
HULPORGANISATIES DOEN DRINGENDE OPROEP AAN OVERHEID:
 
‘NEDERLAND GA AAN DE SLAG 
MET BUITENLANDSE MINDERJARIGE 
SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL’  

Elke dag opnieuw worden in Nederland kinderen slachtoffer van mensenhandel; tientallen, mogelijk honderden. Denk aan 
meisjes die seksueel worden uitgebuit door hun loverboy of aan kinderen die gedwongen worden drugs te verhandelen 
voor een ander. In de strijd tegen deze problematiek ontwikkelde de Nederlandse overheid in 2011 een Rijksbrede aanpak. 
Een aanpak specifiek voor minderjarige, Nederlandse slachtoffers. Een aanpak die tot op de dag vandaag uitblijft voor 
buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Terwijl ook zij een grote risicogroep vormen. Vijftig Nederlandse 
organisaties, advocaten en academici sporen de Nederlandse overheid dringend aan om te komen met een heldere stra-
tegie om ook deze groep kinderen te beschermen tegen mensenhandelaren.

Internationale wet- en regelgeving en onderzoek tonen al jaren aan dat de buitenlandse groep kinderen zonder verblijf 
bijzonder kwetsbaar is. Stuk voor stuk lopen deze kinderen een verhoogd risico om in ons land slachtoffer te worden van 
mensenhandel. Kinderen met een Roma-achtergrond worden in Nederland gedwongen tot stelen, voor Syrische kind-
bruiden bestaat de vrees dat zij eindigen als huisslaaf en alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit Vietnam, Guinee, 
Nigeria en Sierra Leone geven in hun verklaringen aan seksueel of crimineel uitgebuit te zijn in Nederland. Met het openen 
van de Europese grenzen en de grote groep kwetsbare kinderen die de afgelopen jaren is gearriveerd in Nederland wordt 
het probleem ook urgenter. 

10-PUNTEN-STRATEGIE
Tijd voor actie, vinden de vijftig Nederlandse organisaties, advocaten en academici die speciaal voor dit vraagstuk hun 
krachten bundelen. Tijd voor een betere bescherming van buitenlandse, minderjarige slachtoffers. Tijd om een vuist te 
maken tegen grensoverschrijdende mensenhandel. Daarom roepen zij de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport op om werk te maken van deze problematiek. Een 10-punten-strategie, met daarin de belang-
rijkste onderdelen die een Rijksbrede aanpak zou moeten hebben, is alvast geformuleerd. 

Onderdeel van deze strategie zijn onder meer ‘een kindvriendelijke verblijfsregeling waarin het belang van het minderjarige 
slachtoffer centraal staat’, ‘cultuur- en kindvriendelijke opvang en behandeling’, ‘het voorkomen van verdwijningen’ en ‘het 
opsporen en vervolgen van mensenhandelaren die zich richten op minderjarige, buitenlandse kinderen’. Noodzakelijke ele-
menten als het aankomt op het terugdringen van de uitbuiting van kinderen in Nederland én wereldwijd. Een strategie die 
ook gehoor geeft aan het ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties om mensenhandel voor 2030 wereldwijd uit te bannen. 

Het aanpakken van dit probleem start met het ontwikkelen van een Rijksbrede aanpak waarin de overheid, de hulpverle-
ning, de opsporing en andere relevante organisaties hun krachten bundelen. Deze kinderen hebben recht op en verdienen 
onze bescherming. Want ieder kind dat wordt uitgebuit is er één te veel. Het is aan de overheid om deze handschoen op 
te pakken.

 



10-PUNTEN-STRATEGIE
1PREVENTIE

Formuleer een overkoepelende en effectieve preventiestrategie om te voorkomen dat buitenlandse kinderen in 
Nederland worden uitgebuit.

2           TRAINEN, SIGNALEREN EN IDENTIFICEREN
Breng minderjarige slachtoffers van mensenhandel in kaart en identificeer ze. 

3 EEN KINDVRIENDELIJKE VERBLIJFSREGELING
Creëer een kindvriendelijke verblijfsregeling waarin het verhaal van het minderjarige slachtoffer centraal staat. 

4  CULTUUR-SENSITIEVE EN KINDVRIENDELIJKE OPVANG EN BEHANDELING
Zorg voor cultuur- en kindvriendelijke hulp en opvang. 

5 HET VOORKOMEN VAN VERDWIJNINGEN
Voorkom dat kinderen verdwijnen en in handen vallen van mensenhandelaren.  

6 VRIJWILLIGE TERUGKEER
Zorg ervoor dat terugkeer naar het land van herkomst alleen plaatsvindt op vrijwillige basis en altijd in het belang 
is van het kind.

7 HET OPSPOREN EN VERVOLGEN VAN MENSENHANDELAREN DIE ZICH RICHTEN OP 
MINDERJARIGE, BUITENLANDSE KINDEREN
Zet in op de opsporing van deze uitbuiters met de juiste kennis en expertise. Opsporing en vervolging van 
mensenhandelaren moet hand in hand gaan met de bescherming van slachtoffers.

8 NATIONALE EN TRANSNATIONALE VERWIJSMECHANISMEN
Creëer een gedegen en kindvriendelijk (transnationaal) verwijsmechanisme, zodat kinderen weten waar ze naartoe 
kunnen voor welke hulp en bescherming.

9 EUROPESE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING
Werk samen. Uitbuiting van buitenlandse kinderen kan alleen effectief aangepakt worden door Europese en 
internationale samenwerking.

10 MONITORING VAN DE RIJKSBREDE AANPAK BUITENLANDSE, MINDERJARIGE SLACHTOFFERS
Onderzoek, houd vast, monitor. Betrek hierbij de Nationaal Rapporteur, de Taskforce Mensenhandel en de 
Tweede Kamer. Dit komt een efficiënte, integrale en innovatieve aanpak ten goede.


