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Nederlandse minderjarige slachtoffers onzichtbaar
In 2020 zijn er 155 Nederlandse slachtoffers van mensenhandel geregistreerd bij CoMensha. Dat is een daling ten opzichte van het jaar
ervoor. Toch ligt het geschatte aantal slachtoffers van mensenhandel veel hoger. Voornamelijk minderjarige slachtoffers en slachtoffers
van criminele uitbuiting blijken buiten beeld te blijven. Dit beperkte zicht op slachtoffers zorgt ervoor dat slachtoffers niet goed
beschermd kunnen worden en mensenhandelaren niet worden opgespoord en vervolgd. Daarnaast zorgen de lage registratiecijfers
onterecht voor het beeld dat mensenhandel in Nederland weinig voorkomt of zelfs afneemt. Voor effectief beleid tegen mensenhandel is
een eerlijk beeld van de omvang en kenmerken van het probleem essentieel.
Hulpverleners van Chat met Fier komen ieder jaar in contact met slachtoffers van mensenhandel. Voor het derde jaar presenteert het
CKM de kenmerken van deze slachtoffers.

Mensenhandel in beeld bij Chat met Fier

314

285

124

unieke bezoekers hadden een
hulpvraag over mensenhandel.

bezoekers waren zelf slachtoffer. De overige
29 hadden een hulpvraag over iemand anders.

slachtoffers waren minderjarig.

Seksuele uitbuiting

278
slachtoffers van
seksuele uitbuiting.

acuut
onveilig

langer dan
5 jaar

ouders als
pleger

Ruim driekwart van de
slachtoffers zat op het
moment van chatten nog
in een onveilige situatie.

56% werd langer dan een
jaar uitgebuit, 23% langer
dan 5 jaar.

In 16% van de gevallen was
één of beide ouders de
uitbuiter.

Criminele uitbuiting

36

ruim de
helft

slachtoffers van
criminele uitbuiting.

van de slachtoffers is
zowel crimineel als
seksueel uitgebuit.

acuut
onveilig
9 van de 10 slachtoffers
zat op het moment van
chatten nog in een
onveilige situatie.

meerdere
plegers
Bij de helft van de
gevallen waren
meerdere plegers
betrokken.

beter beeld op
criminele uitbuiting
waarvan het grootste
deel te maken had met
drugscriminaliteit.

Aanbevelingen
Aanbeveling 1. Investeer in het vergaren van specifieke kennis inzake de kwetsbare groepen (waaronder langdurige uitbuiting,
minderjarige slachtoffers, slachtoffers van criminele uitbuiting) en zet dit om in acties gericht op bewustwording,
signalering en bescherming.
Aanbeveling 2. Versterk de rol van anonieme online hulpverlening in de aanpak van mensenhandel, met het doel dat slachtoffers de
hulp en bescherming krijgen waar zij recht op hebben.
Aanbeveling 3. Investeer in onderzoek naar seksuele uitbuiting door ouders, met het doel het fundament te leggen voor een adequate
aanpak.

