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COALITIE TEGEN SEKSUELE KINDERUITBUITING

Hogere straffen, lokadvertenties
en veiligere zorg

Seksuele uitbuiting van kinderen is een groot en urgent probleem dat dagelijks in omvang toeneemt. De drie grootste
Nederlandse organisaties in de bestrijding van seksuele kinderuitbuiting slaan daarom de handen ineen.
TEKST WILLEMIJN DE JONG FOTOGRAFIE MONA VAN DEN BERG

I

n acht jaar tijd zijn het aantal hits
op internet op kinderporno vertien
voudigd. Het aantal minderjarige
slachtoffers van seksuele uitbuiting
wordt door de Nationaal Rapporteur
Mensenhandel geschat op dertienhon
derd per jaar, en we weten niet eens of dat
een onder- of bovengrens is. Sinds 2016
hebben Defence for Children – ECPAT,
Terre des Hommes en het Centrum voor
Kinder- en Mensenhandel (CKM) een coa
litie opgericht om deze vorm van mensen
handel effectiever te bestrijden. De drie
directeuren van deze organisaties leggen
uit waarom deze coalitie zo noodzakelijk
is, en welke resultaten ze boeken. Want
hoe staat het nu precies met de seksuele
uitbuiting van kinderen in ons land?
‘Slecht, en het wordt alleen maar erger’,
zegt Carel Kok, directeur van Terre des
Hommes, in antwoord op bovengestel
de vraag. De organisatie is onder meer

bekend van het virtuele “lokmeisje”
Sweetie, waarmee pedoseksuelen op
internet worden opgespoord. ‘Waar
vroeger een kwetsbaar tienermeisje eerst
maandenlang werd ingepalmd door een
zogenoemde loverboy, zit er nu soms maar
vierentwintig uur tussen het eerste con
tact en het moment dat het meisje in de
illegale prostitutie zit.’ Oorzaak daarvan is
volgens hem het gebruik van internet en
social media door de handelaren. ‘Sex
tortion noemen we dat. De pooier vraagt
om compromitterende foto’s of filmpjes
en chanteert het meisje daarna met deze
beelden.’

Online verspreiding
Anke van Dijke van het CKM bevestigt
dit. In de hulpverlening komen steeds
meer meisjes terecht die slachtoffer zijn
van een loverboy. ‘We noemen het lover
boys, maar het zijn keiharde criminelen.

De meisjes worden soms al op elfjarige
leeftijd benaderd. Kinderen trappen er
sneller in doordat het contact vaak via
social media in de beslotenheid van de
eigen slaapkamer plaatsvindt. Via inter
net ontstaat intimiteit veel sneller dan
in het echte leven. De criminelen richten
hun pijlen vooral op kwetsbare meisjes.
Voor kinderen die al verwaarloosd zijn of
eerder seksueel misbruikt, is het trauma
des te groter. Maar ook kinderen uit een
veilig nest worden slachtoffer.’
Eén van de aandachtspunten binnen
de coalitie is het sneller opsporen en
strenger aanpakken van de mannen die
seks willen kopen van een minderjarige.
Aloys van Rest, directeur van Defence for
Children, kaart aan dat de straffen voor
kopers van seks van minderjarigen veel
hoger moeten. ‘Niet alleen de pakkans
moet hoger, ook de consequenties zijn nu
niet groot en afschrikwekkend genoeg.

Mensen moeten weten dat ze de bak in
draaien als ze gepakt worden.’ Watch
Nederland zet voor dit doel lokadverten
ties uit, waarin seks wordt aangeboden
met jonge meerderjarigen. Op deze online
advertenties komen honderden reacties.
Als er in het hierop volgende chatcontact
aan de orde komt dat de ‘jongere’ nog geen
achttien is, wil meer dan zestig procent
alsnog een seksafspraak maken. Carel
Kok: ‘Online wanen mensen zich anoniem.
Door deze mannen aan te spreken op hun
gedrag, hen te waarschuwen én hen te
laten zien dat ze niet zo onzichtbaar zijn
als ze denken – hopen we kindermisbruik
te voorkomen.‘
Alle inspanningen voelen soms als dwei
len met de kraan open: wereldwijd zoeken
750.000 mensen op ieder moment van de
dag seksueel contact met een minder
jarige. Carel Kok: ‘Daarom is afschrikking
van potentiële daders een essentieel
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onderdeel van de aanpak. Niemand
mag zich veilig wanen op internet en de
straffen die worden opgelegd moeten
daarom echt omhoog ’ Aloys van Rest pleit
daarom voor een gedegen nationaal plan
van aanpak. ‘Dat is ook iets wat de politie
zelf aangeeft: er is te weinig mankracht
op seksuele uitbuiting van kinderen en
mensenhandel en er wordt te weinig
gedaan aan informatie-uitwisseling. Er
moet veel meer worden samengewerkt
tussen politie, het bedrijfsleven, hulp
verlening, justitie en de marechaussee.’

Aloys van Rest Defence for Children-ECPAT Nederland

Anke van Dijke CKM-Fier

Carel Kok Terre des Hommes

Opgesloten
Veel seksuele kinderuitbuiting vindt
plaats in vakantieparken en hotels. Aloys:
‘We trainen landelijk medewerkers van
vakantieparken en hotels om hierop te
signaleren. Onlangs is er na een training
al aangifte gedaan vanuit een vakantie
park.’ Loverboyproblematiek is complex,
volgens Anke van Dijke. ‘Veel meisjes
staan ambivalent tegenover hun pooier.
Ze houden van hem en zijn tegelijkertijd
doodsbang van hem. Ook niet alle meisjes
willen gered worden, dus lopen bijvoor
beeld weg uit de opvang. Daarom worden
ze vaak in gesloten instellingen geplaatst.
Maar het is de vraag of ze dan veilig zijn.
In de praktijk zien we dat het opsluiten
een averechts affect heeft voor een groot
deel van de meisjes: hun problemen
verergeren vaak alleen maar. Daarom
ontwikkelde Fier een alternatief voor het
opsluiten van deze meisjes; door intensie
vere zorg, het opbouwen van een goede
relatie en zorgvuldig te kijken naar wat
een meisje heeft meegemaakt waardoor
ze kwetsbaar bleek voor een loverboy.’

Verdwenen kinderen
Veel jonge slachtoffers kunnen echter
geen opvang of behandeling krijgen; zij
worden niet eens teruggevonden. Hier
over luidde Defence for Children - ECPAT
eerder al de noodklok in hun Jaarbericht
Kinderrechten. In 2017 verdwenen er 360
kinderen uit de vreemdelingenopvang

‘Veel meisjes staan
ambivalent tegenover
hun pooier. Ze houden
van hem en zijn tege
lijkertijd doodsbang
van hem’

– een opvang waar nota bene extra
bewaking is. De dreiging van seksuele
uitbuiting en ontvoering blijkt onder
ongedocumenteerde kinderen extra hoog.
Carel Kok van Terre des Hommes is fel:
‘Commerciële seksuele uitbuiting is het
verschrikkelijkste dat je een kind kunt
aandoen. Deze coalitie is belangrijk om
er álles aan te doen om deze kinderen te
bevrijden en de handel kapot te maken.
Ook gewone burgers kunnen hieraan
meewerken. Als je iets verdachts ziet bij
een kind in jouw buurt, of je denkt dat een
kind erg kwetsbaar is voor uitbuiting, dan
kun je dit altijd melden bij de politie of
anoniem melden bij WATCH Nederland.’
De meldingen van WATCH komen terecht
bij het CKM. Anke van Dijke: ‘Vaak heb
ben mensen niet meer dan een onderbuik
gevoel. Ze zijn bang dat hun dochter of
een ander meisje dat ze kennen in handen
is gevallen van een loverboy. Maar met
een onderbuikgevoel kom je niet ver
bij de politie of een instantie als Veilig

Thuis. Samen met de melder onderzoeken
we of we meer informatie boven water
kunnen krijgen. Regelmatig weten we
zoveel informatie te verzamelen dat een
zaak overgedragen kan worden aan de
politie of de hulpverlening. Daarom, ook
bij twijfel: melden! Het gaat hier wel om
kinderen.’

WIE DOET WAT?
Het Centrum tegen Kinderhandel
en Mensenhandel (CKM) is onderdeel van Fier, dat slachtoffers
opvangt en behandelt. Het CKM
heeft kennis en expertise op het
gebied van kinder- en mensenhandel, onderzoekt, opinieert,
lobbyt en publiceert over slacht
offers van seksuele uitbuiting
en werkt samen met nationale
en internationale partijen in de
strijd tegen mensenhandel om de
(rechts)positie van slachtoffers te
verbeteren.
Terre des Hommes strijdt wereld
wijd tegen kinderuitbuiting. In
Nederland runt Terre des Hommes
de observatie- en actieunit van
WATCH Nederland, waar actief
informatie wordt verzameld over
daders die kinderen tot prostitutie dwingen en hun klanten.
Dit gebeurt onder andere via
lokadvertenties en de inzet van
forensisch ICT-ers.
Defence for Children - ECPAT
komt wereldwijd op voor de
rechten van kinderen op basis
van het VN-Kinderrechtenverdrag.
Met onderzoek, voorlichting,
belangenbehartiging, actie en
rechtshulp verdedigt zij de
rechten van kinderen en stellen
ze schendingen aan de kaak.
Defence for Children – ECPAT
richt zich met name op kwetsbare
kinderen en jongeren omdat
zij een groter risico lopen op
schending van hun kinderrechten.

WATCH Nederland krijgt meldingen van seksuele uitbuiting van minderjarigen, die worden nagetrokken op internet.

