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Privacyreglement CoMensha
CoMensha is hét landelijke, onafhankelijke expertise- en coördinatiecentrum dat zich op een
constructieve, verbindende en kritische manier inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers
van mensenhandel, met name nationaal, maar ook internationaal. CoMensha geeft inzicht in aard en
omvang van mensenhandel in Nederland, coördineert de eerste opvang en hulpverlening, adviseert
en bemiddelt bij doorplaatsing, signaleert knelpunten en zet zo nodig aan tot actie. Om deze missie
uit te voeren, heeft CoMensha vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de opdracht gekregen
om de feiten over de aard en de omvang van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in
Nederland te registreren, mede ten behoeve van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en
Seksueel Geweld tegen Kinderen. Daarnaast coördineert CoMensha hulp en opvang voor slachtoffers
van mensenhandel.
Op grond van artikel 4:2, eerste lid, onder b, sub 3 Besluit politiegegevens kunnen aan CoMensha
politiegegevens worden verstrekt die worden verwerkt overeenkomstig de artikelen 8 en 13, eerste
lid Wet politiegegevens, voor zover deze gegevens nodig zijn voor de opvang en hulpverlening van
(mogelijke) slachtoffers of voor de registratie van gegevens over mensenhandel. Het registreren van
(mogelijke) slachtoffers van mensenhandel voert CoMensha mede uit ten behoeve van de Nationaal
Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.
De verstrekkingsgrondslag uit het Besluit politiegegevens ziet op de politie en de Koninklijke
Marechaussee (kMar). De verstrekkingsgrondslag voor de Inspectie SZW ligt in artikel 2, tweede lid
Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten. Voor andere partijen, bijvoorbeeld
jeugdzorginstellingen, bestaat geen specifieke verstrekkingsgrondslag.
Als de politie, KMar of de Inspectie SZW aanmeldt bij CoMensha en het niet slechts een melding
betreft ten behoeve van de registratiefunctie, maar als er ook een verzoek om opvang en
hulpverlening is, betekent dit dat het (mogelijke) slachtoffer schriftelijke toestemming dient te geven
voor verdere doorverstrekking en verwerking van zijn/haar gegevens, bijvoorbeeld als gegevens
moeten worden doorverstrekt aan de opvanginstelling.
Overige aanmelders dienen bij aanmelding bij CoMensha eerst schriftelijke toestemming te
verkrijgen van het mogelijke slachtoffer. Voor minderjarigen geldt dat deze toestemming verkregen
dient te worden van de ouders of voogd. Als een jongere 16 jaar of ouder is en wilsbekwaam kan
deze zelf toestemming geven. Uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is nodig, omdat het gaat om
bijzondere persoonsgegevens.
De kenmerken van de persoonsregistratie worden in dit privacyreglement genoemd. Daarnaast
wordt er aandacht geschonken aan het gebruik van persoonsgegevens, zoals het verstrekken van
gegevens, toegang tot persoonsgegevens en inzage van opgenomen gegevens. Dit Privacyreglement
is van toepassing op CoMensha en ziet toe op de verwerkingen van persoonsgegevens die
plaatsvinden binnen CoMensha. Dit reglement is opgesteld in lijn met de bepalingen uit de Algemene
verordening gevensbescherming.
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Algemene bepalingen
Artikel 1 begripsbepalingen
1. Persoonsgegevens:

elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon.
2. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking
tot persoonsgegevens en registratiegegevens, waaronder in
ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of
enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
3. Dossier:
elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens en
registratiegegevens.
4. Verantwoordelijke:
Stichting CoMensha.
5. Betrokkene:
degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft of zijn
vertegenwoordiger.
6. Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting,
waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende
persoonsgegevens worden verwerkt.
7. Autoriteit Persoonsgegevens:
de Autoriteit Persoonsgegevens heeft tot taak toe te zien op
de verwerking van de persoonsgegevens.
8. Klachtenreglement:
het reglement ingesteld door verantwoordelijke.
9. Wettelijk vertegenwoordiger:
de ouder(s )die het ouderlijk gezag uitoefenen, dan wel de
voogd van betrokkene.
10. Aanmelders:
bijvoorbeeld opsporingsautoriteiten, zorginstellingen,
organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of
jeugdreclassering bieden, Nidos, Non gouvernementele
organisaties (deze lijst is niet limitatief)
Artikel 2 Doel
1. CoMensha heeft een landelijke taak als het gaat om registratie van persoonsgegevens.
CoMensha brengt de aard en omvang van mensenhandel in beeld, mede ten behoeve van de
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Ten behoeve
hiervan ontvangt CoMensha persoonsgegevens op grond van artikel 4:2, eerste lid, onder 3
Besluit politiegegevens en/of artikel 2, tweede lid Besluit politiegegevens bijzondere
opsporingsdiensten en/of op basis van toestemming van betrokkene dan wel de wettelijke
vertegenwoordiger.
2. CoMensha coördineert opvang en hulpverlening aan slachtoffers mensenhandel. CoMensha
krijgt, nadat daartoe toestemming is verleend door de betrokkene dan wel de wettelijke
vertegenwoordiger, een bepaalde set gegevens via de aanmelders die noodzakelijk zijn om
een geschikte opvanglocatie te vinden.
3. Dit reglement is van toepassing binnen CoMensha, gevestigd te Amersfoort en heeft
betrekking op de in dit reglement genoemde verwerking van persoonsgegevens.
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Artikel 3 Reikwijdte
Dit reglement heeft betrekking op alle door de CoMensha gehouden persoonsregistraties in
geautomatiseerde en digitale vorm, dat wil zeggen op persoonsregistratie in verband met de
registratietaak van CoMensha en het zoeken van een passende opvangplek en hulpverlening voor
slachtoffers van mensenhandel.

Rechtmatige verwerken van persoonsgegevens
Artikel 4 Voorwaarden voor rechtmatige verwerking
1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening
gegevensbescherming en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
2. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor
zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet
bovenmatig zijn.
Artikel 5 verwerking van persoonsgegevens
1. Ten behoeve van de registratie van (mogelijke) slachtoffers mensenhandel, mede ten behoeve
van de Nationaal Rapporteur (hetzij geanonimiseerd) worden in ieder geval de volgende
gegevens verwerkt, conform de toelichting op het Besluit politiegegevens:
 Algemene gegevens
- identiteit (slachtoffer en/of getuige);
- geboorteplaats en –land;
- geboortedatum;
- nationaliteit;
- geslacht.
 Inhoudelijke gegevens
- vreemdelingenrechtelijke status;
- sector van uitbuiting en subsector;
- aanmeldende (opsporings)autoriteit;
- datum waarop het slachtoffer in beeld is gekomen bij deze
(opsporings)autoriteit;
- of bedenktijd is aangeboden en wanneer;
- of er aangifte is gedaan en wanneer;
- of er asiel is aangevraagd;
- of er sprake is van een sepot;
- of er sprake is van verblijf regulier niet tijdelijk;
- of er sprake is van een Dublin claim;
2. Ten behoeve van de opvang en hulpverlening van slachtoffers worden de volgende gegevens
verzameld:
 Algemene gegevens
- voor- en achternaam;
- geboorteplaats en –land;
- geboortedatum;
- nationaliteit;
- geslacht.
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Inhoudelijke gegevens en hulpvraag
- vreemdelingenrechtelijke status;
- sector van uitbuiting en subsector;
- plaats waar uitbuiting heeft plaatsgevonden;
- aanmeldende (opsporings)autoriteit;
- of bedenktijd is aangeboden en wanneer;
- of er aangifte is gedaan en wanneer;
- of er asiel is aangevraagd;
- of er sprake is van een sepot;
- of er sprake is van verblijf regulier niet tijdelijk;
- of er sprake is van een Dublin claim;
- contactgegevens advocaat;
- status procedure;
- soort gevraagde opvang;
- voor zover nodig medische gegevens.

Artikel 6 Registratie ten behoeve van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel of wetenschappelijk
onderzoek
Zonder toestemming van betrokkene kunnen ten behoeve van de Nationaal Rapporteur
Mensenhandel of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van mensenhandel aan een ander
gegevens van betrokkene worden verstrekt indien: zie artikel 2 (doel). Het wetenschappelijk
onderzoek moet wel een algemeen belang dienen.
Ieder jaar verstrekt CoMensha een bestand met data (geanonimiseerd) aan de Nationaal Rapporteur
Mensenhandel. CoMensha heeft een bewaartermijn van 2 jaar, zie hiervoor ook artikel 11.

Organisatorische verplichtingen
Artikel 7 Geheimhoudingsplicht
De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk
voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.
Artikel 8 Verklaring Omtrent het Gedrag
Alle medewerkers en vrijwilligers van CoMensha dienen in het bezit te zijn van een Verklaring
Omtrent het Gedrag alvorens zij werkzaamheden uitvoeren bij CoMensha. CoMensha vergoedt de
kosten voor deze aanvraag. De Verklaring Omtrent het Gedrag wordt bij het personeelsdossier van
de medewerker bewaard.
Artikel 9 Bewaren van gegevens
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de
doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
1. CoMensha kent een bewaartermijn van twee jaar. Dit betekent dat, indien er twee jaar lang
geen activiteiten zijn geweest in een dossier, alle gegevens die naar de persoon herleidbaar
zijn, uit het dossier worden verwijderd.
Registratiedossiers zijn niet-actieve dossiers dus na twee jaar geen activiteiten, worden de
gegevens die naar de persoon herleidbaar zijn verwijderd. CoMensha hanteert een
bewaartermijn van twee jaar om dubbeltellingen te voorkomen.
Opvangdossiers zijn actieve dossiers, maar ook hier geldt: na twee jaar geen activiteiten
worden alle gegevens die naar de persoon herleidbaar zijn verwijderd. CoMensha hanteert
een bewaartermijn van twee jaar, om dubbeltellingen te voorkomen, en om slachtoffers
Privacyreglement CoMensha

6/9

waarbij sprake is van revictimisatie goed te kunnen helpen. In deze zaken is het van belang te
weten waar een slachtoffer eerder hulp heeft ontvangen.
2. In afwijking van lid 1, mogen persoonsgegevens en registratiegegevens langer worden
bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden
verzameld of vervolgens worden verwerkt, wanneer zij geanonimiseerd worden of voor
zover ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden
bewaard.
Artikel 10 Beveiliging
CoMensha legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de
ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard
van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
Artikel 11 Klachtenbehandeling
Indien betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of een
andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:
- de binnen CoMensha functionerende regeling voor onafhankelijke klachtenbehandeling. Zie
ook klachtenreglement op www.comensha.nl.

Informatieplicht en rechten van betrokkenen
Artikel 12 Informatieplicht
1. De betrokkene wordt in eerste instantie geïnformeerd door de aanmeldende autoriteit.
CoMensha voorziet de aanmeldende autoriteiten van de noodzakelijke informatie die onder
meer inzicht geeft over doel, werkwijze en gegevensverwerking door CoMensha.
Artikel 13 Recht op inzage en afschrift van persoonsgegevens
1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende
verwerkte gegevens.
2. De schriftelijk gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden dan wel worden verstrekt.
3. Het dossier mag uitsluitend onder toezicht worden ingezien.
4. Voor de verstrekking van een afschrift kan een redelijke vergoeding in rekening worden
gebracht.
5. De betrokkene tekent voor ontvangst van de verkregen afschriften.
Artikel 14 Recht op aanvulling en correctie van persoonsgegevens
1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door betrokkene
afgegeven verklaring tot de opgenomen gegevens.
2. De betrokkene kan verzoeken om correctie van de op hem betrekking hebbende gegevens
indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake
dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen.
3. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het
schriftelijk verzoek tot correctie of aanvulling schriftelijk of dan wel hoeverre hij daaraan
voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
4. De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk wordt
uitgevoerd.
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Artikel 15 Verwijdering of vernietiging persoonsgegevens
1. De betrokkene kan schriftelijk verzoeken om vernietiging van de op hem betrekking
hebbende gegevens.
Artikel 16 Uitoefening van rechten
1. Voor de uitoefening van rechten van betrokkene, kan iemand zich melden tot dit adres:
CoMensha t.a.v. mevrouw drs. H.R. Hut, Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH, Amersfoort.
2. De verantwoordelijke bericht betrokkene schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van het
schriftelijk verzoek tot vernietiging of dan wel hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is
met redenen omkleed.
3. De verantwoordelijke verwijdert de gegevens binnen drie maanden na een daartoe
strekkend verzoek van betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van
aanmerkelijk belang is voor een ander dan betrokkene, alsmede voor zover bewaring op
grond van een wettelijke voorschrift vereist is. Zie ook artikel 17 Wettelijke
vertegenwoordiging.
Artikel 17 Wettelijke vertegenwoordiging
1. Indien de betrokkene de minderjarig is en de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt
of onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is
ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene die van zijn wettelijk
vertegenwoordiger vereist.
2. Toestemming kan altijd worden ingetrokken (zonder opgaaf van reden), gegevens dienen
dan te worden verwijderd, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn om ze langer te bewaren.
3. Een betrokkene van zestien jaar en ouder die in staat is tot een redelijke waardering van zijn
belangen is geheel handelingsbekwaam en hoeft zich niet te laten vertegenwoordigen.
4. Indien de betrokkene ouder is dan zestien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een
redelijke waardering van zijn belangen ter zake, treedt in volgorde als hier weergegeven, als
vertegenwoordiger voor hem op:
- indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap
is ingesteld; de curator of mentor;
- indien de betrokkene deze schriftelijk heeft gemachtigd, de persoonlijk gemachtigde;
- indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt; de echtgenoot of
andere levensgezel van de betrokkene;
- indien deze persoon dat niet wenst of ontbreekt; een kind, broer of zus van de
betrokkene.

Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 18 Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding
1. Dit reglement kan worden aangehaald als Privacyreglement CoMensha.
2. Dit reglement treedt in werking op 23 mei 2018 en is geplaatst op de website van CoMensha
www.comensha.nl.
3. Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door CoMensha.
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Colofon
Dit is een publicatie van CoMensha | Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel
Uitgave mei 2018
Postadres Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort
Meer informatie Met vragen kunt u terecht bij: info@comensha.nl
Publicatienummer 2018 – 1
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