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Betreft: Schriftelijke vragen M:OED criminele uitbuiting kinderen en jongeren  
 
Geacht College,  
 
M:OED vindt dat iedereen in Maastricht veilig moet kunnen opgroeien. Recent onderzoek wijst uit dat er 
jaarlijks duizenden Nederlandse kinderen slachtoffer worden van criminele uitbuiting. Zij worden 
gedwongen om strafbare feiten te plegen en worden daarbij vaak ook slachtoffer van seksuele uitbuiting. 
De daders zijn in grote mate actief op locaties waar inherent kwetsbare personen verblijven en maken 
bewust misbruik van deze kwetsbaarheid. Locaties zoals als basisscholen in kwetsbare wijken, het 
praktijkonderwijs en in zorginstellingen en locaties voor begeleid wonen. Dat dit ook in Maastricht gebeurt 
blijkt uit dit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)1 waarin ook onze 
stad is opgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste slachtoffers (in dit onderzoek) een leeftijd 
hebben van 13-17 jaar. De meest voorkomende locaties waar slachtoffers worden geworven of geronseld 
zijn op straat of een openbare hangplek, online of sociale media en op school. Wij maken ons ook grote 
zorgen over de onzichtbaarheid van het probleem. Daarom heeft M:OED een aantal vragen:  
 

1) Is het college bekend met dit onderzoek? 
2) Zo ja, wat zijn de leerpunten en actiepunten die het college uit het onderzoek haalt?  
3) Wat is het huidige beleid van de gemeente over mensenhandel en criminele uitbuiting ten aanzien 

van kinderen en jongeren?  
4) Hoe investeert de gemeente in beleid en onderzoek om kinderen en jongeren te beschermen 

tegen criminele uitbuiting?  
5) Welke maatregelen neemt de gemeente Maastricht tegen ondermijnende en georganiseerde 

criminaliteit? 
6) Hoe is criminele uitbuiting van kinderen en jongeren geïntegreerd in de aanpak tegen 

ondermijnende en georganiseerde criminaliteit? 
7) Is het college van plan, om naar aanleiding van genoemd onderzoek, het beleid ten aanzien van 

criminele uitbuiting van jongeren aan te scherpen? 

                                                      
1 “Kijken met andere ogen. Een landelijke verkenning naar criminele uitbuiting in dertien (middel) grote gemeenten in 
Nederland.” Auteurs: T.L.M. Leito, S.R. van Bemmel en F. Noteboon. Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. 
(2022)   



 
Voor ons zijn de ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs) van de Verenigde Naties belangrijke pijlers voor 
de toekomst van onze stad. Hiermee brengen we ‘think global, act local’ in de praktijk. Bovenstaande 
schriftelijke vragen passen bij SDGs:  

 
 
Wij zijn uit naar uw antwoord. 
 
Met hartelijke groeten,  
 
Fractie M:OED  
 
Martin van Rooij  

 
 


