity of those within the jurisdiction of the
Contracting States, which imposes on the Contracting States not merely the right but the duty to
take positive action.”31

-

Deze interpretatie is cruciaal voor een sluitende aanpak mensenhandel. Toegespitst op aanpak
mensenhandel: het recht om gevrijwaard te zijn van aantasting van de lichamelijke en geestelijke
integriteit, gevrijwaard te zijn van onmenselijke behandeling, dwangarbeid etc., zijn dus evenzeer
mensenrechten en van eminent belang. Het eenzijdig beschouwen van het zelfbeschikkingsrecht
van iemand die slachtoffer is van mensenhandel, als argument om niet te handelen, is de onjuiste weg. Registreren is geen aantasting van et zelfbeschikkingsrecht; mensenhandel daarentegen wel.

-

Belangrijk is de ontwikkeling van bescherming van kwetsbare groepen en individuen door het
EHRM op basis van een nieuwe stroming in de rechtsfilosofie de ‘vulnerability-benadering’. Een
jonge stroming in de rechtsfilosofie met aan het roer Prof. Martha Fineman.32 33In essentie komt
het ‘vulnerability-concept’ erop neer dat het wezenskenmerk van de mens niet diens autonomie
is, waar kwetsbaarheid dit wel is. Het begrip vormt voor het EHRM een krachtig instrument om

EHRM 26 maart 1998, 8978/80 (X en Y/ Nederland) §23.
Zie o.a. X en Y/Nederland; Murray/Verenigd Koninkrijk; Sandra Jankovíc/Kroatië
32
The protection of vulnerable groups and individuals by the European Court of Human Rights, May 20, 2015.
Yussef Al Tamimi, Mastrscripte Vrije Universiteit Amsterdam Supervisors: prof. mr H. Battjes & mr dr C.H. Slingenberg.
NJB 2015, 18-09-2015, afl. 31. p. 2201.
33
Fineman, M. A. ‘The vulnerable subject and the responsive state’ Emory Law Journal Vol. 60, 2010, p. 260.
30
31

16

verzwaarde positieve verplichtingen of een kleinere ‘margin of appreciation’ aan lidstaten op te
leggen.
Verzamelen big data
Criminele netwerken van mensenhandelaren zijn veelal wendbaarder, beschikken over meer deskundigheid en financiële bronnen, dan de overheid (en partners). Dit geeft hen de mogelijkheid om meer
en meer terrein te winnen.
We moeten daarom veel gegevens verzamelen, databases aanleggen met alle zorgvuldigheidseisen
die de AVG daaraan stelt, om trends te kunnen signaleren en om zicht te krijgen op de aard en omvang van mensenhandel.34
Uiteraard moet ook met betrekking tot het gebruik van een databases de groots mogelijk zorgvuldigheid worden betracht ten aan zien van het verzamelen, analyseren en gebruik ervan. Waar mogelijk
moet er voor worden gezorgd dat gegevens écht alleen nog statistieken zijn en niet meer herleidbaar
zijn tot specifieke personen, maar zelfs in de gevallen waarin dat niet kan, werpt de AVG geen drempels op om statistisch of wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.
Conclusie verwerken gegevens met het oog op de registratietaak CoMensha
Op grond van de hiervoor geanalyseerde AVG-drempel, Uitvoeringswet AVG en WGBO-drempel en
het zelfbeschikkingsrecht-drempel, luidt de conclusie dat er géén toestemming is vereist voor het
verstrekken van gegevens aan CoMensha in het kader van de registratietaak.
Uitgangspunt is dat het slachtoffer wordt geïnformeerd over het verstrekken van gegevens aan
CoMensha in het kader van deze taak, maar deze informatie kan op grond van art. 41 UAVG achterwege blijven indien dit in het belang is ter bescherming van betrokkene. Denk aan angst, onbegrip, al
getraumatiseerd zijn. Dan kan praten over een register, waar iemand weliswaar geanonimiseerd in
opgenomen wordt, zorgen dat de paniek bij het slachtoffer nog meer toeslaat. Dit dient te allen tijde
te worden voorkomen. De zorgprofessional maakt hier een eigen weging.

Epiloog
Eerst een nieuwe wet?
Een veel gehoord standpunt is nog dat er eerst een nieuwe wet moet komen die het verwerken van
persoonsgegevens in dezen mogelijk maakt. Dat is ook niet in lijn met de AVG.
Immers:
Overweging 45 stelt het volgende:
Indien de verwerking wordt verricht omdat de verwerkingsverantwoordelijke hiertoe wettelijk is verplicht of
indien de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak
in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, dient de verwerking een grondslag te hebben in het
Unierecht of het lidstatelijke recht. Deze verordening schrijft niet voor dat voor elke afzonderlijke verwerking
specifieke wetgeving vereist is.
34

Prof. dr PMA Sloot, hoogleraar of Complex Adaptive Systems, UvA, Amsterdam.
P.A.C. Duijn; V. Kashirin and P.M.A. Sloot: The Relative Ineffectiveness of Criminal Network Disruption, Sci. Rep., vol. 4,
pp.4238+15. Nature Publishing Group/Macmillan, 2014. ISSN 2045-2322. http://dx.doi.org/10.1038/srep04238
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Overweging 46 stelt:
De verwerking van persoonsgegevens dient ook als rechtmatig te worden beschouwd indien zij noodzakelijk is voor de
bescherming van een belang dat voor het leven van de betrokkene of dat van een andere natuurlijke persoon essentieel is.

Vervlecht de twee functies van CoMensha
De aanvankelijke opvatting was dat CoMensha twee geheel verschillende taken / functies heeft die
ook geheel los van elkaar moeten worden gezien: zorgcoördinatie en registratie.
Als we nu - op basis van voortschrijdend inzicht - zouden stellen dat CoMensha weliswaar twee taken
heeft, die wel van elkaar te onderscheiden zijn, maar niet van elkaar gescheiden mogen worden beschouwd.
Immers, die twee taken samen - in hun onderling verband beschouwd - vormen het hart van de aanpak en bestrijding van Mensenhandel: hulpverlening aan individuele slachtoffers, adviezen aan professionals én registreren ten behoeve van signaleren van trends als input voor beleid om beter te
handelen op het gebied van preventie, vroegsignalering en aanpak.
Als we deze gedachtegang volgen, zie we meteen de parallel met de gezondheidszorg en de kankerregistratie. De kankerregistratie heeft immers - net als de registratie bij CoMensha - als doel om
trends, aantallen en soorten kanker te signaleren, opdat deze gegevens input kunnen vormen voor te
ontwikkelen beleid op het gebied van preventie, onderzoek en behandeling.
De NKR zien we als behorend bij de zorgverlening vanwege de nauwe verbondenheid ermee. Precies
zoals geldt voor de registratietaak van CoMensha.
We redeneren op dezelfde wijze als we zien dat al jaren gebeurt in het kader van de kankerregistratie
(waar niet eens een wettelijke basis voor is, in tegen stelling tot de registratie door CoMensha!)
Zie het holistisch, geheel in lijn met de opdracht van art. 7 Richtlijn Mensenhandel:
“In deze richtlijn wordt uitgegaan van een geïntegreerde, holistische en op mensenrechten gebaseerde aanpak van de strijd tegen mensenhandel [..]”
Op deze wijze is er ook geen noodzaak voor een nieuwe wet om effectief gegevens te verwerken.
Huidige en toekomstige slachtoffers hebben recht op onze uiterste inspanning.
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Bijlage
EHRM
In three French cases in 2009 (judgments in the cases of Bouchacourt v. France, Gardel v. France, and
M.B. v. France), the court reaffirmed the fundamental role of the protection of personal data, but
held that automated processing of data for police purposes, and more specifically the applicants’
inclusion in the national police database of sex offenders, was not contrary to Article 8 of the Convention.
LEDP
The Law Enforcement Data Protection Directive (LEDP). This Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard
to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and
on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA.
The new rules contained in the LEDP Directive have three main objectives, as follows:
Better cooperation between law enforcement authorities: Under the LEDP Directive, law enforcement authorities in EU member states will be able to exchange information necessary for investigations more efficiently and effectively, improving cooperation in the fight against terrorism and other
serious crime in Europe. According to the Commission, the LEDP Directive ‘takes account of the specific needs of law enforcement, respects the different legal traditions in member states and is fully in
line with the Charter of Fundamental Rights’.
Toestemming niet de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens in het sociaal domein,
zie website:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gemeente/sociaal-domein#faq
Mag ik iemands persoonsgegevens verwerken als degene hiervoor toestemming heeft gegeven?
Nee, dat gaat in het sociaal domein vaak niet op. Toestemming is weliswaar een grondslag in de Algemene
verordening gegevensbescheming (AVG), maar hiervoor gelden speciale eisen. Daaraan kunt u in het sociaal domein meestal niet voldoen.
Artikel 6 van de AVG noemt toestemming van betrokkene als een grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. De betrokkene is degene van wie u persoonsgegevens verwerkt.
Deze toestemming moet dan wel vrij en ondubbelzinnig zijn. Dat betekent dat betrokkenen in vrijheid hun
wil moeten kunnen uiten. Ook mag er geen twijfel zijn of betrokkenen hun toestemming hebben gegeven
en voor welke specifieke verwerking zij dit hebben gedaan.
Afhankelijkheidsrelatie
Bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken in het sociaal domein is er meestal een afhankelijkheidsrelatie tussen de betrokkenen en u als gemeente. Weigeren mensen toestemming voor het verwerken van hun
gegevens, dan kan dat bijvoorbeeld gevolgen hebben voor een gewenste voorziening.
Daarom is er geen sprake van vrije toestemming in de zin van de AVG. Toestemming kan dan dus niet gelden als de grondslag voor de gegevensverwerking.
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Overweging 156 en 157 AVG stellen het volgende:
De verwerking van persoonsgegevens met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, dient onderworpen te zijn aan passende waarborgen voor de rechten en
vrijheden van de betrokkenen overeenkomstig deze verordening. Die waarborgen dienen ervoor te zorgen dat technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om met name de inachtneming van het beginsel gegevensminimalisering te verzekeren.
Onderzoeksresultaten die door middel van registers worden verkregen, leveren solide kennis van hoge kwaliteit op, die
kan worden gebruikt om een op kennis gebaseerd beleid te ontwikkelen en te implementeren, de levenskwaliteit van
een deel van de bevolking te verbeteren, en sociale diensten efficiënter te maken. Daarom moet, teneinde wetenschappelijk onderzoek te faciliteren, worden bepaald dat persoonsgegevens, met inachtneming van de passende voorwaarden en waarborgen die in het Unierecht of het lidstatelijke recht zijn vastgesteld, met het oog op wetenschappelijk onderzoek mogen worden verwerkt.

De wet-specifieke uitleg is terug te vinden in artikel 89 AVG, waarin onder meer wordt gesteld:
De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of
statistische doeleinden is onderworpen aan passende waarborgen in overeenstemming met deze verordening
voor de rechten en vrijheden van de betrokkene. Die waarborgen zorgen ervoor dat er technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de inachtneming van het beginsel van minimale gegevensverwerking te garanderen. Deze maatregelen kunnen pseudonimisering omvatten, mits aldus die doeleinden in kwestie kunnen
worden verwezenlijkt. Wanneer die doeleinden kunnen worden verwezenlijkt door verdere verwerking die de
identificatie van betrokkenen niet of niet langer toelaat, moeten zij aldus worden verwezenlijkt.
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