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Nederlandse minderjarige slachtoffers onzichtbaar
In 2018 kwamen slechts 29 van de geschatte 1.300 Nederlandse minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting in beeld bij de 

autoriteiten. Dit betekent dat op circa 97 procent van deze slachtoffers het zicht ontbreekt. Bij Chat met Fier is er wel contact met 

deze groep. In 2019 kwam 12 procent van het geschatte aantal minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting op de chat. In veel 

gevallen vertelden slachtoffers hier voor het eerst over wat hen is overkomen. Veel van hen zijn niet in beeld bij andere organisaties 

en komen niet voor in de officiële slachtofferregistraties. De chat is daarmee een waardevolle bron van informatie om trends en 

ontwikkelingen op het gebied van mensenhandel zichtbaar te maken en te duiden. 

Over Chat met Fier 
Per jaar komen ongeveer 10.000 unieke bezoekers op Chat met Fier en worden meer dan 20.000 gesprekken gevoerd met de chathulp-

verleners van Fier. Deze (anonieme) gesprekken gaan met name over problemen die bezoekers ervaren in het domein van geweld 

in afhankelijkheidsrelaties. De drempel om over deze onderwerpen te praten is hoog. In veel gevallen vertellen de bezoekers op de 

chat voor de eerste keer over de problematiek waarmee zij worstelen (first disclosure), hebben ze last van traumaklachten en speelt er 

onveiligheid. De medewerkers van de chat zijn professioneel getrainde hbo-geschoolde hulpverleners met veel kennis en ervaring op 

het gebied van (online) hulpverlening bij misbruik, geweld en uitbuiting. Chat met Fier werkt samen met offline en online partners, 

zoals: Kindertelefoon, politie, Veilig Thuis, CSG, NOC*NSF, helpwanted.nl, 113-online en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensen-

handel. www.chatmetfier.nl.

Mensenhandel in beeld bij Chat met Fier

299
unieke bezoekers hadden 

een hulpvraag over 

mensenhandel.

265 

Aanbevelingen

Aanbeveling 1. De staatsecretaris van Justitie en Veiligheid wordt aanbevolen om te investeren in online proactieve hulpverlening 

zodat meer slachtoffers van mensenhandel worden bereikt en beschermd.  

Aanbeveling 2. De staatsecretaris van Justitie en Veiligheid wordt aanbevolen om te investeren in een laagdrempelige, anonieme 

hulpverleningstool om slachtoffers van criminele uitbuiting te ondersteunen en zichtbaar te maken.

Aanbeveling 3. De staatsecretaris van Justitie en Veiligheid wordt aanbevolen om inzichtelijk te maken welke impuls de AVIM’s 

nodig hebben om de onzichtbare groep slachtoffers beter te beschermen en hun mensenhandelaren op te sporen en  

te vervolgen.

Aanbeveling 4. De staatsecretaris van Justitie en Veiligheid wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat de politie zo snel als mogelijk 

de instrumenten ontvangt om op meer effectieve wijze proactief mensenhandel op te sporen. Hierbij moet aan 

bestaande en nieuwe instrumenten worden gedacht.

bezoekers waren zelf 

slachtoffer. De overige 34 

hadden een hulpvraag over 

iemand anders.

162 
slachtoffers waren 

minderjarig.

17,7
is de gemiddelde leeftijd van 

slachtoffers. Ruim een kwart 

van hen is 15 jaar of jonger.

partner 
=  

pleger

De (ex-)partner van het 

slachtoffer wordt in 81,6% 

van gevallen genoemd als 

mensenhandelaar, gevolgd 

door iemand uit de sociale 

omgeving (10,2%) en een 

familielid (8,2%) van het 

slachtoffer. 

54 bezoekers geven aan 

dat er meerdere plegers 

bij de uitbuitingssituatie 

betrokken zijn en 27 spreekt 

over meerdere slachtoffers. 

Dit wijst op grotere en 

georganiseerdere netwerken 

dan welke in beeld komen bij 

de opsporingsorganisaties.

In ruim negen van de tien 

gevallen (92,9%) bevindt 

een slachtoffers zich op het 

moment van chatten in een 

uitbuitingssituatie. Ruim 

de helft van de slachtoffers 

(54,7%) wordt al langer dan 

een jaar uitgebuit. 

langdurige
uitbuiting

In 2019 kwamen voor het 

eerst bezoekers praten 

over criminele uitbuiting. 

Het ging om 7 bezoekers, 

waaronder 5 slachtoffers, 

het merendeel uitgebuit 

binnen de drugscriminali-

teit. Dit is slechts het topje 

van de ijsberg.

criminele 
uitbuiting

meerdere 
slachtoffers  

en daders


