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INHOUD

‘Maak mensenhandel zichtbaar’

Onder dit motto voert het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel 

(CKM) de strijd tegen seksuele en criminele uitbuiting in Nederland. Het CKM 

innoveert, onderzoekt en agendeert. Meer informatie op www.hetckm.nl.
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Op 1 januari 2019 om 01.39 uur in de nacht logt Mandy041 voor het eerst in op Chat met Fier.2 

Terwijl de rest van Nederland vuurwerk afsteekt en met champagneglazen proost, vertelt de vijf-

tienjarige Mandy dat het niet goed met haar gaat. Al een tijdje niet. Ze vertelt dat ze door haar 

vriendje wordt gedwongen om seks te hebben met andere mannen. Samen met een andere jon-

gen plaatst haar vriendje advertenties op een website waar onbekende mannen op reageren. In-

middels wordt ze al langer dan een jaar seksueel uitgebuit. Mandy heeft dit nog nooit eerder tegen 

iemand verteld. Aan wie zou ze het ook moeten vertellen? Het contact met haar vader is al jaren 

geleden verbroken en de relatie met haar moeder is ook turbulent.

Slachtoffers van mensenhandel raken steeds verder uit beeld
Het verhaal van Mandy staat helaas niet op zichzelf. Uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur 

Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (hierna: Nationaal Rapporteur) blijkt dat er 

in Nederland naar schatting jaarlijks 6.250 personen slachtoffer worden van mensenhandel.3 In 

bijna de helft van de gevallen gaat het hierbij om Nederlandse vrouwen en meisjes die slachtof-

fer worden van seksuele uitbuiting, waaronder 1.300 minderjarigen. Van deze 6.250 slachtoffers 

komt echter maar een zeer beperkt deel in beeld bij de Nederlandse autoriteiten. Bovendien 

is het zicht op de problematiek de afgelopen jaren flink afgenomen.4 Waar in 2014 nog 1.255 

slachtoffers van mensenhandel bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel5 (CoMensha) wer-

den gemeld, en daarmee ongeveer een op de zes slachtoffers in Nederland in beeld was, werden 

er in 2018, het meest recente jaar waarover de cijfers bekend zijn, nog maar 668 slachtoffers 

gemeld. Vooral Nederlandse minderjarige meisjes die slachtoffer worden van seksuele uitbui-

ting blijven steeds meer buiten beeld. Het zicht op deze groep was altijd al minimaal, maar in 

2018 werd een absoluut dieptepunt bereikt. Er werden slechts 29 van de naar schatting 1.300 

minderjarige slachtoffers van deze vorm van mensenhandel geregistreerd bij CoMensha. Dit 

betekent dat slechts twee tot drie procent van de minderjarige slachtoffers van seksuele uitbui-

ting in 2019 in beeld was van de autoriteiten. Een zeer zorgelijke ontwikkeling nu er geen enkele 

1 De gebruikersnaam Mandy04 is een gefingeerde naam. Bovendien zijn enkele details in het verhaal 

aangepast om haar anonimiteit te waarborgen.

2 Zie https://www.fier.nl/chat. 

3 Nationaal Rapporteur 2017b. 

4 Nationaal Rapporteur 2019b 

5 CoMensha is verantwoordelijk voor de registratie van het aantal slachtoffers van mensenhandel dat in 

Nederland in beeld is. Onder meer opsporingsorganisaties (politie, Kmar en ISZW), hulpverleningsin-

stanties en ngo’s maken een melding bij CoMensha op het moment wanneer zij in contact komen met 

een (mogelijk) slachtoffer.  

aanleiding is om aan te nemen dat de daadwerkelijk omvang van mensenhandel in Nederland 

in dezelfde periode zou zijn afgenomen.6

Oorzaken en gevolgen van het verlies aan zicht op mensenhandel
Er zijn diverse redenen aangedragen waarom het zicht op de aard en omvang van mensenhan-

del in Nederland is verslechterd in de afgelopen jaren. Zo zou met name de toepassing van de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 hebben geleid tot een forse 

daling van het aantal slachtoffers dat in beeld is. Als gevolg van de AVG melden organisaties die 

geen wettelijke grondslag hebben om te melden bij CoMensha, zoals hulpverleningsorganisaties 

en ngo’s, vrijwel geen slachtoffers meer aangezien zij hiervoor expliciete toestemming dienen 

te ontvangen van het slachtoffer. 7 In de praktijk blijkt dit vaak lastig om te verkrijgen. Hoewel de 

AVG ontegenzeggelijk effect heeft gehad op de meldingsbereidheid van organisaties die geen 

wettelijke grondslag hebben om te melden, verklaart dit niet waarom ook de Afdeling Vreemde-

lingen Identificatie en Mensenhandel (AVIM), de politieafdeling die verantwoordelijk is voor de 

opsporing van mensenhandel, steeds minder Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting 

meldt bij CoMensha.8 De politie heeft immers een wettelijke grondslag om ook zonder toestem-

ming van het slachtoffer een melding te maken bij CoMensha, waardoor de AVG geen effect zou 

moeten hebben op het aantal meldingen vanuit deze organisatie.9 Volgens de Nationaal Rappor-

teur betekent de daling vanuit de politie dan ook hoogstwaarschijnlijk dat de politie daadwerkelijk 

minder slachtoffers van deze vorm van mensenhandel signaleert en daarmee beschermt.10 Deze 

aanname wordt versterkt door het feit dat ook het aantal vervolgingen voor mensenhandel in de 

afgelopen jaren bijna is gehalveerd. 

6 Dit hangt veeleer samen met nieuwe privacywetgeving en expertise- en capaciteitsverlies bij de politie. 

Nationaal Rapporteur 2019b.

7 Nationaal Rapporteur 2019b; CoMensha 2019. 

8 Uit de Jaarverantwoording 2019 van de politie blijkt dat de politie in 2019 884 slachtoffermeldingen 

heeft gemaakt bij de politie, hetgeen een stijging van 60% betekent ten opzichte van het voorgaande 

jaar. De toename van het aantal meldingen is echter voor een groot deel te verklaren door een stijging 

van het aantal aangiften door het slachtoffers uit Afrikaanse landen. In 2018 betrof het merendeel 

van de politiemeldingen ook al slachtoffers uit een Afrikaans land. Het zicht op slachtoffers met een 

Nederlandse nationaliteit lijkt derhalve ook in 2019 nog altijd minimaal te zijn. Politie 2020, p. 28.

9 De politie mag slachtoffers zonder toestemmingsverklaring melden op basis van art. 18 lid 1 Wet poli-

tiegegevens jo. art. 4.2 Besluit politiegegevens, en wordt hier zelfs sterk tot aangemoedigd. Nationaal 

Rapporteur 2019b. 

10 Nationaal Rapporteur 2019b.

INTRODUCTIE

https://www.fier.nl/chat


    ONZICHTBARE SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL IN 2019  |    4

Waar in 201411 nog 282 mensenhandelverdachten bij het Openbaar Ministerie werden ingeschre-

ven, is dit in 2019 gedaald naar 145.12 De daling van het aantal slachtoffers en verdachten zou 

onder andere te wijten zijn aan capaciteitsverlies vanwege een andere prioriteitstelling binnen de 

politie en expertiseverlies naar aanleiding van de reorganisatie van de Nationale Politie.

 

De daling van het aantal slachtoffers van mensenhandel dat wordt gemeld is om meerdere re-

denen zorgwekkend. In de eerste plaats betekent dit dat de politie dat een groot deel van de Ne-

derlandse slachtoffers niet weet te signaleren, mensenhandelaren dus niet worden vervolgd en 

slachtoffers niet de bescherming en zorg krijgen die ze nodig hebben. Met alle gevolgen van dien. 

Dit geldt specifiek voor de groep minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting, waarvan in 

2018 slechts twee tot drie procent in beeld was.

Een tweede gevolg is dat onterecht het beeld kan ontstaan dat de omvang van mensenhandel in 

Nederland kleiner is dan dat deze daadwerkelijk is. Een mogelijk gevolg hiervan is dat de urgentie 

om mensenhandel te bestrijden afneemt en de benodigde capaciteit en middelen die voor een 

effectieve aanpak nodig zijn, niet worden vrijgemaakt.13 

Tot slot is het ook voor het ontwikkelen en monitoren van effectief beleid tegen mensenhandel 

van essentieel belang om adequaat zicht te hebben op de aard en omvang van mensenhandel. 

Zicht op wie de slachtoffers zijn en op welke wijze zij worden uitgebuit biedt hiertoe immers be-

langrijke handvatten. Het belang van kennis over de omvang van de problematiek wordt ook on-

derstreept in het interdepartementale programma Samen tegen Mensenhandel. Daarin is opge-

nomen dat voor het verminderen van het aantal daadwerkelijke slachtoffers van mensenhandel 

ten eerste meer en beter zicht nodig is op het aantal slachtoffers van mensenhandel in Neder-

land.14 Nu in de afgelopen vijf jaar het aantal slachtoffers dat in beeld is bij de autoriteiten bijna is 

gehalveerd, is het volgens de Nationaal Rapporteur zelfs maar de vraag in hoeverre de landelijke 

registratie zich nog leent voor het monitoren van de aanpak van mensenhandel.15 Dit geldt speci-

fiek ten aanzien van de groep Nederlandse minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting. Het 

is op basis van de cijfers immers steeds lastiger om te bepalen wat passende maatregelen zijn om 

mensenhandel te voorkomen, slachtoffers te beschermen en daders op te sporen. De Nationaal 

Rapporteur heeft dan ook meermaals opgeroepen tot het verkrijgen van beter zicht op de aard en 

omvang van de slachtofferpopulatie in Nederland.16

11 Nationaal Rapporteur 2019a

12 Nationale Politie 2020, p. 28.

13 Farrell, Owens & McDevitt 2014.

14 Interdepartementaal programma Samen tegen Mensenhandel 2018, p. 6.

15 Nationaal Rapporteur 2019, p. 149. 

16 Nationaal Rapporteur 2017; Nationaal Rapporteur 2018; Nationaal Rapporteur 2019b.

Doel van dit onderzoek
Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) onderstreept het belang van ge-

degen inzicht in de aard en omvang van mensenhandel, om zo slachtoffers beter te kunnen 

beschermen tegen uitbuiting. Het doel van dit onderzoek is dan ook om bij te dragen aan het 

vergroten van het zicht op de slachtofferpopulatie in Nederland. In dit rapport staat het aantal 

slachtoffers centraal dat in 2019 in beeld kwam van de online hulpverleningstool Chat met Fier. 

Op de chat komen per jaar ongeveer 10.000 unieke personen en worden ruim 20.000 chatge-

sprekken gevoerd. De chat bereikt voornamelijk Nederlandse bezoekers die zelf slachtoffer zijn 

van een breed scala aan vormen van geweld binnen afhankelijkheidsrelaties, waaronder ook 

slachtoffers van mensenhandel.17 Het merendeel van de bezoekers is bovendien minderjarig of 

adolescent18; een groep waar juist weinig zicht op is met betrekking tot de officiële slachtoffer-

registratie inzake mensenhandel. Bovendien geldt dat veel van de slachtoffers op de chat pas 

voor de eerste keer tegen iemand vertellen over hetgeen hen is overkomen (first disclosure19) en  

meestal niet bekend zijn bij andere organisaties waardoor zij niet voorkomen in officiële slacht-

offerregistraties. De slachtoffers van mensenhandel die in beeld komen bij de chat vormen der-

halve een waardevolle aanvulling op de officiële mensenhandelcijfers, en de inzichten kunnen 

worden gebruikt bij het ontwikkelen en monitoren van beleid. Met andere woorden, Chat met 

Fier komt in contact met de ‘onzichtbare groep slachtoffers’.

In dit onderzoek wordt eerst beknopt ingegaan op de methodiek die ten grondslag ligt aan dit 

onderzoek. Vervolgens worden de resultaten voortkomend uit de analyse van de chatgesprek-

ken gepresenteerd. Het rapport sluit af met een reflectie op de resultaten en komt daarbij tot vier 

aanbevelingen teneinde de aanpak van mensenhandel te versterken. 

17 Uit recent onderzoek bleek dat meer dan 90% van de bezoekers op Chat met Fier een hulpvraag had met 

betrekking op zichzelf. Fier 2020.

18 Zo blijkt uit onderzoek dat 83% van de bezoekers op Chat met Fier 25 jaar of jonger is en is 50,6% zelfs 

minderjarig. Fier 2020.

19 Dit betreft een intern onderzoek van Fier uitgevoerd in het kader van het doorontwikkelen van de 

methodiek.
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Voor dit onderzoek zijn alle gesprekken geanalyseerd van unieke bezoekers die in de periode 

van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 voor het eerst in beeld kwamen van Chat met 

Fier20 én bij wie een hulpverlener heeft aangemerkt dat deze persoon een hulpvraag had inzake 

mensenhandel. In totaal resulteerde dit in 348 verschillende bezoekers in 2019. Uit de analyse 

bleek echter dat 29 van deze 348 bezoekers meerdere keren onder een andere bezoekersnaam 

van de chat gebruik hadden gemaakt en derhalve naar eenzelfde persoon herleidbaar waren. 

Daarnaast bleek uit de analyse dat in 20 gevallen een bezoeker een niet-mensenhandelgerela-

teerde hulpvraag had, maar bijvoorbeeld slachtoffer was geworden van sextortion of informatie 

vroeg over het stoppen met vrijwillige prostitutie. Deze 49 gesprekken zijn derhalve niet mee-

genomen bij de beschrijving van de resultaten. Dit betekent dat in 2019 in totaal 299 unieke 

bezoekers met een hulpvraag over mensenhandel in beeld waren van de chat. Zoals zal blijken 

bij de bespreking van de resultaten, geldt dat veruit het grootste deel van deze bezoekers aangaf 

zelf slachtoffer te zijn van mensenhandel, en dat het in een klein gedeelte gaat om personen die 

zich zorgen maken over iemand die zij kennen.

Hoewel met uiterste zorgvuldigheid is getracht om het aantal dubbelingen uit de dataset te ver-

wijderen, kan niet worden uitgesloten dat het onverhoopt toch is voorgekomen dat een persoon 

dubbel is meegenomen in het onderzoek. Tegelijkertijd is het ook mogelijk dat sommige slacht-

offers van mensenhandel wél op de chat terecht zijn gekomen, maar niet als zodanig zijn geregis-

treerd. Zo is het mogelijk dat de slachtoffers zelf niet (uitgebreid) genoeg over hun situatie hebben 

verteld, bijvoorbeeld vanwege angst, trauma of doordat zij zichzelf niet als slachtoffer beschou-

wen.21 Ook is het mogelijk dat een hulpverlener een slachtoffer niet als zodanig heeft herkend.

De gesprekken die de bezoekers hebben gevoerd zijn door twee onderzoekers geanalyseerd en 

gecodeerd. De onderzoekers hebben hiervoor gebruik gemaakt van een codeboek, waarin di-

verse variabelen, zoals onder meer de achtergrond van de bezoeker, de duur van de uitbuitings-

situatie en de achtergrond van de pleger zijn gedefinieerd. In het geval dat er twijfel bestond 

over het al dan niet coderen van een variabele werd hierover tussen de onderzoekers overleg 

gevoerd. Het bleek niet mogelijk om in elk gesprek elke variabele te coderen. Bij de bespreking 

20 Bezoekers kwamen in 2019 op drie verschillende manieren in beeld bij hulpverleners van Chat met Fier. 

Het grootste gedeelte (76,6%) van de bezoekers kwam direct in contact via de online hulpverleningstool 

Chat met Fier. 17,4% kwam in beeld via Project Watch, een samenwerkingsproject tussen CKM, Fier en 

Terres des Hommes, waarvan de samenwerking op 1 juni 2019 werd stopgezet. Tot slot kwam 6% in 

beeld via het chatplatform van het Centrum Seksueel Geweld. 

21 Zie daarover bijvoorbeeld Farrell, Owens & McDevitt 2014; Nichols & Heil 2015; CKM 2018.

van de resultaten is er daarom voor gekozen om alleen te rapporteren over de populatie van 

wie de informatie bekend is. Het aantal respondenten kan hierdoor per variabele verschillen. 

Een lijst met definities van de belangrijkste variabelen die in dit onderzoek zijn gehanteerd, is 

opgenomen in de bijlage. De gecodeerde data is tot slot in SPSS geanalyseerd. 

22 

22 Zie de factsheet Seksuele uitbuiting 2018. https://www.fier.nl/mediadepot/20404b1affc3/

FactsheetChatmetFier-seksueleuitbuiting.pdf. CKM 2019. 

ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Verschillen met het onderzoek over 2018
In 2018 waren er in totaal 408 bezoekers op Chat met Fier die een hulpvraag over men-

senhandel hadden.22 Het feit dat er in 2019 minder bezoekers in beeld zijn gekomen van 

de chat heeft meerdere verklaringen. In de eerste plaats is dit jaar een nieuwe onder-

zoeksmethodiek toegepast waardoor dubbelingen en niet-mensenhandelgerelateerde 

hulpvragen uit de analyse konden worden gehaald. Dit betekent dat het onderhavig 

rapport een betrouwbaarder beeld schetst dan het jaarbeeld over 2018. Een tweede re-

den is dat per 1 juni 2019 de samenwerking tussen CKM, Fier en Terres des Hommes 

in het Project Watch is afgerond, waardoor slachtoffers die na die datum via Watch op 

de chat kwamen, niet langer meer in beeld waren bij de hulpverleners van de chat. Tot 

slot hebben er in 2018 meerdere bewustwordingscampagnes over seksuele uitbuiting 

plaatsgevonden, waarbij specifiek aandacht werd gevraagd voor Chat met Fier. In 2019 

zijn er geen landelijke campagnes met betrekking tot deze thematiek geweest.

https://www.fier.nl/mediadepot/20404b1affc3/FactsheetChatmetFier-seksueleuitbuiting.pdf
https://www.fier.nl/mediadepot/20404b1affc3/FactsheetChatmetFier-seksueleuitbuiting.pdf
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Figuur 1. Vormen van uitbuiting (n = 299)

In 2019 zijn in totaal 299 unieke personen op de chat gekomen om te chatten over een situatie van mensenhandel. 

Wat zijn de achtergrondkenmerken van de personen die op de chat komen?
•	 Veruit de meeste bezoekers (97,7%) komen op de chat om te spreken over een situatie van seksuele uitbuiting. 

In 4 gevallen gaat het om bezoekers die een hulpvraag hebben over zowel criminele uitbuiting als seksuele 

uitbuiting, en in 3 gevallen betreft het bezoekers die op de chat komen vanwege criminele uitbuiting (zie ka-

dertekst).

•	 Op de chat komen vrijwel uitsluitend personen die zelf slachtoffer zijn geworden van mensenhandel (88,6%). 

Daarna volgen personen uit de sociale omgeving van het slachtoffer (6,4%) en familieleden van het slachtoffer 

(3%). In de laatste twee gevallen gaat het om personen die niet zelf slachtoffer zijn, maar zich zorgen maken 

over iemand anders.  

•	 27 bezoekers (9,0%) geven bovendien expliciet aan dat zij ook nog andere slachtoffers kennen die bij de uit-

buitingssituatie betrokken zijn. Vanuit de hulpverleners van de chat is hier echter niet specifiek naar gevraagd. 

Dit aantal dient dan ook te worden beschouwd als een ondergrens.

•	 Slachtoffers die op de chat komen zijn vrijwel allemaal vrouwen of meisjes (97,6%). In 2019 kwamen 6 man-

nelijke slachtoffers op de chat.

•	 De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers die op de chat komt is 17,7 jaar (mediaan is 17 jaar). Bijna twee derde 

(64,5%) van de slachtoffers is minderjarig. Meer dan een kwart (27,5%) is zelfs vijftien jaar of jonger. Ruim 95% 

is bovendien jonger dan vijfentwintig jaar. Het jongste slachtoffer dat in 2019 in beeld komt bij de chat is twaalf 

jaar oud en het oudste slachtoffer is veertig jaar. 

•	 Op 1 gesprek na, zijn alle de gesprekken in het Nederlands gevoerd, hetgeen hoogstwaarschijnlijk betekent dat 

298 bezoekers op de chat de Nederlandse nationaliteit hebben of hier zijn opgegroeid.

 

RESULTATEN

Slachtoffers van criminele uitbuiting voor het eerst in beeld
In 2019 zijn er voor het eerst slachtoffers van criminele uitbuiting in beeld gekomen bij de chat. In vier gevallen 

gaat het om een situatie waarin zowél sprake was van criminele uitbuiting als van seksuele uitbuiting en drie 

keer gaat het alleen om een situatie van criminele uitbuiting. In vijf van deze zeven gevallen betreft het criminele 

uitbuiting in relatie tot de drugscriminaliteit. De slachtoffers werden daarbij gedwongen tot het verkopen of ver-

voeren van drugs. In twee situaties betreft het slachtoffers die gedwongen werden tot het witwassen van geld. Vijf 

keer gaat het om een slachtoffer dat zelf contact opnam met de chat. In de twee andere gevallen gaat het om een 

familielid van het slachtoffer en om iemand uit zijn of haar omgeving. Alle vijf de slachtoffers zijn vrouw. Vier van 

hen geven aan minderjarig te zijn en in één geval heeft het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar.

97,7% 

1,0% 

1,3% 

Seksuele uitbuiting

Criminele uitbuiting

Beide vormen van uitbuiting

Figuur 2. Achtergrond bezoeker (n = 299)
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23 Het gaat in figuur 3 en 4 alleen om bezoekers die zelf slachtoffer zijn geworden van 

mensenhandel.
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Wat is bekend over de veiligheid van het slachtoffer en de duur 
van de uitbuitingssituatie?
•	 In bijna alle gevallen (92,9%) bevindt het slachtoffer zich op het moment van het eerste con-

tact met een hulpverlener van de chat in een acuut onveilige situatie. Dit betekent dat het 

slachtoffer zich ten tijde van het chatgesprek in de situatie van uitbuiting bevindt.

•	 In ruim de helft van de gesprekken (55,2%) wordt aangegeven dat het slachtoffer al langer 

dan een jaar is of wordt uitgebuit. Dit betekent dat veel van de slachtoffers die op de chat 

komen in een langdurige en structurele uitbuitingssituatie vastzitten. 

•	 Wanneer gekeken wordt naar de leeftijd van de slachtoffers van wie bekend is dat zij zich 

tijdens het eerste contact in een uitbuitingssituatie bevinden, valt op dat minderjarigen net 

zo vaak als meerderjarigen al langer dan een jaar zijn uitgebuit voordat zij op de chat komen. 

Bovendien is op te merken dat 7 slachtoffers van 18 jaar oud ook al langer dan een jaar zijn 

uitgebuit, en dus minderjarig waren op het moment dat de uitbuitingssituatie begon.

•	 Wanneer een bezoeker op de chat een pleger noemt, gaat het meestal om de (ex-)partner 

van het slachtoffer (81,6%), gevolgd door een persoon uit de sociale omgeving (10,2%) en 

een familielid (8,2%) van het slachtoffer. 

•	 Tot slot valt op dat in 18,1% (n=54) van de chatgesprekken, de bezoeker aangeeft dat er sprake 

is van meerdere plegers die bij de uitbuiting betrokken zijn. Het gaat hierbij om personen 

die betrokken zijn bij de uitbuiting, en dus niet om eventuele klanten van het slachtoffer. 

Ook in dit geval is hier vanuit de hulpverleners niet expliciet naar gevraagd en geldt dit 

aantal dus als een minimum. 

 

 

 

Figuur 5. Hoe lang geleden speelde de uitbuitingssituatie zich af? (n = 283)
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Figuur 6. Duur van de uitbuitingssituatie (n = 181)
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Figuur 8. Achtergrond mensenhandelaar (n = 244)
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SLACHTOFFERS OP DE CHAT UITGELICHT

Georganiseerd mensenhandelnetwerk buit meerdere meisjes en vrouwen uit
Eind maart komt er een vrouw van 22 jaar oud op Chat met Fier. Ze vertelt dat ze al langer dan een jaar in handen 

is van een loverboy. Zij leerde hem – en zijn vrienden - kennen bij het uitgaan.  Al snel daarna kregen ze een relat-

ie. Op het moment van chatten woont de vrouw bij haar ‘vriendje’ in huis. Ze is echter niet de enige. Naast haar 

wonen er nog drie andere meisjes in het huis, zo vertelt ze, waarvan de jongste pas veertien jaar oud is. Ze worden 

gedwongen tot het hebben van seks tegen betaling met mannen. Soms moeten ze ook naar het buitenland. Er zijn 

meerdere mannen betrokken bij de uitbuiting van de slachtoffers en er zouden ook nog andere appartementen zijn 

waar zich meisjes bevinden, geeft de vrouw aan. Haar loverboy zou de leider van het netwerk zijn. De vrouw komt 

twee maanden lang regelmatig op de chat. Hulpverleners van de chat denken intensief mee over haar situatie, en 

mede dankzij hun adviezen durft de vrouw uiteindelijk de stap te nemen om weg te gaan bij haar mensenhandelaar. 

Inmiddels zit zij op een veilige plek in een opvanglocatie. 

Minderjarige jongen is onderdeel van netwerk dat 
betaalde seks heeft met volwassen mannen
In het najaar komt er een minderjarige jongen op de chat. Op de voetbalclub heeft 

hij een groepje jongens leren kennen dat over veel geld beschikt en daarmee 

mooie spullen kan kopen, zoals games voor hun console. Een van hen vertelt 

dat zij aan dit geld komen doordat zij seks hebben met volwassen mannen, in 

ruil voor geld. Via deze jongen komt ook hij in dit netwerk terecht, vrijwillig in 

eerste instantie. In het begin moet hij alleen wat naaktfoto’s delen met mannen, 

maar later moet hij ook seks hebben met oudere mannen, vertelt hij. Samen met 

de andere jongens gaat hij na schooltijd regelmatig naar een huis waar de ou-

dere mannen ook zijn. De jongen wil hiermee stoppen, maar wordt bedreigd. Er 

wordt hem verteld dat als hij stopt, of naar de politie gaat, dit ernstige gevolgen 

zal hebben. De mannen zeggen dat ze weten waar hij woont en dat ze zijn huis 

in brand zullen steken. Hij komt op de chat om samen een uitweg te zoeken.

Zestienjarig meisje wordt in de prostitutie en drugshandel 
gedwongen door haar vriendje
Een zestienjarig meisje vertelt in juni dat ze sinds kort een nieuw vriendje heeft. Hij is een stuk oud-

er dan dat zij is. Onlangs heeft haar vriendje haar gedwongen om seks te hebben met een van zijn 

vrienden. Ze durfde hem niet te zeggen dat ze dit niet wilde doen, omdat hij haar al een keer heeft 

geslagen en ze is bang dat dit opnieuw zal gebeuren als ze zou weigeren. Haar vriendje zit bovendi-

en in de drugshandel en heeft haar al eens gedwongen tot het vervoeren van drugs. Toen ze aangaf 

dit niet te willen doen, werd hij agressief. Ook vertelt het meisje dat haar vriendje haar zegt dat ze 

volgende week precies hetzelfde moet gaan doen als vorige keer, alleen dan niet met een vriend van 

hem maar met een onbekende man.  Als ze dit niet doet, zal hij naaktbeelden van haar rondsturen. 

De hulpverlener blijft in gesprek met het meisje, en verwijst haar tevens door naar HelpWanted, een 

organisatie die jongeren advies geeft wanneer zij worden afgeperst met naaktbeelden.
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In 2018 werden slechts 132 van de 3.000 geschatte Nederlandse slachtoffers van seksuele uit-

buiting gemeld bij CoMensha. Dit betekent dat slechts 4 á 5 procent van het geschatte aantal 

Nederlandse slachtoffers in dat jaar in beeld was bij de Nederlandse autoriteiten. Het zicht op 

de 1.300 minderjarige Nederlandse slachtoffers bereikte in 2018 zelfs een dieptepunt. Slechts 29 

slachtoffers – 2 á 3 procent – kwamen voor in de officiële slachtofferregistratie.24 Het is daarom, 

in de woorden van de Nationaal Rapporteur, nog maar de vraag in hoeverre de officiële regis-

traties zich nog lenen voor het monitoren van de aanpak van mensenhandel.25 

Uit dit onderzoek blijkt dat een groot deel van deze onzichtbaar gewaande groep Nederlandse 

slachtoffers van mensenhandel wel in beeld komt bij Chat met Fier. In 2019 kwamen 299 be-

zoekers, waaronder 265 directe slachtoffers van mensenhandel, op de hulpverleningstool om 

te praten over de situatie waarin zij zich bevonden. In veel gevallen vertellen de slachtoffers op 

Chat met Fier pas voor de eerste keer tegen iemand over hetgeen zij hebben meegemaakt. Bo-

vendien bevinden vrijwel alle slachtoffers op de chat zich op het moment van het eerste contact 

nog in hun uitbuitingssituatie. Kortom, het betreft hier slachtoffers die nog niet in beeld zijn bij 

andere organisaties en derhalve niet terugkomen in de officiële registraties.

Chat met Fier vervult daarmee een belangrijke rol in de aanpak van mensenhandel. In de eerste 

plaats natuurlijk vanwege het feit dat de hulpverleners op de chat slachtoffers van mensenhan-

del ondersteunen en samen met hen een uitweg uit hun benarde situatie proberen te organi-

seren. Op dit moment voert CKM onderzoek uit naar welke vervolgstappen slachtoffers van 

mensenhandel nemen naar aanleiding van het contact dat zij hebben met de hulpverleners van 

de chat. Dit onderzoek toont daarnaast aan dat de chat ook een belangrijke bron van informatie 

is om trends en ontwikkelingen op het gebied van mensenhandel zichtbaar te maken en te dui-

den, en daarmee gebruikt kan worden voor het monitoren en ontwikkelen van effectief beleid 

teneinde mensenhandel te voorkomen en bestrijden. 

Chat met Fier voornamelijk in contact met jonge slachtoffers
Vrijwel alle bezoekers (88,6%) die op de chat komen zijn zelf slachtoffer van mensenhandel. 

Slechts een klein deel van de bezoekers komt op de chat omdat hij of zij zich zorgen maakt om 

iemand uit de sociale omgeving. De chat bereikt daarmee een andere doelgroep dan bijvoor-

beeld Veilig Thuis, waar vooral personen uit de sociale omgeving van het slachtoffer een mel-

24 Nationaal Rapporteur 2019b.

25 Nationaal Rapporteur 2019b. 

ding maken.26 Wanneer vervolgens naar de leeftijd van de slachtoffers wordt gekeken, valt op 

dat een groot deel van hen minderjarig is. In 2019 kwamen 162 (64,5%) minderjarige slachtoffers 

in beeld bij de online hulpverleningstool. 69 van hen (27,5%) waren zelfs vijftien jaar of jonger 

toen zij voor het eerst op de chat kwamen. Bovendien werden zeven van de zeventien slachtof-

fers die acuut onveilig waren en van wie bekend is dat zij achttien jaar oud waren, al langer dan 

een jaar uitgebuit. Dit betekent dat zij ten tijde van de start van het delict ook nog minderjarig 

waren. Slechts elf slachtoffers (4,4%) waren ouder dan 26 jaar oud op het moment dat zij op de 

chat kwamen. De chat maakt daarmee een doelgroep zichtbaar die grotendeels uit de officiële 

registraties blijft. In de periode 2014-2018 waren de slachtoffers die gemeld zijn bij CoMensha 

bijvoorbeeld gemiddeld 25,9 jaar oud. Hoewel Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting 

weliswaar iets jonger waren, namelijk gemiddeld 22,9 jaar,27 zijn slachtoffers op de chat met 17,7 

jaar (mediaan 17 jaar) ruim vijf jaar jonger. Deze inzichten bieden dan ook belangrijke handvat-

ten voor het vormgeven van effectief beleid om met name jonge Nederlandse slachtoffers te 

beschermen. 

Veel slachtoffers worden al langer dan een jaar uitgebuit
In meer dan negen van de tien gevallen (92,9%) bevinden de slachtoffers die op de chat in beeld 

komen, zich in een acuut onveilige situatie. Dit houdt in dat de slachtoffers op het moment van 

chatten nog worden uitgebuit. Bij veel slachtoffers duurt de uitbuitingssituatie bovendien al ge-

ruime tijd. Ruim de helft van de slachtoffers (54,7%) wordt al langer dan een jaar uitgebuit. In de 

duur van de uitbuitingssituatie zit weinig verschil tussen minderjarige en meerderjarige slacht-

offers. Uit de gesprekken blijkt dat slechts een klein deel van de slachtoffers die in beeld zijn bij 

de chat (9,4%) binnen zeven dagen na het starten van de uitbuitingsperiode op de chat komt.

Voorgaande inzichten resulteren in twee interessante conclusies. Ten eerste betekent dit dat het 

voor slachtoffers vaak lang duurt voor zij de stap naar de chat durven te maken. Uit onderzoek 

blijkt dat slachtoffers vaak veel moeite hebben om over hun situatie te vertellen, en zij hiervoor 

tijd nodig hebben. Studies wijzen uit dat dit onder meer komt doordat zij vrezen voor repercus-

sies vanuit hun mensenhandelaar,28  zichzelf niet als slachtoffer identificeren,29 psychische pro-

26 Middel et al. 2019. 

27 Nationaal Rapporteur 2018b, p. 90.

28 CKM 2018; Farrell, Owens & McDevitt 2014; Matos, Goncalves & Maia 2018.

29 CKM 2018; Farrell & Pfeffer 2014; Leser, Pates & Dolemeyer 2017.

REFLECTIE OP DE RESULTATEN
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blematiek hebben30 zich schamen voor hetgeen hen is overkomen31 of niet weten hoe en waar 

zij hulp kunnen ontvangen.32 Dit inzicht onderstreept het belang van meer proactieve online 

outreach vanuit de hulpverlening, zodat slachtoffers van mensenhandel eerder worden bereikt 

en het leed sneller kan worden gestopt. Bovendien kunnen middels proactieve online outreach 

ook slachtoffers die de chat niet weten te vinden worden bereikt. Slachtoffers die zichzelf bij-

voorbeeld niet identificeren als zodanig of slachtoffers die de weg naar de (online) hulpverle-

ning niet weten te vinden. 

 

Bovenstaande inzichten zijn echter ook relevant voor de politie en het Openbaar Ministerie 

(OM). In de afgelopen jaren is zowel het aantal gemelde, en daarmee geïdentificeerde, Ne-

derlandse slachtoffers van mensenhandel als het aantal opgespoorde en vervolgde verdachte 

mensenhandelaren door de politie en OM drastisch afgenomen.33 Dit terwijl uit dit onderzoek 

blijkt dat er een grote groep Nederlandse, vaak jonge, slachtoffers is die langdurig en structu-

reel wordt uitgebuit, maar buiten het zicht van de opsporingsorganisaties blijft. Uit een veel-

voud aan onderzoek blijkt dat - ondanks dat mensenhandel een haaldelict34 is - de politie vooral 

gebruik maakt van reactieve opsporingsmethoden om slachtoffers te identificeren en daders 

op te sporen.35  In Nederland geldt bijvoorbeeld dat in 95 procent36 van de gevallen tenminste 

één slachtoffer in het opsporingsonderzoek aangifte heeft gedaan of een belastende verklaring 

heeft afgelegd.37 Ambtshalve opsporing lijkt derhalve weinig plaats te vinden. De resultaten uit 

dit onderzoek laten echter zien dat veel slachtoffers niet worden bereikt. Het is dan ook van 

belang dat de opsporingsorganisaties veel meer investeren in het ontwikkelen en vormgeven 

van proactieve opsporingsmethoden zodat slachtoffers van mensenhandel kunnen worden be-

schermd en daders worden opgespoord. Daarbij dient nadrukkelijk ook te worden ingezet op 

30 Farrell, Owens & McDevitt 2014; Nichols & Heil 2015.

31 CKM 2018.

32 Farrell, Owens & McDevitt 2014.

33 Nationaal Rapporteur 2019a; Nationaal Rapporteur 2019b.

34 Verwey-Jonker Instituut 2009. 

35 Wilson & Dalton 2008; Farrell et al. 2019a; Farrell et al. 2019b. Uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur 

blijkt dat de AVIM’s in Nederland ook zelden direct in contact komen met een slachtoffers van mensen-

handel, maar veeleer reageren op meldingen van anderen. Nationaal Rapporteur 2017a, hoofdstuk 3.

36 Dit gaat over opsporingsonderzoeken in de periode 2008-2012, de meest recente jaren waarover dit 

bekend is. Nationaal Rapporteur 2014.

37 Ook in 2020 werd nog aangegeven dat de officier van justitie eist dat er een aangifte 

door een slachtoffer van mensenhandel wordt gedaan, vooraleer kan worden begonnen 

met een opsporingsonderzoek. Zie https://ccv-secondant.nl/platform/article/

hoe-beschermt-de-politie-slachtoffers-van-mensenhandel. 

het opsporen en vervolgen van klanten die seks kopen van minderjarigen.38 Tussen 2015 en 

2018 werden slechts 107 klanten die seks kochten van een minderjarige vervolgd39, terwijl uit dit 

onderzoek blijkt dat alleen al in 2019 16040 minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting in 

beeld bij de chat kwamen. Ruim de helft van hen werd bovendien al langer dan een jaar uitge-

buit.41 Dit betekent dat veel klanten buiten schot blijven.

Voor het eerst slachtoffers van criminele uitbuiting in beeld
In 2019 kwamen ook voor het eerst bezoekers op de chat om te praten over criminele uitbuiting. 

Hoewel dit weliswaar om slechts zeven bezoekers gaat, waaronder vijf directe slachtoffers, is dit 

wel een teken aan de wand en dient dit aantal te worden geplaatst in een bredere maatschap-

pelijke ontwikkeling. Uit recent onderzoek blijkt immers dat 55 procent van de Nederlandse 

middelbare scholen en MBO-instellingen zich zorgen maakt over het feit dat leerlingen op hun 

school slachtoffer worden van criminele uitbuiting.42 Scholen geven daarbij aan dat zij zich het 

meest zorgen maken over leerlingen die worden gedwongen om te werken in de drugshandel. 

Ook uit het huidige rapport blijk dat het in vijf van de zeven gevallen ging om criminele uitbui-

ting in relatie tot drugshandel. 

Hoewel slachtoffers van criminele uitbuiting te allen tijde welkom zijn op de chat, richt de 

hulpverleningstool zich niet specifiek op deze vorm van mensenhandel. Het aantal bezoekers 

dat omtrent criminele uitbuiting op de chat kwam, dient dan ook te worden beschouwd als 

het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Zeker nu de chat geen specifieke bewustwordings-

campagne op dit thema heeft gevoerd. Tegelijkertijd toont deze ontwikkeling aan dat een laag-

drempelige anonieme chatfunctie ook voor deze vorm van mensenhandel een waardevolle 

toevoeging zou kunnen zijn. Enerzijds om slachtoffers van criminele uitbuiting naar hulp toe 

te geleiden. Anderzijds om beter zicht te genereren op de aard en omvang van deze vorm van 

mensenhandel, zodat ook voor deze groep effectiever beleid kan worden gemaakt. Zicht dat op 

dit moment nog grotendeels ontbreekt. 

38 Art. 248b Sr.

39 Beantwoording van Kamervragen door de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 3 juni 2019, 

Kamerstukken II 2018/19, nr. 2892.

40 In 2019 kwamen in totaal 162 minderjarige slachtoffers van mensenhandel op Chat met Fier. Twee 

slachtoffers waren echter alleen slachtoffer van criminele uitbuiting en zijn hierbij dus buiten beschou-

wing gelaten.

41 57 van de 107 minderjarige slachtoffers van wie bekend was hoe lang zij werden uitgebuit, werden reeds 

langer dan een jaar uitgebuit. 

42 CKM 2020. Aan dit onderzoek deden 280 middelbare scholen en MBO-instellingen mee. 
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Meerdere plegers en slachtoffers wijzen op beter georganiseerde 
criminele netwerken
In een aanzienlijk aantal gesprekken gaven de bezoekers op de chat aan dat er meerdere ple-

gers (n=54, 18,1%) of meerdere slachtoffers (n=27, 9,0%) bij de uitbuitingssituatie betrokken wa-

ren. Hierbij dient te worden opgemerkt dat hulpverleners vanuit de chat hier niet expliciet naar 

hebben gevraagd, en dat dit aantal dan ook als het minimum dient te worden beschouwd. Dit 

gegeven wijst echter op situaties van uitbuiting door netwerken die mogelijk georganiseerder 

en op grotere schaal samenwerken dan degene die momenteel in beeld komen bij de opspo-

ringsorganisaties. Uit de Dadermonitor mensenhandel bleek immers dat het aantal betrokken 

personen in opsporingsonderzoeken, zoals verdachten, slachtoffers en getuigen, tussen 2013 

en 2017 was afgenomen.43 Volgens de Nationaal Rapporteur impliceert dit dat de opsporingson-

derzoeken inzake mensenhandel in 2017 betrekking hadden op kleinschaligere en/of minder 

complexe mensenhandelsituaties dan in de periode daarvoor. Onderhavig onderzoek toont aan 

dat er wel degelijk mensenhandelsituaties zijn waarin er meerdere plegers en meerdere slacht-

offers aanwezig zijn en onderstreept daarmee het belang om meer aandacht te hebben voor de 

complexere mensenhandelzaken.  

Wanneer voorts gekeken wordt naar wie de pleger is, blijkt dit in veruit de meeste gevallen 

(81,6%) een (ex-)partner van het slachtoffer te zijn, gevolgd door iemand uit de sociale omgeving 

(10,2%). Opvallend is echter dat in twintig gevallen (8,2%) de dader uit de familiaire kring komt, 

waarbij het doorgaans een vader betreft.

Meer aandacht nodig voor jongensslachtoffers 
Tot slot valt op dat de chat voornamelijk meisjes en vrouwen bereikt. Van de 252 slachtoffers van 

wie het geslacht bekend was, behoorden zes slachtoffers tot het mannelijk geslacht. Dit betekent 

dat deze groep nog grotendeels buiten beeld blijft en hier meer aandacht voor nodig is. In veel 

gevallen beschouwen jongens zichzelf niet als slachtoffer of vertellen zij hier niet over omdat 

zij zich schamen voor hetgeen zij hebben meegemaakt. Dit geldt des te meer wanneer er sprake 

is van seksuele uitbuiting.44 Met het doel om meer zicht op deze doelgroep te krijgen, voert het 

CKM samen met Lumens45 momenteel onderzoek uit naar jongensslachtoffers van seksuele 

uitbuiting. Dit onderzoek zal in 2021 uitkomen. 

43 Nationaal Rapporteur 2019a.

44 Moynihan et al. 2018. 

45 Zie https://www.lumenswerkt.nl/diensten/expertisecentrum-mensenhandel-en-jeugdprostitutie/. 

 

https://www.lumenswerkt.nl/diensten/expertisecentrum-mensenhandel-en-jeugdprostitutie/
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Mensenhandel is een grove schending van de mensenrechten. Het maakt niet alleen inbreuk op 

de vrijheid van het slachtoffer, maar heeft ook ontwrichtende gevolgen voor zijn of haar omgeving 

en voor de Nederlandse samenleving als geheel.  Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de 

slachtoffers van mensenhandel zowel op korte als op lange termijn ernstige gezondheidsschade 

ondervindt aan hetgeen zij hebben meegemaakt.46 Het is dan ook niet zonder reden dat het Kabinet 

Rutte IV bij haar aantrede de ambitie uitsprak om de aanpak van mensenhandel te intensiveren.47

Ondanks deze uitgesproken ambitie dient te worden geconstateerd dat het zicht op de aard en 

omvang van mensenhandel fors is vertroebeld in de laatste jaren met het gevolg dat de officiële 

registraties derhalve geen getrouwe weerspiegeling geven van de actuele omvang. Dit geldt in het 

bijzonder ten aanzien van de groep minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting, 

waarvan slechts twee à drie procent in beeld was in 2018. Dit onderzoek toont aan dat een aan-

zienlijk deel van deze onzichtbaar veronderstelde groep wel in beeld is van Chat met Fier. In 2019 

kwamen maar liefst 299 bezoekers op de chat om te spreken over een situatie van mensenhandel, 

waarvan 265 personen direct zelf slachtoffer waren. 162 van hen waren bovendien minderjarig. Dit 

betekent dat 12 procent van het geschatte aantal minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting in 

2019 in beeld kwam via de chat.48 In veel gevallen was de hulpverlener op de chat de eerste persoon 

die een slachtoffer in vertrouwen nam, en veel van de slachtoffers bevonden zich ten tijde van het 

eerste contact nog in hun uitbuitingssituatie. Het gaat hier dan ook voornamelijk om slachtoffers 

die nog bij geen enkele andere instantie in beeld zijn en niet voorkomen in de officiële registraties. 

Chat met Fier vervult daarmee een belangrijke rol in het inzichtelijk maken van trends en ontwik-

kelingen op het gebied van mensenhandel en vormt daarmee een belangrijke bron van informatie 

voor het monitoren en ontwikkelen van effectief beleid tegen mensenhandel. 

De bevindingen uit dit onderzoek resulteren in vier aanbevelingen. Alle aanbevelingen zijn ge-

richt aan de staatsecretaris van Justitie en Veiligheid daar zij coördinerend bewindspersoon is 

van het interdepartementaal programma Samen tegen Mensenhandel.

46 Zie daarover bijvoorbeeld Oram et al. 2012; Oram et al. 2015; Hoissain et al. 2010. 

47 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister voor Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, d.d. 13 november 2018, Kamerstukken II 2018/19, 28638, nr. 164.

48 Dit is op basis van de 160 minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting. Twee minderjarige slachtof-

fers waren slachtoffer van criminele uitbuiting.

Nog altijd veel slachtoffers niet in beeld
Op dit moment bereikt Chat met Fier alleen slachtoffers van mensenhandel die zelf de weg naar 

de hulpverleningstool weten te vinden én contact durven op te nemen. Hoewel zich in 2019 

een groot aantal Nederlandse slachtoffers op de chat heeft gemeld, is het nog altijd slechts een 

fractie van het daadwerkelijk aantal slachtoffers in de samenleving. Dit betekent dat een grote 

groep slachtoffers niet wordt bereikt en in hun uitbuitingssituatie blijft vastzitten met alle ge-

volgen van dien. Het is daarom belangrijk dat dat er vanuit de hulpverlening veel meer wordt 

geïnvesteerd in proactieve online hulpverlening, zodat ook de slachtoffers van mensenhandel 

die de chat niet weten te vinden, of dit niet durven, worden bereikt. 

Dit is hard nodig, want in vergelijking met het toezicht en de traditionele hulpverlening in bij-

voorbeeld de reguliere prostitutiesector, staat de online hulpverlening op dit moment nog in 

haar kinderschoenen. Hier is winst te behalen, wetende dat onderzoek uitwijst dat het meren-

deel van de slachtoffers van seksuele uitbuiting online wordt aangeboden.49 Bovendien leidt 

proactieve online hulpverlening er niet alleen toe dat méér slachtoffers worden bereikt, maar 

ook dat zij mogelijk snéller kunnen worden gevonden. Op dit moment komt ruim de helft van 

de slachtoffers pas voor het eerst in contact met de chat als zij al langer dan een jaar wordt uit-

gebuit. Zelf proactief op zoek gaan naar slachtoffers van mensenhandel, biedt daarom kansen 

om de duur van de uitbuiting drastisch te verminderen.50 Met het doel om meer slachtoffers te 

bereiken en te beschermen, en daarmee ook een beter beeld te verkrijgen van de aard en om-

vang van mensenhandel in Nederland, is het dan ook van belang dat er wordt geïnvesteerd in 

(meer) online outreachende hulpverlening.  

Aanbeveling 1. De staatsecretaris van Justitie en Veiligheid wordt aanbevolen om te 

investeren in online proactieve hulpverlening zodat meer slachtoffers van mensen-

handel worden bereikt en beschermd.  

49 Nationaal Rapporteur 2019b.

50 De Amerikaanse ngo Seattle Against Slavery (SAS) is een van de eerste organisaties wereldwijd die 

outreachend hulpverleners een tool heeft gegeven om online te gaan werken. De resultaten van 

SAS liegen er niet om. Ze schatten in dat ze met hun tool met eenzelfde capaciteit 10 keer zoveel 

slachtoffers weten te bereiken en te helpen. Zie daarover https://customers.microsoft.com/en-au/

story/724194-seattle-against-slavery-nonprofit-azure. 

AANBEVELINGEN

https://customers.microsoft.com/en-au/story/724194-seattle-against-slavery-nonprofit-azure
https://customers.microsoft.com/en-au/story/724194-seattle-against-slavery-nonprofit-azure
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Criminele uitbuiting blijft een blinde vlek
In 2019 kwamen ook voor het eerst slachtoffers van criminele uitbuiting in beeld. Hoewel dit 

slechts om zeven bezoekers ging, is het van belang om dit aantal in een bredere maatschappelij-

ke context te plaatsen. Uit onderzoek blijkt immers dat 55 procent van de middelbare scholen en 

MBO-instellingen zich zorgen maakt dat leerlingen op hun instelling worden geronseld door 

criminele (drugs)netwerken. Bovendien valt op dat het aantal minderjarige verdachten van een 

drugsdelict in Nederland recent is toegenomen van 700 in 2018 naar 910 in 2019.51 Ook in het 

buitenland blijkt uit diverse onderzoeken dat criminele uitbuiting vaak voorkomt binnen de 

drugscriminaliteit.52 Criminele (jeugd)groeperingen richten zich specifiek op kwetsbare jonge-

ren en dwingen hen om drugs te vervaardigen, vervoeren en/of verhandelen. 

Op dit moment is er slecht zicht op de aard en omvang van criminele uitbuiting in Neder-

land.53 Vanwege de aard van de uitbuiting, ervaren slachtoffers van criminele uitbuiting een 

enorme drempel om over hun situatie te vertellen. Op dit moment is de politie vaak de enige 

instantie waar zij voor hulp terecht kunnen, maar vanwege de aard van hun uitbuiting, en het 

risico dat zij lopen om als dader te worden gepercipieerd, zijn zij hiertoe niet snel geneigd en 

gebeurt dit derhalve niet tot nauwelijks.54 Om aan deze drempels tegemoet te komen en een 

veilige omgeving te creëren waar deze kwetsbare groep slachtoffers naar toe kan voor hulp 

en bescherming is het van belang om een laagdrempelige, anonieme hulplijn in het leven te 

roepen, waar slachtoffers van criminele uitbuiting direct in contact kunnen komen met een 

speciaal opgeleide hulpverlener. Naast dat op deze wijze slachtoffers van criminele uitbuiting 

beter kunnen worden ondersteund bij het ontsnappen uit de uitbuitingssituatie,  draagt een 

hulplijn bovendien bij aan het creëren van inzicht in de aard en omvang van de problematiek. 

Daarmee biedt dit belangrijke informatie voor het ontwikkelen en monitoren van de aanpak van 

criminele uitbuiting, waardoor niet alleen meer slachtoffers kunnen worden beschermd, maar 

ook meer daders kunnen worden opgespoord en vervolgd.  

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.

51 Zie: https://jmopendata.cbs.nl/#/JM/nl/dataset/20209NED/table?ts=1534768030836.

52 De Britse Kinderombudsman sprak in dat kader zelfs van een nationale crisis. Children’s Commisioner 

2019. Zie over criminele uitbuiting in het buitenland verder onder meer Windle 2020; Stone 2018; 

Omilusi 2019.

53 Ook de Nationaal Rapporteur heeft meermaals aangegeven dat er nog (te) weinig aandacht is voor 

criminele uitbuiting in Nederland. Nationaal Rapporteur 2019b.

54 Villacampa & Torres 2017.

Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel (AVIM) 
onder druk
Reeds sinds de reorganisatie van de Nationale Politie in 2013 bestaan er zorgen over de vermin-

derde capaciteit en prioritering bij de politie om mensenhandel effectief te kunnen aanpakken.55  

In de afgelopen jaren is als gevolg hiervan dan ook te zien geweest dat het aantal meldingen van 

Nederlandse slachtoffers door de politie fors is terug teruggelopen, hetgeen naar verwachting ook 

sterk van invloed is op het aantal Nederlandse slachtoffers dat gesignaleerd en beschermd wordt. 

In het verlengde hiervan is ook het aantal vervolgingen voor mensenhandel de afgelopen jaren 

flink afgenomen, evenals het aantal betrokken personen in opsporingsonderzoeken, zoals ver-

dachten, slachtoffers en getuigen. Laatstgenoemde wijst er ook op dat er steeds minder complexe 

mensenhandelonderzoeken worden verricht. Ook het aantal klanten dat vervolgd wordt voor het 

kopen van seks van een minderjarige is in verhouding tot het aantal minderjarige slachtoffers van 

seksuele uitbuiting dat alleen in dit onderzoek al naar voren komt, laag te noemen. Als reden voor 

deze ontwikkelingen werden in de afgelopen jaren, ook door de politie zelf en door de staatssecre-

taris van Justitie en Veiligheid, het capaciteit- en expertiseverlies binnen de AVIM’s genoemd.56

Om het tij te keren en de aanpak van mensenhandel door de politie te versterken werden er daar-

om in de Nationale Veiligheidsagenda 2019-2022 afspraken gemaakt om het aantal OM-inge-

schreven verdachte van mensenhandel vanaf 2019 te doen toenemen.57 Volgens die afspraken 

zouden er in 2019 190 mensenhandelverdachten bij het OM moeten worden ingeschreven. Dit 

aantal is niet gehaald. Volgens de jaarverantwoording van de Nationale Politie werden er in 2019 

slechts 145 verdachte mensenhandelaren ingeschreven bij het OM, hetgeen één meer is dan in 

2018. Dit betekent dat er in 2014 bijna twee keer zoveel verdachte mensenhandelaren werden 

ingeschreven bij het OM, namelijk 282, als in het meest recente jaar. De politie geeft aan dat het 

niet halen van de doelstellingen onder andere wordt veroorzaakt doordat de bezetting en inzet-

baarheid van de AVIM-medewerkers onder druk staat vanwege ‘ziekteverzuim, opleidingen, deel-

name aan de Regeling Partieel Uittreden, etc.’.58  Deze recente ontwikkelingen laten zien dat de 

zorgen sinds de reorganisatie van de Nationale Politie in 2013 nog altijd niet zijn weggenomen.  

Ondanks de uitgesproken ambities heeft het niet behalen van de doelstellingen zoals opgenomen 

in de Veiligheidsagenda helaas niet gezorgd voor een schrikreactie vanuit het kabinet. Integen-

55 Zo heeft de Nationaal Rapporteur hier meermaals haar zorgen over geuit. Nationaal 

Rapporteur 2017b. Dit geldt ook voor CoMensha. Zie: https://www.trouw.nl/nieuws/

meld-zoveel-mogelijk-slachtoffers-om-mensenhandel-te-bestrijden~b898a1031/.

56 Zie bijvoorbeeld de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 29 november 2016, 

Kamerstukken II 2016/17, 28638, nr. 150.

57 Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019.

58 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2020/05/20/nationale-politie-2019.

https://www.childrenscommissioner.gov.uk/publication/keeping-kids-safe/
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/publication/keeping-kids-safe/
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1473225420902840
https://www.jstor.org/stable/26730291?seq=1
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deel, eind vorig jaar deelde de minister en passant mee dat de oorspronkelijke (hogere) doelstel-

lingen voor 2020 waren vervangen door de (lagere) doelstellingen die voor 2019 golden.59  Naar 

aanleiding van deze wijziging diende Kamerlid van der Graaf c.s. een motie in die de regering 

verzoekt om de originele doelstellingen van mensenhandel in de Veiligheidsagenda niet naar 

beneneden bij te stellen. Bovendien roept de motie op tot het opstellen van een actieplan om het 

bovengemiddelde ziekteverzuim en de hoge uitstroom binnen de AVIM terug te dringen, en in 

beeld te brengen in hoeverre de extra toegezegde gelden uit de motie-Segers/Asscher60 hiervoor 

toereikend zijn.61 Op het moment van schrijven is aan de uitvoering van de motie van Kamerlid 

van der Graaf c.s. nog geen gehoor gegeven. Dit terwijl de doelstellingen voor dit jaar – in weerwil 

van die motie -  al wel zijn teruggeschroefd  ondanks  dat de Kamer naar verluidt pas voor het 

einde van 2020 over de uitvoering van de motie wordt geïnformeerd.

Als deze ontwikkelingen gerelateerd worden aan de uitkomsten van dit onderzoek, dan liggen 

de zorgen met name bij de grote groep jonge Nederlandse slachtoffers die zich, vaak al lange tijd, 

in een uitbuitingssituatie bevindt. Slachtoffers die niet door de politie worden gesignaleerd, en 

daardoor niet worden beschermd en in de situatie gevangen blijven. Slachtoffers melden zichzelf 

immers zelden bij de politie. Het is dan ook niet zonder reden dat mensenhandel in tegenstelling 

tot bijvoorbeeld een zedenmisdrijf, een haaldelict is. Dit betekent dat de politie proactief op zoek 

moet naar slachtoffers en daders van mensenhandel om het delict aan het licht te brengen.62 Te-

gen de achtergrond van de eerder genoemde zorgelijke ontwikkelingen bij de politie  rijst de vraag 

in hoeverre de politie deze rol op dit moment op zich kan nemen en kan waarmaken. Immers, 

een haaldelict vraagt om voldoende capaciteit en inzetbaarheid gekoppeld aan de juiste expertise. 

Het beeld ontstaat dat het juist aan deze punten schort en hier een impuls op nodig is om met 

name de onzichtbare groep in beeld te brengen en te beschermen en hun mensenhandelaren te 

stoppen. Alvorens bepaald kan worden welke impuls exact nodig is, is het van belang om concreet 

inzichtelijk te maken wat de AVIM’s nodig hebben  in de aankomende jaren om op een proactieve 

en informatiegestuurde wijze structureel meer zicht te krijgen op de onzichtbare groep Neder-

landse meisjes en jongens die nu onzichtbaar blijft. In het belang van de vele slachtoffers die op 

dit moment worden uitgebuit, is actie op korte termijn noodzakelijk. 

Aanbeveling 3. De staatsecretaris van Justitie en Veiligheid wordt aanbevolen om inzich-

telijk te maken welke impuls de AVIM’s nodig hebben om de onzichtbare groep slachtof-

fers beter te beschermen en hun mensenhandelaren op te sporen en te vervolgen.

59 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 17 december 2019, Kamerstukken II 2019/20, 29628, 

nr. 920.

60 Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z17558&did=2019D36542.

61 Zie https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vl9com7w47zy.

62 Verwey-Jonker Instituut 2009.

Tot slot dient ook de vraag te worden gesteld welke instrumenten de politie op dit moment  nodig 

heeft om structureel zicht te krijgen op de grote groep jonge slachtoffers. Slachtoffers die nu in de 

meeste gevallen al langer dan een jaar worden uitgebuit. Want hoewel er in de afgelopen jaren di-

verse initiatieven zijn ontwikkeld vanuit de opsporing om beter zicht te krijgen op de slachtoffer-

populatie, lijkt dit vooralsnog helaas niet het gewenste effect te genereren.63 Dit hangt onder meer 

samen met vraagstukken rondom de implementatie van beleid en vertragingen daaromtrent.64 

Tegelijkertijd is het de vraag of de aanstaande nieuwe tools, zoals de aangekondigde webcrawler 

en de DIGW-tool afdoende zijn om deze onzichtbare groep in beeld te brengen, en in hoeverre er 

daarnaast geïnvesteerd dient te worden in andere proactieve methoden. Dit onderzoek bijvoor-

beeld laat zien dat een groot deel van de Nederlandse slachtoffers wel in beeld komt van de online 

hulpverlening. Een voor de hand liggende optie is dan ook om nog meer de samenwerking te 

zoeken met de online hulpverlening en op te trekken met het maatschappelijk middenveld om 

op deze manier slachtoffers proactief te signaleren en beschermen, en hun daders aan te pakken.

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 effec-

tieve wijze proactief mensenhandel op te sporen. Hierbij moet aan bestaande en nieuwe 

instrumenten worden gedacht.

63  Denk hierbij bijvoorbeeld aan de informatiegestuurde werkwijze, de eerstelijnstraining voor politieme-

dewerkers en de webcrawler van de politie.

64  Nationaal Rapporteur 2019b.
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Achtergrond chatter 

• Slachtoffer - Dit betreft een persoon die op de chat komt omdat hij of zij zelf slachtoffer is 

geworden van mensenhandel.

• Familielid - Dit betreft elke genoemde bezoeker op Chat met Fier die familie is van het 

slachtoffer, behalve wanneer dit de (ex-)partner is. Vader, moeder, broers, zussen, ooms en 

tantes, e.d. vallen allemaal onder deze categorie.

• Partner - Dit betreft elke genoemde bezoeker op Chat met Fier die in een romantische re-

latie is met het slachtoffer.

• Sociale omgeving - Dit betreft elke genoemde bezoeker op Chat met Fier die direct onder-

deel uitmaakt van de sociale omgeving van het slachtoffer, maar geen familielid of partner 

is. Hierbij kan gedacht worden aan vrienden, kennissen, docenten, buurtgenoten, e.d.

• Pleger - Dit betreft elke bezoeker die op Chat met Fier komt en aangeeft zelf een pleger van 

mensenhandel te zijn.

• Anders - Dit zijn alle personen die op de Chat komen, maar niet in één van bovenstaande 

categorieën passen. 

Pleger

• Familielid - Dit betreft elke genoemde pleger die familie is van het slachtoffer, behalve wan-

neer dit de (ex-)partner is. Vader, moeder, broers, zussen, ooms en tantes, e.d. vallen allemaal 

onder deze categorie.

• (Ex-)partner - Dit betreft elke genoemde pleger die in een romantische relatie is, of is ge-

weest, met het slachtoffer.

• Sociale omgeving - Dit betreft elke genoemde pleger die direct onderdeel uitmaakt van 

de sociale omgeving van het slachtoffer, maar geen familielid of (ex-)partner is. Hierbij kan 

gedacht worden aan vrienden, kennissen, docenten, buurtgenoten, e.d.

Vormen van mensenhandel

• Seksuele uitbuiting - Er is sprake van seksuele uitbuiting wanneer een persoon wordt 

gedwongen tot het verrichten van seksuele diensten tegen betaling waarbij het verdiende 

geld dient te worden afgestaan aan zijn/haar uitbuiter. Hiervan kan zowel fysiek als digitaal 

sprake zijn.

• Criminele uitbuiting - Van criminele uitbuiting is sprake wanneer een persoon wordt ge-

dwongen tot het plegen van criminele feiten.

BIJLAGE - DEFINITIES
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