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Nederlandse minderjarige slachtoffers onzichtbaar
In 2019 werden 54 minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting gemeld bij CoMensha. Dit is slechts 4,1 procent van de 

naar schatting 1.320 minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting in Nederland per jaar. Het lukt de hulpverleners van Chat met Fier 

om met deze doelgroep in contact te komen. In 2020 kwam 10 procent van het geschatte aantal minderjarige slachtoffers van seksuele 

uitbuiting in beeld van 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 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. Slachtoffer die aangeven 

zorg of bescherming nodig te hebben worden warm overgedragen aan de politie of hulpverlening, waar dit kan in hun regio.

Mensenhandel in beeld bij Chat met Fier
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De invloed van corona op seksuele uitbuiting in Nederland
Ondanks dat de mogelijkheden tot het faciliteren van mensenhandel via de reguliere seksplatformen zijn verminderd, blijkt uit dit 

onderzoek dat de pandemie niet gepaard gaat met een substantiële daling in het aantal slachtoffers van seksuele uitbuiting dat in 

beeld komt van de Chat met Fier. Uit dit onderzoek blijkt dat tijdens de coronacrisis in 2020 in de maanden maart tot en met december 

193 slachtoffers in beeld kwamen van de chat die tijdens het eerste chatgesprek in een uitbuitingsituatie zaten. Dit aantal is precies 

gelijk aan het aantal slachtoffers dat in dezelfde periode in 2019 in beeld kwam van de chat. Dit laat zien dat, ondanks de adviezen van 

de overheid, de maatregelen en de kans op besmetting, seksuele uitbuiting van (minderjarige) personen onverminderd lijkt te hebben 

doorgezet. Het onderzoek laat bovendien zien dat tijdens de coronacrisis ook nieuwe mensenhandelsituaties zijn ontstaan, wat bete-

kent dat ook het groomen van slachtoffers niet is gestopt.

unieke bezoekers 

hadden een hulpvraag 

over mensenhandel.
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Aanbevelingen

Aanbeveling 1. De  formerende partijen worden aanbevolen om de bestrijding van mensenhandel expliciet op te nemen in het 

regeerakkoord en zich in het post-coronatijdperk onverminderd in te spannen voor de aanhoudende uitdagingen 

ten aanzien van de aanpak mensenhandel.  

Aanbeveling 2. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid  wordt als coördinerend bewindspersoon aanbevolen om te 

inventariseren in hoeverre het beeld dat kinderen door hun ouders worden uitgebuit wordt herkend door 

hulpverlenings- en opsporingsinstanties en te verkennen welke mogelijkheden er liggen om deze organisaties beter 

toe te rusten op het signaleren, bereiken en beschermen van specifiek deze slachtoffergroep. 

Aanbeveling 3. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt als coördinerend bewindspersoon aanbevolen om een strategie te 

ontwikkelen met het doel dat sociale media platforms en internetbedrijven hun verantwoordelijkheid nemen in het 

voorkomen en stoppen van seksuele uitbuiting.

bezoekers waren zelf 

slachtoffer. De overige 33 

hadden een hulpvraag 

over iemand anders.

143
slachtoffers waren minderjarig.

first 
disclosure

Bijna twee derde van de 

slachtoffers in een uitbuitings-

situatie vertelt op de chat voor 

het eerst over zijn/haar situatie.

sextortion

Een kwart van de 

slachtoffers geeft aan 

gedwongen te worden 

met naaktbeelden.

In 66 chatgesprekken is 

gesproken over de eerste 

ontmoeting tussen pleger en 

slachtoffer. In meer dan de 

helft van deze gesprekken is 

de ontmoetingsplek online;  

Instagram en Snapchat worden 

het vaakst genoemd als online 

ontmoetingsplek.

In iets meer dan één op de 

zeven gevallen zijn één of 

beide ouders betrokken 

bij de uitbuiting van hun 

eigen kind.

ouders  
als pleger

In 2020 kwamen 23 

slachtoffers van criminele 

uitbuiting in beeld, waarvan 

het grootste deel wordt 

gedwongen tot het vervoeren 

en verhandelen van drugs.

meer criminele 
uitbuiting 

in beeld

online 
ontmoeten


