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Over CoMensha
CoMensha is hèt landelijke coördinatiecentrum tegen mensenhandel in Nederland. CoMensha heeft vanuit het Ministerie van
Veiligheid en Justitie de opdracht gekregen om de feiten over de aard en omvang van slachtoffers van mensenhandel in Nederland
te registreren. Daarnaast coördineert CoMensha hulp en opvang voor slachtoffers van mensenhandel. Hiermee heeft CoMensha
een unieke positie in Nederland. CoMensha informeert, geeft voorlichting, training, gevraagd en ongevraagd advies en beïnvloedt het
beleid met betrekking tot mensenhandel in Nederland. CoMensha werkt nauw samen met de Politie, de Koninklijke Marechaussee,
verschillende ministeries en gemeenten, maar ook met andere NGO’s, opvanginstellingen, jeugdzorginstellingen en de advocatuur.
CoMensha werkt altijd vanuit het slachtofferperspectief.

Registratie
CoMensha brengt slachtoffers van mensenhandel in beeld. Dat doen we door aanmeldingen van slachtoffers van mensenhandel
te registreren en anoniem over hen te rapporteren. Wij laten weten hoe oud ze zijn, waar ze vandaan komen en in welke sector de
uitbuiting plaatsvond. CoMensha verzamelt deze gegevens in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, onder andere
voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (NRM). Daarnaast gebruiken wij deze informatie
voor het signaleren van knelpunten, succesfactoren en tendensen in de uitvoering van het mensenhandelbeleid, alsmede voor
agendering en beleidsadvisering met betrekking tot de aanpak van mensenhandel.

Coördinatie van zorg en opvang
Slachtoffers hebben recht op een veilige opvang en andere voorzieningen, zoals (medische) zorg en juridische bijstand. Hebben ze
opvang, een advocaat of bijvoorbeeld een dokter nodig? CoMensha coördineert de opvang van, zorg voor en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. In Nederland worden slachtoffers van mensenhandel opgevangen in de categorale opvang mensenhandel
(COSM) en in de vrouwen- en maatschappelijke opvang. Een veilige omgeving is een absolute voorwaarde om slachtoffers van
mensenhandel te kunnen helpen. Zo kunnen zij een stabiele en nieuwe toekomst opbouwen. In Nederland of in het land van herkomst.

Informatie en advies
CoMensha informeert en adviseert overheden en ketenpartners en voorziet hen van relevante data, trends en ontwikkelingen met
betrekking tot de aanpak van mensenhandel. Informatie- en adviesvragers zijn vooral hulp- en opvangorganisaties, opsporingsdiensten,
advocaten en overheidsinstellingen die betrokken zijn bij slachtoffers van mensenhandel.

Volg CoMensha op social media!
/CoMensha
/comensha.nl
www.comensha.nl
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Voorwoord
Mensenhandel is in Nederland een groter probleem dan
menigeen denkt. Het kan bij u om de hoek plaatsvinden, zonder
dat u er weet van heeft. Mensenhandel is een ernstige schending
van de mensenrechten en een zeer zware vorm van criminaliteit.
Het is een probleem dat vele verschijningsvormen kent, zoals
misbruik in de prostitutiesector, arbeidsuitbuiting, handel in
menselijke organen en gedwongen criminaliteit. Er is sprake van
dwang met het doel personen uit te buiten. Vaak is er ook sprake
van extreme vormen van geweld.
Voor u liggen onze jaarcijfers 2015. Het overzicht van het aantal
(mogelijke) slachtoffers van mensenhandel dat bij ons in 2015
is aangemeld, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en de sector
waarin de uitbuiting heeft plaatsgevonden. Ook geven wij inzicht
in het aantal keren dat wij opvang hebben verzorgd en waar
we deze opvang hebben kunnen realiseren. Tevens wordt een
overzicht gegeven van onze dienstverlening op het gebied van
voorlichting, training, opleidingen en workshops.
Cijfers. Achter elk cijfer schuilt een triest verhaal. Een verhaal
over mensenhandel. Verhalen van onschuldige mensen. Misleid,
uitgebuit, gedwongen tot handelingen die hij of zij niet wil. Enkele
verhalen worden verteld in dit verslag. Het zijn er maar een paar
van alle 1321 verhalen die bij ons zijn binnengekomen. Neem ze
ter harte en laat u raken door de verhalen achter de cijfers. Open
uw ogen voor mensenhandel!

Slachtoffers in Beeld
Alhoewel de Global Slavery Index (GSI) het aantal slachtoffers
van mensenhandel in Nederland op 17.500 schat, werden
bij ons 1321 (mogelijke) slachtoffers gemeld. Het aantal
gemelde (mogelijke) slachtoffers is een daling van 15% ten
opzichte van 2014. Deze daling is te verklaren doordat één
van de ketenpartners, de Koninklijke Marechaussee, gezien de
problematiek rondom de instroom van vluchtelingen prioriteit
heeft moeten geven aan mensensmokkel.

De daling zegt niets over het aantal daadwerkelijke slachtoffers
in Nederland. De discrepantie tussen het aantal (mogelijke)
slachtoffers dat bij ons gemeld wordt en het door GSI geschatte
aantal slachtoffers, onderstreept de urgentie van ‘het melden’
bij CoMensha. Hoe meer en beter ketenpartners melden, des te
meer zicht op de werkelijke aard en omvang van het probleem.

Verzelfstandiging van CoMensha
Het jaar 2015 kenmerkte zich door vele veranderingen voor de
organisatie. De ontvlechting met de Federatie Opvang, die in
2014 in gang gezet is, is in 2015 volledig voltooid. Dit heeft erin
geresulteerd dat CoMensha, na ruim 14 jaren, per 1 april 2015
weer volledig zelfstandig en onafhankelijk is geworden. Met
de verzelfstandiging, het aanstellen van een eigen directeur
en het betrekken van een nieuw pand, kan CoMensha de
exclusieve focus richten op mensenhandel en heeft CoMensha
de mogelijkheid haar onafhankelijke stem te laten horen binnen
de ketensamenwerking. We zullen ons onverminderd blijven
richten op de slachtoffers van mensenhandel. Zeker ook in deze
tijd waarin het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt fors
toeneemt en het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft
stijgt, geldt dat de risico’s op mensenhandel toenemen. Wij zullen
onvoorwaardelijk aandacht blijven vragen voor de belangen
van de slachtoffers en zullen bij het signaleren van knelpunten,
gevraagd en ongevraagd voorstellen voor verbeteringen in de
aanpak van mensenhandel blijven doen. Daarom is er ook in
2015 wederom veel aandacht geweest voor een goede relatie
met de belangrijke ketenpartners. Alleen door op een goede
wijze samen te werken met onze ketenpartners, kunnen we
succes boeken in de aanpak van mensenhandel.

Dank
Mijn dank gaat uit naar alle ketenpartners van CoMensha.
Als directeur/bestuurder van CoMensha merk ik een grote
bereidwilligheid tot het intensiveren van de goede samenwerking
in de keten. Dat is een belangrijke voorwaarde om mensenhandel
te bestrijden. Alleen samen kunnen we succesvol zijn in de
aanpak van mensenhandel!
Dank gaat ook uit naar de medewerkers van CoMensha. Zij
voeren hun taken dagelijks met grote inzet en betrokkenheid uit.
Passie en professionaliteit gaan hand in hand! Dank voor jullie
inzet!
Moderne slavernij komt meer voor dan we ons realiseren.
Wij blijven ons inzetten voor de belangen en rechten van de
slachtoffers. Dank voor uw steun!
Mevr. drs. Ina H.R. Hut
Directeur/bestuurder CoMensha

Thema beeldmateriaal jaarverslag: ‘Onzichtbaar?’
Slachtoffers van mensenhandel… Wie zijn ze? Waar vind je ze? Wie lopen het risico slachtoffer te worden? Mensenhandel is dichtbij, maar lang niet altijd
zichtbaar. Slachtoffers van mensenhandel kunnen zowel man als vrouw, jongen of meisje zijn en komen uit alle windstreken en uit alle lagen van de
bevolking. Mensenhandel vindt plaats onder uw ogen, vaak zonder dat u zich daarvan bewust bent. Het thema van het beeldmateriaal van het jaarverslag
2015 is daarom: ‘Onzichtbaar?’.
In dit Jaarverslag is een selectie van beeldmateriaal opgenomen waarop in eerste instantie een alledaags beeld is te zien.
U ziet minder snel dat er op de foto’s sprake is, of kan zijn, van mensenhandel. Maar als u goed kijkt, kunt u het zien.
CoMensha brengt mensenhandel in beeld, geeft slachtoffers een gezicht, maakt mensenhandel zichtbaar.

Disclaimer Jaarcijfers 2015
Alhoewel wij in het jaarverslag spreken over ‘slachtoffers van mensenhandel’, laten de cijfers van CoMensha in dit jaaroverzicht zien hoeveel ‘(mogelijke)
slachtoffers van mensenhandel’ er in 2015 zijn geïdentificeerd en bij ons zijn aangemeld. De reden waarom er van ‘mogelijke slachtoffers’ wordt gesproken,
is dat er in de ketenaanpak van mensenhandel geen eenduidige definitie is van de criteria waaraan een persoon moet voldoen om als ‘echt’ slachtoffer te
worden aangemerkt. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk het slachtofferschap te koppelen aan de veroordeling van een verdachte: vaak lukt het niet om een
verdachte op te sporen en/of willen of durven slachtoffers geen aangifte doen. Het gaat veelal om ‘zachte’ informatie bij de inschatting of er sprake is van
een slachtoffer: een bepaalde combinatie van signalen die los van elkaar niets met slachtofferschap te maken hebben, vormen in combinatie juist een
sterke aanwijzing van mensenhandel.
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Jaarcijfers 2015

Acht belangrijke gesignaleerde ontwikkelingen in 2015 in het kort samengevat

1. Er zijn minder slachtoffers van mensenhandel
aangemeld.
In 2015 zijn er in totaal 1321 slachtoffers aangemeld bij
CoMensha. Ten opzichte van 2014 is dit een afname van 15%.

2. Verzoeken om opvang: 206
CoMensha bemiddelt bij opvang voor cliënten. Dat kan
om de eerste opvang gaan, maar ook om vervolgopvang.
In totaal heeft CoMensha in 2015 206 verzoeken om opvang
ontvangen van 186 cliënten. In vergelijking met 2014 is dit
een stijging van 15 verzoeken.

3. Er zijn minder aanmeldingen tot taakstelling.
In 2015 zijn er 24 nieuwe cliënten bij CoMensha aangemeld
voor de taakstelling. Dit is een daling ten opzichte van 2014
toen er 55 cliënten werden aangemeld. Deze terugloop is
zeer waarschijnlijk te verklaren door de lange wachttijden
voor het beschikbaar komen van een passende woning.
Van de 24 nieuwe cliënten hebben 17 cliënten woonruimte
gekregen in het kader van de taakstelling in 2015. Een
relatief groot deel van de gehuisveste cliënten heeft woonruimte gekregen in een zogenaamde doorstroomwoning.

4. Politie meldt de meeste slachtoffers
van mensenhandel aan.
CoMensha registreert naast de gegevens over slachtoffers
van mensenhandel ook de organisaties die bij CoMensha
aanmelden. In 2015 is de Politie de grootste melder met 43%
van het totaal, gevolgd door de groep ‘overige instanties’ met
17%, de marechaussee met 12% en de regiocoördinatoren
met 11% van het totaal aantal meldingen.¹

6a. Het merendeel van de aangemelde vrouwelijke
slachtoffers werd uitgebuit in de seksuele
dienstverlening.
Net als voorgaande jaren zijn ook in 2015 de meeste
vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel aangetroffen in
de categorie ‘seksuele dienstverlening’ (75%), gevolgd door
de categorie ‘onbekend’ (10%).

6b. De meeste mannelijke slachtoffers in de
gereguleerde arbeid of dienstverlening.
De meeste mannelijke slachtoffers van mensenhandel zijn
uitgebuit in de categorie ‘gereguleerde arbeid of dienstverlening’ (60%), gevolgd door de categorie ‘onbekend’ (27%).

7. De meeste aangemelde slachtoffers zijn overwegend
(jong) volwassen.
De meeste aangemelde slachtoffers zijn overwegend (jong)
volwassen. De groep vrouwen tussen 24 en 30 is het grootst,
namelijk 237 slachtoffers. Bij de mannen is de
groep tussen 15 en 17 jaar (minderjarig) het grootst, namelijk
59 slachtoffers.

8. Er zijn minder slachtoffers van loverboytechnieken
aangemeld.
In 2015 heeft CoMensha 119 slachtoffers van
loverboytechnieken geregistreerd. Dat is een daling ten
opzichte van 2014 toen in 216 gevallen is aangegeven dat er
sprake was van loverboytechnieken.

5. Het grootste gedeelte van de aangemelde
slachtoffers heeft de Nederlandse nationaliteit.
Bijna 33% van de bij CoMensha gemelde slachtoffers van
mensenhandel heeft de Nederlandse nationaliteit. De
Nederlandse nationaliteit staat daarmee, net als voorgaande
jaren, bovenin de top 5, gevolgd door Bulgarije, Roemenië,
Polen en Hongarije.
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“Voor de bestrijding van mensenhandel is het cruciaal om consequent
slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha te melden. Alleen dán
krijgen we goed inzicht in mensenhandel in Nederland en kan er goed
en effectief beleid voor slachtoffers worden ontwikkeld”

1. Minder slachtoffers van mensenhandel aangemeld

2. Meer verzoeken om opvang: 206

Onderstaande grafiek 1 toont de ontwikkeling van het aantal bij
CoMensha aangemelde slachtoffers van mensenhandel vanaf
1998. In 2015 zijn er in totaal 1321 slachtoffers aangemeld bij
CoMensha. Ten opzichte van 2014 is dit een afname van 15%.

CoMensha bemiddelt naar opvang voor cliënten. Dat kan om de
eerste opvang gaan, maar ook om vervolgopvang.
In totaal heeft CoMensha in 2015 206 verzoeken om opvang
ontvangen van 186 cliënten. In vergelijking met 2014 is dit een
stijging van 15 verzoeken.
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Grafiek 1 - Totaal aantal meldingen per jaar
CoMensha maakt onderscheid in drie categorieën
aanmeldingen. Zie bijlage 1 voor meer informatie per categorie.

Cliënten die in 2015 zijn aangemeld en een verzoek om
eerste opvang hebben;
Cliënten die in 2015 zijn aangemeld en een verzoek om
vervolgopvang hebben;
Cliënten die voor 1 januari 2015 zijn aangemeld met
een verzoek om eerste opvang;
Cliënten die voor 1 januari 2015 zijn aangemeld met
een verzoek om vervolgopvang.

Tabel 1 maakt duidelijk hoeveel opvangverzoeken er per
categorie zijn ontvangen en waar de cliënten zijn geplaatst.

Opvangverzoeken
168 cliënten 2015

18 cliënten aangemeld voor 2015

Totaal 186

Eerste opvang

Vervolg opvang

Eerste opvang

Vervolg opvang

113

12

5

3

133

Vrouwenopvang/Maatschappelijke opvang

8

6

Crisis-/politiebed

8

Noodbed

7

Niet meer nodig

28

COSM

Nog niet geplaatst

Totaal
Tabel 1 - Verzoeken om opvang in 2015
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206

7
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1

1

166

19

14

²

4

Doordat CoMensha dit onderscheid sinds 2014 maakt, zijn de aantallen
opvangverzoeken van voor 2014 niet zonder meer te vergelijken met de aantallen
vanaf 2014. Tot 2014 maakte CoMensha enkel melding van het aantal slachtoffers
van mensenhandel die dat jaar een verzoek om eerste opvang had gedaan. Het
nieuwe registratiesysteem van CoMensha, CVS, maakt het mogelijk om ook te
rapporteren over de drie andere categorieën.
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Van de 186 cliënten waarvoor CoMensha in 2015 opvang heeft
gezocht, zijn 133 cliënten geplaatst in de Categorale Opvang
voor Slachtoffers van Mensenhandel (COSM), 15 cliënten
konden terecht in de vrouwenopvang/ maatschappelijke
opvang, 12 cliënten zijn geplaatst op een crisis- of politiebed
en 7 cliënten op een noodbed. In de loop van het jaar hebben
35 cliënten afgezien van opvang en voor 4 cliënten was de
bemiddeling naar opvang nog niet afgerond op 31 december
2015.
Zoals uit bovenstaande tabel is op te maken, worden
veel slachtoffers geplaatst in de Categorale Opvang voor
Slachtoffers van Mensenhandel (COSM). Echter, niet alle
slachtoffers van mensenhandel kunnen in een COSM
terecht. De reden hiervan is dat niet alle cliënten aan de
toelatingscriteria voldoen. Er kan in principe alleen in de COSM
geplaatst worden als de cliënt:
• in de bedenktijd zit voor aangifte;
• een niet-Nederlandse nationaliteit heeft;
• niet eerder een hulpverleningstraject heeft doorlopen.
Voor de cliënten die niet aan deze criteria voldoen - omdat zij
bijvoorbeeld al aangifte hebben gedaan en/of de Nederlandse
nationaliteit bezitten - bemiddelt CoMensha voor een plek in de
vrouwen- en maatschappelijke opvang.
Dat gebeurt ook als een cliënt behoefte heeft aan
vervolgopvang.³ Vervolgopvang kan nodig zijn als een cliënt
verhuist of als het hulpaanbod ergens anders beter aansluit bij
de behoeften van de cliënt. CoMensha werkt hiervoor samen
met een groot aantal opvanginstellingen.

3. Minder aanmeldingen taakstelling, meer huisvesting
in doorstroomwoning
Gemeentes hebben een taakstelling. Dit betekent dat ze de
opdracht hebben om ieder half jaar een vastgesteld aantal
vergunninghouders binnen hun gemeentegrenzen een
woning aan te bieden. Per 1 maart 2012 vallen slachtoffers
van mensenhandel die voldoen aan bepaalde voorwaarden
ook onder de taakstelling. Gemeentes mogen slachtoffers
mensenhandel daardoor opvoeren voor de taakstelling.
Deze regeling is vooral geschikt voor cliënten die klaar zijn
om zelfstandig te gaan wonen en biedt dus een andere
mogelijkheid voor cliënten om uit een opvanginstelling te
stromen.
In 2015 zijn er 24 nieuwe cliënten bij CoMensha aangemeld
voor de taakstelling. Dit is een daling ten opzichte van 2014
toen er 55 cliënten werden aangemeld. Deze terugloop is zeer
waarschijnlijk te verklaren door de lange wachttijden voor het
beschikbaar komen van een passende woning.
Van de 24 nieuwe cliënten hebben 17 cliënten woonruimte
gekregen in het kader van de taakstelling in 2015. Een relatief
groot deel van de gehuisveste cliënten heeft woonruimte
gekregen in een zogenaamde doorstroomwoning. Deze
doorstroomwoningen staan in Rotterdam en in de omgeving
van Amsterdam. Drie cliënten staan op de wachtlijst voor een
doorstroomwoning, één cliënt heeft zelf woonruimte gevonden
en twee cliënten hebben de aanmelding ingetrokken (in verband
met een asielaanvraag, respectievelijk een verhuizing naar het
buitenland).
Aanmeldingen taakstelling 2015

³

De Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (COSM) regelt meestal
zelf vervolgopvang, maar andere instellingen maken gebruik van de kennis van
CoMensha.
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24

Aangemeld bij COA:

1

Op wachtlijst doorstroomwoning:

3

Naar doorstroomwoning:

17

Zelf woonruimte gevonden:

1

Aanmelding ingetrokken:

2

Tabel 2 - Status van aanmeldingen taakstelling 2015

Totaal sinds het begin van de pilot

Wist je dat…

Sinds de start van de pilot in 2012 zijn 161 cliënten bij
CoMensha aangemeld voor woonruimte in het kader van de
taakstelling. Daarvan hebben 63 mensen woonruimte gekregen;
52 in een doorstroomwoning en 11 in een reguliere woning.
Veel van de andere cliënten die zich voor de taakstelling hebben
aangemeld, vinden zelf woonruimte of trekken de aanmelding
voor de taakstelling in.

in onze mobiele telefoons vaak tin en coltan uit Congo is
verwerkt? En dat op grote schaal moderne slaven worden
ingezet voor de winning van deze grondstoffen?

Inmiddels hebben ook 25 cliënten hun doorstroomwoning weer
verlaten, o.a. omdat de B8.3 en/of het recht op voorzieningen
is verlopen, omdat er eigen woonruimte is gevonden, omdat
er gekozen is voor terugkeer naar land van herkomst en in
één geval omdat er een niet-tijdelijke verblijfsvergunning is
toegekend.

4. Politie meldt meeste slachtoffers van
mensenhandel aan
CoMensha registreert naast de gegevens over slachtoffers
van mensenhandel ook het aantal aanmeldingen bij CoMensha
per meldende organisatie. In 2015 is de Politie de grootste
melder met 43% van het totaal, gevolgd door de groep
'overige instanties' met 17%, de marechaussee met 12% en de
regiocoördinatoren met 11% van het totaal aantal meldingen.4
Politie en marechaussee handelen daarmee conform
hoofdstuk B8 van de Vreemdelingencirculaire 2000. Daarin is
vastgelegd dat de Politie en de marechaussee slachtoffers
van mensenhandel bij de geringste aanwijzing bij CoMensha
moeten melden. Overigens is het aanleveren van gegevens
aan CoMensha door Politie en marechaussee nog altijd geen
vanzelfsprekendheid. CoMensha investeert veel tijd om met
opsporingsdiensten en andere partijen om de tafel te zitten en
aandacht te vragen voor de meldplicht.
Zie bijlage 3 voor een overzicht van aanmelders met een
uitsplitsing naar het aantal minder- en meerderjarige
slachtoffers en hun nationaliteit.

Regiocoördinatie
11%

ISZW
7%

Jongereninstelling
7%

KMar 12%
Opvanginstelling
3%

Politie 43%
Overigen 17%

Diagram 1 - Aanmelders in 2015 in percentages

4

‘Politie’ omvat: Vreemdelingenpolitie, Recherche en Landelijke Eenheid.
‘Overige instanties’ omvat o.a. buitenlanders-/vluchtelingen-/Asiel organisaties,
maatschappelijke dienstverlening en advocatuur. Sommige cliënten worden
door meer dan één instantie aangemeld; in dit overzicht van aanmelders zijn alle
aanmeldingen meegenomen, in tegenstelling tot de overige overzichten.
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6. Meeste vrouwen uitgebuit in seksuele
dienstverlening, meeste mannen in gereguleerde
arbeid of dienstverlening

5. Meest voorkomende nationaliteit is
de Nederlandse nationaliteit
Een derde deel van de bij CoMensha gemelde slachtoffers
van mensenhandel heeft de Nederlandse nationaliteit. De
Nederlandse nationaliteit staat daarmee, net als voorgaande
jaren bovenin de top 5, gevolgd door Bulgarije, Roemenië,
Polen en Hongarije.

CoMensha maakt sinds 2013 gebruik van de Europese Richtlijn
om de vorm van uitbuiting aan te duiden. In de Europese
Richtlijn Directive 2011/36/EU wordt in art. 2.3 een vijftal
uitingsvormen onderscheiden, namelijk door het slachtoffer
met middelen zoals dwang te bewegen tot:
• seksuele dienstverlening
• ‘gereguleerde’ arbeid of dienstverlening
• bedelarij
• criminaliteit
• afstaan van organen

Ten opzichte van 2014 is de top 5 van meest voorkomende
nationaliteiten nauwelijks veranderd. Zie bijlage 4 voor meer
informatie over nationaliteiten.
2013

2014

2015

Nederland

455

Nederland

468

Nederland

Roemenië

193

Roemenië

216

Bulgarije

434
132

Hongarije

172

Bulgarije

154

Roemenië

129

Bulgarije

123

Polen

99

Polen

92

Nigeria

54

Hongarije

96

Hongarije

50
45

Guinee

51

Filipijnen

75

Nigeria

Sierra Leone

33

Nigeria

42

Vietnam

30

China

31

Guinee

35

Afghanistan

28

Polen

22

Eritrea

32

Filipijnen

24

Filipijnen

16

Sierra Leone

22

Uganda

24

Tabel 3
Meest voorkomende nationaliteiten in de periode 2013 t/m 2015

In 2015 is, net zoals in voorgaande jaren, het merendeel
van de aangemelde slachtoffers uitgebuit in de seksuele
dienstverlening, gevolgd door de sector gereguleerde arbeid of
dienstverlening.

28
1

Seksuele dienstverlening

1
186

Gereguleerde arbeid
of dienstverlening

29

Gedwongen criminaliteit
Gedwongen bedelarij

262
837

Nog niet gewerkt
Orgaanhandel
Onbekend

Diagram 2 - Sectoren van uitbuiting 20155

5

Iedere sector is afzonderlijk geteld; het totaal aantal is dus hoger dan het
aantal aangemelde slachtoffers, omdat een slachtoffer in meerdere sectoren
kan zijn uitgebuit.
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Zowel in de sector ‘afstaan van organen’ als ook in de sector
‘gedwongen bedelarij’ is één slachtoffer aangemeld.

Herhaald slachtofferschap
CoMensha ontving recentelijk een melding van arbeidsuitbuiting van een groot aantal Filipijnse mannen, werkzaam in de
binnenvaart (23 slachtoffers). De slachtoffers waren geworven in de Filipijnen onder het voorwendsel dat ze in Nederland als
matroos goed betaald werk zouden krijgen. Werkvergunningen, verzekeringen en huisvesting zou voor hen worden geregeld.
Valse beloftes! Ze werden onderbetaald, gedwongen hun paspoort in te leveren, moesten lange werkdagen maken en kregen te
maken met dreiging tot uitzetting. Eén van de mannen kreeg een ernstig ongeluk aan boord. Hij bleek niet verzekerd te zijn. De
organisatie wilde zijn medische kosten niet betalen en beëindigde per direct het contract. Toen de zaak aan het licht kwam, deed
de Filipijnse hoofdverdachte zich voor als tussenpersoon en woordvoerder van de slachtoffers richting de politie, ISZW en de
advocaat van de slachtoffers. Hij lichtte de Filipijnse mannen vals voor en buitte hen opnieuw uit, waardoor ze voor de tweede
keer slachtoffer werden. Een deel van de slachtoffers ging uiteindelijk gedesillusioneerd terug naar de Filippijnen, een ander deel
vond elders in Europa werk.

Wanneer de aanmeldingen worden opgesplitst naar geslacht, ontstaan de volgende overzichten:
28

0

Seksuele dienstverlening

1
111

27

32

Gereguleerde arbeid
of dienstverlening
75

Gedwongen criminaliteit
97
Gedwongen bedelarij
805

Nog niet gewerkt
Orgaanhandel

1
0
0

165
2

Onbekend

Diagram 3 - Soort uitbuiting vrouwen 2015
Net als voorgaande jaren zijn ook in 2015 de meeste
vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel aangetroffen in
de categorie ‘seksuele dienstverlening’ (75%), gevolgd door de
categorie ‘onbekend’ (10%).

Diagram 4 - Soort uitbuiting mannen 2015
De meeste mannelijke slachtoffers van mensenhandel zijn
uitgebuit in de categorie ‘gereguleerde arbeid of dienstverlening’
(60%) gevolgd door de categorie ‘onbekend’ (27%).
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7. Meeste slachtoffers van mensenhandel
(jong) volwassen

8. Minder slachtoffers van loverboytechnieken
aangemeld

CoMensha registreert onder andere de leeftijd van een
slachtoffer van mensenhandel bij aanmelding. Uit deze
informatie blijkt dat de aangemelde slachtoffers overwegend
(jong) volwassen zijn. De groep vrouwen tussen 24 en 30 is
het grootst, namelijk 237 slachtoffers; bij de mannen is de
groep tussen 15 en 17 jaar (minderjarig) het grootst, namelijk
59 slachtoffers. Er is overigens ook een redelijk grote groep
slachtoffers waarvan de exacte leeftijd niet bekend is, meestal
betreft het hier een meerderjarig slachtoffer.

In 2012 heeft de minister van Veiligheid & Justitie de Tweede
Kamer in het kader van het project “Rijksbrede Aanpak
Loverboys” toegezegd dat CoMensha voortaan apart melding
zou maken van het aantal cliënten waarbij er sprake is van
loverboytechnieken.

CoMensha heeft sinds 2013 de leeftijdstabel 18 t/m 23
gesplitst in een tabel van 18 t/m 20 en 21 t/m 23. De reden
hiervoor is dat in de nieuwe Wet regulering prostitutie en
bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) de leeftijd om in de
prostitutie te mogen werken wellicht van 18 naar 21 jaar gaat.
Om de komende jaren de leeftijden goed te kunnen vergelijken
is de leeftijdsverdeling aangepast.
Totaal

vrouw

Het gaat hierbij om technieken waarbij mannen (en soms
vrouwen) hun slachtoffer aan zich binden met als vooropgezet
plan uitbuiting en voordeel behalen uit de liefde van het
(mogelijke) slachtoffer. De meldende instantie geeft aan
CoMensha aan of er gebruik is gemaakt van deze techniek.
In 2015 heeft CoMensha 119 slachtoffers van
loverboytechnieken geregistreerd. Dat is een daling ten
opzichte van 2014 toen in 216 gevallen is aangegeven dat er
sprake was van loverboytechnieken.
De leeftijd van de meeste slachtoffers van loverboytechnieken
ligt tussen de 15 t/m17 en 18 t/m 20 jaar, net zoals in 2014.
Alle aangemelde slachtoffers zijn vrouw.
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Slachtoffers van loverboytechnieken; leeftijdsgroepen
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Grafiek 2 - Verdeling leeftijdsgrepen 2015

t/m 14

12

15 t/m 17

46

18 t/m 20

37

21 t/m 23

8

24 t/m 30

9

31 t/m 40

2

41+

1

Onbekend6

Totaal
6

Van deze slachtoffers is bekend dat 1 van hen minderjarig is en 2 meerderjarig.

16 Het beeld van 2015

4

119

Tabel 4
Aantal slachtoffers van loverboytechnieken per leeftijdsgroep

De meeste slachtoffers van loverboytechnieken (108) hebben
de Nederlandse nationaliteit. De overige nationaliteiten worden
om privacyredenen (mogelijke herleidbaarheid) niet genoemd.
Van 2 slachtoffers is de nationaliteit onbekend.
Voor meer informatie over slachtoffers van loverboytechnieken
zie bijlage 6.

Slachtoffers van loverboytechnieken; nationaliteit en 18-/18+
Nationaliteit

18-

18+

Onbekend

Totaal

Nederland

57

50

1

108

Overig

2

Onbekend

Totaal

59

7

9

2

2

59

1

119

Tabel 5
Nationaliteit en minder- of meerderjarigheid slachtoffers
van loverboytechnieken

Groente oogsten

CoMensha kreeg een aanmelding van ISZW van een Bulgaars
gezin (echtpaar, dochter van 14 jaar en zoon van 17 jaar).
Het gezin kwam naar Nederland omdat ze in Bulgarije geen
werk konden vinden. Ze waren in contact gekomen met een
man die arbeidskrachten zocht in Nederland. Voor het regelen
van het werk moest het gezin €1200 betalen. De eerste twee
weken zouden ze het geld aan de man hebben afbetaald,
daarna zouden ze €1200 per week verdienen met het plukken
van komkommers. In werkelijkheid kregen ze geen geld voor
hun werkzaamheden. Wanneer ze de baas tegenspraken werd
gedreigd met terugsturen naar Bulgarije. Ze werden door hem
vernederd en uitgescholden. Op de werkvloer mochten ze
met niemand praten, geen pauze nemen om iets te eten of te
drinken, niet naar het toilet en ze werden constant in de gaten
gehouden. Ze sliepen op matrassen in een woning met twintig
mensen, onder erbarmelijke omstandigheden. Toen ze kritiek
uitten, werden ze op straat gezet en hebben ze hulp gezocht.
CoMensha plaatste het gezin in eerste instantie in een hotel,
vervolgens konden ze naar een opvanginstelling. Inmiddels
heeft het gezin elders in Nederland een veilige plek gevonden.
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Bijlage 1

Aanmelding per categorie
In deze bijlage is meer informatie terug te vinden over de (nieuwe) aanmeldingen
van slachtoffers van mensenhandel in 2015 heeft ontvangen en de onderverdeling
in categorieën die CoMensha hanteert.

CoMensha maakt bij de registratie gebruik van een onderverdeling gebaseerd op haar drie belangrijkste diensten: registratie van
slachtoffers van mensenhandel, coördinatie van opvang en hulpverlening en het geven van informatie en advies.
•

Registratie: aanmeldingen van slachtoffers die geregistreerd worden om een beeld te krijgen van de aard en omvang van
de groep slachtoffers, zonder dat deze cliënten een hulp- of adviesvraag hebben voor CoMensha.
Registratie en Opvang: aanmeldingen van slachtoffers die een opvangplaats nodig hebben, waarbij CoMensha ook bemiddelt in
het vinden van een plek en coördineert de opvang.
Registratie van verzoeken om Informatie en Advies: het registreren van vragen van hulpverleners, opsporingsdiensten en
particulieren over een aspect van de begeleiding of situatie van een slachtoffer. Het betreft hier vragen over cliënten die niet in de
opvang verblijven, maar zelfstandig wonen. CoMensha doet voor deze cliënten vaak ook de regiocoördinatie.

•
•

Onderstaande tabel laat zien dat er in 2015 voor iedere categorie een absolute afname is in het aantal verzoeken. Wel is er een
kleine procentuele toename in het aantal aangemelde slachtoffers met een opvangverzoek ten opzichte van 2014 (van ca 11% naar
ca 13% in 2015)7.

1400
1200

1181

1114

1053

1000
800
600
400
200

212
111

211

169

168

100

0
2013
Registratie

Registratie en Opvang

2014

2015

Registratie en, Informatie en Advies

Grafiek 1, bijlage 1
Aantal aanmeldingen per categorie in de periode 2013 t/m 2015

7

Het betreft hier alleen de nieuwe aanmeldingen van slachtoffers met een
opvangverzoek. Het totaal aantal opvangverzoeken dat in 2015 behandeld is, is
hoger, zoals in punt 2 (meer verzoeken om opvang) is uitgelegd.
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Bijlage 2

Overzicht plaatsing in opvanginstellingen
Deze bijlage geeft een overzicht van de opvanginstellingen die op verzoek
van CoMensha slachtoffers van mensenhandel hebben opgevangen.

Aangemeld in 2015

Aangemeld voor 2015

1e opvang

Vv-opvang

1e opvang

Vv-opvang

Opvanginstelling

V

V

V

V

COSM ACM

42

COSM PMW

43

M

COSM JADE

28

Crisisbed / Politiebed Jade Zorggroep

6

Crisisbed / Politiebed ACM

M

M

M

4

2

56

4

1

1

49
28

2

1

Crisisbed / Politiebed Shop

1

7

1

4

1

MO Humod 24 uursopvang Almelo

1

1

1

MO Arosa mannenopvang

1

Mannenopvang Wende de Schutse

1

Mannenopvang Passantenhotel

1

VO het Kopland

Totaal

8

1

2

1

4
1

1

1

VO ACM

1

1

VO Kompaan en De Bocht

2

2

VO Moviera Apeldoorn

1

1

VO Moviera Oosterbeek
VO FierFryslân

1

1

1

1

VO Wende

1

Noodbed Mannenopvang Passantenhotel

1

1

1

Noodbed ACM

4

4

Noodbed PMW Noodbed

1

1

Noodbed Kompaan en De Bocht

1

Totaal

98

1

38

15

3

7

0

3

3

167

Tabel 1, bijlage 2 - Overzicht van opvanginstellingen waar CoMensha slachtoffers van mensenhandel heeft geplaatst8

8

Het betreft hier alle opvangverzoeken in 2015; zowel van slachtoffers die voor het
eerst in 2015 zijn aangemeld als van slachtoffers die voor 2015 aangemeld..
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Bijlage 3

Aanmelders
In deze bijlage is meer informatie terug te vinden over de aanmelders van
(nieuwe) aanmeldingen van slachtoffers van mensenhandel in 2015.

Aantal aanmeldingen per regio
CoMensha registreert ook de regio van waaruit een aanmelding wordt gedaan. Hierbij maakt CoMensha gebruik van de indeling
van Nederland zoals de Politie die heeft gemaakt, namelijk de 10 Politie-eenheden en een Landelijke eenheid. Daarnaast vermeldt
CoMensha de KMar-districten en de SZW-regio’s apart omdat de grenzen van deze gebieden niet overeenkomen met de grenzen van
de politie-eenheden.
In onderstaande tabellen is te lezen hoeveel aanmeldingen CoMensha per type aanmelder uit welke regio’s heeft ontvangen en of het
om een minderjarig of meerderjarig Nederlands slachtoffer ging òf om een minderjarig of meerderjarig niet-Nederlands slachtoffer.
Daarnaast is er een categorie onbekend; dit houdt in dat één van de variabelen leeftijd of nationaliteit ontbrak in de aanmelding9.
Slachtoffer
NL 18-

NL 18+

niet-NL 18-

niet-NL 18+

Onb.

Totaal

Politie

Aanmelder

110

202

13

319

5

649

KMar

1

2

174

1

178
103

SZW

1

1

100

1

Regiocoördinatie

44

62

3

47

10

166

Overige instanties

16

32

142

200

11

401

171

297

161

840

28

1497(10)

Totaal

Tabel 1, bijlage 3
Aantal aangemelde minder- en meerderjarige slachtoffers met Nederlandse en niet-Nederlandse nationaliteit per type aanmelder.
Aanmeldingen Politie per eenheid
140

131
117

120

98

100
80
60

59

60
34

40

19

20
0

53

49
24

5
Amsterdam

Den Haag

Landelijk

Limburg
Onbekend

MiddenNederland
niet-NL 18+

NoordHolland

NoordNederland

niet-NL 18-

NL 18+

OostBrabant

OostNederland

Rotterdam

Zeeland
West-Brabant

NL 18-

Grafiek 1, bijlage 3
Aantal aanmeldingen vanuit Politie per politie eenheid, onderverdeeld naar nationaliteit (NL/ niet-NL) en leeftijd (18-/ 18+)

9

CoMensha probeert zoveel mogelijk ontbrekende variabelen te achterhalen bij de
aanmelder, maar in een aantal gevallen is de betreffende variabele bij de aanmelder
ook niet bekend.

¹0 Het aantal aanmeldingen is hoger dan het aantal slachtoffers omdat een slachtoffer
door meerdere aanmelders aangemeld kan worden.
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Aanmeldingen KMar per district
100

Aanmeldingen SZW per regio
100

88

90

90
80

80

66

70

70

60

60

50

50
40

40
30
20
10
0

56
32

30

20

20

4
Nood-Oost

Schiphol

West

Zuid

Onbekend

12

10
0

niet-NL 18+

Arnhem

niet-NL 18-

Grafiek 2, bijlage 3
Aantal aanmeldingen vanuit KMar per district, onderverdeeld
naar nationaliteit (NL/ niet-NL) en leeftijd (18-/ 18+)

3

Amsterdam

NL 18+

Den Haag

Eindhoven

NL 18-

Grafiek 3, bijlage 3
Aantal aanmeldingen vanuit SZW per regio, onderverdeeld naar
nationaliteit (NL/ niet-NL) en leeftijd (18-/ 18+)

In onderstaande grafiek is het aantal aanmeldingen terug te vinden dat CoMensha van de regiocoördinatoren heeft ontvangen11.
Er zijn geen aanmeldingen vanuit regiocoördinatie Drenthe en Oost-Brabant zijn ontvangen. Dit had waarschijnlijk te maken met
het feit dat Drenthe tot eind 2015 nog geen regiocoördinator had en dat de regiocoördinator Oost-Brabant een gering aantal uren
ter beschikking had en een registratiesysteem dat niet specifiek naar mensenhandel vraagt.
Aanmeldingen regiocoördinatie
38

40

33

35

29

30

26

25

18

20

14

15
10
5
0

6
2
Amsterdam

0

0
Den Haag

Drenthe

Friesland

Groningen

Limburg

MiddenNederland

Oost
Brabant

OostNederland

Rotterdam

Grafiek 4, bijlage 3 | Aantal aanmeldingen vanuit regiocoördinatie per regio,
onderverdeeld naar nationaliteit (NL/ niet-NL), leeftijd (18-/ 18+) en geslacht (man/vrouw)
11 Regiocoördinatie Twente ontbreekt in dit overzicht. De reden hiervan is dat
CoMensha de werkgever van deze regiocoördinator is. De regiocoördinator plaatst
haar aanmeldingen zelf in het CVS van CoMensha. CoMensha benoemt zichzelf niet
als aanmelder in dit overzicht.
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Aanmeldingen overige instanties
180
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137

120
100
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72

60
40
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20

0

0
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Den Haag

Limburg

6

1
MiddenNederland

Noord
Holland

NoordNederland

Oost
Brabant

5
OostNederland

4

0

Rotterdam

ZeelandWest Brabant

2
Melding vanuit
Buitenand

Grafiek 2, bijlage 3 | Aantal aanmeldingen vanuit overige instanties per regio en buitenland, onderverdeeld naar nationaliteit
(NL/ niet-NL) en leeftijd (18-/ 18+). ‘Overige instanties’ omvat o.a. buitenlanders-/vluchtelingen-/asiel organisaties,
maatschappelijke dienstverlening en advocatuur.
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Bijlage 4

Nationaliteiten
In deze bijlage is meer informatie terug te vinden over de verschillende
nationaliteiten van de slachtoffers van mensenhandel. Hierbij is
onderscheid gemaakt in geslacht en meer- en minderjarigheid.

Tabel 1, bijlage 4
Meest voorkomende nationaliteiten onder vrouwelijke
slachtoffers uitgesplitst naar minder- en meerderjarigheid
Leeftijd onbekend

Tabel 2, bijlage 4
Meest voorkomende nationaliteiten onder mannelijke
slachtoffers uitgesplitst naar minder- en meerderjarigheid
Leeftijd onbekend

Meerderjarig

Meerderjarig

Nederland

3

Nederland

262

Overige

2

Polen

48

Overige

3

Roemenië

126

Totaal

2

Bulgarije

28

Totaal

6

Bulgarije

103

Nigeria

16

Hongarije

44

Filipijnen

13

Polen

40

India

12

Nigeria

27

Slowakije

8

Onbekend

18

Noordkorea

8

Uganda

17

Nederland

7

Marokko

13

China

6

Rusland

13

Uganda

5

Hongarije

5

Minderjarig
Nederland

159

Afganistan

10

Eritrea

10

Viëtnam

7

Syrië

5

Somalia

4

Overige

27

Totaal

222

Minderjarig
Afganistan

18

Viëtnam

15

Syrië

8

Eritrea

7

Overige

22

Totaal

70

Brazilië

11

Filipijnen

11

Marokko

5

China

10

Overige

41

Sierra Leone

8

Totaal

202

Guinee

8

Mongolië

7

Oekraine

7

Viëtnam

6

Dem.Rep. Congo

6

Turkije

5

Irak

5

Thailand

4

Indonesië

4

Overige

64

Totaal

819

Om privacyredenen, worden nationaliteiten die minder dan
vier keer voorkomen niet in de tabel genoemd. In totaal zijn
er 87 verschillende nationaliteiten bij CoMensha aangemeld.
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Bijlage 5

Sector van uitbuiting
In deze bijlage is meer informatie terug te vinden over de sectoren van
uitbuiting per geslacht, onderverdeeld naar meer- en minderjarigheid.

In onderstaande tabellen zijn de horizontale titels afgekort in
verband met de leesbaarheid.
SD = Seksuele dienstverlening
GA = ‘Gereguleerde’ arbeid of dienstverlening
GC = Gedwongen criminaliteit
GB = Gedwongen bedelarij
NNG = (nog) niet gewerkt
OH = Orgaanhandel
Onb = Onbekend
SD
Nationaliteit Leeftijd
NL

niet-NL

GA

V

M

18-

127

1

18+

243

3

onb

1

18-

15

1

18+

402

27

onb

2

GC

V

M

V
1

3

4

7

1

2

GB
M

155

NNG
M

1
17

V

OH
M

V

Onb
M

V

M

Totaal

18

13

1

161

5

12

1

278

1

47

64

131

37

8

745

1

1

4

2
92

V

2

4

1

1

3

18onb

18+

15

2

2

onb

Totaal

805

32

97

165

27

2

1

0

28

0

0

1

1

20

1

1

111

75

1344

Tabel 1, bijlage 5
Aantal gemelde sectoren van uitbuiting uitgesplitst naar geslacht en minder- en meerderjarigheid

Wist je dat…

graftombes die je in Nederland koopt, vaak in India zijn
geproduceerd? Vele malen goedkoper dan hier, maar
gemaakt door moderne slaven die onder erbarmelijke
omstandigheden hun werk moeten doen!
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Bijlage 6

Slachtoffers van loverboytechnieken
In deze bijlage is meer informatie terug te vinden over slachtoffers
van loverboytechnieken.

Aanmelders

Categorie aanmelding

Uit onderstaande tabel blijkt dat er in 2015 134 aanmeldingen
van slachtoffers van loverboytechnieken zijn ontvangen. De
meeste aanmeldingen zijn gedaan door de Politie, namelijk
74. Ook zijn er naar verhouding veel aanmeldingen ontvangen
vanuit de regiocoördinatoren (52) en dan met name vanuit de
regiocoördinatoren in Limburg.

De meeste slachtoffers van loverboytechnieken worden
aangemeld ter registratie. Dat wil niet zeggen dat deze
slachtoffers geen hulpverlening nodig hebben. Vaak
weten deze slachtoffers vanwege hun bekendheid met de
Nederlandse samenleving zelf de weg naar hulpverlening
of opvang te vinden. Daarnaast heeft CoMensha geen
plaatsingsbevoegdheid voor minderjarigen. Een minderjarige
kan dus geen verzoek om opvang bij CoMensha indienen
met als gevolg dat de aanmeldingen van deze slachtoffers
CoMensha minder vaak bereiken.

Het aantal aanmelders is hoger dan het aantal slachtoffers
omdat een slachtoffer vanuit meerdere aanmelders aangemeld
kan worden. Dat geldt voor 12 slachtoffers.

Aanmelder

Aantal

Advocatuur

1

Opvanginstelling

4

Overig

3

Politie

74

Regiocoördinatie

Totaal

Registratie &
opvang 8%
Informatie &
advies 8%
Registratie 84%

52

134

Tabel 1, bijlage 6
Aantal aanmelders van slachtoffers van loverboytechnieken

Diagram 1, bijlage 6
Aanmeldingen slachtoffers van loverboytechnieken naar categorie
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(Sub)sector van uitbuiting
Vaak wordt aangenomen dat slachtoffers van loverboytechnieken alleen gedwongen worden tot prostitutie. Dat geldt inderdaad voor de meeste slachtoffers, maar het komt ook voor dat
zij drugs moeten transporteren, telefoonabonnementen moeten
afsluiten of diefstallen moeten plegen. Ook zijn er slachtoffers
die al wel onder de invloed van een loverboy staan, maar nog
niet gewerkt hebben.
Vijf slachtoffers van loverboytechnieken zijn in meerdere
subsectoren van seksuele dienstverlening uitgebuit;
bijvoorbeeld zowel vanuit een particulier huis als in de escort.

Hoofdsector

Subsector

Aantal

Bordeel/club

1

Escort

14

Hotelprostitutie

2

Internet

1

Seksuele dienstverlening

Totaal
99

Nog niet gewerkt

5

Onbekend

60

Particulier huis

11

Raamprostitutie

3

Straatprostitutie

2

Gedwongen criminaliteit

2

Nog niet gewerkt

10

Onbekend

Totaal

14

125

Tabel 2, bijlage 6
(Sub)sector van uitbuiting van slachtoffers loverboytechnieken12

1² ’Nog niet gewerkt’ als hoofdsector houdt in dat er signalen zijn dat iemand wordt
voorbereid om uitgebuit te worden maar dat nog niet bekend is in welke sector.
‘Nog niet gewerkt’ als subsector van seksuele dienstverlening betekent dat het de
bedoeling was dat de cliënt zou worden uitgebuit in de prostitutie.
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Linking pin ketensamenwerking opvang- en hulpaanbod
aan slachtoffers van mensenhandel

CoMensha doet haar werk in nauwe samenwerking met opsporingsdiensten, hulpverleners, opvanginstellingen, overheden en
vele (internationale) partners. Op zowel landelijk als regionaal niveau fungeert CoMensha als spilfunctie tussen ketenpartners.

Ketensamenwerking op regionaal niveau
Slachtoffers van mensenhandel krijgen in Nederland te maken met allerlei complexe procedures. Zij moeten bijvoorbeeld een
verblijfsvergunning, uitkering en een zorgverzekering aanvragen en zich inschrijven bij de gemeente. De zorgcoördinator is het eerste
aanspreekpunt voor de slachtoffers in de regio. Zij zorgen ervoor dat de juiste procedures worden opgestart en voeren hier de regie
op. De zorgcoördinator zorgt er ook voor dat de coördinatie van de ondersteuning en de begeleiding van slachtoffers goed verloopt.
Vanaf het moment van aanmelding tot en met het afsluiten van het traject.
CoMensha werkt samen met verschillende zorg- en regiocoördinatoren in Nederland. Niet in alle regio’s is een zorgcoördinator
aanwezig. In de regio’s waar geen zorg- of regiocoördinator aanwezig is, verzorgt CoMensha de coördinatie op afstand.

Ketensamenwerking op landelijk niveau
CoMensha neemt, onder andere, deel aan zowel het Zorgcoördinatorenoverleg, het Strategisch Overleg Mensenhandel en de
vergaderingen van de Taskforce Mensenhandel. Hierdoor is CoMensha in staat een rol als spin in het web in de ketensamenwerking te
vervullen en de knelpunten en best practices die op regionaal niveau worden ervaren op landelijk niveau onder de aandacht te brengen.
Zorgcoördinatorenoverleg
CoMensha organiseert meerdere malen per jaar een zorgcoördinatorenoverleg. Aan dit overleg nemen de zorgcoördinatoren
mensenhandel uit verschillende regio’s deel. Het overleg is erop gericht om praktische knelpunten die door de verschillende
zorgcoördinatoren worden ervaren, bespreekbaar te maken. CoMensha zit het overleg voor en voert het secretariaat. Thema’s die
in 2015 op de agenda stonden waren, onder andere, de zorgcoördinatie voor Nederlandse slachtoffers (18- en 18+) en de landelijke
uitrol zorgcoördinatie (gelinkt aan Commissie Lenferink).
Strategisch Overleg Mensenhandel
Het Strategisch Overleg Mensenhandel (hierna: het SOM) is een overleg van maatschappelijke (zorg)instellingen die een groot
deel van de slachtoffers mensenhandel opvangen, begeleiden en/of voor deze groep een belangenbehartigingsfunctie vervullen.
De reden om een landelijk overleg op te starten, is gelegen in het feit dat de instellingen in 2012 constateerden dat er vanuit het
slachtofferperspectief nog veel verbeteringen nodig zijn met betrekking tot wet- en regelgeving en de uitvoering in de praktijk. Het
SOM komt jaarlijks zes keer bij elkaar.
Taskforce Mensenhandel.
De TaskForce Mensenhandel heeft in 2015 tweemaal plaatsgevonden. CoMensha heeft zowel deelgenomen aan de vooroverleggen
als actief geparticipeerd tijdens de vergaderingen van de TaskForce. Daarnaast is met de Taskforce een werkbezoek afgelegd aan
Prinses Beatrix.
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Ketensamenwerking: belangrijke ontwikkelingen in 2015
In de ketensamenwerking zijn in 2015 wederom belangrijke stappen gezet in de aanpak tegen mensenhandel. CoMensha heeft deel
uitgemaakt van diverse overleggremia om de aanpak van mensenhandel te intensiveren en te optimaliseren. Hieronder worden drie
belangrijke ontwikkelingen waar CoMensha een bijdrage aan heeft geleverd, naar voren gehaald.
Nederlands EU-voorzitterschap 2016
Als één van de zes belangrijkste thema’s is ‘Arbeidsuitbuiting’ hoog op de agenda gezet door Nederland. Als lid van het organiserend
Comité EU-voorzitterschap heeft CoMensha actief geparticipeerd bij de voorbereiding van diverse activiteiten en instrumentaria.
Commissie Azough: Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd
Eén van de belangrijke mijlpalen is de opvolging van het Actieplan ‘Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel
in de zorg voor jeugd’ geweest, waarbij in samenwerking met CoMensha beleid en producten met betrekking tot de aanpak van
deze problematiek zijn ontwikkeld. Hierdoor kan, onder andere, een eenduidige screening van (potentiële) slachtoffers, een betere
registratie en monitoring en een betere ketensamenwerking in de aanpak van slachtoffers van loverboys worden gerealiseerd.
Commissie Lenferink: Gemeenten en de opvang van en zorg voor slachtoffers mensenhandel
Een andere belangrijke mijlpaal was het uitkomen van het rapport van de commissie Lenferink ‘Gemeenten en de opvang van en
zorg voor slachtoffers mensenhandel’ (april 2015). CoMensha was vertegenwoordigd in de commissie. Het rapport beschrijft de
verantwoordelijkheden van de gemeenten voor de zorg en opvang van slachtoffers mensenhandel na de transitie van 1 januari 2015,
opdat een landelijk dekkend stelsel van adequate opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel is geborgd in de totale (keten)
aanpak van mensenhandel in Nederland. In het rapport formuleert de commissie Lenferink 12 samenhangende aanbevelingen om tot
een gedifferentieerd én samenhangend stelsel te komen voor de opvang en zorg van slachtoffers van mensenhandel.
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Lise

is een Nederlands meisje van 17 jaar. Het is een
keurig meisje om te zien: welbespraakt, hippe kleren, mooie
make-up. Achter de grote mond die ze vaak opzet, schuilt echter een meisje met een laag zelfbeeld dat erg beïnvloedbaar is.
Net als veel andere tienermeisjes, vindt Lise het heerlijk om
aandacht te krijgen van een jongen. Toen de 20-jarige Peter
haar alle aandacht gaf, was zij dan ook al snel smoorverliefd.
Lise weet niet dat Peter in de drugs- en wapenhandel zit. Hij
vertelt aan Lise dat hij grote schulden heeft en dat zij hem kan
helpen door in de prostitutie te gaan werken. Lise is bang hem
kwijt te raken en durft daarom niet te weigeren. Al het geld dat
zij met het sekswerk verdient, staat zij af aan Peter.
Tijdens een zogenaamde “cardate-controle” komt Lise in
aanraking met de politie. Ze geeft aan dat zij voor Peter werkt.
De politie constateert dat Lise minderjarig is en plaatst haar in
een gesloten jeugdinstelling.
Ondanks de begeleiding die de medewerkers van de instelling
haar bieden, lukt het Lise niet om van Peter los te komen. Zij
doet er alles aan om in contact met hem te blijven. Lise heeft
stiekem een telefoon mee naar binnen gesmokkeld, waarmee
ze contact met Peter kan onderhouden. Wanneer Peter haar
vraagt om ‘pillen’ aan de andere meiden in de instelling te

verkopen, twijfelt ze. Maar wanneer Peter merkt dat ze niet wil
doen wat hij van haar verlangt, dreigt Peter ‘erge dingen’ met
haar zusje uit te halen. Lise gaat daarom op Peters voorstel
in. Deels omdat Lise nog van Peter in de ban is, deels omdat
zij vreest voor de veiligheid van haar zusje. Wat kan zij anders,
straks doet hij haar écht iets aan…
Wanneer de groepsleiding erachter komt dat Lise een mobiele
telefoon op haar kamer heeft, wordt de telefoon direct
afgepakt. Om toch nog contact met Peter op te kunnen nemen,
ruilt Lise een aantal pillen tegen de mobiele telefoon van een
andere groepsgenoot.
Lise wordt steeds opstandiger. Zij mist Peter. De
contactmomenten over de telefoon zijn voor haar onvoldoende.
Niemand begrijpt haar in de instelling, denkt ze. Lise ziet voor
zichzelf geen andere oplossing dan uit de jeugdinstelling weg
te lopen.
Inmiddels werkt Lise alweer een tijd voor Peter in de prostitutie.
Ze is nu 18 jaar en dus meerderjarig. Zij kan door haar leeftijd
niet meer met een rechterlijke machtiging in een jeugdinstelling
worden geplaatst. Lise zwerft van adres naar adres en is
onbereikbaar geworden voor enige hulpverlening.

Voorlichting en training
Eén van de belangrijke kerntaken van CoMensha is om diverse beroepsgroepen, ketenpartners, publiek, scholieren en anderen inzicht
te geven in het bestaan van mensenhandel en het signaleren van mensenhandel. CoMensha biedt daartoe algemene opleidingen en
trainingen op maat. Naast het creëren van bewustwording wil CoMensha zoveel mogelijk organisaties stimuleren om slachtoffers
bij CoMensha aan te melden en deze registraties zo volledig mogelijk aan te leveren. Tevens geeft CoMensha voorlichting over de
ketensamenwerking bij de aanpak van mensenhandel.

Natasja

is 43 jaar en komt uit Bulgarije. Sinds
een paar jaar woont ze met haar twaalfjarige dochter in Nederland. Natasja en haar dochter behoorden in Bulgarije tot een
minderheidsgroep. Het leven daar was zwaar en werd gekenmerkt door armoede en discriminatie. In de hoop op een betere
toekomst, liet Natasja alles achter en verhuisde met haar kind
naar Nederland.
De Helpdesk van CoMensha wordt gebeld door een
politieagent. Een vrouwelijke huishoudelijke hulp, Natasja, heeft
zojuist aangifte bij hem gedaan. Hij vermoedt dat er sprake is
van mensenhandel: Natasja wordt waarschijnlijk uitgebuit.
Aan de agent vertelde Natasja dat zij van haar salaris van
€10 per uur de helft aan een Bulgaarse tussenpersoon
afstond. De tussenpersoon zou voor haar bemiddelen om
meer schoonmaakadressen te vinden. Van die bemiddeling is
helemaal niets terecht gekomen. Het heeft haar geen enkele
nieuwe werkplek opgeleverd. Toch dwingt de tussenpersoon
Natasja haar zuurverdiende geld af te staan. De tussenpersoon
dreigde Natasja of haar gezin iets aan te doen als zij niet aan
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haar ‘verplichting’ zou voldoen. Natasja was zo bang dat hij
zijn dreigementen zou uitvoeren, dat zij drie jaar lang de man
gehoorzaamde en geen alarm durfde te slaan.
In een dappere poging aan de uitbuitingsituatie te kunnen
ontsnappen, heeft Natasja kortgeleden de tussenpersoon
laten weten dat zij hem niet langer betaalt. Natasja is hierop
door de tussenpersoon mishandeld. Ze heeft een gebroken
arm, gekneusde rib en blauw oog aan de mishandeling
overgehouden. Natasja heeft haar angst opzij gezet en aangifte
gedaan van de afpersing en mishandeling. De agent vertelt de
helpdeskmedewerker dat hij is geschrokken van de aard en
ernst van haar verwondingen. De vrouw spreekt erg gebrekkig
Nederlands, maar uit alles blijkt dat zij ontzettend bang is. Bang
dat zowel haar familie als zij gevaar lopen.
In overleg met CoMensha wordt er een veilige plek voor Natasja
en haar dochter gevonden, waar zij voorlopig kan blijven.

In 2015 heeft CoMensha meer dan 40 trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten gegeven over mensenhandel, de werkzaamheden
van CoMensha, de opvang van slachtoffers en de ketensamenwerking. Om u een idee te geven van trainingen, voorlichtingen en
bijeenkomsten die door CoMensha zijn verzorgd:

•

Zaakcoördinatoren OM: voorlichting aan medewerkers die
de verbindende schakel zijn tussen de officieren van justitie
en slachtoffers van ernstige misdrijven.

•

Training op de Politieacademie over de praktische
uitwerking van de B8/3-regeling en de samenwerking van
CoMensha met rechercheurs, Politie en ISZW.

•

Het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA): voorlichting
over wat CoMensha kan betekenen voor slachtoffers
mensenhandel die door het GCA worden gesignaleerd.

•

CoMensha heeft voorlichtingen verzorgd voor Amerikaanse
uitwisselingsstudenten.

•

CoMensha heeft als gastspreker gesproken bij het
Filmtheater Focus in Arnhem.

•

CoMensha heeft tijdens regionale bijeenkomsten in
Rotterdam, Zwolle en Eindhoven voorlichting gegeven aan
jeugdzorginstellingen over het werk van CoMensha. Hierbij
was speciale aandacht voor het nut en de noodzaak van
registratie. De aanleiding voor deze voorlichtingen was het
rapport van de Commissie Azough.

•

CoMensha heeft tijdens een signalenoverleg mensenhandel
in de regio Zeeland – West-Brabant een voorlichting
gegeven over de organisatie en het nut en de noodzaak van
registratie in het bijzonder.

•

Nederlands Helsinki Comité: CoMensha heeft op verzoek
van het Nederlands Helsinki Comité een voorlichting
gegeven aan Albanese rechters en officieren van justitie
over de aard en omvang van mensenhandel in Nederland.

•

COA: In het laatste halfjaar van 2015 zijn er meerdere
terugkomdagen van de COA geweest. Dit zijn terugkomdagen voor de contactpersonen mensenhandel op een AZC.
Tijdens de terugkomdagen heeft CoMensha o.a. voorlichting
gegeven over schuld- en schaamtecultuur en is er casuïstiek
besproken, samen met Zorggroep JADE en EMM.

•

CoMensha heeft een seminar ‘Mensenhandel in uw
gemeente’ georganiseerd. Dit seminar was in navolging
van het rapport ‘Gemeenten en de opvang van en zorg voor
slachtoffers van mensenhandel’ dat door de Commissie
Lenferink is gepubliceerd en aan de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten is aangeboden op 9 april 2015.
Doel van het seminar was het delen van kennis, ervaringen,
ideeën en ontwikkelingen om een vertaalslag van het
rapport naar de praktijk te maken.

•

In oktober 2015 vond de jaarlijkse Ontmoetingsdag plaats.
Samen met vrijwilligers en voormalige slachtoffers van
mensenhandel heeft CoMensha een dagvullend programma
gemaakt voor (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel.
Het programma bestond uit een combinatie van informatie,
educatie, ontspanning, muziek, beweging en ‘samenzijn’ en
vond plaats in Burgers’ Zoo. Op de Ontmoetingsdag waren
175 personen aanwezig. De Ontmoetingsdag was een groot
succes: CoMensha heeft vele positieve reacties ontvangen.

Naast bovenstaande trainingen, voorlichtingen en bijeenkomsten, heeft CoMensha in het buitenland verschillende voorlichtingsactiviteiten verricht. Er zijn bijeenkomsten bijgewoond in o.a. Praag, Stockholm, Tallinn en Berlijn. Tijdens deze bijeenkomsten is
o.a. gesproken over mensenhandel, de Wet bescherming persoonsgegevens, de werkzaamheden van CoMensha en het ‘Zweedse’
versus het ‘Nederlandse model’.
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Steunt u de strijd
tegen mensenhandel?
Mensenhandel vindt plaats onder uw ogen, wellicht zonder dat
u zich daarvan bewust bent. De medewerkers van CoMensha
zetten zich elke dag in voor slachtoffers van mensenhandel:
mensen die zich in een zeer kwetsbare, onveilige situatie
bevinden en onzichtbaar lijken.
Steunt u de strijd tegen mensenhandel? Met uw hulp kunnen wij
slachtoffers verder helpen. Uw gift is dan ook meer dan welkom!
Mail naar donatie@comensha.nl of maak gebruik van het digitale
donatieformulier op onze website. CoMensha is aangemerkt als
een ANBI (Algemeen nut beogende instelling).

www.comensha.nl

Lijst van afkortingen
ACM
AZC
COA
CoMensha
COSM
EMM
EU
ISZW
KMar
MOB
NGO
NRM
SZW
V&J
VWS
Wrp

Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel
Asielzoekerscentrum
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
Coördinatiecentrum Mensenhandel
Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel
Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel
Europese Unie
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Koninklijke Marechaussee
Met onbekende bestemming
Niet-gouvernementele organisatie
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Colofon en bronvermelding
Dit is een uitgave van CoMensha
Coördinatiecentrum Mensenhandel
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort
Tel.: 033 – 448 11 86
Deze uitgave is ook via de website van CoMensha te downloaden: www.comensha.nl
Uitgave
juli 2016
Eindredactie: CoMensha
Drs. T.C.W. (Tamara) van Driel
mr. R. R. (Rosa) Warmerdam
Drs. H.R. (Ina) Hut
Vormgeving
Campaigns&Results
Auteursrecht
U bent vrij om de cijfers uit deze rapportage te gebruiken, mits u daarbij de bron vermeldt.
Meer informatie
Met vragen kunt u terecht bij: info@comensha.nl
Bronvermelding beeldmateriaal:
Beeldmateriaal via Shutterstock en Politie (EMM).

Helpdesk CoMensha 24/7 bereikbaar
De bereikbaarheid van de helpdesk van CoMensha wordt
gedurende een pilot van 1 jaar uitgebreid. Vanaf 1 juni 2016
is de helpdesk van CoMensha voor noodgevallen 24/7
bereikbaar op het bestaande telefoonnummer: 033-4481186.
De pilot is bedoeld om slachtoffers sneller de juiste hulp te
bieden. In bepaalde situaties is het ook mogelijk om buiten
kantooruren direct opvang te regelen.

Steunt u de strijd tegen mensenhandel?
Met uw hulp kunnen wij slachtoffers verder helpen. Uw gift is
dan ook meer dan welkom!
Mail naar donatie@comensha.nl of maak gebruik van het
digitale donatieformulier op onze website.
CoMensha is aangemerkt als een ANBI (Algemeen nut
beogende instelling).
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