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De aard en omvang van criminele uitbuiting* van Nederlandse jongeren is een 

blinde vlek.1 Dat op zichzelf is een reden tot zorg, maar deze zorgen worden 

versterkt door meerdere mediaberichten die afgelopen jaren zijn verschenen. Zo 

blijken jeugdbendes Nederlandse jongeren te dwingen om drugs te runnen en 

te dealen en werden jongeren aangezet om (winkel-)diefstallen te plegen2. In het 

verlengde van deze berichten waarschuwt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel 

en Seksueel Geweld tegen Kinderen (hierna Nationaal Rapporteur) voor een gebrek 

aan aandacht voor criminele uitbuiting en het uitblijven van een effectieve aanpak. 

Er worden namelijk nauwelijks slachtoffers gesignaleerd en ook de opsporing van 

criminele uitbuiting blijft achter.3 

* Onder criminele uitbuiting wordt verstaan het uitbuiten van individuen door hen 

strafbare feiten te laten plegen, zoals zakkenrollen, winkeldiefstal, drugshandel en 

soortgelijke strafbare feiten waarmee financieel gewin is gemoeid..4 5 

1 Bos, Loyens, Nagy & Oude Breuil, 2016, p. 112. 

2 Volkskrant, 03-06-2017: Jongeren geronseld voor prostitutie of drugshandel: hoe 

criminele bendes grip hebben op scholen in Nederland; Telegraaf, 12-10-2017: 

Drugsbende ronselde leerlingen op Rotterdamse scholen. RTL, 27-07-2019: Steeds meer 

kinderen in cocaïnehandel: ‘We zien zelfs 8-jarigen’. RTL, 28-10-2019: Drugscriminelen 

ronselen jongeren op school: ‘Het gebeurt overal’. Omroep West, 18-12-2019: Tientallen 

criminele netwerken in drugs- en mensenhandel actief in Den Haag.

3 Nationaal Rapporteur, 2016; 2019a; 2019b. Zie ook NOS, 02-05-2019: Amper 

veroordelingen voor arbeids- en criminele uitbuiting.

4 Bos, Loyens, Nagy & Oude Breuil, 2016,  p. 111

5 Idem, 2016, p. 110 ev.

AANLEIDING VOOR DIT  
VERKENNENDE ONDERZOEK

Groot onderzoek in 2016
Uit een groot onderzoek van het WODC uit 2016 blijkt ook 

dat er te weinig bekend is over de aard en omvang van 

criminele uitbuiting van minderjarigen in Nederland. Dit 

komt onder meer door de geringe aangiftebereidheid van 

slachtoffers en doordat het signaleren problematisch is 

omdat het een relatief nieuw fenomeen betreft. Daarnaast 

is het lastig om een onderscheid te maken tussen criminele 

jongeren en minderjarige slachtoffers van criminele 

uitbuiting.5 Het gevolg hiervan is dat slachtoffers (kunnen) 

worden behandeld als daders.6
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Blinde vlek en de gevolgen
Het gevolg van de onbekendheid van criminele uitbuiting is dat slachtoffers niet als zodanig 

worden herkend en in dat geval als dader worden vervolgd en/of bestraft. Ze krijgen derhalve 

niet de bescherming waar zij op basis van (inter)nationale wet- en regelgeving6 recht op 

hebben en die ze ook nodig hebben om los te komen van hun uitbuiters. Een ander gevolg 

is dat de werkelijke daders buiten schot blijven en nieuwe slachtoffers kunnen blijven maken. 

Wat blijkt uit het Verenigd Koninkrijk
Het probleem dat er weinig zicht is op criminele uitbuiting beperkt zich niet alleen tot 

Nederland. Ook andere landen worstelen hiermee.7 Het land dat het meeste zicht heeft op deze 

problematiek is het Verenigd Koninkrijk. In het VK is het aantal geregistreerde slachtoffers van 

Britse komaf gestegen van 326 naar 1.625 slachtoffers over de jaren 2016 - 2018. Deze stijging 

wordt met name verklaard door het hoge aantal Britse jongeren dat crimineel wordt uitgebuit.8 

De dwangmiddelen die criminele inzetten om deze jongeren uit te buiten, zijn intimidatie, 

geweld, schulden en/of grooming.9

Deze ontwikkelingen waren voor de Britse Children’s Commissioner aanleiding om in 2019 de 

noodklok te luiden. Zij heeft de Britse overheid opgeroepen om van criminele uitbuiting van 

jongeren een landelijke prioriteit te maken. Ze wees daarbij expliciet op de rol van scholen om 

meer slachtoffers te signaleren en te beschermen.10

Aanpak in Nederland van criminele uitbuiting onder  
Nederlandse minderjarigen
In Nederland wordt volop ingezet op de strijd tegen ondermijning en drugshandel.11 Hoewel 

vele miljoenen gaan naar de intensivering van deze aanpak, is er tegelijkertijd nauwelijks 

aandacht voor criminele uitbuiting.12 Ook binnen het landelijk plan mensenhandel ligt er geen 

6  EU-richtlijn 2011/36/EU, overweging 11.

7  Villacampa & Torres, 2018, p. 6

8  Zie https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/

nearly-7-000-potential-victims-of-slavery-and-trafficking-reported-in-2018. 

9  National Crime Agency, 2016, p. 5

10  Zie https://www.childrenscommissioner.gov.uk/2019/02/28/childrens-commissioner-for-england-

warns-the-same-mistakes-that-led-to-child-sexual-exploitation-failings-are-being-repeated-with-

gangs/ (2019)

11 Telegraaf, 16-11-2018: 100 miljoen euro voor aanpak drugsindustrie en ondermijning.

12  Zo heeft het kabinet in 2018 structureel €5 miljoen beschikbaar gesteld, oplopend tot €10 miljoen in 

2019 en €100 miljoen (ondermijningsfonds) incidenteel. In het bestedingsplan voor deze middelen 

komt criminele uitbuiting echter niet voor. Zie bijvoorbeeld Kamerbrief, ‘Versterking aanpak 

duidelijke en eenduidige strategie om criminele uitbuiting onder Nederlandse jongeren tegen 

te gaan.13 De Nationaal Rapporteur spreekt hierover zijn zorgen uit, in het bijzonder als het gaat 

om de strafrechtelijke aanpak: 

Alhoewel het programma Samen tegen Mensenhandel het aanpakken en frustreren 

van meer daders van criminele uitbuiting noemt als gewenst resultaat, bevat het 

programma nagenoeg geen maatregelen die gaan over de intensivering van de straf-

rechtelijke aanpak.14

Een ander punt van zorg dat de Nationaal Rapporteur naar voren haalt, is dat scholen nauwelijks 

een rol lijken te spelen in de aanpak van criminele uitbuiting.15 

De verkenning richt zich op scholen
Er is door het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (hierna CKM) gekozen om een 

peiling onder scholen te houden om meer zicht te krijgen op de aard en omvang van criminele 

uitbuiting onder Nederlandse jongeren. De reden om ons op scholen te richten komt enerzijds 

voort uit de verontrustende mediaberichten waarin scholen aandacht vragen voor criminele 

uitbuiting en anderzijds uit de rapporten van de Nationaal Rapporteur en de Britse Child 

Commissioner waaruit blijkt dat scholen een voorname rol kunnen spelen in de aanpak van 

criminele uitbuiting. Daar komt bij dat middels het betrekken van scholen op een laagdrempelige 

manier meer zicht kan worden verkregen op een ‘onzichtbaar’ probleem als criminele uitbuiting.

Het onderzoek is in opdracht van het CKM uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeks-

bureau, te weten Markteffect. Het betreft een representatief onderzoek onder Nederlandse 

middelbare scholen16 (n=225) en scholen die middelbaar beroepsonderwijs (hierna afgekort tot 

MBO, n=52) aanbieden. De survey is telefonisch afgenomen bij in totaal 277 middelbare scholen 

en MBO’s. Daarnaast is aan scholen gevraagd of het CKM voor nadere vragen contact op mocht 

nemen. Een veertigtal scholen heeft hier positief op geantwoord. Tijdens deze uitvraag is met 

een deel van deze scholen telefonisch contact gelegd om te vragen naar voorbeelden van 

criminele uitbuiting. Deze onderzoeksmethoden leveren het volgende beeld op.

ondermijning: actuele stand van zaken, 16 november 2018, Kenmerk 2417026 en opeenvolgende 

voortgangsrapportages. 

13  Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2018.

14  Nationaal Rapporteur 2019b.

15  Nationaal Rapporteur, 2019b.

16  Van speciaal onderwijs tot aan VWO, alle opleidingsniveaus zijn meegenomen.

https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/nearly-7-000-potential-victims-of-slavery-and-trafficking-reported-in-2018
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/nearly-7-000-potential-victims-of-slavery-and-trafficking-reported-in-2018
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/2019/02/28/childrens-commissioner-for-england-warns-the-same-mistakes-that-led-to-child-sexual-exploitation-failings-are-being-repeated-with-gangs/
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/2019/02/28/childrens-commissioner-for-england-warns-the-same-mistakes-that-led-to-child-sexual-exploitation-failings-are-being-repeated-with-gangs/
https://www.childrenscommissioner.gov.uk/2019/02/28/childrens-commissioner-for-england-warns-the-same-mistakes-that-led-to-child-sexual-exploitation-failings-are-being-repeated-with-gangs/
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Omvang en aard van criminele uitbuiting

• De meerderheid van de middelbare scholen (VO, voortgezet onderwijs) zegt zich zorgen te 

maken over mogelijke criminele uitbuiting op hun school (55%). Voor MBO’s ligt dat op 46%. 

• Ook blijken middelbare scholen zich vaker zorgen te maken over leerlingen in vergelijking 

met MBO’s. Zo blijkt dat bijna 1 op de 10 middelbare scholen zich een of meerdere keren 

per maand zorgen maakt over een leerling.

• Ook blijkt dat bij een meerderheid van de middelbare scholen (63%) de zorgen zijn 

toegenomen inzake criminele uitbuiting van hun leerlingen. Bij MBO’s ligt dit percentage 

net boven de 40%. 

• De zorgen gaan over leerlingen uit de onder- en bovenbouw, betreffen zowel jongens als 

meisjes en het gaat voornamelijk om drugshandel en in mindere mate diefstal.

• Een belangrijke bevinding is dat scholen het idee hebben dat de afgelopen drie jaar de 

slachtoffers onder hun leerlingen steeds jonger worden. Opvallend is dat met name de 

middelbare scholen dit aangeven (60%). 

RESULTATEN

Figuur 1. Heeft u zich wel eens zorgen gemaakt of maakt u zich wel eens zorgen dat 

een leerling op de school waar u werkt mogelijk slachtoffer wordt/is van criminele 

uitbuiting? Zo ja, hoe vaak?

Basis: alle respondenten

Onder de respondenten 

die zich  wel eens 

zorgen maken, denkt 

63% (VO) en 58%* 

(MBO) een slachtoffer 

te kunnen herkennen.

* = Indicatief

= Middelbare scholen

= MBO-instellingen

Figuur 2. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de onderstaande stelling.

Basis: respondenten die zich wel eens zorgen maken dat een leerling op de school waar zij 

werken slachtoffer wordt/is van criminele uitbuiting (VO: n = 124).

In de afgelopen jaren ben ik mij veel meer zorgen gaan maken over criminele 

uitbuiting van leerlingen.

5%           15%                   17%                                                   46%                                              13%

 Helemaal mee oneens   Mee oneens   Neutraal   Mee eens   Helemaal mee eens

Figuur 3. Heeft u het idee dat de groep leerlingen 

die geronseld wordt voor criminele uitbuiting in 

de afgelopen drie jaar jonger of ouder wordt? 

Basis: respondenten die zich wel eens zorgen 

maken dat een leerling op school waar zij werken 

slachtoffer wordt/is van criminele uitbuiting  

(VO: n = 124).

60% 

3% 

16% 

21%

Jonger

Ouder

Gelijk

Weet ik niet

Ja, minder vaak dan eens per jaar 18% 35%

Ja, eens of enkele keren per jaar 29% 10%

Ja, eens per maand 4% 2%

Ja, meerdere keren per maand 4% 0%

Ja, dagelijks 1% 0%

Nee, nooit 45% 54%
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Hoe zijn scholen ingesteld op het tegengaan van criminele 
uitbuiting?

• Scholen vinden het van groot belang dat het thema criminele uitbuiting voldoende 

aandacht krijgt op hun school. 

• Een meerderheid van de scholen geeft aan dat ze precies weten wat te doen als er een 

vermoeden is van criminele uitbuiting en dat ze voldoende ingesteld zijn op het beschermen 

van hun leerlingen. In dat verband is het opvallend dat ongeveer de helft van de responden-

ten aangeeft een slachtoffer van criminele uitbuiting niet te kunnen herkennen.

• Respondenten geven aan zich bij zorgen over criminele uitbuiting te wenden tot hun eigen 

bestuur en/of de wijkagent. 

 

Figuur 4. Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met onderstaande 

stellingen.

Basis: alle respondenten | Noot: Percentages van 2% of lager zijn niet in de grafieken  

uitgeschreven in verband met de leesbaarheid.

Ik weet precies wat ik moet doen wanneer ik vermoed dat een leerling slachtoffer 

is van criminele uitbuiting.

Mijn school is voldoende ingesteld op het beschermen van leerlingen tegen 

criminele uitbuiting.

 Helemaal mee oneens   Mee oneens   Neutraal   Mee eens   Helemaal mee eens

VO:          4%    10%                                      48%                                                           36%

MBO:            17%               12%                                    42%                                                29%

VO:           7%             18%                                             49%                                                   25%

MBO:       8%               21%                                              46%                                                25%

Figuur 6. Denkt u een slachtoffer van criminele uitbuiting onder de leerlingen van uw 

school te kunnen herkennen? 

Basis: alle respondenten.

VO:          55%        45%

MBO:         46%        54%

Figuur 5. Hoe belangrijk vindt u het dat criminele uitbuiting aandacht 

krijgt op uw school?

Basis: alle respondenten | Noot: Geef uw antwoord op een schaal van 1 t/m 10, waarbij  

1 staat voor helemaal niet belangrijk en 10 voor zeer belangrijk.

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        VO:       8,2 92% geeft een 6 of hoger

      

     MBO:      8,3 91% geeft een 6 of hoger

2%
% % % %

1% 1%
2% 2%

8%

5%
4%

9%

6%

32%

35%

20%

17%

26%

29%
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Casussen 
In lijn met de survey, komen in de telefonische gesprekken voornamelijk casussen naar voren 

die verband houden met drugshandel. Het overkoepelende beeld dat daaruit naar voren komt, 

is dat de school de leerling betrapt op het bij zich dragen van drugs en/of het dealen ervan. Uit 

het gesprek dat hierop volgt, komen vervolgens meerdere signalen van criminele uitbuiting 

naar voren. In de volgende casus wordt geschetst hoe criminelen op een school te werk gingen 

en hoe de school erachter kwam dat leerlingen uitgebuit werden.

  

Uit de verschillende voorbeelden die scholen geven, blijkt dat criminelen met name handig 

inspelen op de (kwetsbare) positie van leerlingen. Ze spelen in op hun nieuwsgierigheid om 

te experimenteren en op het feit dat ze niet sterk in hun schoenen staan en (gemakkelijk) 

groepsdruk ervaren. Ook een slechte thuissituatie, gedragsproblemen en problemen op school 

kunnen leerlingen extra kwetsbaar maken. 

Uit het voorbeeld ‘drugshandel’ bleek het te gaan om oudere daders die niet op school zaten. 

In het volgende voorbeeld gaat het om een jonge leerling die andere medeleerlingen heeft 

uitgebuit. Het gaat hier ook niet om drugshandel, maar om een gewapende overval.

Drugshandel
Het begon heel onschuldig, leerlingen (minderjarige jongens) werden door andere 

leerlingen uitgenodigd om een keertje mee te blowen met een groep die rondhing 

bij een middelbare school in het zuiden van het land. Nadat de leerlingen een paar 

keer gratis mee geblowd hadden, sloeg de sfeer meer en meer om. Het gebeurde 

heel geraffineerd. De jongens werden eerst door middel van groepsdruk aangezet 

tot het (kleinschalig) runnen en/of dealen van drugs. Zodra ze dat hadden gedaan, 

liepen ze in de fuik. Ze werden vervolgens onder druk gezet om door te gaan. 

Wanneer ze weigerden, dreigden de daders hun ouders te bellen en hen te 

vertellen wat ze gedaan hebben. Daarnaast werd er ook fysiek geweld ingezet om 

angst in te boezemen. De school merkt op dat het criminele netwerk een profes-

sioneel karakter kende. Jongens moesten andere jongeren gaan ronselen. Zo 

ontstond er een ketenopbouw. Ook wisten de jongens niet met wie ze te maken 

hadden; in plaats van namen kregen ze alleen telefoonnummers en hadden ze 

vaste contactpunten van wie ze de drugs kregen. Het vermoeden is derhalve dat 

de leerlingen werden aangestuurd door een groter crimineel netwerk.

Uiteindelijk kwam het boven water. Een leerling is uiteindelijk gaan praten, 

omdat hij ermee wilde stoppen. Maar hij wist niet hoe. Er is aangifte gedaan, 

maar de school kan niet zeggen wat daarmee gedaan is. Ook zijn naast hulpver-

lening, ook de zorgcoördinator, leerplichtambtenaar en maatschappelijk werker 

op school ingeschakeld. Een direct gevolg is dat een van die kinderen uiteinde-

lijk van school is afgegaan, omdat hij teveel onder invloed zou staan van oudere 

jongeren en zijn veiligheid niet kon worden gewaarborgd. 
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Uit de gesprekken met de scholen zijn bepaalde signalen naar voren gekomen die erop kunnen 

wijzen dat leerlingen criminele activiteiten plegen en mogelijk ook crimineel worden uitgebuit. 

De volgende signalen, al dan niet in combinatie, kunnen volgens hen duiden op criminele 

uitbuiting: 

• Oververmoeidheid;

• Storend in het onderwijsproces; 

• Geen motivatie; 

• Nieuwe en dure kleding; 

• Meerdere telefoons; 

• Hoge afwezigheid; 

• Slecht functioneren; 

• Bijbaantjes tot midden in de nacht, en;

• Ze hebben altijd smoesjes. 

Een aantal scholen geeft aan dat het van belang is om een kort lijntje te hebben met de politie. 

Hoewel dit als positief wordt omschreven, melden niet alle scholen bij de politie. Waar een deel 

aangeeft altijd te melden bij de politie, zijn er ook scholen die vermoedens intern afhandelen. 

Een school die goed samenwerkt met de politie, zegt het volgende hierover:

We hebben een heel kort lijntje met de politie. Dit is heel belangrijk. Alles wordt gemeld 

en de politie komt wekelijks langs. Toch blijft het lastig. Want er gebeurt echter meer 

dan de school kan signaleren. Dat komt omdat zich veel afspeelt buiten de school.

 

Naast drugshandel, stelen en een gewapende overval, komt er nog een ander voorbeeld uit de 

gesprekken. Dit was zeer geraffineerd van aard.

Concluderend, uit de gesprekken blijkt dat het voornamelijk gaat om gedwongen drugshan-

del en in mindere mate om andere vormen van criminele uitbuiting. Ook bestaat bij meerdere 

scholen het vermoeden dat daders onderdeel zijn van een crimineel netwerk dan wel een 

jeugdbende, vaak ook vanwege het geraffineerde karakter van de werkwijze. Tot slot ontstaat er 

een divers beeld van hoe scholen omgaan met vermoedens van criminele uitbuiting. 

Gewapende overval en geld stelen
De dader is een jongen van 13 jaar. Hij was net nieuw op school. Hij was overgeplaatst 

vanwege problemen op de vorige school. Wat de school niet wist, is dat deze jongen 

onderdeel bleek te zijn van een criminele jeugdbende. Om geld te verdienen zette de 

jongen medeleerlingen aan tot het stelen van geld van hun ouders. De 13-jarige jongere 

groomde met name onzekere leerlingen; naïeve leerlingen die gevoelig waren voor 

groepsdruk. Hij speelde hier handig op in. Eerst door een vertrouwensband te creëren. 

En als ze eenmaal gestolen hadden, bedreigde hij ze te ‘exposen’/verklikken als ze niet 

deden wat hij wilde. 

Hier bleef het niet bij. Hij richtte zijn pijlen op een klasgenoot. Een onzekere jongen 

die er graag bij wilde horen. Hij bouwde een band op met deze jongen en zette hem er 

vervolgens toe aan om samen een gewapende overval te plegen op een telefoonwin-

kel. Ze zijn vervolgens gepakt en toen kwam het verhaal eruit. De 13-jarige jongen bleek 

onderdeel van een crimineel netwerk te zijn. Hij had zijn klasgenoot ertoe aangezet om 

samen de telefoonwinkel te overvallen. Het doel was geld te verdienen. Er is aangifte 

gedaan tegen de 13-jarige jongen. Tijdens het onderzoek mocht hij op school blijven. 

School heeft daarnaast ook hulpverlening ingeschakeld voor de dader. 

Vals geld
Een leerling van de school ronselde medeleerlingen met het doel geld aan hen te 

verdienen. Hij zette ze aan om naar de winkel te gaan en spullen te kopen met het 

valse geld dat hij hen gaf. Als zij dat deden, dan mochten zij een deel van het wisselgeld 

houden. De rest moesten zij inleveren. Hoe vaak en op welke schaal deze jongen andere 

leerlingen heeft geronseld, is nooit volledig duidelijk geworden. Uiteindelijk is via de 

zoon van de conciërge een leerling op heterdaad betrapt. Het ging dus in ieder geval om 

een leerling, maar het vermoeden is dat het om veel meer leerlingen ging. 

Wat wel gebleken is, is dat de jongen onderdeel was van een crimineel netwerk. Maar 

omdat het crimineel netwerk buiten de school om opereerde, kon de school hier verder 

geen informatie over verzamelen. Er is ook melding gemaakt bij de politie, maar omdat er 

te weinig bewijs was, kon hij niet vervolgd worden. 
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Uit dit verkennende onderzoek ontstaat een zorgelijk beeld inzake criminele uitbuiting onder Nederlandse jongeren. Ongeveer 

de helft van de middelbare scholen en MBO’s geeft aan zich zorgen te maken over criminele uitbuiting op hun school. Deze 

zorgen nemen de laatste jaren ook toe. Daarnaast hebben scholen het idee dat slachtoffers ook jonger worden. Het gaat hierbij 

met name om leerlingen die aangezet en/of gedwongen worden tot het handelen in drugs en in mindere mate om diefstal, 

(gewapende) overvallen en oplichting. 

Als deze bevindingen afgezet worden tegen het aantal geregistreerde, mogelijke slachtoffers van criminele uitbuiting en het 

aantal opsporingen, dan ontstaat er een opmerkelijke discrepantie. Enerzijds is er het beeld van scholen die zich op grote schaal 

zorgen maken en deze zorgen ook onderbouwen met voorbeelden en anderzijds ontstaat uit de officiële cijfers het beeld dat 

criminele uitbuiting nauwelijks een probleem vormt in Nederland. Het gebrek aan zicht staat een effectieve aanpak in de weg.17 

Deze concrete aanpak blijft tot op heden dan ook uit terwijl de noodzaak daarvan toeneemt. Zowel in het landelijke plan tegen 

ondermijning als tegen mensenhandel is er vooralsnog onvoldoende aandacht voor criminele uitbuiting, al is het positief dat er 

vanuit de Tweede Kamer wel in toenemende mate aandacht is voor dit fenomeen, getuige twee recent aangenomen moties.18 

De genoemde moties zetten de regering aan tot meer aandacht en beter beleid. Maar meer is nodig om goed zicht te krijgen 

op criminele uitbuiting en te voorkomen dat daders vrij rond blijven lopen en slachtoffers als daders worden aangemerkt en 

worden bestraft in plaats van beschermd. Om een vuist te maken tegen criminele uitbuiting is het bovenal van belang om niet 

langer verkokerd te blijven werken, te weten vanuit mensenhandel of ondermijning, maar om het tegengaan van criminele 

uitbuiting expliciet als pijler mee te nemen in de aanpak ondermijning. Een omslag in denken die reeds ingezet is in het 

Verenigd Koninkrijk. Dit heeft er onder meer toe geleid dat het thema hoog op de politieke agenda staat en steeds meer slacht-

offers van criminele uitbuiting worden gesignaleerd en beschermd.

Deze omslag laat zich met name gelden voor de aanpak van drugshandel en criminele netwerken/jeugdbendes. Deze 

criminelen richten zich op het uitbuiten van kwetsbare jongeren om snel veel geld te verdienen. Deze kwetsbare jongeren zijn 

in deze gevallen geen daders, maar slachtoffers. Slachtoffers van criminele uitbuiting. Slachtoffers die in plaats van (alleen) 

repressie, bescherming nodig hebben. Bescherming tegen de uitbuiters, bescherming als ontsnappingsmogelijkheid uit de 

criminele netwerken en bescherming om af te stappen van de criminele ladder die ze (noodgedwongen) aan het beklimmen 

zijn. Deze omslag moet leiden tot een andere aanpak, een aanpak waar slachtoffers niet alleen recht op hebben, maar die naar 

verwachting veel effectiever is. 

17  Om meer zicht te krijgen op de aard en omvang van criminele uitbuiting en daarmee op daders, modus operandi, netwerken en slachtof-

fers, is vervolgonderzoek noodzakelijk.

18  Motie van het lid Kuik 29911 nr. 266, 19 december 2019 & Motie van het lid Kuik, Kamerstuk 29240 nr. 116, 28 januari 2020 waarin onder 

meer wordt verzocht om het ontwikkelen van protocollen voor scholen en weerbaarheidslessen om het ronselen van minderjarigen door 

drugscriminelen tegen te gaan. 

WAT NU?
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