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Onderwerp Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen
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Geachte heer Tjeenk Willink,
Gemiddeld één op de drie kinderen maakt een vorm van seksueel geweld mee.
Jaarlijks worden naar schatting tussen de 5.000 en 7.500 mensen in Nederland
slachtoffer van mensenhandel. Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen
zijn een ernstige aantasting van de waardigheid en integriteit van de mens en een
inbreuk op de persoonlijke vrijheid. Het meemaken hiervan kan langdurig
ontwrichtende gevolgen hebben, en diepe sporen achterlaten in de levens van
slachtoffers. Het is daarom van groot belang dat we uitbuiting en seksueel geweld
in de eerste plaats proberen te voorkomen. En als het toch plaatsvindt, om het zo
snel mogelijk te stoppen; slachtoffers te beschermen en hulp te bieden; daders
op te sporen, te vervolgen, te veroordelen én te resocialiseren. Zo kan ook
herhaald slachtoffer- en daderschap worden voorkomen.
Een oproep aan het nieuwe kabinet
Het bestrijden van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen vraagt om
langjarige, duurzame aandacht. De afgelopen jaren zijn hier vele stappen in
gezet. Met deze brief roep ik de formerende partijen graag op om de initiatieven
uit de afgelopen kabinetsperiode voort te zetten. En om het beschermen van
mensen tegen uitbuiting en seksueel geweld in de volgende kabinetsperiode
wederom topprioriteit te geven.
Zorgen om kwetsbare doelgroepen
Als Nationaal Rapporteur doe ik doorlopend onafhankelijk onderzoek naar de
aard, omvang en de aanpak van deze fenomenen. Het is mijn taak de
Nederlandse regering te adviseren hoe deze aanpak te verbeteren. Het afgelopen
jaar ben ik daarbij drie doelgroepen tegengekomen die mij in het bijzonder zorgen
baren. Dat zijn:
1. Nederlandse jongeren die slachtoffer en/of dader worden van seksueel
geweld en uitbuiting. Seksuele uitbuiting is nog altijd de grootste categorie
(50%) uitbuiting in Nederland.
2. Arbeidsmigranten die naar Nederland komen, die vanwege hun kwetsbare
positie het risico lopen om uitgebuit te worden.
3. Andere kwetsbaren in migratiestromen, zoals (Nigeriaanse) Dublinclaimanten
en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (bv. uit Vietnam), die risico
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lopen misbruikt en uitgebuit te worden zowel in Nederland als onderweg
hiernaartoe. Ook ongedocumenteerden in Nederland dragen deze
kwetsbaarheid.
Complexe problematiek
Uit deze onderzoeken en vele contacten in het professionele en bestuurlijke veld
blijkt bovendien dat de problematiek van uitbuiting en seksueel geweld op
verschillende vlakken sterk in elkaar overlopen en verband met elkaar houden. Zij
kunnen in de context van complexe multiproblematiek en ondermijnende
criminaliteit niet los van elkaar worden gezien. Het gebruik van sociale media,
internet en technologie loopt hier bovendien als rode draad doorheen. De
coronacrisis heeft er daar bovenop voor gezorgd dat bovenstaande kwetsbare
doelgroepen nog meer de kwetsbaarheid in zijn gedrukt. Dit maakt een stevige en
integrale aanpak noodzakelijk.
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Voortbouwen op bestaande initiatieven
De urgentie van deze problematiek onderstreept het belang van de
interdepartementale programma’s die het afgelopen kabinet zijn ingezet, zoals
Samen tegen mensenhandel, Geweld Hoort Nergens Thuis en de hernieuwde
aanpak online seksueel kindermisbruik. Daarmee zijn de afgelopen jaren flinke
stappen gezet. Ook zie ik gemeenten hun rol nemen om mensenhandel en
seksueel geweld tegen kinderen te voorkomen, herkennen en bestrijden. Dat dat
steeds meer gebeurt, is zeer bemoedigend. Lokaal bestuur in combinatie met
informele netwerken zijn een belangrijke schakel samen. Met hulp die dichtbij de
kwetsbare doelgroepen staat, kan een goed begrip gekregen worden van vaak
complexe problemen en laagdrempelige hulp geboden worden.
Uitbuiting en seksueel geweld als prioriteit
Het is van groot belang dat de stappen die de afgelopen jaren zijn genomen om
uitbuiting en seksueel geweld integraal te bestrijden, kunnen doorgaan. Daarom
hoop ik van harte dat de formerende partijen het beschermen van mensen tegen
seksueel geweld en uitbuiting ook in de volgende kabinetsperiode wederom als
absolute prioriteit zullen aanmerken. Ik zou daarbij willen opmerken dat naar mijn
indruk deze noodzakelijke voortzetting en verduurzaming van de aanpak niet
zozeer om nieuwe beleidsinitiatieven vraagt. Eerder denk ik daarbij aan de
intensivering van internationale en interdepartementale samenwerking en
versterking van de (decentrale) uitvoeringspraktijk.
Tot een nadere toelichting ben ik graag bereid.
Met vriendelijke groet,

Herman Bolhaar
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en
Seksueel Geweld tegen Kinderen
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