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Privacyreglement CoMensha
CoMensha is het coördinatiecentrum Mensenhandel; het landelijk meldpunt voor de
centrale aanmelding, plaatsing en registratie van slachtoffers van mensenhandel.
CoMensha regelt de eerste opvang van slachtoffers van (vermoedelijke) slachtoffers van
mensenhandel en zet de hulpverlening in gang.
CoMensha registreert persoonsgegevens om haar taken uit te kunnen voeren. CoMensha
heeft als landelijke taak registratiegegevens omtrent mogelijke slachtoffers van
mensenhandel te verzamelen. Dit doet CoMensha ten behoeve van de Nationaal
Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Deze gegevens worden
gebruikt om inzicht te krijgen in aard en omvang van mensenhandel. CoMensha
registreert daarnaast persoonsgegevens om een geschikte opvangplek te vinden voor
slachtoffers van mensenhandel.
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 gebaseerd op
artikel 4:2, eerste lid, onder 3e van het Besluit politiegegevens en de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Deze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het College
Bescherming Persoonsgegevens.
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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: de 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. Het College bescherming persoonsgegevens: Het College dat tot taak heeft
toe te zien op de verwerking van de persoonsgegevens.
8. Klachtenreglement: het regelement ingesteld door verantwoordelijke.
9. Wettelijk vertegenwoordiger: de ouder(s )die het ouderlijk gezag uitoefenen,
dan wel de voogd van betrokkene.

Artikel 2 Doel
1. CoMensha heeft een landelijke taak als het gaat om registratie van
persoonsgegevens. CoMensha brengt aard en omvang van mensenhandel in beeld
ten behoeve van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Ten behoeve hiervan
ontvangt CoMensha persoonsgegevens op grond van artikel 4:2, eerste lid, onder
3e van het Besluit Politiegegevens.
2. CoMensha coördineert hulp en opvang aan slachtoffers mensenhandel. CoMensha
krijgt, nadat daartoe toestemming is verleend door de betrokkene, een bepaalde
set gegevens via de aanmelders (politie, zorgcoördinatoren) 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.

Artikel 3 Reikwijdte
Dit reglement heeft betrekking op alle door de CoMensha gehouden persoonsregistraties
in geautomatiseerde/digitale vorm, d.w.z. op persoonsregistratie i.v.m. de registratietaak
van CoMensha en het zoeken van een passende opvangplek voor slachtoffers van
mensenhandel.
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Rechtmatige verwerken van persoonsgegevens
Artikel 4 Voorwaarden voor rechtmatige verwerking
1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens 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
De volgende persoonsgegevens worden in ieder geval verwerkt.
Ten behoeve van de registratie voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel:
-

-

-

-

-

-

Persoonlijke kenmerken:
o Geslacht, geboortedatum, leeftijd bij aanmelding, geboorteland,
nationaliteit
Uitbuiting:
o Plaats delict Nederland/buitenland, wervingsland, duur uitbuiting,
(sub)sector van uitbuiting
Slachtofferschap:
o Herhaald slachtofferschap
Terugkeer (naar land van herkomst):
o Terugkeerwens, eventuele betrokken organisaties bij terugkeer, datum van
terugkeer
Meldingen:
o Datum aanmelding, type dossier (registratie, informatie en advies,
opvang), sector aanmeldorganisatie, regio van aanmelding
Juridisch:
o Aangifte gedaan, datum aangifte, slachtoffer/getuige, of cliënt op andere
wijze mee wil werken aan onderzoek
Verblijf en opvang:
o Type plaatsing, datum in opvang, soort opvang, datum uit opvang,
wachttijd,

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.

6

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 VOG
Alle medewerkers en vrijwilligers van CoMensha vragen een VOG (verklaring omtrent
gedrag) aan voor de functie die ze bij CoMensha uitvoeren. CoMensha vergoedt de
kosten voor de aanvraag. De VOG 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 2
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 2 jaar geen activiteiten,
worden de gegevens die naar de persoon herleidbaar zijn verwijderd. CoMensha
hanteert een bewaartermijn van 2 jaar om dubbeltellingen te voorkomen.
Opvangdossiers zijn actieve dossiers, maar ook hier geldt: na 2 jaar geen
activiteiten worden alle gegevens die naar de persoon herleidbaar zijn verwijderd.
CoMensha hanteert een bewaartermijn van 2 jaar, om dubbeltellingen te
voorkomen, en om slachtoffers 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 regelement 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.mensenhandel.nl
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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.
2.
3.
4.
5.

De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking
hebbende verwerkte gegevens.
De schriftelijk gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden dan wel worden verstrekt.
Het dossier mag uitsluitend onder toezicht worden ingezien.
Voor de verstrekking van een afschrift kan een redelijke vergoeding in rekening
worden gebracht.
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.

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. I. 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.
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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 Wijziging, inwerkingtreding en inzage van dit reglement
1. Wijzigingen van dit regelement worden aangebracht door de verantwoordelijke.
2. Dit reglement is per 15 december 2015 in werking getreden en is bij de
verantwoordelijke in te zien. Dit reglement is ook terug te vinden
www.mensenhandel.nl
3. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden
verkregen.
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Colofon
Dit is een publicatie van CoMensha
Coördinatiecentrum Mensenhandel
Uitgave
December 2015
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Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort
Meer informatie
Met vragen kunt u terecht bij: info@comensha.nl
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