
Hoe meld je (vermoedelijke) slachtoffers  
van loverboys/mensenhandel bij CoMensha?

AANPAK VAN LOVERBOY/MENSENHANDEL-

PROBLEMATIEK IN DE ZORG VOOR JEUGD

In deze handreiking lees je hoe je als professional een 
 melding doet van een (vermoedelijk) slachtoffer van 
een loverboy bij CoMensha (het Coördinatiecentrum 
Mensenhandel). Je leest wat een melding inhoudt en hoe 
het zit met het krijgen van toestemming van de ouders  
en het slachtoffer.
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Hoe meld je (vermoedelijke) slachtoffers van 
loverboys/mensenhandel bij CoMensha?

De jeugdzorg werkt aan de verbetering van de aanpak van loverboy

problematiek. Loverboyproblematiek is een vorm van mensenhandel die zich uit 

in verschillende uitbuitingsvormen op het gebied van seksuele dienstverlening 

en/of gedwongen criminaliteit. Een van de acties is de melding en registratie 

van (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys. In deze handreiking lees je hoe 

je als professional een melding doet van een (vermoedelijk) slachtoffer van een 

loverboy bij CoMensha (het Coördinatiecentrum Mensenhandel). Je leest wat 

een melding inhoudt en hoe het zit met het krijgen van toestemming van de 

ouders en het slachtoffer.

Melden in vier stappen

Stap 1
De jeugdige (16+) of  

ouders geven uitdrukkelijk  
schriftelijke toestemming na 
volledig  geïnformeerd te zijn.

Stap 2
De professional meldt 
(bij schriftelijke toe-

stemming van jeugdige 
of ouders) namens de 

organisatie de gegevens 
bij CoMensha.

Stap 4
De Nationaal Rapporteur  

analyseert de gegevens en  
rapporteert over de aard en  

de omvang.

Stap 3
CoMensha registreert 

de gegevens, verwijdert 
dubbeltellingen, anoni-
miseert de gegevens en 
draagt ze over aan de 
Nationaal Rapporteur 

Mensenhandel.
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Wie kan ik melden bij CoMensha? 
Je kunt een jeugdige melden die een feitelijk of vermoedelijk slachtoffer is van 

een loverboy/mensenhandelaar. Om na te gaan of een jeugdige een (vermoe

delijk) slachtoffer is, is een goede signalering nodig. Hiervoor is een risico

taxatieinstrument ontwikkeld met bijbehorend stappenplan voor een goede 

signalering. 

Wanneer kan ik melden bij CoMensha?
Je kunt alleen een melding doen bij CoMensha als hier uitdrukkelijk schriftelijke 

toestemming voor is gegeven. Deze toestemming heb je nodig van de ouder(s) 

of voogd. Of van de jongere zelf als die 16 jaar of ouder is. 

Klik hier voor een model toestemmingsverklaring. De (ondertekende) toestem

mingsverklaring vermeldt dat de betrokkene is geïnformeerd en uit vrije wil 

toestemming geeft voor melding bij CoMensha.

Let op
Uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is nodig omdat het gaat om bijzondere 

persoonsgegevens. Deze uitdrukkelijke toestemming is alleen rechtsgeldig als 

de jeugdige of de ouder(s)/voogd vooraf goed zijn geïnformeerd. Dus als jij 

informatie hebt gegeven over het soort gegevensverwerking, het doel van de 

Wat is CoMensha?
CoMensha is het landelijke coördinatiecentrum tegen mensenhandel in Nederland. 

Dit centrum heeft de opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie om 

feiten over de aard en omvang van slachtoffers van mensenhandel in Nederland te 

registreren. Daarnaast coördineert CoMensha hulp en opvang voor meerderjarige 

slachtoffers van mensenhandel. Het centrum geeft ook voorlichting, training en 

advies over mensenhandel. Loverboyproblematiek is een vorm van mensenhandel 

die zich uit in seksuele dienst verlening en/of gedwongen criminaliteit. 

Meer informatie: www.mensenhandel.nl

http://www.nji.nl/nl/model-toestemmingsverklaring.doc
http://www.mensenhandel.nl
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verwerking, over de gegevens die doorgegeven worden, aan wie deze gegevens 

worden gemeld, wie verantwoordelijk is voor de juiste verwerking van de 

gegevens en wat er vervolgens met de gegevens gebeurt. Ook moet duidelijk 

worden hoe er met deze gegevens wordt omgegaan (hoe het zit het met privacy 

en bewaartermijn). 

Hoe zorg ik voor toestemming?
Bespreek de melding met de ouder(s)/voogd en de jeugdige en geef hen de 

informatie voor ouder(s)/voogd of de versie voor jeugdigen. Laat op het meld

formulier van CoMensha zien welke gegevens nodig zijn. Geef hierbij aan dat 

nergens de naam van de jeugdige wordt genoemd. Voor tips over gespreksvoe

ring met een jeugdige die (vermoedelijk) slachtoffer is van mensenhandel kun 

je kijken in de handreiking over signalering van slachtoffers van mensenhandel 

in de zorg voor jeugd. Neem ook in het zorgdossier van de jeugdige op welke 

gegevens met toestemming zijn gemeld bij CoMensha. Dit voorkomt dubbeltel

ling vanuit de organisatie.

Welke gegevens moet ik doorgeven?
Voor een melding bij CoMensha moet in elk geval de geboortedatum en 

geboorte plaats worden aangegeven. Hiermee kunnen dubbeltellingen worden 

voorkomen. Je hoeft dus geen naam te noemen. Daarnaast zijn ook enkele 

inhoudelijke gegevens nodig om de aard van de problematiek in kaart te 

brengen, zoals de uitbuitingsvorm en de leeftijd waarop de uitbuiting startte. Op 

het meldformulier staan deze items genoemd. Bespreek deze met de jeugdige 

en/of de ouder(s)/voogd en laat hen aangeven welke gegevens je bij de melding 

mag doorgeven. 

http://www.nji.nl/nl/is-uw-kind-vermoedelijk-slachtoffer-van-een-loverboy.pdf
http://www.nji.nl/nl/ben-je-vermoedelijk-slachtoffer-van-een-loverboy.pdf
http://www.nji.nl/nl/hoe-signaleer-je-slachtoffers-stappenplan-voor-professionals.pdf
http://www.nji.nl/nl/hoe-signaleer-je-slachtoffers-stappenplan-voor-professionals.pdf
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Wat moet ik doen als een jeugdige of ouder geen 
 toestemming geeft? 
Als een jeugdige of ouder geen toestemming geeft voor een melding, vindt er 

geen melding plaats bij CoMensha. Geef dan in het zorgdossier aan dat zij geen 

toestemming hebben gegeven. Vermeld ook de reden. 

Op welke manier kan ik melden bij CoMensha?
Het meldformulier voor jeugdhulporganisaties is beschikbaar op de website 

van CoMensha. Het versturen van het ingevulde formulier vanuit de jeugdzorg

organisatie aan CoMensha is mogelijk via de beveiligde digitale omgeving van 

JeugdzorgNet. Indien de organisatie niet is aangesloten bij JeugdzorgNet mag 

een ingevuld formulier alleen worden verstuurd aan CoMensha binnen een 

beveiligde omgeving of middels een beveiligde mailuitwisseling.

Wat doet CoMensha met de gegevens?
CoMensha levert de gegevens anoniem aan bij de Nationaal Rapporteur. Dit 

betekent dat de gegevens niet tot een persoon herleidbaar zijn. De Nationaal 

Rapporteur analyseert de gegevens. De Nationaal Rapporteur is een onafhanke

lijk instituut dat van de regering de opdracht heeft gekregen om de aard en de 

omvang van mensenhandel in Nederland in kaart te brengen. Meer informatie 

en rapportages: www.nationaalrapporteur.nl 

Omdat CoMensha bijzondere persoonsgegevens verwerkt, houdt zij zich aan 

de beveiligingsnormen conform de Wet bescherming persoonsgegevens. In het 

privacy reglement van CoMensha staat hoe wordt omgegaan met de gegevens. 

Ook zijn er technische en organisatorische maatregelen getroffen om de infor

matie te beveiligen. CoMensha bewaart de gegevens twee jaar. Deze periode is 

nodig om dubbeltellingen te voorkomen. 

http://www.mensenhandel.nl
http://www.mensenhandel.nl
http://www.nationaalrapporteur.nl
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Meer weten?
Heb je vragen over de wijze van melden of over het meldformulier,  

bel dan naar CoMensha: 033 448 11 86.

Waarom is melden belangrijk?
Een melding geeft inzicht in wie de slachtoffers van loverboys en men

senhandel zijn. Dit is belangrijk om de aard en omvang van mensenhandel 

in beeld te brengen. Ook de publieke opinie en politieke agenda vragen 

om een helder beeld van deze vorm van criminaliteit. Inzicht in de aard 

en omvang van de problematiek draagt bij aan een betere aanpak van 

mensenhandel door: 

• effectieve signalering: hoe kunnen we slachtoffers herkennen, wat 

zijn de kenmerken van slachtofferschap?

• effectieve opvang: hoe moet de opvang worden ingericht om de 

hoeveelheid slachtoffers op te vangen?

• specialistische hulpverlening: hoe sluiten we aan bij de doelgroep?

• gerichte preventie: welke groepen zijn kwetsbaar en waar moet de 

preventie zich op richten?

• efficiëntere opsporing: wat is de werkwijze van de mensen

handelaren? Welke vormen van uitbuiting hanteren zij? Hoe ontwikkelt 

de werkwijze zich? Waar komt de problematiek voor, in welke plaatsen 

en sectoren?

• weloverwogen beleid: welke keuzes maken we op landelijk en lokaal 

bestuurlijk niveau en binnen de politie, het Openbaar Ministerie en  

de IND?
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