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Externe bijdrage 
Nederlandse Rapporteur 
Mensenhandel en 
Seksueel Geweld  
tegen Kinderen

De Belgische en Nederlandse situatie 
in mensenhandel met de visie van de 
Nederlandse rapporteur

Myria heeft dit jaar eveneens een externe bijdrage 
gevraagd aan de Nederlandse Rapporteur Mensenhandel 
en Seksueel Geweld tegen Kinderen in het kader van een 
internationale samenwerking. Dat is cruciaal om een 
fenomeen zoals mensenhandel te bestrijden waarbij ook 
verschillende internationale netwerken actief zijn. Deze 
bijdrage vormt hierin een eerste belangrijke stap.

De Nederlandse Rapporteur deelt in deze bijdrage 
interessante vaststellingen over problemen die zich 
voordoen bij de aanpak van mensenhandel op het terrein. 
Er kunnen bepaalde parallellen worden getrokken met de 
situatie in België waar gelijkaardige problemen herkend 
worden, waaronder de Nigeriaanse netwerken (zie verder).

Meerdere aspecten kwamen al aan bod in verschillende 
‘focussen’ van voorgaande Myria-jaarverslagen 
mensenhandel – waarbij ook enkele aanbevelingen 
werden geformuleerd. In dat verband kan worden 
verwezen naar de jaarverslagen die de problematiek 
van slachtoffers van loverboys132 en de rol van 
technologie133 behandelen. In dat laatste rapport werd 
ingegaan op hoe politie en justitie sociale media als 
onderzoeksinstrumenten gebruiken. Daarnaast bevatten 
de Myria-jaarverslagen telkens een uitgebreid hoofdstuk 
met rechtspraak waarvan economische uitbuiting altijd 
een belangrijk onderdeel is. In de jaarlijkse dossieranalyse 
met dossiers van economische uitbuiting komt tot uiting 
hoe de sociale inspectiediensten samen met de politie en 
de referentiemagistraten (arbeidsauditoraat, parket) en 
onderzoeksrechter dat aanpakken. 

Een interessante parallel tussen de Nederlandse en de 
Belgische situatie kan worden gezien met betrekking 
tot de problematiek van minderjarige slachtoffers van 

132 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2015, Schakels 
verbinden.

133 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2017, Online.

mensenhandel, in het bijzonder de moeilijke detectie 
van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Veel van 
deze slachtoffers krijgen nadien ook nog onvoldoende 
bescherming van de overheidsinstanties in België en in 
Nederland.

Het Myria-jaarverslag 2018134 heeft een focus gewijd aan 
de precaire situatie van minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel. Daarin werden specifieke aanbevelingen 
rond deze groep geformuleerd. De Nigeriaanse slachtoffers 
werden daarbij als voorbeeld genomen. 

In de Belgische dossiers kan worden vastgesteld dat de 
Nigeriaanse prostitutienetwerken internationaal opereren, 
met verschillende slachtoffers in Nederland en België als 
resultaat. De politiediensten detecteren weinig Nigeriaanse 
minderjarige meisjes als vermoedelijke slachtoffers van 
mensenhandel. De minderjarigen worden door hun 
uitbuiter verplicht om zich als meerderjarige uit te geven. 
Zij hebben geen documenten zodat ze door de politie niet 
als minderjarigen worden gedetecteerd. Het is belangrijk 
om de politiediensten te sensibiliseren voor die methodes 
en contrastrategieën van de Nigeriaanse netwerken. 
Anders zullen wellicht nog maar weinig minderjarige 
Nigeriaanse slachtoffers worden gedetecteerd. 

De eerstelijnsdiensten moeten worden gesensibiliseerd 
rond de specifieke kwetsbare situatie van minderjarige 
slachtoffers, zoals deze Nigeriaanse meisjes. De politie 
heeft maar één kans om een Nigeriaans slachtoffer uit 
de handen van haar pooister en het prostitutienetwerk 
te redden. De Nigeriaanse netwerken zijn immers uiterst 
professioneel, opereren internationaal en verplaatsen hun 
slachtoffers onmiddellijk naar een andere prostitutieplaats 
in het buitenland. Bij een interceptie van een Nigeriaans 
slachtoffer moet de gespecialiseerde cel mensenhandel 
van de politie worden ingeschakeld voor de verdere 
afhandeling.

Vaak worden de controles uitgevoerd door lokale 
politieagenten die geen of nauwelijks expertise hebben 
op het vlak van mensenhandel en het slachtofferstatuut 
mensenhandel niet kennen. Zij hebben dikwijls een 
attitude waarbij ze mensen zonder papieren viseren om 
ze over te laten brengen naar een gesloten centrum voor 
repatriëring of een bevel om het grondgebied te verlaten 
(BGV) af te laten geven. Het is uitgerekend bij Nigeriaanse 
slachtoffers die geen documenten hebben dat de agenten 
geen vragen over hun leeftijd stellen. Tegelijk worden 
de madammen en hun handlangers bij de controle niet 
verontrust, omdat zij wel (valse) identiteitsdocumenten 

134 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2018, Minderjarig, 
in hoogste nood.
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hebben. De Nigeriaanse slachtoffers zonder papieren 
mogen niet worden gepercipieerd als ‘illegalen die 
moeten worden gerepatrieerd’ maar wel als vermoedelijke 
slachtoffers van mensenhandel die in aanmerking 
komen voor het slachtofferstatuut. Zoiets vereist dat 
zowel de lokale politie als de lokale overheden worden 
gesensibiliseerd rond dat slachtofferstatuut. 

De lokale besturen van steden en gemeenten moeten 
er doortastend over worden geïnformeerd dat volgens 
de bestaande regelgeving mogelijke slachtoffers van 
mensenhandel naar de gespecialiseerde centra moeten 
worden doorverwezen en niet mogen worden behandeld 
als mensen zonder papieren in het kader van een irregulier 
verblijf. Ook al is mensenhandel een federale materie, 
de lokale besturen mogen zich niet alleen focussen op 
overlastbestrijding.

Dat aspect is ook relevant voor de discussie over 
het wetsontwerp sekswerk, omdat veel Nigeriaanse 
sekswerkers zonder papieren momenteel in lokale 
gedoogzones werkzaam zijn.135 

Interview met de Nederlandse Rapporteur 
Mensenhandel en Seksueel geweld tegen 
Kinderen

Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar rapporteert aan de 
regering over de aard en de omvang van mensenhandel 
en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. De 
Nationaal Rapporteur monitort de effecten van het beleid 
op deze terreinen en formuleert aanbevelingen om de 
aanpak van mensenhandel en van seksueel geweld tegen 
kinderen te verbeteren. Myria en de Nationaal Rapporteur 
streven hetzelfde doel na en daarbij is samenwerking van 
groot belang. In het licht daarvan is aan de Nationaal 
Rapporteur Bolhaar een aantal vragen gesteld. 

Hoe ziet u de problematiek in Nederland?

“Jaarlijks worden in Nederland naar schatting 5.000 
mensen het slachtoffer van mensenhandel. Mensenhandel 
is een ernstige aantasting van de waardigheid en de 
integriteit van de mens en een inbreuk op de persoonlijke 
vrijheid. Zoiets meemaken kan langdurig ontwrichtende 
gevolgen hebben, en diepe sporen nalaten in de levens 
van slachtoffers. Het is daarom van groot belang dat we 
uitbuiting in de eerste plaats proberen te voorkomen. 
En als zoiets toch plaatsvindt, om het zo snel mogelijk te 

135 Zie ook hieromtrent de conclusie van hoofdstuk 1 van deel 1 (conclusie 
sekswerk).

stoppen; slachtoffers te beschermen en hulp te bieden; 
daders op te sporen, te vervolgen, te veroordelen én 
te resocialiseren. Zo kan ook herhaald slachtoffer- en 
daderschap worden voorkomen.” 

“Als Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel 
Geweld tegen Kinderen doe ik doorlopend onafhankelijk 
onderzoek naar de aard, de omvang en de aanpak van deze 
fenomenen. Het is mijn taak de Nederlandse regering te 
adviseren over hoe deze aanpak kan worden verbeterd. 
Het afgelopen jaar ben ik daarbij drie doelgroepen 
tegengekomen die mij in het bijzonder zorgen baren. 
Dat zijn:

1. Nederlandse jongeren die slachtoffer en/of 
dader worden van seksueel geweld en uitbuiting. 
Binnenlandse seksuele uitbuiting is nog altijd de meest 
voorkomende vorm (circa 50%) van mensenhandel in 
Nederland. Een derde van de daders van binnenlandse 
seksuele uitbuiting is jonger dan 23 jaar op het moment 
van plegen. Naar schatting de helft van de slachtoffers 
van binnenlandse seksuele uitbuiting is minderjarig.

2. Arbeidsmigranten die naar Nederland komen en 
vanwege hun kwetsbare positie het risico lopen 
om uitgebuit te worden. Arbeidsuitbuiting vindt 
voornamelijk plaats aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt. Het gaat vaak om laagbetaalde, 
laaggeschoolde en flexibele arbeid in sectoren zoals 
de bouw, land- en tuinbouw, distributie, schoonmaak 
of de vleesverwerkende industrie. In Nederland werken 
meer dan 400.000 arbeidsmigranten in deze sectoren. 
Arbeidsmigranten zijn extra kwetsbaar omdat ze 
bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet spreken of illegaal 
in Nederland verblijven. Hoeveel arbeidsmigranten 
precies te maken krijgen met arbeidsuitbuiting is 
onbekend. 

3. Andere kwetsbare mensen in migratiestromen, 
zoals Afrikaanse migranten en vluchtelingen en 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit landen 
als Vietnam. Zij lopen het risico om misbruikt en 
uitgebuit te worden op hun migratieroute. Nederland 
kan daarin zowel het bestemmings- als het doorreisland 
zijn. Ook ‘ongedocumenteerden’ in Nederland dragen 
deze kwetsbaarheid.”

Wat vindt u dat er moet gebeuren?

“Voor deze complexe problemen zijn er geen gemakkelijke 
oplossingen. Mensenhandel verandert snel van karakter 
en wordt minder zichtbaar doordat het zich meer en meer 
online afspeelt. Steeds meer bestuurders en overheden 
– op lokaal, regionaal en landelijk niveau – erkennen de 
urgentie van deze problematiek. Dat is een belangrijke 
ontwikkeling.” 
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“Uit onze onderzoeken en uit talloze contacten in het 
professionele en bestuurlijke veld blijkt bovendien dat 
verschillende vormen van uitbuiting en seksueel geweld 
op verschillende vlakken sterk in elkaar overlopen en 
met elkaar verband houden. Zij kunnen in de context 
van een complexe multiproblematiek en ondermijnende 
criminaliteit niet los van elkaar worden gezien. Het gebruik 
van sociale media, internet en technologie loopt hier 
overigens als een rode draad doorheen. De coronacrisis 
heeft er bovendien voor gezorgd dat de bovenstaande 
doelgroepen nog meer de kwetsbaarheid in zijn gedrukt. 
Dat maakt een stevige en integrale aanpak noodzakelijk.”

“Seksueel geweld en uitbuiting vormen een groot 
maatschappelijk probleem. Uit onze recente onderzoeken 
is naar voren gekomen dat het hierbij gaat om veel jonge 
slachtoffers en daders. Dat is heel ernstig, want seksueel 
misbruik heeft zware, vaak langdurige gevolgen. Als het 
bovendien gaat om jonge slachtoffers en daders, betekent 
dit dat het toekomstperspectief van deze jongeren in 
gevaar is, met alle mogelijke maatschappelijke gevolgen 
van dien. Het zicht op de groep minderjarige slachtoffers 
van seksuele uitbuiting blijft evenwel beperkt. Seksuele 
uitbuiting in Nederland vindt tegenwoordig vrijwel alleen 
plaats in de minder zichtbare sectoren, zoals de escort-, 
hotel-, en thuisprostitutie.” 

“Internet en sociale media spelen een steeds grotere rol in 
zowel het contact tussen dader en slachtoffer — zoals het 
benaderen of bedreigen van slachtoffers via sociale media 
— als in de uitbuiting zelf. Dat vraagt om een verdiept 
inzicht in het slachtofferschap en de werkwijzen van de 
daders van binnenlandse seksuele uitbuiting. Gezien de 
jonge leeftijd van slachtoffers én daders is het vervolgens 
van belang deze kennis in te zetten bij het direct bereiken 
van deze doelgroep in preventiemaatregelen. Zoals we 
kinderen zwemles en verkeersles geven, moeten er ook 
structurele programma’s komen rondom het voorkomen 
van seksueel geweld, bijvoorbeeld op school.” 

“Preventie zit ook in maatregelen om herhaling te 
voorkomen, zoals effectieve resocialisatie van daders. 
Daarbij is de inzet van alle partijen die om deze jongeren 
heen staan van belang. Om mensenhandel effectief te 
bestrijden, is slagkracht nodig in de uitvoering. Met steun 
voor de professionals die daadwerkelijk in contact staan 
met jongeren. Anders betalen deze jongeren en wij als 
maatschappij straks de rekening.” 

U noemde het risico dat kwetsbare 
arbeidsmigranten het slachtoffer worden van 
arbeidsuitbuiting. Wat kan er worden gedaan 
om deze kwetsbare arbeidsmigranten en 
slachtoffers beter te beschermen? 

“Werknemers in laagbetaalde, laaggeschoolde banen 
met flexibele contracten, vaak arbeidsmigranten, 
zijn kwetsbaar voor allerlei misstanden. In het ergste 
geval betreffen deze misstanden arbeidsuitbuiting. 
Arbeidsmigranten zijn vaak (meervoudig) afhankelijk van 
hun werkgever en/of uitzendbureau. Werk, huisvesting, 
transport en (zorg)verzekering worden in één pakket 
aangeboden, waarbij het verlies van werk automatisch 
eveneens leidt tot het verlies van de andere basisbehoeften. 
Dergelijke afhankelijkheidsrelaties werken misstanden in 
de hand, en vormen in sommige gevallen de basis voor 
de criminele verdienmodellen van malafide werkgevers 
en arbeidsbemiddelaars.”

“Binnen de Nederlandse samenleving en in de rechtspraak 
is het nog onvoldoende helder waar ernstige benadeling 
ophoudt en arbeidsuitbuiting begint. Bij ernstige 
benadeling gaat het vaak om gevallen van malafide 
werkgevers die hun werknemers ernstig onderbetalen, 
hen laten werken in slechte werksituaties of andere grove 
overtredingen van de arbeidswetten begaan, maar waarbij 
er bijvoorbeeld geen sprake is van aantoonbaar fysiek 
geweld of misbruik van een kwetsbare positie. Ernstige 
benadeling is geen term die volgt uit strafrechtelijke 
of bestuursrechtelijke wetgeving, maar is een door de 
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW — 
de Nederlandse arbeidsinspectie, red.) geïntroduceerd 
begrip.” 

“Dat er nog altijd zoveel onduidelijkheid bestaat over 
de positie van deze kwetsbare personen is zorgelijk. Wel 
komt er steeds meer aandacht voor de mechanismen 
die werknemers en sectoren kwetsbaar maken voor 
arbeidsuitbuiting. Het is belangrijk om te inventariseren 
welke werknemers en welke sectoren extra kwetsbaar 
zijn en waar dat is: per regio of gemeente kunnen daarin 
grote verschillen bestaan. Op basis van een gerichte lokale 
aanpak kan arbeidsuitbuiting effectief worden aangepakt.”

Hoe zou grensoverschrijdende mensenhandel het 
best het hoofd kunnen worden geboden?

“Het aantal meldingen van buitenlandse slachtoffers 
van mensenhandel in Nederland stijgt. Die stijging van 
het aantal meldingen komt vooral door het groeiende 
aantal voornamelijk Nigeriaanse slachtoffers. Ondanks 
het grote aantal meldingen is er nog weinig bekend 
over de daadwerkelijke problematiek die daarachter 
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schuilgaat. Omdat de meldingen vaak weinig tot geen 
opsporingsindicaties hebben voor een strafonderzoek 
in Nederland stranden zaken vrijwel altijd voortijdig 
of worden die overgedragen aan buitenlandse 
opsporingsdiensten. Dat terwijl we niet weten wat er met 
deze groep slachtoffers is gebeurd, waarvan zij precies 
het slachtoffer zijn geworden, en hoe het kan worden 
voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt.” 

“Daarnaast zijn er in de periode van 2015 tot 2019 zo’n 
1.750 kinderen verdwenen uit asielzoekerscentra in 
Nederland. We weten niet waar deze kinderen zijn en 
wat hen overkomt. We weten wel dat ze een ernstig 
risico lopen om het slachtoffer te worden van uitbuiting 
en seksueel geweld. Uit de onderzoeken van het 
Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel 
(EMM) en de Analyseproeftuin Migratieketen (APM) 
blijkt dat er in verband met deze vermissingen signalen 
zijn van mensenhandel en mensensmokkel. Gezien de 
internationale dimensie van de problematiek moeten deze 
onderzoeken in Europees verband worden uitgevoerd. Dat 
is nog niet gebeurd. Door de urgentie van dat probleem en 
de kwetsbaarheid van deze groep mogen we niet loslaten. 
We moeten tot op de bodem uitzoeken welke oorzaken 
daarachter zitten en welke aanknopingspunten er zijn 
voor de aanpak van dit probleem.”

Hoe ziet u de internationale samenwerking voor 
zich? 

“Een effectieve aanpak van mensenhandel binnen 
migratiestromen houdt niet op bij de Nederlandse 
grens. Ook wanneer de uitbuiting zelf niet in Nederland 
plaatsvindt, wil dat niet zeggen dat Nederland geen 
verantwoordelijkheid heeft. Zo verplichten internationale 
verdragen Nederland om slachtoffers te beschermen. Om 
mensenhandel binnen de migratiestromen effectief tegen 
te gaan, criminele organisaties te stoppen, en daarmee 
ook (toekomstige) slachtoffers te beschermen, is het 
noodzakelijk om inzicht te krijgen in hoe slachtofferschap 
zich in migratiestromen voordoet en wat de oorzaken 
zijn van de recente toename van het aantal meldingen 
van mensenhandel vanuit deze groep. Internationale 
samenwerking en een integrale samenwerking tussen 
alle Nederlandse partijen die betrokken zijn bij de aanpak 
(bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, politie, ngo’s, 
liaisons) zijn daarbij essentieel.”

“Daarnaast zien we dat seksuele uitbuiting zich vaak online 
afspeelt: een app waarmee slachtoffers worden geworven, 
een website waarop slachtoffers aangeboden kunnen 
worden, een chatprogramma waarmee slachtoffers onder 
druk kunnen worden gezet: het beperkt zich allemaal 
niet meer tot de landsgrenzen. Deze veranderende aard 

van de problematiek vraagt ook om een internationale 
aanpak: om wie gaat het, hoe ziet de problematiek eruit 
en wat kunnen we doen om te voorkomen, te signaleren, 
te stoppen, te bestraffen en passende hulp te bieden?” 

“Een goed voorbeeld van een succesvolle internationale 
aanpak zie ik bij mijn andere mandaat: seksueel 
geweld tegen kinderen. De netwerken achter de 
beelden van seksueel kindermisbruik zijn vaak volledig 
anoniem, Engelstalig, en daardoor valt moeilijk te 
achterhalen waar de daders vandaan komen. Dat maakt 
internationale samenwerking noodzakelijk. Je ziet 
dat opsporingsdiensten hier veel samenwerken, door 
informatiedeling over verdachten (bijvoorbeeld als er een 
vermoeden bestaat dat iemand een bepaalde nationaliteit 
heeft). Ze delen kennis en expertise, en waar nodig worden 
aanhoudingen gecoördineerd en op elkaar afgestemd. Dat 
is een belangrijke ontwikkeling.” 

“Om mensenhandel effectief te bestrijden, is een aanpak 
op lokaal, nationaal en internationaal niveau nodig. 
Samenwerking met ons naaste buurland België en onze 
partnerorganisatie Myria is daarbij essentieel.”
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