
 

Trends Mensenhandel 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid volgt de 
actualiteit om zicht te krijgen op trends in veiligheid en 
criminaliteitspreventie. De focus ligt op het bijeenbrengen en duiden 
van signalen, evaluatie-uitkomsten, innovatieve aanpakken en 
beleidsontwikkelingen. In deze infosheet zijn enkele ontwikkelingen 
op het gebied van mensenhandel, uit de eerste vijf maanden van 2012 
samengevat.  
 

 
 
 
 
 

Mensenhandel 
 
Mensenhandel kent vele verschijningsvormen, zoals misbruik in de prostitutiesector, 
arbeidsuitbuiting en handel in menselijke organen. Er is sprake van dwang met het 
doel personen uit te buiten. CoMensha1

In zijn boek De Fatale Fuik

 registreert al jaren een forse stijging van het 
aantal slachtoffers van mensenhandel. In 2011 is sprake van een stijging van 23 
procent ten opzichte van het jaar ervoor. Ook is er een stijging van 24 procent in het 
aantal cliënten van Comensha dat een opvangplek nodig had. 
De meeste slachtoffers van mensenhandel komen nog altijd voor in de prostitutie. 
Wel neemt het aantal geregistreerde (mogelijke) slachtoffers van arbeidsuitbuiting 
toe. Zo zijn er in 2011 in de land- en tuinbouw 106 (vermoedelijke) slachtoffers 
aangemeld, wat neerkomt op een verdubbeling ten opzichte van 2010.  
 
Europees onderzoek uit 2011 stelt dat mensenhandel - met het oog op 
arbeidsuitbuiting - vooral lijkt voor te komen in sectoren waar seizoensarbeid 
plaatsvindt, waar lage lonen gebruikelijk zijn en waar werk is voor laagopgeleiden. 
Verder meldt het onderzoek dat er aanwijzingen zijn voor de opmars van twee, 
relatief nieuwe, vormen van uitbuiting: criminele uitbuiting (bijvoorbeeld 
gedwongen drugssmokkel of gedwongen werk in hennepkwekerijen) en het 
gedwongen afsluiten van telefoonabonnementen. 
 
Het totale aantal slachtoffers van mensenhandel is niet exact bekend. Dit komt 
onder andere doordat de meldplicht bij CoMensha niet voor alle instanties geldt. 
Alleen voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de Inspectie SZW is een 
meldplicht die is vastgelegd in de Vreemdelingencirculaire. Daarnaast is 
mensenhandel vaak onzichtbaar en doen weinig slachtoffers aangifte.  
 

2 stelt Henk Werson3

                                                           

1 CoMensha: Coördinatiecentrum Mensenhandel 
2 De Fatale Fuik (2012) ISBN: 9789049960483 
3 Henk Werson was in 1995 de eerste Nederlandse politierechercheur die zich specialiseerde in de aanpak van 

mensenhandel. 
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politie bovendien te maken met daders die snel en vaak wisselen van ronsel- en 
uitbuitingmethoden, wat de aanpak van mensenhandel bemoeilijkt. 
De anonieme meldlijn M. ontvangt steeds meer meldingen. Het aantal meldingen 
over mensenhandel en –smokkel nam in 2011 toe met 32 procent ten opzichte van 
het jaar ervoor.  
 
Veroordelingen 
 
Het gestegen aantal aangiften leidt niet tot meer veroordelingen van verdachten van 
mensenhandel, blijkt uit cijfers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel over de 
periode 2004 tot en met 2010. De rechter in eerste aanleg doet gemiddeld bijna 130 
zaken van mensenhandel per jaar af. Slechts iets meer dan de helft (58 procent) van 
deze zaken resulteerde in 2009 in een veroordeling (mede) voor mensenhandel.  
Het percentage veroordelingen daalde tussen 2004 en 2009 met maar liefst 25 
procent. In 2010 is voor het eerst sprake van een lichte stijging: van 58 naar 59 
procent. Toch blijft het aandeel vrijspraken volgens de Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel hoog. Daarnaast is de rapporteur ontevreden over de strafmaat: 
vrijheidsstraffen van meer dan vier jaar worden bijna niet opgelegd. 
 
Loverboys 
 
Het begrip loverboy raakte in Nederland medio jaren 1990 in zwang na een aantal 
geruchtmakende strafzaken. Op basis van beschikbare cijfers van onder meer politie 
en CoMensha, en schattingen van deskundigen, komt het Verwey-Jonker Instituut in 
recent onderzoek tot de conclusie dat de groep slachtoffers niet zo omvangrijk is als 
de berichtgevingen in de media misschien doen vermoeden. Een complicerende 
factor bij deze conclusie is dat slachtoffers van loverboys gemiddeld in slechts de 
helft van de gevallen aangifte doen. Dit komt bijvoorbeeld door (financiële) 
afhankelijkheid van het slachtoffer ten opzichte van de dader, de emotionele 
binding met de dader en angst. 
 
Het Verwey-Jonker Instituut signaleert in 2012 een verschuiving in de werkwijze van 
loverboys. Daders besteden minder tijd aan grooming (het vinden, verleiden en 
inpalmen van hun slachtoffers) en gebruiken sneller dreiging en (psychisch) geweld. 
Slachtoffers worden vaker via internet geronseld en minder rond school of disco. 

Daders opereren bovendien minder solistisch en maken vaker deel uit van los-vaste 
netwerken of zelfs criminele samenwerkingsverbanden. 
Er is anno 2012 nog weinig bekend over risicofactoren voor slachtofferschap van 
loverboys. Wel zijn de bekende risicofactoren voor seksueel geweld waarschijnlijk 
ook van toepassing op slachtoffers van loverboys. Slachtofferschap loopt bovendien 
steeds vaker over in daderschap. Slachtoffers plegen soms zelf strafbare feiten die 
samenhangen met hun situatie, zoals drugssmokkel of het fungeren als katvanger. 
Daarnaast worden slachtoffers in toenemende mate ingezet om andere meisjes te 
werven voor prostitutie.  
 
Prostitutie 
 
Stichting De Rode Draad, het kennis- en informatiecentrum voor sekswerk in 
Nederland, signaleert in 2012 een toename van de uitbuiting van Hongaarse 
vrouwen. Dit treft met name zelfstandige escorts die zonder tussenkomst van een 
bureau klanten bezoeken, vanuit een hotelkamer werken of met enkele collega’s 
samen een kamer of een appartement huren. Sekswerkers die vanuit hun eigen huis 
werken zijn in de minderheid bij deze vorm van uitbuiting. 
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Aanpakken 
 
De overheid maakt ernst met de aanpak van mensenhandel. Niet alleen in 
Nederlands maar ook in Europees verband is er aandacht voor het probleem. 
Hieronder vindt u enkele aanpakken uitgelicht.  
 
Aanpak mensenhandel 
 
Het barrièremodel wordt sinds enige tijd gepromoot als methode om seksuele 
uitbuiting en mensenhandel tegen te gaan. De aanpak is ontwikkeld door de SIOD4

Volgens Michèle Coninsx, vice-president van Eurojust

 en 
is bedoeld om het mensenhandelaren zo moeilijk mogelijk te maken. Dat gebeurt 
door daar waar criminelen gebruik moeten maken van legale structuren (zoals 
vergunningen en identiteitspapieren) barrières op te werpen. De aanpak kan op 
steeds meer belangstelling van andere organisaties en steden rekenen.  
 

5

De politie is in 2011 gestart met workshops voor receptionisten en kamermeisjes om 
hen te leren prostituees te identificeren die mogelijk slachtoffer zijn van 
mensenhandel. De politie geeft informatie over verdachte signalen zoals: Oost-
Europese vrouwen van 20 tot 30 jaar die voor langere tijd een kamer boeken, een 
vrouw die de hele dag in haar kamer verblijft, boekingen gedaan door een man die in 
het bezit is van het paspoort van de vrouw. Koninklijke Horeca Nederland en de 
politie hebben signaalkaarten ontwikkeld voor medewerkers van hotels met tips en 
adviezen om illegale prostitutie en mensenhandel te herkennen. Downloaden van 
deze signaalkaart kan via de link: 

, zou de Nederlandse aanpak, 
die onder meer bestaat uit het in beslag nemen van criminele winsten, als voorbeeld 
moeten dienen voor andere EU-landen. Een aantal EU-landen is nog niet goed in 
staat om criminele winsten op te sporen en er beslag op te leggen. Maar omdat 
mensenhandel in de Unie toeneemt en de werkwijze in Nederland effectief is 
gebleken, is het volgens Coninsx de moeite waard deze in heel Europa toe te passen.  
 

http://www.hetccv.nl/Mensenhandel 

                                                           

4 SIOD: Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (onderdeel van de huidige Inspectie SZW) 
5 Eurojust is de organisatie voor gerechtelijke autoriteiten in de EU-landen. 

 
Als bijdrage aan een effectieve en sluitende aanpak van arbeidsuitbuiting hebben de 
Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten en het Expertisecentrum Mensenhandel 
en Mensensmokkel in 2011 een convenant ondertekend. Hierin spreken zij af om 
gegevens uit te wisselen als er aanwijzingen zijn van mensenhandel.  
 
Aanpak loverboys 
 
In december 2011 heeft het kabinet Rutte het Actieplan 2011-2014 gepubliceerd, 
waarin een rijksbrede aanpak van de loverboyproblematiek wordt voorgesteld die 
uitgaat van preventie, vervolging en bescherming. Een van de maatregelen uit het 
actieplan betreft de verhoging van de strafmaat voor loverboys, die samenhangt met 
plannen om de maximale straf voor mensenhandel te verhogen van 8 jaar naar 12 
jaar. Als bijdrage aan het actieprogramma maakte het CCV, in opdracht van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie, de handreiking Aanpak Loverboyproblematiek 
voor gemeenten, (jeugd)zorg, politie en scholen. De handreiking beschrijft 
stapsgewijs hoe partijen gezamenlijk een raamwerk kunnen opzetten voor een 
daadkrachtige aanpak. Er komen maatregelen en succesfactoren op drie deelthema’s 
aan bod: bewustwording en preventie, signalering & melding en interventies. Zie 
http://www.hetccv.nl/loverboys.  
 
Slachtoffers van loverboys zijn tevreden over de hulpverlening en opvang die zij 
krijgen in opvangvoorzieningen, concludeert onderzoek van het Verwey-Jonker 
Instituut uit 2012. De ondersteuning bestaat onder meer uit traumaverwerking en 
het vergroten van weerbaarheid.  
Het onderzoek heeft niet kunnen vaststellen in welke mate gebruik wordt gemaakt 
van de vele bestaande projecten gericht op preventie van slachtofferschap of op 
deskundigheidsbevordering van hulpverleners. Ook is nog onduidelijk of alle 
projecten voldoen aan de behoeften van de doelgroep en of ze voldoende positief 
zijn geëvalueerd. Een complicerende factor is dat onvoldoende kennis bestaat over 
de oorzaken van herhaald slachtofferschap. Onder slachtoffers zijn de 
afhankelijkheid van de loverboy en de loyaliteit richting de dader groot, zelfs in 
extreme gevallen van uitbuiting. 
 

http://www.hetccv.nl/Mensenhandel�
http://www.hetccv.nl/loverboys�


 

 

CCV Infosheet pagina 

Trends Mensenhandel 4/4 

versie  
Januari - Juni 2012  

Zorgprogramma Asja van Fier Fryslân is in 2012 door de Erkenningscommissie 
Interventies van het Nederlands Jeugd Instituut, het RIVM en het Nederlands 
Centrum Jeugdgezondheid erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie. 
Asja, een opvang- en behandelvoorziening voor meiden die gedwongen in de 
prostitutie of voor een pooierboy werkten, krijgt hiermee als eerste interventie op 
het gebied van loverboys een plek in de databank Effectieve Jeugdinterventies.  
 

Meer informatie 
 
Deze infosheet is een selectie uit de tientallen signalen van trends die het CCV  
gedurende het jaar verzamelt. Omwille van de leesbaarheid zijn bronverwijzingen 
zeer beperkt gehouden. De volledige literatuurverwijzingen zijn opvraagbaar bij het 
CCV via trends@hetccv.nl.    
 
Kijk voor meer informatie over actuele veiligheidsontwikkelingen op  
www.hetccv-trends.nl 
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