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UNICEF Nederland en Defence for Children dienen 
ieder jaar een verzoek om cijfers in over verschillende 
thema’s zoals jeugdhulp, armoede, kindermishandeling, 
jeugdstrafrecht, migratie en uitbuiting. Dit verzoek 
is gedaan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid 
(ministerie van JenV) en het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS). 
Hieronder volgen de cijfers die wij in de loop van de het 
voorjaar van 2021 hebben verkregen. Die cijfers zijn per 
thema gedurende de zomer van 2021 geanalyseerd. 
Eventuele correcties van de cijfers nadien, zijn niet bij de 
analyse meegenomen. 
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1.1 CIJFERS

CIJFERS

Indicatoren7 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20201

Verschil  
met 
2019

Minderjarige 
slachtoffers 
mensenhandel 
(jongens-meisjes)

223
(25j-

98m)

260
(32j-

228m)

283
(65j-

218m)

292
(70j- 

222m)

248
(59j-

189m)

195
(39j–

156m

62
(9j-

53m)

109
(23j-

86m)

67
(16j - 

51m)

-39%

Buitenlandse 
minderjarige 
slachtoffers
(jongens-meisjes)

82
(21j-

61m)

94
(30j-

65m)

140
(65j-

75m)

133
(70j-

63m)

115
(48j-

67m)

82
(31j-

51m)

22
(9j-

13m)

35
(23j-

12m)

27
(7j-

20m)

-23%

Top 2 
herkomstlanden 
(naast Nederland)

Guinee, 
Sierra 
Leone

Guinee, 
Sierra 
Leone

Eritrea, 
Albanië

Afgha- 
nistan  

Vietnam

Vietnam, 
Eritrea

Vietnam, 
Sierra 
Leone

Guinee, 
Sierra 
Leone, 

Roemenië

Italië,  
on-

bekend

on-
bekend2 

-

Minderjarige 
slachtoffers die 
een tijdelijke 
vergunning 
hebben gekregen

20 10 10 <10 10 <10 <10 X x3 -

Verdwijningen 
van 
minderjarigen 
uit de 
vreemdelingen-
opvang 
(beschermde 
opvang)

160
(< 10)

160
(1)

110
(10)

160
(20)

290
(30)

360
(10)

370
(10)2

480 + 70
(7 tot 

28)4 

320 + 40 
(3)5 -35%

Meldingen online 
beeldmateriaal 
kindermisbruik
(strafbaar 
materiaal)

19.872
(58% = 

11.565)

23.278
(58% = 

13.430)

28.960
(62% = 

17.995)

63.056
(75% = 

47.006)

100.478
(69% = 

69.320)

154.897
(57% = 

88.291)

224.173
(73% = 

163.646)

308.430
(76,6% = 

236.257

742.0226 
(45% = 

333.910)

+140% 

(+41%)

1. De cijfers in de eerste drie rijen betreffen het aantal (vermeende) slachtoffers kinderhandel dat is gemeld bij CoMensha. Deze zijn   
 onder embargo tot de jaarlijkse presentatie van cijfers door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel rond 18 oktober 2020. Het cijfer   
 in de vierde rij is bekend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De cijfers in de laatste vier rijen zijn afkomstig van Expertisebureau  
 Online Kindermisbruik.
2. Vanwege privacyoverwegingen vermeldt CoMensha geen landen van herkomst wanneer er minder dan vier personen uit dat land   
 afkomstig zijn.
3.  Deze cijfers wil het ministerie voor het vierde jaar op een rij niet geven. Aangegeven wordt dat de nationaal rapporteur mensenhandel 

daar altijd mee komt in de slachtoffermonitor. Het is onduidelijk waarom het ministerie deze cijfers niet wil geven.
4.  Er zijn helaas geen totalen gegeven, maar < 5 bij 7 leeftijden en m/v. Dus minstens 7, maximaal 28
5.  Er zijn afgerond 320 alleenstaande minderjarigen verdwenen uit COA locaties. Daarnaast zijn er afgerond 40 alleenstaande   
 minderjarigen verdwenen uit de opvang van NIDOS. De cijfers van NIDOS zijn in 2019 voor het eerst meegenomen. In totaal gaat het   
 dus om afgerond 360 verdwenen alleenstaande minderjarigen in 2020.
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Meldingen over 
online seksueel 
misbruik
(<19 jaar)

640 750 1.331
1.552
(18%  

= 279)

1.869
(24%  

= 449)

1.709
(29%  

= 496)

1.616
(27%  

= 437)

2.401
(38,3% = 

920)

6.3187 
(52,9%  

= 3.342)

+49%

(+263%)

Meldingen 
kinderseks- 
toerisme 
(buitenland)

36 22 13 43 33 17

48

(22)

36

(24)

20

(5)
-25%

Hulpvragen van/
voor mensen 
met seksuele 
gevoelens voor 
kinderen8 

120 187 214 198 196 214 199 266 359 +35%

Uitbuitingsvorm NL BL Onbekend

Seksuele uitbuiting 25 meisjes, 4 jongens 10 meisjes, 1 jongen 4 meisjes, 1 jongen

Arbeid - 2 meisjes, 1 jongen -

Criminaliteit 5 meisjes, 6 jongens 3 meisjes, 3 jongens -

Bedelarij - 1 meisje -

Onbekend 3 meisjes 1 meisje 1 meisje

Totaal (=73)
Waarvan 67 individuele 
slachtoffers9 

44 23 6

6.    Het totale aantal URL’s dat in 2019 bekeken is door Meldpunt Kinderporno. De enorme stijging is veroorzaakt door het automatiseren 
van de werkprocessen.

7.  Helpwanted.nl is bedoeld voor (ouders van) jongeren tot 25 jaar die slachtoffer zijn van online seksueel misbruik.
8.  Aantal unieke hulpvragen van mensen die zich zorgen maakten over zichzelf (46,6%) of over iemand in hun omgeving, of van   
 professionals met zorgen over een cliënt.
9.  73 omdat sommige minderjarigen slachtoffer zijn geworden van verschillende vormen van uitbuiting. Er zijn 67 individuele slachtoffers 

geregistreerd.

CIJFERS
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AARD EN OMVANG

Er zijn bij CoMensha in 2021 1.013 mogelijke slachtoffers 
van mensenhandel gemeld. Hiervan zijn er 67 
minderjarig (net als in 2019 ca. 7% van het totaal). Er 
zijn minder mogelijke slachtoffers van mensenhandel 
geregistreerd dan vorig jaar. De COVID-19 uitbraak is 
daar de belangrijkste verklaring voor, samen met – nog 
steeds – de beperkingen die de AVG lijkt op te leggen.

Seksuele uitbuiting is nog steeds de meest voorkomende 
vorm van uitbuiting die wordt geregistreerd (en wellicht 
herkend). Als slachtoffers van seksuele uitbuiting 
worden nog steeds voornamelijk meisjes geregistreerd 
(herkend). Er worden minder slachtoffers van overige 
uitbuiting geregistreerd (herkend). In de praktijk zien we 
dat organisaties wel steeds bewuster zijn van het feit dat 
ook jongens slachtoffer kunnen worden van seksuele 
uitbuiting, maar dat de signalen veelal anders zijn dan bij 
meisjes, of doordat er een groter taboe heerst op jongens 
als slachtoffer van seksuele misdrijven, jongens in de 
prostitutie en homoseksualiteit. Ook is de laatste jaren 
meer herkenning gekomen voor criminele uitbuiting. Er 
draaien verschillende projecten om middelbare scholen 
bewust te maken.10 Amsterdam voert een specifieke 
aanpak uit op een groep meisjes die vanwege criminele 
feiten in beeld zijn en waar seksuele uitbuiting of 
prostitutie mee verweven lijkt.11 

ANDERE KANALEN

Hoewel het aantal slachtoffers dat is gemeld via de 
formele kanalen (politie en hulpverlening) is afgenomen, 
lijkt het aantal minderjarige online zelfmelders te zijn 
toegenomen ten tijde van de lockdowns. Zo zijn bij het 
EOKM 3.342 meldingen over online seksueel misbruik 
gemeld door jongeren van 18 jaar en jonger, ten 
opzichte van 920 in 2019. Dit is een stijging van 263%. 

Ook de Chat met Fier zag een stijging van hulpvragen 
over seksuele uitbuiting.12 Online seksueel geweld en 
seksuele uitbuiting ver(drie)dubbelden zelfs: van 27 naar 
76 en van 27 naar 59 slachtoffers. Of er sprake is van 
daadwerkelijke stijging als gevolg van de lockdowns is 
niet te zeggen. Een andere verklaring voor de stijging is 
dat reguliere hulpdiensten niet goed bereikbaar waren of 
dat mensen meer tijd hadden om te piekeren waardoor 
ze graag met iemand wilden praten.

ALLEENSTAANDE MINDERJARIGEN 
VERDWIJNEN MET ONBEKENDE 
BESTEMMING

Het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
die met onbekende bestemming verdwijnen uit de 
asielopvang is gedaald in 2020. Van 550 naar 360 
kinderen. Waarschijnlijk vanwege de afgenomen 
migratie tijdens de lockdowns. De grootste groep 
vormt, net als de afgelopen jaren, jongens uit Marokko, 
Algerije en Afghanistan. De Beschermde Opvang is 
speciaal opgericht voor minderjarigen die (vermoedelijk) 
slachtoffer zijn van mensenhandel en extra bescherming 
nodig hebben. In 2020 zijn er afgerond slechts tien 
kinderen in de Beschermde Opvang geplaatst en minder 
dan vijf uit de Beschermde Opvang verdwenen. Hoewel 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen ook in 
andere Europese landen verdwijnen, is op Europees 
niveau nog geen onderzoek gedaan door de politie. Ook 
zijn er obstakels in de samenwerking en informatie-
uitwisseling tussen hulpverlening en politie over 
verschillende grenzen, als het gaat om de bescherming 
en het terugvinden van deze minderjarigen.

1.2 ANALYSE

A
N

A
LYSE
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VIETNAMEZEN

Sinds 2014 komen Vietnamese kinderen naar 
Nederland en verdwijnen deze kinderen na enkele 
dagen of weken, soms pas maanden. Zij willen naar het 
Verenigd Koninkrijk. Van 2015 tot en met 2019 zijn er 
97 Vietnamese kinderen Nederland binnengekomen 
en 93 daarvan zijn verdwenen. Mogelijk vanwege de 
lockdowns is het kleine aantal Vietnamese kinderen 
dat in 2020 is binnengekomen nog niet verdwenen. De 
verwachting is dat wanneer de grenzen weer opengaan, 
ook zij zullen verdwijnen. Mogelijk is de Brexit een 
obstakel om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. 
Vanuit politie en OM wordt nog steeds niet ingezet op 
strafrechtelijk onderzoek. Er is geen rechtsmacht omdat 
de uitbuiting zelf niet in Nederland plaatsvindt en de 
Vietnamese kinderen niet de Nederlandse nationaliteit 
bezitten. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat 
de mensenhandelaar/smokkelaar de Nederlandse 
nationaliteit bezit. Eén van de bovengenoemde meisjes 
heeft aangifte gedaan, maar de politie kan de zaak 
niet onderzoeken. Asiel is ook niet mogelijk voor 
Vietnamezen. Aan terugkeer wordt niet gewerkt. 

Vanwege gebrek aan toekomstperspectief zal het 
beloofde land, het Verenigd Koninkrijk, blijven lonken 
– en mogelijk is al voor de oversteek betaald. Na Essex 
39, waarbij ook twee Vietnamese jongens om het leven 
kwamen, die kort daarvoor in de Beschermde Opvang 
verbleven, is er dus niets veranderd. 

MISBRUIK IN RELATIE TOT 
TOERISME

Sinds zomer 2018 beheert Defence for Children – ECPAT 
het meldpuntkindersekstoerisme.nl. In 2020 zijn er 20 
meldingen gemaakt, waarvan vijf in het buitenland (vorig 
jaar waren dit er 22, twee derde van het totaalaantal 
meldingen). Vanwege reisbeperkingen kregen we flink 
minder meldingen. De meeste meldingen gingen over 
online kindermisbruik.

GEEN DATA 

Cijfers over het aantal weglopers uit gesloten 
instellingen: meisjes die daar geplaatst zijn vanwege 
loverboyproblematiek, zijn niet beschikbaar. Deze cijfers 
zijn wel beschikbaar voor de Beschermde Opvang. Voor 
Nederlandse kinderen wordt bij verdwijningen niet 
specifiek de leeftijd en geslacht en omstandigheden 
bijgehouden. Noch door de politie, noch door de 
jeugdzorg. Hier zijn dus geen cijfers van. 

Cijfers over strafrechtelijke procedures en slachtoffers 
van seksuele kinderuitbuiting, specifiek van de 
individuele beoordeling en beschermingsmaatregelen 
die de EU-richtlijn slachtofferrechten vereist, zijn niet 
beschikbaar

CARIBISCH NEDERLAND

Cijfers over Caribisch Nederland zijn al jaren niet 
beschikbaar. 

A
N

A
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