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AANLEIDING VOOR DEZE OPINIEPEILING
De aanpak van seksuele uitbuiting van minderjarigen heeft zich van oudsher gericht op de
bescherming van slachtoffers en op de opsporing en vervolging van mensenhandelaren. Voor
de rol van personen die betaalde seks hebben met minderjarigen (hierna: ‘klant’) is tot dusver
daarentegen weinig aandacht geweest.1 Zo kwam de ‘klant’ in eerste instantie ook niet voor in
de kabinetsbrede aanpak ‘Samen tegen Mensenhandel’ 2 die in 2018 werd gelanceerd.3 Dit mag
opvallend genoemd worden, aangezien Nederland zich internationaal heeft gecommitteerd aan het
mensenhandelverdrag van de Raad van Europa, waarin is opgenomen dat de ‘klant’ ‘een van de
kernoorzaken [vormt] van mensenhandel’.4

Hoe ziet Nederland de rol van de ‘klant’

De ‘klant’ vervult dan ook een cruciale rol bij het in stand houden en financieren van het criminele
businessmodel van seksuele uitbuiting van minderjarigen. Er zijn in ons land naar schatting

In deze publicatie staat de vraag centraal hoe de Nederlandse burger kijkt naar de rol van de

1.300 Nederlandse meisjes die jaarlijks slachtoffer worden van seksuele uitbuiting. Deze groep

‘klant’ en hoe groot het draagvlak is voor een scherpere aanpak van de ‘klant’. Onderzoeksbureau

slachtoffers is niet alleen in omvang de grootste, maar ook de meest onzichtbare groep slachtoffers

Markteffect 7 heeft daarvoor in opdracht van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM)

van mensenhandel in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat minderjarigen die gedwongen worden tot
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een opiniepeiling uitgevoerd onder 1.315 Nederlanders, een representatieve afspiegeling van de

betaalde seks gemiddeld te maken hebben met twintig ‘klanten’ tijdens de periode van uitbuiting.6

Nederlandse samenleving. In de opiniepeiling is ingegaan op hoe Nederland denkt over de

De reden dat de ‘klant’ betaalt, maakt dat mensenhandelaren meisjes uitbuiten. De ‘klant’ is

verantwoordelijkheid die de ‘klant’ heeft in het voorkomen van seksuele uitbuiting van minderjarige

daarmee één van de sleutelfiguren waarop dient te worden ingezet voor het terugdringen van het

slachtoffers. Daarnaast gaat de peiling ook in op hoe Nederlanders kijken naar de huidige aanpak en of

aantal slachtoffers. Zonder vraag is er immers geen aanbod.’

deze voldoende is geprioriteerd door het kabinet.
De 1.315 respondenten zijn afkomstig uit het panel van Markteffect en zijn aselect voor deelname
uitgenodigd. Bij het selecteren van de respondenten is rekening gehouden met hun leeftijd, geslacht en

CKM werkt aan het doorvoeren van een systemische verandering. Een verandering die geënt is

woonplaats, waardoor de resultaten representatief zijn voor en te generaliseren8 zijn naar Nederlanders

op het besef dat een ‘klant’ die betaalde seks heeft met een minderjarige niet een onschuldige

die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. De peiling voor dit onderzoek heeft plaatsgevonden

toeschouwer is, maar iemand die bijdraagt aan en verantwoordelijk is voor het feit dat zoveel

tussen 3 en 15 september 2021.

Nederlandse minderjarigen jaarlijks worden uitgebuit. Op dit moment voert het CKM ook

Doel

een onderzoek uit waarin strafzaken van veroordeelde ‘klanten’ worden geanalyseerd en
wordt ingegaan op de strafrechtelijke aanpak van dit probleem. Meer kennis over wie deze

Dit rapport beoogt de publieke en politieke discussie over deze problematiek aan te jagen en het

‘klanten’ zijn en hoe zij te werk gaan, biedt waardevol inzicht in het bepalen hoe de (vraag

draagvlak onder de Nederlandse samenleving te toetsen als het gaat om de aanpak van de ‘klant’

naar) betaalde seks met minderjarigen het meest effectief kan worden gestopt. Dit alles met

die betaalde seks heeft met minderjarigen. De aanpak van deze groep is immers niet alleen een

het doel om minderjarigen te beschermen. Het onderzoek zal naar verwachting in het voorjaar

politiek, maar óók een publiek vraagstuk. Het gaat bij ‘klanten’ immers om buurmannen, leraren,

van 2022 worden afgerond.

jeugdzorgmedewerkers of nog dichter bij huis, onze vaders, zonen en geliefden. De vraag is dan ook:
waar trekken wij als samenleving de grens, welke verantwoordelijkheid dichten wij de ‘’ toe en hoe hard
dient opgetreden te worden tegen de ‘klant’?
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AANPAK IN NEDERLAND VAN ‘KLANTEN’
Illustratief voor de aanpak van ‘klanten’ in Nederland is de uitspraak in de
Valkenburgse Zedenzaak. Nadat het de politie en het Openbaar Ministerie (OM)
lukte om tientallen ‘klanten’ te vervolgen voor het feit dat zij hadden betaald
voor seks met een minderjarige, legde de rechter een straf op van 1 dag cel in
combinatie met een taakstraf. 9 Tot aan de Hoge Raad is deze uitspraak overeind
uitgebleven. Het betreffende meisje bleek slachtoffer van seksuele uitbuiting en
had per dag 4 á 5 ‘klanten’ waar ze betaalde seks mee moest hebben.10

POLITIEK AAN ZET: 1.300 DEAL
Het CKM blijft zolang als het nodig is aandacht vragen voor de grootste en
meest onzichtbare groep slachtoffers van mensenhandel met de zogenoemde
‘1.300 deal’, een belofte van politieke partijen om zich in te zetten voor het
zichtbaar maken van deze groep slachtoffers én alle mogelijke maatregelen te
nemen om dit leed te voorkomen en mensenhandelaren én ‘klanten’ effectief
aan te pakken. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich hieraan
gecommitteerd.
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2. KENNIS OVER SEKSUELE UITBUITING
2.1

Figuur 2.2

Welke woorden komen er als eerste in u op als u denkt aan seksuele uitbuiting?

Jaarlijks zijn er naar schatting ruim 1.300 minderjarige meisjes slachtoffer van
seksuele uitbuiting. Is dit aantal hoger of lager dan u had verwacht?

Hoe groter het woord in de word cloud, hoe vaker deze genoemd is. Er komen drie termen heel duidelijk
naar voren als men denkt aan seksuele uitbuiting van minderjarigen: Dwang, pooier en loverboy.

Basis: Alle respondenten

18%
28%

Hoger dan verwacht

54%

Gelijk aan mijn verwachting
Lager dan verwacht

Figuur 2.3
De aanpak van seksuele uitbuiting moet een prominente plek krijgen in
het regeerakkoord.
Basis: Alle respondenten | Percentages <4% niet weergegeven

7%
Helemaal mee oneens

Seksuele uitbuiting

46%
Mee oneens

31%
Mee eens

Helemaal mee eens

4%
Weet ik niet

VERVOLG VAN DE VRAGENLIJST:

Meer dan de helft van de Nederlanders (54%) geeft aan dat het aantal minderjarige meisjes, dat
slachtoffer is van seksuele uitbuiting, hoger is dan hun verwachting.

Beschrijving voor de respondent
Deze vragenlijst focust specifiek op betaalde seks met minderjarigen.
Hieronder verstaan we het verrichten van een of meer seksuele handeling(en), met of voor een ander,
door jongens en meisjes van 12 t/m 17 jaar voor geld, goederen of een tegenprestatie.

77% VINDT DAT SEKSUELE UITBUITING EEN PROMINENTE PLEK
IN HET REGEERAKKOORD DIENT TE HEBBEN.

Bij betaalde seks met minderjarigen is er niet altijd sprake van seksuele uitbuiting, omdat een
minderjarige ook op eigen initiatief betaalde seks kan hebben. Wel maakt de persoon die seks koopt
van een minderjarige zich schuldig aan een zedendelict.
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3. ATTITUDE EN PRIORITERING
Attitudes over betaalde seks met minderjarigen

Attitudes over betaalde seks met minderjarigen

Het tegengaan van betaalde seks met minderjarigen wordt als een belangrijk onderwerp gezien. Op een

Ondanks dat men in Nederland ‘seksueel volwassen’ is vanaf 16 jaar, vinden negen van de tien

schaal van 1-10, geeft 82% een 8 of hoger. Bovendien geeft bijna driekwart van de Nederlanders aan

Nederlanders dat er hard moet worden opgetreden tegen personen die seks willen kopen van een

dat er momenteel te weinig aandacht wordt besteed aan dit thema;

minderjarige;
De voornaamste redenen hiervoor zijn dat minderjarigen nog niet goed in staat zijn om keuzes te

Figuur 3.1

maken en om de (lange termijn) gevolgen hiervan in te zien.

Wat vindt u van de hoeveelheid aandacht die er momenteel door de samenleving
wordt besteed aan het thema ‘betaalde seks met minderjarigen’?

Figuur 3.3

Basis: Alle respondenten

‘Hoewel in Nederland personen vanaf 16-jarige leeftijd seksueel volwassen zijn
en zelf kunnen kiezen met wie zij seks hebben, vind ik dat hard moet worden
opgetreden tegen personen die seks willen kopen van een 16 of 17-jarige.’

DRIE KWART VAN DE NEDERLANDERS (74%) VINDT DAT ER TE WEINIG
AANDACHT BESTEED WORDT AAN BETAALDE SEKS MET MINDERJARIGEN.

Basis: Alle respondenten

8%

42%

Helemaal mee oneens

24%

Mee oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

Te veel (2%)

90% VAN DE NEDERLANDERS VINDT DAT ER HARD MOET WORDEN
OPGETREDEN TEGEN PERSONEN DIE SEKS WILLEN KOPEN VAN
EEN 16- OF 17-JARIGE.

Voldoende

74%

48%

Te weinig

Figuur 3.2

Figuur 3.4

Hoe belangrijk vindt u het thema ‘het tegengaan van betaalde seks met
minderjarigen’?

Licht uw antwoord toe
Basis: Alle respondenten

Basis: Alle respondenten | schaal 1 (zeer onbelangrijk) – 10 (zeer belangrijk)

“Ze moeten beschermd worden want ze zijn nog jong en soms
niet goed in staat om eigen keuzes te maken“ (Helemaal mee eens)
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4. VERANTWOORDELIJKHEID
Verantwoordelijkheid van de ‘klant’: scenario’s

Beschrijving voor de respondent

Voor de vragen op de volgende pagina’s (6 en 7) zijn respondenten random ingedeeld in één van

Onder ‘klant’ verstaan we, in deze peiling diegene die tegen betaling seks heeft met een minderjarig

2 groepen die een ander scenario voorgelegd kregen. Door dezelfde vragen te stellen over de

persoon.

verantwoordelijkheid van de ‘klant’, kunnen we nagaan of er significante verschillen zijn op basis van

= Scenario 1 (minderjarige geeft andere leeftijd op)

het gelezen scenario. De groepen zijn per groep gewogen naar een representatieve verdeling op basis

= Scenario 2 (minderjarige is open over haar leeftijd)

van leeftijd en geslacht. De groepen zijn gelijk op deze achtergrondkenmerken.

Significant verschil tussen scenario 1 en 2

Scenario 1

Figuur 4.1

(Minderjarige wordt gedwongen en geeft een andere leeftijd op)

In hoeverre is de ‘klant’ verantwoordelijk voor het verifiëren van de leeftijd?
Basis: Alle respondenten | schaal 1 (helemaal niet verantwoordelijk) – 7 (helemaal verantwoordelijk)

Een meisje van 16 wordt door haar vriendje gedwongen om online een seksadvertentie te
plaatsen. Zij geeft hierin aan dat zij achttien jaar oud is. Een man van 37 reageert hierop en
ze spreken samen af in een hotel. Hij betaalt haar 100 euro. Ze hebben seks in een hotelkamer

5,6

en vertrekken vervolgens weer. Zij moet het geld aan haar vriend afgeven.

6,2

Scenario 2
(Minderjarige wordt gedwongen en is open over leeftijd)
Een meisje van 16 wordt door haar vriendje gedwongen om online een seksadvertentie
te plaatsen. Een man van 37 reageert hierop en ze spreken samen af in een hotel. Hij vraagt

Figuur 4.2
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

naar haar leeftijd en ze zegt dat ze 16 is. Hij betaalt haar 100 euro. Ze hebben seks in
een hotelkamer en vertrekken vervolgens weer. Zij moet het geld aan haar vriend afgeven.

Basis: Alle respondenten % (helemaal) mee eens

De ‘klant’ zit hier fout

65%

91%

70%

82%

88%

93%

Scenario’s: Verantwoordelijkheid van de ‘klant’
Overall, lijkt men de ‘klant’ iets minder verantwoordelijk te vinden indien er een andere leeftijd is

De ‘klant’ moet een gevangenisstraf
krijgen als hij/zij betaalde seks heeft
met een minderjarige

opgegeven. Tweederde van de respondenten is van mening dat de ‘klant’ alsnog verantwoordelijk is
wanneer het slachtoffer niet de waarheid vertelt (65%);
In beide scenario’s is de meerderheid van de respondenten het er (helemaal) mee eens dat de ‘klant’
een gevangenisstraf zou moeten krijgen. In scenario 1 is dit iets lager (70%) dan in scenario 2 (82%);

Door het handelen van de ‘klant’
wordt de minderjarige leed aangedaan/
schade toegebracht

In beide scenario’s vinden bijna alle respondenten dat de minderjarige schade is toegebracht. In
scenario 2, waarin de minderjarige zegt dat ze 16 is, is dit significant hoger (82%) dan in scenario 1
(88%).
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4. VERANTWOORDELIJKHEID
Scenario’s: Toelichting op de stelling: ‘De ‘klant’ zit hier fout’

Nederlanders is een drietal stellingen voorgelegd met betrekking tot de
verantwoordelijkheid van de ‘klant’

= Scenario 1 (minderjarige geeft andere leeftijd op)

Vrijwel iedereen vindt dat de ‘klant’ moet afzien van betaalde seks wanneer hij/zij niet met zekerheid kan

= Scenario 2 (minderjarige is open over haar leeftijd)

achterhalen wat de leeftijd van de sekswerker is (94%). Ook worden ‘klanten’ die betaalde seks hebben met
minderjarige door een aanzienlijk deel van de Nederlanders als verantwoordelijk gezien voor het seksuele

(Helemaal) mee eens (65%)

uitbuiting (91%) en is de ‘klant’ altijd verantwoordelijk voor het vragen naar een identiteitsbewijs (90%).

• “Seks met minderjarig persoon is niet goed te praten, alleen wist de ‘klant’ niet dat zij

94% VAN DE NEDERLANDERS VINDT DAT EEN ‘KLANT’ MOET AFZIEN VAN
BETAALDE SEKS WANNEER DE LEEFTIJD VAN DE SEKSWERKER NIET MET
ZEKERHEID KAN WORDEN ACHTERHAALD.

minderjarig was, maar dit had hij haar ook kunnen vragen en aan de hand van haar
ID kunnen checken”;
• “Omdat het zijn verantwoordelijkheid is om na te gaan hoe oud het meisje is.”

(Helemaal) mee oneens (35%)

Figuur 4.3
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling?
Basis: Alle respondenten | percentages <4% niet weergegeven

• “Als het minderjarige meisje zegt dat zij 18 jaar oud is, is de ‘klant’ niet schuldig.
Hij had wel om een legitimatie kunnen vragen!”;

Wie betaalde seks heeft met een minderjarige, is verantwoordelijk voor het probleem van seksuele
uitbuiting van minderjarigen.

• “De ‘klant’ wist niet dat zij 16 jaar was. Wel had hij hier voorzichtiger in moeten zijn.”

De ‘klant’ is altijd verantwoordelijk voor het vragen naar een identiteitsbewijs, om zo de leeftijd te
kunnen controleren.’

(Helemaal) mee eens (65%)

9%

• “Iedereen zit fout.. dus de ’klant’ ook. De ‘klant’ overtreedt de wet omdat hij (willens en
wetens) betaalde seks heeft met een minderjarige.”;

43%

47%

Wanneer de ‘klant’ niet met zekerheid de leeftijd van een sekswerker kan achterhalen, moet hij/zij
afzien van het hebben van betaalde seks’.

• “Hij weet dat ze 16 is, dus ze is minderjarig. De volwassen ‘klant’ moet in deze verstandig zijn
en afhaken, liefst zelfs de politie op de hoogte stellen.”.

(Helemaal) mee oneens (35%)

Helemaal mee oneens

• De ‘klant’ gaat er vanuit dat de advertentie is van een meerderjarige. Een advertentie wordt

Mee oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

NEGEN VAN DE TIEN NEDERLANDERS VINDEN DAT DE ‘KLANT’ ALTIJD
VERANTWOORDELIJK IS OM EEN IDENTITEITSBEWIJS TE VRAGEN,
OM ZO DE LEEFTIJD VAN EEN SEKSWERKER TE VERIFIËREN.

vaak gekeurd door een 3e partij (een website, krant, folderprinter).
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4. VERANTWOORDELIJKHEID

5. STRAFOPLEGGING

Verantwoordelijkheid leeftijdsverificatie

Verwachting strafoplegging

Respondenten is twee scenario’s voorgelegd, waarin hen gevraagd is in hoeverre zij de een hotel /

Gemiddeld verwachten Nederlanders dat de gevangenisstraf voor het hebben van seks met iemand

een legale website met seksadvertenties verantwoordelijk achten voor het verifiëren van de leeftijd

van 16 of 17 jaar 114 dagen. Voor seks met een jonger persoon (van 12 t/m 15 jaar) is de verwachte

van een minderjarige;

celstraf bijna een jaar (302 dagen);

Na het lezen van het scenario over het hotel, vindt 49% van de Nederlanders het hotel verantwoordelijk

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (84%) vindt dan ook dat de huidige straf voor betaalde

(score 5, 6 of 7) voor de leeftijdsverificatie (gemiddeld een 4,4 uit 7);

seks lager is dan hun verwachting;

Voor het tweede scenario (website) geldt dat driekwart van de Nederlanders de website verantwoordelijk

Wanneer om een toelichting wordt gevraagd, reageren veel Nederlanders emotioneel. In toelichtingen

vindt voor het verifiëren van de leeftijd: 74% geeft een 5, 6 of 7 (gemiddeld komt dit uit op een 5,4 uit 7).

wordt aangegeven dat de dader onvoldoende wordt gestraft waardoor er te weinig consequenties
zijn. Bovendien worden de langetermijngevolgen voor het slachtoffer ook vaak als reden genoemd.

FACILITATORS DRAGEN, VOLGENS NEDERLANDERS, OOK EEN BELANGRIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID IN HET VERIFIËREN VAN DE LEEFTIJD.

Tabel 5.1
Hoeveel gevangenis krijgt een verdachte die veroordeeld wordt voor het hebben
van betaalde seks met {…} volgens u?

Figuur 4.4

Basis: Alle respondenten | antwoord in aantal dagen (gemiddelde, afgerond op hele dagen)

Een minderjarige spreekt met een volwassen man af in een hotel en heeft daar seks
met een volwassen man. Het hotel zegt dit niet te hebben gezien. In hoeverre is het
hotel, volgens u, verantwoordelijk voor het verifiëren van de leeftijd?

Verwachte duur gevangenisstraf in dagen

Basis: Alle respondenten | schaal 1 (helemaal niet verantwoordelijk) – 7 (helemaal verantwoordelijk)

4,4

Gemiddeld

Mediaan

Iemand van 16 of 17 jaar

114

30

Iemand van 12 t/m 15 jaar

302

100

Tabel 5.1
In de meeste gevallen is de straf voor het hebben van betaalde seks met een
minderjarige 1 dag cel en tussen de 20 en 200 uur werkstraf. In hoeverre is dit hoger
of lager dan verwacht?

Figuur 4.5

Basis: Alle respondenten

Een minderjarige biedt zich aan via een advertentie op een legale website met
seksadvertenties. In hoeverre is de website , volgens u, verantwoordelijk voor het
verifiëren van de leeftijd?
Basis: Alle respondenten | schaal 1 (helemaal niet verantwoordelijk) – 7 (helemaal verantwoordelijk)

13%

Hoger dan verwacht (3%)
Gelijk aan mijn verwachting

5,4

84%
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Lager dan verwacht

5. STRAFOPLEGGING
Figuur 5.3

DE STRAF DIE STAAT OP HET HEBBEN VAN BETAALDE SEKS MET EEN MINDERJARIGE, IS VOOR 84% VAN DE NEDERLANDERS ‘LAGER DAN VERWACHT’.

‘Klanten’ gebruiken meerdere verweren in de rechtbank om straf te ontlopen of
strafvermindering te krijgen. Vindt u dat de volgende verweren tot een lagere straf
moet leiden?
Basis: Alle respondenten

Figuur 5.2
Kunt u uw antwoord toelichten?

‘Klant’ heeft de minderjarige gevonden op een legale website / legaal bordeel.

Basis: indien lager dan verwacht

34%

24%

34%

9%

‘Klant’ heeft gevraagd naar de leeftijd, maar de minderjarige heeft gezegd dat ze volwassen was.

• “Veel te laag, waardoor het gewoon door blijft gaan. Hoe hoger de straffen meer kans dat het

29%

minder gaat gebeuren”;
• “Seks met een minderjarig is voor mij erg strafbaar. Zeker als het om seks tegen betaling gaat.
Voor mij is het vorm van verkrachting.“;

29%

33%

9%

Minderjarige heeft zelf contact gezocht met de ‘klant’, bijvoorbeeld via social media.

• “Waarom is dit in hemelsnaam zo laag? Het is niet niks wat voor leed een minderjarige

34%

aangedaan kan worden door deze activiteit”.

32%

27%

7%

Minderjarige ziet eruit als 18 jaar of ouder.

42%

Verweren voor strafvermindering
Respondenten is een aantal verweren voorgelegd en gevraagd in hoeverre deze zouden moeten
leiden tot een lagere straf;
Voor alle voorgelegde verweren geldt dat de meerderheid van de Nederlanders aangeeft dat ze
waarschijnlijk of zeker niet zouden moeten leiden tot een lagere straf;
Toch zijn de meningen hierover sterk verdeeld: Zo geeft 43% van de Nederlanders aan dat, indien een
‘klant’ een minderjarige gevonden heeft op een legale website / legaal boordeel, dit waarschijnlijk of
zeker tot een strafvermindering zou moeten leiden;
Het uiterlijk van de minderjarigen wordt ten opzichte van de andere voorgelegde verweren het minst
(waarschijnlijk of zeker) gezien als een reden voor een lagere straf (29%).

Significante verschillen op basis van achtergrondkenmerken
Voor alle verweren geldt dat meer mannen dan vrouwen vinden dat deze (waarschijnlijk of zeker) wel
tot een lagere straf moet leiden.
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29%

24%

5%

5. STRAFOPLEGGING

6. BEKENDHEID SEKSUELE UITBUITING

Lokprofielen

Informatiekanalen

Respondenten is gevraagd hoe zij staan tegenover lokprofielen om (potentiële) ‘klanten’ op te sporen.

Nederlanders is gevraagd via welke kanalen zij vinden dat organisaties meer informatie over seksuele

Het merendeel van de respondenten (81%) is van mening dat de politie lokprofielen zou moeten

uitbuiting en mensenhandel moeten geven;

inzetten.Wanneer het gaat om burgers, geven minder respondenten dit aan. 30% vindt dat burgers het

De meeste Nederlanders vinden voorlichtingen op o.a. scholen hiervoor het beste kanaal (59%). Ook

recht moeten hebben om een lokprofiel in te zetten om (potentiële) ‘klanten’ af te schrikken.

social media (51%) en televisie (50%) worden door minimaal de helft van de Nederlanders als geschikt
kanaal ervaren. De top 4 is hierin ongewijzigd ten opzichte van de eerdere meting in 2018;

Figuur 5.4

19% geeft aan geen behoefte te hebben aan informatie over seksuele uitbuiting / mensenhandel.

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?

Figuur 6.1
Via welke kanalen vindt u dat organisaties meer informatie over seksuele
uitbuiting/mensenhandel moeten geven?

Basis: Alle respondenten
‘De politie zou lokprofielen moeten inzetten waarin zij zich online voordoen als een minderjarige
die seks aanbiedt tegen betaling, zodat op die manier ‘klanten’ die hiermee een afspraak willen
kunnen worden opgespoord en vervolgd’.

5% 14%

46%

Basis: Alle respondenten

35%

31%
Helemaal mee oneens

39%
Mee oneens

20%
Mee eens

59%

Via voorlichting op o.a. scholen

‘Ook burgers moeten het recht hebben om een lokprofiel te mogen inzetten om op eigen titel
(potentiële) ‘klanten’ af te schrikken?’.

51%

Via social media

10%

50%

Via tv

Helemaal mee eens

41%

Via informatiefolder bij o.a. huisarts, eerste hulp, etc.

29%

Via tijdschriften en kranten

81% STAAT POSITIEF TEGENOVER LOKPROFIELEN VANUIT DE POLITIE OM
DADERS OP TE SPOREN.

26%

Via radio

23%

Via bekende Nederlanders

19%

Via evenementen

8%

Via muziek
Anders
Ik heb hier geen behoefte aan
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1%
19%

WAT NU?
Het maatschappelijk ongemak over personen die seks kopen van minderjarigen wordt breed gevoeld
in de Nederlandse samenleving. Dit uit zich niet alleen in het hebben van een sterke afkeur voor het
hebben van betaalde seks met minderjarigen, maar ook als het gaat om de mate waarin ‘klanten’ die
seks kopen van minderjarigen op dit moment gestraft worden. Er is dan ook een brede verontwaardiging
als respondenten wordt voorgelegd welke straffen ‘klanten’ krijgen opgelegd. De emotioneel geladen
open antwoorden laten zien dat Nederlanders schrikken van de lichte straffen die zij in hun ogen krijgen,
en het opiniepanel is bijna unaniem in haar oordeel over het feit de deze niet in verhouding staan tot het
gepleegde misdrijf en veroorzaakte leed. Dit kan niet los gezien worden van de grote verantwoordelijkheid
die Nederlanders toedichten aan de ‘klant’ in het voorkomen dat hij of zij met een minderjarige van doen
heeft. Uit de peiling komt daarmee nadrukkelijk naar voren dat het idee over wat Nederlanders een
passende straf vinden voor ‘klanten’, en verantwoordelijkheid die zij hier hierin hebben, op gespannen
voet staat met hoe die de rechterlijke macht naar dit delict kijkt, zoals tot uiting komt in de opgelegde
straffen. Volgens Nederlanders zijn ‘klanten’ geen onschuldige toeschouwers, maar vormen zij inderdaad
de spil die mensenhandel mogelijk maakt. Tot slot zijn Nederlanders niet alleen moreel gekeerd tegen de
betalende ‘klanten’, óók zijn ze kritisch op de facilitators die, al dan niet onbewust, seksuele uitbuiting van
minderjarigen in stand houden. Zo wijzen zij op de verantwoordelijkheid van onder andere sekswebsites
waar minderjarige slachtoffers met enige regelmaat als meerderjarig worden ‘aangeboden’ en op de rol
van hotels waarbinnen de seksuele handelingen zich voltrekken.11
Deze opiniepeiling legt meer dan alleen een onderbuikgevoel bloot in de samenleving. Het is een krachtig
signaal dat stelt dat het kopen van seks van minderjarigen moreel verwerpelijk is en dat de aanpak van de
‘klant’ onvoldoende urgentie heeft. Er is een breed maatschappelijke draagvlak om hier serieus werk van
te maken. Op basis van deze opiniepeiling, komt het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel dan
ook met een dringende oproep aan de formerende partijen:

MAAK DE ‘KLANT’ DIE BETAALDE SEKS HEEFT MET EEN MINDERJARIG
SLACHTOFFER, NAAST HET VERVOLGEN VAN DE MENSENHANDELAAR EN
HET VOORKOMEN EN BESCHERMEN VAN SLACHTOFFERS, DE DERDE PIJLER
ONDER HET BESTRIJDEN VAN SEKSUELE UITBUITING.
Hierbij dient in ieder te worden gedacht aan de volgende punten:
1. Benoem het belang van de aanpak van ‘klanten’ die seks kopen van minderjarigen in
het regeerakkoord.
2. Verstevig de maatregelen gericht op het vergroten van de verantwoordelijkheid van de
‘klant’ enzogenoemde facilitators, als sekswebsites ter voorkoming van betaalde seks met
minderjarigen.
3. Veranker de rol van de ‘klant’ sterker in de wet dan nu het geval is. Nederlanders, zo blijkt
uit deze peiling, herkennen zich bijvoorbeeld niet in de opgelegde strafmaat12 die met de
Valkenburgse zedenzaak is geïntroduceerd.13
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EINDNOTEN
1.	Deze ‘klant’ is strafbaar onder art. 248b Sr. Deze ‘klant’ vormt een cruciale rol bij het financieren van seksuele uitbuiting, maar formeel hoeft er hier geen sprake te zijn van mensenhandel. Het is derhalve mogelijk
dat een persoon onder deze strafbepaling wordt veroordeeld terwijl er geen sprake is van een mensenhandelsituatie (onder art 273f Sr) omdat er geen mensenhandelaar in beeld is of dat hier wel een vermoeden
toe is, maar niet afdoende bewijs.
2. 	 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/13/tk-bijlage-3-samen-tegen-mensenhandel, 13 november 2018.
3. 	Sinds de Kabinetsbrede aanpak ‘Samen tegen Mensenhandel’ verscheen in 2018, is het geluid van het CKM ook in politiek Den Haag niet onopgemerkt gebleven, hetgeen ertoe heeft geleid dat er een pakket
aanmaatregelen is toegezegd door de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met het doel de ‘klant’ aan te pakken. Motie van het lid Kuik c.s. , Kamerstuk 28638 nr. 166, ingediend op 4 juli 2019 en de motie
Kuik/Van der Graaf, Kamerstuk 35570-VI nr. 85, ingediend op 30 november 2020 en de Kamerbrief Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel, 1 juli 2020. Staatsecretaris Justitie en Veiligheid. In
deze brief gaat de staatssecretaris nader in op de aanpak van de ‘klant’ die in samenwerking met het CKM worden voorbereid. Deze aanpak richt zich op die aandachtsgebieden: i) bewustwording ii) het in beeld
brengen van het klantenprofiel en strafvervolging, onder andere door onderzoek van het CKM en het iii) expliciet aanpakken van ‘klanten’ voor uitbuiting van 16-minners, waaronder een aanpassing in de wet.
4. Artikel 6b van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel, https://wetten.overheid.nl/BWBV0004138/2010-08-01#Verdrag_2_Verdragtekst_HoofdstukII_Artikel6.
5. 	Hiervan is slechts 2 tot 3% bekend bij de hulpverlening en/of de politie. Zie: ‘Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel’. Langerak, D. & Van Bemmel, S. (2021), Centrum tegen Kinderhandel en
Mensenhandel & Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2017a). Slachtoffermonitor mensenhandel 2012-2016. Den Haag: Nationaal Rapporteur
6.

https://www.hetckm.nl/nieuws-en-publicaties/nieuw-rapport-naar-daders-mensenhandel-toont-belang-preventie/1 ; Dit onderzoek is uitgevoerd door het CKM in opdracht van de politie.

7. 	Markteffect is een onafhankelijk onderzoeksbureau. Onderhavige opiniepeiling is uitgevoerd door Bob Derix, Karen Blommers en Davy Zwegers. Het CKM dankt Markteffect voor de goede samenwerking en
het resultaat van deze opiniepeiling.
8. 	Op basis van de respons zijn de antwoorden met een zekerheid van 95% en met een nauwkeurigheid van 2,7% generaliseerbaar naar de doelgroep. Dit betekent dat als een uitkomst op totaalniveau 50% is,
dit in werkelijkheid tussen de 47,3% en 52,7% ligt.
9.	Zie voor één uitspraak in eerste aanleg in de Valkenburgese Zedenzaak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2015:6533. Voor het een zaak in het Hoger Beroep:
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/In-hoger-beroep-Valkenburgse-zedenzaak-wederom-taakstraffen-en-4-maalvrijspraak.aspx; Voor een zaak bij de Hoge Raad: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Strafoplegging-Valkenburgse-zedenzaak-blijft-in-stand.aspx. Zie ook het rapport ‘De klant erbij’ van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen uit 2015.
10. Zie https://www.om.nl/onderwerpen/strafzaak-valkenburgse-zedenzaak.
11. Zie hierover ook het onderzoek ‘Daders van mensenhandel’ van het CKM uit 2021.
12. 	De verwachtte 114 dagen celstraf staat in schril contrast met de 1 dag cel en de werkstraf die bij de Valkenburgse Zedenzaak en in verschillende andere zaken zijn opgelegd bij een 16- of 17-jarig slachtoffer.
Het mag dan ook geen verassing heten dat 84% van de Nederlanders in deze peiling aangeeft dat deze straf lager is dan dat ze hadden verwacht.
13. 	Deze gelegenheid doet zich voor nu het demissionaire kabinet een grootschalige herziening van de zedenwet heeft aangekondigd. Het CKM ziet hiervoor twee mogelijkheden. Enerzijds door specifiek te benoemen dat de ‘klant’ een van de kernoorzaken vormt van mensenhandel, anderzijds door het verbod op betaalde seks met minderjarigen niet langer te beperken tot 16- en 17-jarigen. Zie voor meer hierover ‘stop
seksuele uitbuiting van kinderen nu’, Ceuleers, S. 26 augustus 2020, NRC Handelsblad & ‘Betaalde sekscontact met minderjarige? Stel de ‘klant’ expliciet strafbaar’, Ceuleers, S. 14 mei 2021, Trouw. Hiermee wil
het CKM niet suggereren dat betaalde seks met minderjarigen jonger dan 16 nu niet strafbaar is gesteld, maar er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijv. een zwemleraar die zijn pupil seksueel misbruikt of
een ‘klant’ die betaalde seks heeft met een minderjarig slachtoffer die de leeftijd van 16 nog niet heeft bereikt.
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DIT RAPPORT MAAKT ONDERDEEL UIT VAN DE WERKZAAMHEDEN
VAN DE COALITIE TEGEN SEKSUELE KINDERUITBUITING.
De Coalitie richt zich op het terugdringen van seksuele uitbuiting van kinderen en licht verstandelijke
beperkte slachtoffers tot en met 23 jaar in Nederland. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel,
Fier en Defence for Children – ECPAT hebben hun krachten gebundeld met als doel: structurele
verandering bewerkstelligen. Preventie en bescherming van minderjarige slachtoffers staan hierbij centraal
zodat ieder kind in Nederland veilig kan opgroeien zonder te hoeven vrezen voor seksuele uitbuiting. Bij
de aanpak wordt ook ingezet op de vervolging en bestraffing van daders en samenwerking gezocht met alle
relevante (keten)partners. De coalitie wordt onder meer ondersteund door de Nationale Postcode Loterij,
Adessium Foundation en Stichting Janivo.
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