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Samenvatting 

Eind 2020 heeft het EMM het signaal ontvangen dat er ten aanzien van overlast gevende 

minderjarige vreemdelingen mogelijk sprake is van slachtofferschap van criminele uitbuiting. 

Zij reizen door Europa en veroorzaken overlast door veelvoorkomende criminaliteit te plegen, 

zoals inbraken en diefstallen. Daarbij zijn er aanwijzingen van een georganiseerd verband, 

internationale aansturing en slachtofferschap mensenhandel. Dit signaal is voor het EMM 

aanleiding geweest voor een fenomeenonderzoek door middel van data-analyse, interviews en 

literatuuronderzoek, met als doel om vast te stellen in hoeverre sprake is van criminele 

uitbuiting bij veelvoorkomende vermogenscriminaliteit gepleegd door Noord-Afrikaanse 

alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) en jongvolwassenen in Nederland. 

 

Ten behoeve van de data-analyse is op basis van gegevens van de IND en het COA zicht 

verkregen op de doelgroep. Deze personen zijn samengevoegd tot een startpopulatie van circa 

3000 personen, die voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 juli 2021 op basis van een ‘hit/no-

hit’ is bevraagd in de registratiesystemen van de Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee 

(KMar) en de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Het overgrote 

deel van de onderzoekspopulatie is van het mannelijk geslacht (97%). De meest voorkomende 

nationaliteit is de Marokkaanse nationaliteit (52%). De meeste jongeren zijn 17 of 18 jaar oud. 

Zij doen zich vaak voor als minderjarig, om zodoende verzekerd te zijn van opvang in Nederland.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat de mogelijkheid om in Europa een betere toekomst op te bouwen 

een belangrijke reden is om het land van herkomst te verlaten. De jongeren worden beïnvloed 

door onrealistische filmpjes op sociale media over gouden bergen in Europa. Een bijkomende 

reden om naar Nederland te komen, is de aanwezigheid van familie, kennissen en vrienden hier. 

De meeste jongeren verklaren dat zij met een boot vanuit Noord-Afrika naar Europa zijn gereisd. 

Eenmaal in Europa ervaren de jongeren het als een deceptie dat zij weinig kans maken op een 

verblijfsvergunning en dat het leven veel minder rooskleurig is dan hen was voorgehouden op 

sociale media. Deze teleurstelling wordt echter verborgen gehouden voor hun familie om geen 

gezichtsverlies te lijden, omdat er vaak veel geld is geleend voor de reis naar Europa.  

 

Uit de data-analyse blijkt dat 59 procent van de jongeren uit de onderzoekspopulatie één of 

meerdere strafbare feiten heeft gepleegd. De meeste registraties zijn opgemaakt inzake 

diefstal. Een verklaring voor het plegen van diefstallen die uit de interviews naar voren komt, is 

dat het weekgeld dat de jongeren ontvangen naar familie in het land van herkomst wordt 

gezonden. Hierdoor hebben zij zelf geen geld meer om in hun eigen levensonderhoud te 

voorzien en worden door hen diverse goederen, zoals levensmiddelen en kleding, gestolen.  

 

De respondenten schetsen het beeld dat de jongeren door een persoon of een groep personen 

worden aangestuurd en/of gedwongen om strafbare feiten te plegen. Minderjarigen worden 

meegenomen door volwassenen, die hen leren hoe ze moeten stelen. Bij de respondenten 

bestaat het gevoel dat deze volwassenen hen daar ook opdracht toe geven. Dit betekent dat er 

sprake is van signalen van criminele uitbuiting, aangezien bij een minderjarige enkel dient te 

worden aangetoond dat de strafbare handeling is gepleegd in opdracht van een gezaghouder, 

om van mensenhandel te spreken. Dit beeld wordt bevestigd door de data-analyse, omdat uit 
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de registraties blijkt dat volwassenen in de leeftijdscategorie van 24 tot en met 31 jaar vaak 

betrokken zijn bij het plegen van vermogensdelicten waar ook minderjarigen bij betrokken zijn. 

 

Deze signalen hebben tot op heden niet geleid tot strafrechtelijke onderzoeken naar criminele 

uitbuiting van Noord-Afrikaanse AMV’s en jongvolwassenen. De reden hiervoor is gelegen in 

het feit dat opsporingsambtenaren bij deze doelgroep nog onvoldoende gericht zijn op het 

onderkennen van criminele uitbuiting en daarom niet of nauwelijks doorvragen naar elementen 

die nodig zijn om mensenhandel te kunnen vaststellen. Opsporingsambtenaren zijn 

voornamelijk gericht op het oplossen van het vermogensdelict. Het verhoor richt zich vooral op 

het aantonen dat de aangehouden persoon de dader van het delict is en er worden niet of 

nauwelijks vragen gesteld die gericht zijn op het vaststellen van slachtofferschap. 

 

Gezien de signalen van criminele uitbuiting wordt aanbevolen te investeren in het creëren van 

bewustwording over slachtofferschap. Deze voorlichting zou zich moeten richten op de AMV’s 

en jongvolwassenen maar ook op opsporingsambtenaren en COA- en Nidos-medewerkers. Om 

meer zicht te krijgen op signalen van slachtofferschap en de mensenhandelaren is het ook van 

belang te investeren in Europese samenwerking. Ten slotte wordt aanbevolen om het weekgeld 

van de AMV’s om te zetten in een in natura uitgifte van levensmiddelen, om de noodzaak om te 

stelen, en de kwetsbaarheid die dat voor de jongeren met zich meebrengt, terug te dringen.  
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Summary 
 

At the end of 2020, the EMM received information that minor aliens who caused disturbances 

by traveling through Europe and committing common crimes such as burglaries and theft, may 

be victims of criminal exploitation. There were indications of an organised international 

structure and victimhood of human trafficking. In response, the EMM carried out a study 

through data-analysis, interviews and literature research in order to determine the extent of 

criminal exploitation involved in common property crime committed by Northern African 

unaccompanied minor aliens (UMAs) and young adults in the Netherlands.  

 

For the purpose of the data analysis, a research population of about 3000 persons was 

established based on data of the Immigration and Naturalisation Service (IND) and the Central 

Agency for the Reception of Asylum Seekers (COA). This research population was queried in 

the registration systems of the Netherlands Police, the Royal Netherlands Marechaussee and 

the Netherlands Labour Authority on a ‘hit/no hit’ basis. The vast majority of the population is 

male (97%), with Moroccan as the most common nationality (52%). Most of the young adults 

are 17 or 18 years old. They often pretend to be minors in order to be assured of housing and 

care in the Netherlands.  
 

The research shows that the opportunity to build a better future in Europe is an important reason 

for leaving the country of origin. The young adults are influenced by unrealistic videos on social 

media about a beautiful future in Europe. An additional reason to come to the Netherlands is the 

presence of family, friends and acquaintances here. Most of the young adults state that they 

travelled from North Africa to Europe by boat. Once in Europe, they face major disappointment 

when they discover they have little chance of a residence permit and their prospects are much 

bleaker than portrayed on social media. However, this disappointment is hidden from their 

family to prevent loss of face, since often large amounts of money have been borrowed for the 

trip to Europe.  

 

The data analysis shows that 59% of young adults have committed one or more criminal 

offences, most often theft. One of the reasons why thefts are committed, is revealed by the 

interviews. As it turns out, the weekly allowances that they receive are often sent to the home 

country, leaving no funds to provide for themselves. They then resort to stealing various goods, 

such as clothing and food.  

 

The respondents indicate that the minors are directed and/or forced to commit offenses by a 

person or a group of people. Adults take the minors with them and teach them how to steal. The 

respondents are under the impression that these adults also order the minors to steal and 

commit other crimes, which means that indications of criminal exploitation are present as, in 

the case of minors, it only needs to be proven that a criminal act was committed by order of an 

authority figure for it to be classified as human trafficking. The data analysis confirms this 

observation, since adults aged 24 to 31 are often involved in property crimes in which a minor 

is also involved.  

 

To date, these indications of criminal exploitation have not yet resulted in criminal 

investigations into the exploitation of Northern African unaccompanied minors and young 

adults in the Netherlands. This is due to the fact that investigating officers tend to concentrate 
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on solving the committed property crime, and do not yet sufficiently focus on identifying 

criminal exploitation when encountering Northern African unaccompanied minors and young 

adults. For this reason, they do not or hardly ask questions to uncover indications of human 

trafficking. In short, the interrogations focus on proving that the arrested suspect has 

committed the crime and not whether they might be a victim too. 

 

Given the indications of criminal exploitation, it is recommended to invest in raising awareness 

about victimhood. Education should be focused on unaccompanied minors and young adults, 

as well as investigating officers and staff members of COA and Nidos. Moreover, it is important 

to invest in European cooperation to gain more insight into indications of human trafficking and 

the identity of traffickers. Finally, it is recommended to provide the unaccompanied minor aliens 

with provisions rather than a weekly monetary allowance to eliminate their need to steal and 

reduce the accompanying vulnerability.  

 

 

  



  
  7 

 

Inhoudsopgave 
 
 

Samenvatting .................................................................................................................... 3 

Summary ........................................................................................................................... 5 

1. Inleiding ..................................................................................................................... 2 

1.1 Aanleiding ................................................................................................................. 2 

1.2 Doelstelling ............................................................................................................... 2 

1.3 Onderzoeksvragen .................................................................................................... 3 

2. Onderzoeksmethode ................................................................................................... 5 

3. Onderzoeksbevindingen............................................................................................... 7 

3.1 Wat zijn de kenmerken van de Noord-Afrikaanse AMV’s en jongvolwassenen? .............. 7 

3.1.1 Persoonskenmerken ............................................................................................. 7 

3.1.2 Push en pull-factoren ........................................................................................... 7 

3.1.3 Reisroutes .......................................................................................................... 8 

3.1.4 Verblijf in Nederland............................................................................................ 8 

3.2 Zijn er aanwijzingen dat de jongeren zich in Nederland hebben beziggehouden met het 

plegen van strafbare feiten? ............................................................................................ 9 

3.2.1 Aantal registraties ............................................................................................... 9 

3.2.2 Categorieën strafbare feiten ................................................................................ 9 

3.2.3 Waar vinden de strafbare feiten plaats? .............................................................. 10 

3.2.4 Heling van gestolen goederen ............................................................................ 10 

3.2.5 Verdachte transacties ........................................................................................ 10 

3.3 Zijn er aanwijzingen dat de jongeren zijn aangestuurd of gedwongen door anderen bij 

het plegen van strafbare feiten? ...................................................................................... 11 

3.3.1 Aansturing/dwang .............................................................................................. 11 

3.3.2 Medicatie- en drugsgebruik ................................................................................ 11 

4. Conclusie .................................................................................................................. 14 

5. Aanbevelingen ........................................................................................................... 16 

Geraadpleegde bronnen.................................................................................................... 18 



 

  

Inleiding 1 



Expertisecentrum Mensenhandel & Mensensmokkel  
                     Criminele uitbuiting van Noord-Afrikaanse AMV’s en jongvolwassenen  2 

 

SIB 

1. Inleiding 
 

Een tiener die onder druk van jeugdgroepen drugs verkoopt. Een meisje dat door haar vriend 

wordt gedwongen om telefoonabonnementen voor hem en zijn vrienden af te sluiten. Een 

migrant die van mensensmokkelaars henneptoppen moet knippen om zijn reis terug te betalen. 

Een minderjarige die gedwongen wordt door heel Europa te stelen. Het zijn allemaal vormen 

van uitbuiting waarbij slachtoffers gedwongen worden om een strafbaar feit te plegen.  

 

 

1.1 Aanleiding 
In november 2020 heeft het EMM het signaal ontvangen dat er ten aanzien van zogeheten 

overlast gevende vreemdelingen, vooral afkomstig uit Marokko en Algerije en in de leeftijd tot 

ongeveer 23 jaar, mogelijk sprake is van slachtofferschap van criminele uitbuiting. Deze groep 

reist door Europa en veroorzaakt overlast door het plegen van veelvoorkomende criminaliteit 

zoals inbraken en diefstallen. Er zijn aanwijzingen dat een groot deel van hen minderjarig is, dat 

er sprake is van een georganiseerd verband, internationale aansturing en slachtofferschap. 

Naar aanleiding van deze problematiek is in 2021 vanuit het EU-project EMPACT een 

deelproject naar Noord-Afrikaanse mensenhandel gestart, waar Nederland ook aan deelneemt. 

Daarmee is vanuit Nederlands perspectief, maar ook vanuit Europees perspectief, de behoefte 

ontstaan om meer zicht te krijgen op slachtofferschap mensenhandel van deze doelgroep.  

 

 

1.2 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen in hoeverre mogelijk sprake is van criminele 

uitbuiting bij veelvoorkomende criminaliteit, zoals inbraken en diefstal, door Noord-Afrikaanse 

alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) en jongvolwassenen in Nederland.  

 

Een AMV is een minderjarige vreemdeling, afkomstig van buiten de Europese Unie, die bij 

aankomst in Nederland jonger is dan 18 jaar en tijdens de reis niet is begeleid door ouders of 

een andere persoon die het wettelijke gezag over de jongere heeft. Onder jongvolwassenen 

wordt in dit onderzoek verstaan: jongeren tot 23 jaar. Onder Noord-Afrikaanse personen wordt 

in dit onderzoek verstaan: personen afkomstig uit Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte. 

 

Criminele uitbuiting is een vorm van mensenhandel. Het onderscheidt zich van andere vormen 

van mensenhandel doordat het slachtoffer, daartoe gedwongen, een strafbaar feit begaat. 

Criminele uitbuiting kan als volgt worden gedefinieerd: een persoon die gedwongen wordt te 

stelen, zakkenrollen, drugs te verhandelen of andere strafbare feiten uit te voeren en de buit, 

geheel of gedeeltelijk, dient af te dragen aan de uitbuiter. De dwang die op het slachtoffer wordt 

uitgeoefend kan fysieke of mentale vormen aannemen, bijvoorbeeld door te dreigen met 

uitsluiting van een groep die – zoals door de persoon in kwestie wordt ervaren – voor het 

slachtoffer zorgt, bijvoorbeeld door huisvesting voor hem of haar te regelen, of door misleiding 

of misbruik van een kwetsbare positie. Om criminele uitbuiting te herkennen, is het noodzakelijk 

dat de opsporingsambtenaar zich bewust is van het feit dat een verdachte tevens een 

slachtoffer van mensenhandel kan zijn. Indien een persoon aantoonbaar gedwongen is tot het 

plegen van strafbare feiten dient er op grond van het zogenaamde non-punishmentbeginsel 

geen strafoplegging plaats te vinden. In het geval van een minderjarige is er zelfs geen dwang 
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nodig, er dient slechts aangetoond te zijn dat er evident sprake is van een gezagsverhouding. 

Met andere woorden: het is voldoende om aan te tonen dat de strafbare handeling van de 

minderjarige gepleegd is in opdracht van een gezaghouder. 

 

 

1.3 Onderzoeksvragen 
De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt:  

Wat is de aard en omvang van criminele uitbuiting van Noord-Afrikaanse (AMV’s) en 

jongvolwassenen, die tussen 1 januari 2019 en 31 juli 2021 in Nederland hebben verbleven? 
 

Voor de beantwoording van de centrale vraag zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

1. Wat zijn de kenmerken van de Noord-Afrikaanse AMV’s en jongvolwassenen?  

2. Zijn er aanwijzingen dat zij zich in Nederland hebben beziggehouden met het plegen 

van strafbare feiten?  

3. Zijn er aanwijzingen dat zij daarbij zijn aangestuurd of gedwongen door anderen? 
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2. Onderzoeksmethode 
 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is ingezet op interviews, literatuuronderzoek en 

data-analyse. Om ten behoeve van de insteek van de data-analyse meer zicht te krijgen op het 

fenomeen, zijn allereerst interviews gehouden met zes medewerkers van het Centraal Orgaan 

opvang Asielzoekers (COA) en Stichting Nidos. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang 

van asielzoekers. Stichting Nidos is landelijk werkzaam als voogdijinstelling voor AMV’s. 

Daarnaast zijn ter achtergrondinformatie nieuwsberichten, (wetenschappelijke) 

onderzoeksrapporten en andere kennisdocumenten bestudeerd, waarbij aandacht is besteed 

aan culturele aspecten, reisroutes, verblijf in Nederland en de wijze van beïnvloeding of dwang.  

 

Ten behoeve van de data-analyse zijn de IND en het COA gevraagd om de volgende gegevens 

aan te leveren, die het startpunt hebben gevormd voor de analyse:  

- IND: de persoonsgegevens en status van alle personen met nationaliteit en/of land van 

herkomst Marokko, Algerije, Libië, Tunesië en Egypte in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die 

in de periode 1 januari 2019 tot 1 september 20211 in Nederland een verblijfsvergunning 

asiel hebben aangevraagd; 

- COA: de persoonsgegevens van alle AMV’s in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met als 

nationaliteit en/of land van herkomst Marokko, Algerije, Libië, Tunesië en Egypte die in 

de periode 1 januari 2019 tot 1 september 2021 op een COA-locatie hebben verbleven. 
 

De bestanden van de IND en het COA zijn samengevoegd, ontdubbeld en als startpopulatie van 

circa 3000 personen aangemerkt. Deze startpopulatie is voor de onderzoeksperiode van 1 

januari 2019 tot 31 juli 2021 op basis van een ‘hit/no-hit’ bevraagd in de handhavings- en 

opsporingsregistratiesystemen van de Nationale Politie (NP), Koninklijke Marechaussee 

(KMar) en de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Bij een hit zijn de 

gegevens die in de registratiesystemen aan de betreffende persoon zijn gekoppeld, ingeladen 

in een database. Dit betreft adressen, incidenten (inclusief documenten) en koppelingen met 

andere personen zoals in de registratiesystemen vastgelegd. Deze gegevens zijn vervolgens 

geduid om vast te kunnen stellen of er mogelijk sprake is van criminele uitbuiting. Hierbij is 

tevens aandacht besteed aan bijzonderheden zoals bijvoorbeeld drank- en/of drugsgebruik. 

 

De reden dat ervoor is gekozen om ook bij het COA gegevens op te vragen, is gelegen in het 

feit dat niet alle AMV’s bij inreis in Nederland asiel wensen aan te vragen. Vanwege hun 

(minderjarige) leeftijd hebben zij echter wel recht op opvang door het COA. Het kan daarom 

voorkomen dat er AMV’s op COA-locaties verblijven die niet bekend zijn bij de IND. Om zicht 

te krijgen op de volledige doelgroep zijn derhalve bij beide organisaties gegevens opgevraagd. 

 
 

                                                           
1 De onderzoeksperiode loopt tot 31 juli 2021. In verband met de periode die nodig is voor de verwerking van de aanvragen bij de 
IND zijn de gegevens opgevraagd tot 1 september. Om dezelfde reden zijn ook bij het COA gegevens opgevraagd tot 1 september. 
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3.  Onderzoeksbevindingen 
 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de geformuleerde onderzoeksvragen. Allereerst 

worden de kenmerken van Noord-Afrikaanse AMV’s en jongvolwassenen beschreven. Naast 

hun persoonskenmerken wordt daarbij aandacht besteed aan push- en pull-factoren, de 

gevolgde reisroutes en het verloop van het verblijf in Nederland. Ten tweede wordt beschreven 

of er aanwijzingen zijn dat zij in Nederland strafbare feiten hebben gepleegd, waarbij aandacht 

wordt besteed aan het type feiten dat is gepleegd. Ten derde wordt in dit hoofdstuk beschreven 

of er aanwijzingen zijn dat zij daartoe zijn aangestuurd en/of gedwongen door anderen. 

 

 

3.1 Wat zijn de kenmerken van de Noord-Afrikaanse AMV’s en jongvolwassenen? 
 

3.1.1 Persoonskenmerken 

Ten aanzien van de persoonskenmerken van de jongeren kan het volgende worden opgemerkt. 

Het overgrote deel van de jongeren is van het mannelijk geslacht, namelijk 97%.2 De meeste 

jongeren zijn 17 of 18 jaar oud. Slechts 8% is 14, 15 of 16 jaar oud. Ten aanzien van de 

leeftijdsopbouw wordt opgemerkt dat indien er geen identiteitsdocument kan worden 

overgelegd, de leeftijd van de jongere wordt geregistreerd aan de hand van een schouw door 

IND-medewerkers. Ook kan er een leeftijdsonderzoek plaatsvinden. Als daar aanleiding toe 

bestaat, wordt de geboortedatum van de jongere aangepast in het IND-systeem. Uit de 

interviews is gebleken dat de jongeren zich veelal voordoen als minderjarig om zodoende 

verzekerd te zijn van opvang en zorg in Nederland. Het kan ook voorkomen dat één jongere 

meerdere keren voorkomt in het IND-systeem met verschillende namen en geboortedata. De 

reden hiervoor is dat de jongeren regelmatig de COA-locatie waar zij verblijven, verlaten om 

vervolgens naar een ander (Europees) land te reizen en daar een langere periode te verblijven. 

Wanneer zij dan terugkeren in Nederland, geven zij een andere naam en/of geboortedatum op 

dan zij bij een eerder verblijf hebben opgegeven. Deze naam en/of geboortedatum wordt dan 

geregistreerd in het IND-systeem. Uit nader onderzoek kan dan blijken dat het een persoon 

betreft die al voorkomt in het IND-systeem en kunnen de gegevens alsnog worden gekoppeld.  

 

De meest voorkomende nationaliteit in de onderzoekspopulatie is de Marokkaanse nationaliteit 

(52%). Jongeren met de Algerijnse nationaliteit vormen een derde van de onderzoekspopulatie 

(33%). Circa 15% is afkomstig uit één van de overige drie landen: Libië, Tunesië of Egypte. 

 

3.1.2 Push en pull-factoren  

Uit de interviews blijkt dat de jongeren in hun land van herkomst in slechte omstandigheden 

leefden. Er is vaak sprake van gebroken gezinnen en veel jongeren leefden op straat. Er zijn 

weinig mogelijkheden om een opleiding te volgen en wanneer dat wel mogelijk is, is er een 

kleine kans om een baan op een passend niveau te vinden. Bovendien zijn de salarissen vaak 

niet voldoende om in het levensonderhoud te voorzien. De mogelijkheid om in Europa een 

betere toekomst op te bouwen is een belangrijke reden om het land van herkomst te verlaten. 

Uit de interviews blijkt voorts dat de jongeren worden beïnvloed door filmpjes die zij zien op 

verschillende sociale media, zoals Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram en TikTok. In 

deze filmpjes wordt een beeld geschetst van een goed leven in Europa waar geld “aan de bomen 

                                                           
2 Gegevens over het geslacht zijn alleen beschikbaar voor de COA-populatie, niet voor de IND-populatie. 
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groeit”. Dit beeld komt tevens naar voren in de documentaire “Verloren Jongens”. In de 

registraties blijkt dat jongeren aan opsporingsambtenaren verklaringen dat de aanwezigheid 

van familie, kennissen en vrienden in Nederland een reden is om naar Nederland te komen. 

 

3.1.3 Reisroutes  

Uit de registraties blijkt dat de jongeren over verschillende reisroutes verklaren. De meeste 

jongeren verklaren aan de opsporingsambtenaren dat zij (zonder inreisvisum en derhalve 

illegaal) met een boot vanuit Noord-Afrika naar Europa – voornamelijk Spanje – zijn gereisd. Ze 

verklaren vervolgens met de bus en/of de trein vanuit Spanje naar Frankrijk te zijn gereisd en 

vanuit Frankrijk de trein en/of de bus naar Nederland te hebben genomen. Een andere route 

verloopt via Italië, Frankrijk en België en/ of Frankrijk en Duitsland en vervolgens naar 

Nederland. Vanuit Libië loopt een route naar Griekenland, Italië en vervolgens naar Frankrijk.  

 

Ook uit de interviews blijkt dat de jongeren veelal via Spanje en/of Frankrijk reizen. De 

respondenten geven aan dat de jongeren het leven op straat in Frankrijk en Spanje als erg zwaar 

ervaren. In Spanje en Frankrijk is de opvang voor minderjarige asielzoekers minder goed 

geregeld dan in Nederland en België, waardoor veel jongeren min of meer aangewezen zijn op 

een leven op straat. Ze verblijven veelal een relatief korte periode in een land en reizen daarna 

veelal verder door Europa op zoek naar een beter leven. In België en Nederland verblijven de 

jongeren vaak in de opvang en is er derhalve minder aanleiding om op straat te leven. Uit de 

interviews en de bestudeerde literatuur blijkt dat de redenen om verder door Europa te reizen 

divers zijn. Het seizoen wordt bijvoorbeeld als reden genoemd; in de winter verblijven de 

jongeren minder graag op straat en daarom reizen ze dan vaak (terug) naar België of Nederland. 

 

Volgens de respondenten verklaren de jongeren dat zij hun reis veelal zelf regelen door naar de 

bekende oversteekplaatsen Ceuta en Melilla te reizen en daar de oversteek naar Spanje te 

maken. Gezien hun minderjarige/jonge leeftijd mag echter worden aangenomen dat het voor 

hen nagenoeg onmogelijk is om zonder hulp het Europese vasteland te bereiken. Er kan worden 

aangenomen dat daarom veelvuldig gebruik gemaakt wordt van hulp bij de in-/uit- en doorreis. 

In de registraties is echter nauwelijks inhoudelijke informatie te vinden over mensensmokkel. 

In de database staan 50 registraties waarin het woord mensensmokkel is opgenomen. In deze 

registraties wordt meestal beschreven dat een minderjarige in of onder een trailer vanuit Hoek 

van Holland naar Engeland heeft getracht te reizen. In een aantal gevallen wordt gesproken over 

hulp van mensensmokkelaars die, tegen betaling, de reis vanuit Noord-Afrika naar de 

verschillende Europese landen voor de minderjarige hebben geregeld. 

 

3.1.4 Verblijf in Nederland 

Aan AMV’s afkomstig uit Noord-Afrikaanse landen wordt doorgaans geen verblijfsvergunning 

asiel verleend. De reden hiervoor is dat Marokko en Tunesië op de lijst van veilige landen staan. 

Algerije, Libië en Egypte staan niet op deze lijst en asielzoekers uit deze landen maken derhalve 

meer kans op verlening van een asielvergunning. Een veroordeling voor het plegen van 

strafbare feiten kan een contra-indicatie zijn voor het verlenen van een verblijfsvergunning. De 

geringe kans op het verkrijgen van een verblijfsvergunning is vaak een onverwachte 

teleurstelling voor de jongeren, omdat dit niet strookt met de verhalen die via sociale media 

worden verspreid over “walhalla” Europa. Uit de interviews blijkt dan ook dat de jongeren 

onterecht de schijn hoog willen houden bij hun familie en vrienden in het land van herkomst. Ze 

geven bij hen aan dat het leven in Nederland goed is en dat ze in alles voorzien worden. In 



Expertisecentrum Mensenhandel & Mensensmokkel  
                     Criminele uitbuiting van Noord-Afrikaanse AMV’s en jongvolwassenen  9 

 

SIB 

werkelijkheid hebben zij in feite een behoorlijke teleurstelling moeten incasseren, omdat zij 

geen verblijfsvergunning krijgen en de omstandigheden minder rooskleurig blijken dan hen op 

sociale media was voorgehouden. In de contacten met familie en vrienden willen de jongeren 

dit niet laten blijken om geen gezichtsverlies te lijden en ook omdat er soms grote bedragen zijn 

geleend of gespaard om de reis naar Europa te kunnen maken. Van de jongeren wordt verwacht 

dat zij deze bedragen snel kunnen terugbetalen, omdat zij in Europa veel geld kunnen 

verdienen. Wanneer dit niet het geval blijkt, is dat een grote deceptie voor de jongeren. 

 

Uit de registraties blijkt dat de jongeren zich in Nederland vooral door middel van openbaar 

vervoer verplaatsen. In de meeste gevallen reizen zij zonder te betalen. Zij verplaatsen zich om 

in (gestolen) goederen te handelen of om deze van anderen te kopen. Ook verplaatsen zij zich 

van de COA-locatie waar ze zijn geplaatst naar andere COA-locaties, waar ze soms 

ongeregistreerd ook slapen. De reden die voor deze verplaatsingen in registraties/interviews 

wordt gegeven, is dat op de andere COA-locaties “vrienden dan wel kennissen” verblijven. Dit 

is tevens een verklaring voor het hoge aantal registraties over vermissingen en meldingen dat 

een jongere met onbekende bestemming (MOB) is vertrokken.3
 Hieraan gerelateerd zijn de 

registraties van het aantreffen van een vermist persoon. De jongere meldt zich veelal na enkele 

dagen weer op zijn eigen COA-locatie, waarmee blijkt dat hij of zij niet vermist of MOB was.  

 

 

3.2 Zijn er aanwijzingen dat de jongeren zich in Nederland hebben beziggehouden 
met het plegen van strafbare feiten? 
 

3.2.1 Aantal registraties 

Om vast te kunnen stellen of er aanwijzingen zijn dat de jongeren zich bezighouden met het 

plegen van strafbare feiten zijn de registraties van de politie, de KMar en de NLA bekeken. De 

database met de registraties die aan de startpopulatie van circa 3000 personen zijn gekoppeld, 

bevat in totaal 14400 registraties. Een persoon kan met meerdere rollen aan een registratie zijn 

gekoppeld, zoals getuige, slachtoffer en/of verdachte. In deze analyse zijn alleen de personen 

meegenomen, waaraan de rol ‘verdachte’ van een strafbaar feit is toegekend. De personen met 

andere rollen zijn voor deze analyse buiten beschouwing gelaten. Een persoon met de rol 

‘slachtoffer’ van een strafbaar feit kan bijvoorbeeld een gedupeerde winkelier betreffen. 

 

Van de circa 3000 personen in de startpopulatie met de rol ‘verdachte’ komt 59 procent voor 

in één of meerdere registraties. De overige personen komen niet in een registratie voor. Van de 

personen die in minimaal één registratie voorkomen, is 56 procent als verdachte aangemerkt. 

In totaal zijn ruim 400 personen in twee of meer registraties als verdachte aangemerkt (26%). 

Drie personen die als verdachte zijn aangemerkt, komen in 25 of meer registraties voor (0,2%).  

 

3.2.2 Categorieën strafbare feiten 

Uit de analyse blijkt dat verreweg de meeste registraties zijn opgemaakt inzake diefstal. Onder 

diefstal worden de volgende delicten geschaard: diefstallen uit winkels, woningen en 

voertuigen, maar ook zakkenrollerij. Vanuit de interviews wordt dit beeld bevestigd. De 

                                                           
3 Een bewoner wordt door het COA onder andere administratief uitgeschreven met als reden van vertrek MOB, wanneer er twee 
meldmomenten zijn gemist die niet te verklaren zijn. Het kan het zijn dat de bewoner niet is verschenen bij een overplaatsing naar 
een COA-opvanglocatie, de uitschrijving gebeurt dan automatisch 48 uur na de datum van de afgesproken aankomst. Ook kan het 
zijn dat de bewoner in een asielzoekerscentrum de wekelijkse meldplicht twee keer achtereenvolgens niet is nagekomen. 
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respondenten geven bijvoorbeeld aan dat zij vaststellen dat de minderjarigen opeens in het 

bezit zijn van dure (merk)kleding, schoenen of (elektrische) fietsen en dat zij één of meerdere 

mobiele telefoons bij zich dragen. Daarnaast komen registraties van vernieling en bedreiging 

naar voren, maar ook van vermissingen en ongeoorloofd verlof vanaf een COA-locatie. 

 

3.2.3 Waar vinden de strafbare feiten plaats? 

Uit de data-analyse blijkt dat er veel jongeren zijn die in meerdere politieregio’s strafbare feiten 

hebben gepleegd. Het gros van de jongeren is actief door heel Nederland. Uit registraties blijkt 

dat in bijna alle gevallen sprake is van vrienden, kennissen en/of dorpsgenoten vanuit het land 

van herkomst die op andere COA-locaties verblijven. Het lijkt erop dat de jongeren elkaar op de 

verschillende COA-locaties opzoeken. Mogelijk met als doel om in groepsverband strafbare 

feiten te plegen, maar dit kan niet met zekerheid worden gesteld omdat hier niet over wordt 

verklaard. De data-analyse laat wel zien dat delicten ook in groepsverband worden gepleegd.  

 

3.2.4 Heling van gestolen goederen 

Ten aanzien van het plotselinge bezit van dure spullen of (merk)kleding blijkt uit de interviews 

het volgende. Als door de begeleider/mentor van de jongere gevraagd wordt hoe de jongere 

aan deze spullen is gekomen, dan wordt er vaak gezegd dat zij deze van een vriend of een kennis 

hebben ontvangen of dat ze het hebben geleend. In een enkel geval wordt verklaard dat zij het 

hebben gekocht. Het is moeilijk voor zowel mentors/medewerkers als voor de politie om hier 

op te acteren. Indien het object van diefstal afkomstig is, dient er een aangifte te liggen en dient 

er sprake te zijn van een redelijk vermoeden dat de spullen daadwerkelijk wederrechtelijk zijn 

verkregen. Meestal blijft het enkel bij vermoedens dat de spullen van een diefstal afkomstig 

zijn, waarbij het de vraag is of de jongere in kwestie daadwerkelijk bij de diefstal betrokken was. 
 

Uit de registraties blijkt dat de gestolen goederen vaak verkocht worden. Wat exact met het 

verkregen geld wordt gedaan, is op basis van data-analyse niet vast te stellen omdat er door de 

opsporingsambtenaren meestal niet naar gevraagd wordt. Uit de interviews komt wel meer 

informatie naar voren over waarom er gestolen wordt. Een voorbeeld dat twee respondenten 

gaven, is dat het weekgeld naar familie in het land van herkomst gezonden wordt waardoor er 

geen geld meer overblijft om te kunnen eten en er derhalve levensmiddelen worden gestolen.  

 

3.2.5 Verdachte transacties 

Mogelijk zijn de relatief kleine bedragen weekgeld die naar het land van herkomst worden 

gezonden door de Financial Intelligence Unit (FIU) als verdachte transacties aangemerkt.4 Bij 

het omzetten van ongebruikelijke naar verdachte transacties koppelt FIU een strafbaar feit, 

zoals terrorisme, witwassen of mensenhandel, aan de transactie. Het is voor de FIU moeilijk om 

vast te stellen of transacties dienen ter financiering van mensenhandel en mensensmokkel. De 

FIU heeft in de onderzoeksperiode slechts enkele verdachte transacties van de betreffende 

nationaliteiten, niet alleen met betrekking tot AMV’s maar ook meerderjarige vreemdelingen, 

aangemerkt als gerelateerd aan mensenhandel of mensensmokkel. Het gaat om elf verdachte 

transacties gerelateerd aan mensensmokkel en vijf gerelateerd aan mensenhandel. 

 

                                                           
4 Instellingen en bedrijven dienen ongebruikelijke transacties bij de FIU te melden. De FIU beoordeelt vervolgens of de transactie 
verdacht is, dat wil zeggen of deze transactie een frauduleus oogmerk heeft, en moet worden onderzocht door een 
opsporingsinstantie of veiligheidsdienst. Verdachte transacties worden door de FIU, organisatorisch ondergebracht bij de politie, 
geregistreerd in het politieregistratiesysteem BlueView. 
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3.3 Zijn er aanwijzingen dat de jongeren zijn aangestuurd of gedwongen door 
anderen bij het plegen van strafbare feiten? 

 

3.3.1 Aansturing/dwang 

De geïnterviewde COA- en Nidos-medewerkers schetsen het beeld dat de jongeren worden 

aangestuurd en/of gedwongen door een persoon of een groep personen om strafbare feiten te 

plegen. Minderjarigen worden door volwassenen meegenomen vanaf een COA-locatie en keren 

na verloop van tijd terug met goederen waarvan het vermoeden bestaat dat zij deze goederen 

– op basis van hun leefgeld – niet zelf kunnen betalen. Deze volwassenen zouden de 

minderjarigen leren hoe ze moeten stelen. Bij de respondenten bestaat het gevoel dat de 

volwassenen hen daar ook opdracht toe geven. Aangezien er in het geval van een minderjarige 

geen sprake hoeft te zijn van dwang, is het voldoende als er kan worden aangetoond dat er bij 

het plegen van het strafbare feit evident sprake is van een gezagsverhouding om als slachtoffer 

van mensenhandel te worden aangemerkt. Hier is dus sprake van signalen criminele uitbuiting.  

 

Eén respondent verklaarde dat een gestolen iPhone, waarop tracking software was 

geïnstalleerd (Find My Iphone), zich binnen 24 uur in Brussel bevond. Volgens de respondent 

heeft het COA op deze manier meermaals kunnen vaststellen dat gestolen telefoons in België, 

vooral in Brussel, te vinden zijn. Dit zou kunnen duiden op aansturing vanuit België. Dit valt 

echter niet te staven met informatie uit de registraties of vanuit andere afgenomen interviews.  

 

De signalen van criminele uitbuiting komen ook naar voren uit de data-analyse. Uit de 

registraties blijkt dat volwassenen in de leeftijdscategorie van 24 tot en met 31 jaar vaak 

betrokken zijn bij delicten als winkeldiefstal waarbij ook minderjarigen betrokken zijn. Hoewel 

de rolverdeling van de betrokkenen niet uit de registraties kan worden afgeleid, lijkt hier sprake 

te zijn van een gezagsverhouding en is dit dus een signaal van slachtofferschap mensenhandel.  

 

Opsporingsambtenaren zijn nog onvoldoende gericht op het onderkennen van criminele 

uitbuiting. Ze vragen niet of nauwelijks door naar elementen die nodig zijn om mensenhandel te 

kunnen vaststellen. De focus ligt voornamelijk op het oplossen van het gerelateerde strafbare 

feit. In veel gevallen lijken de vermogensdelicten ook eenvoudig op te lossen: de verdachten 

zijn door de getuige(n) gezien en hun signalementen zijn aan de politie doorgegeven. Er lijkt op 

het eerste gezicht dus weinig aanleiding te zijn om verder onderzoek te doen of door te vragen 

naar de achterliggende omstandigheden van de verdachte. Er worden dan ook nauwelijks 

vragen gesteld die inzicht zouden kunnen verschaffen in mogelijke criminele uitbuiting. De 

signalen van criminele uitbuiting hebben tot op heden dan ook niet geleid tot strafrechtelijke 

onderzoeken naar criminele uitbuiting van Noord-Afrikaanse AMV’s en jongvolwassenen. 

 

3.3.2 Medicatie- en drugsgebruik 

Uit registraties blijkt dat jongeren mogelijk onder invloed van bepaalde medicatie, zoals Rivotril 

(werkzame stof: clonazepam) en Lyrica (werkzame stof: pregabeline), strafbare feiten plegen. 

Deze medicijnen, die worden voorgeschreven voor de behandeling van epileptische klachten, 

onderdrukken gevoelens van angst en paniek, nemen remmingen weg en zijn in hoge mate 

verslavend. Door opsporingsambtenaren wordt vaak wel gevraagd of de jongeren verslaafd zijn 

en of zij specifieke medicatie gebruiken. In bijna alle gevallen worden dan enkel de verslavende 

middelen en de medicatie vastgelegd, maar er wordt niet gevraagd of de middelen door een 
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arts zijn voorgeschreven, voor welke aandoening de medicatie dient en hoe lang de medicatie 

reeds wordt gebruikt. In sommige registraties staat omschreven dat bij de fouillering twee 

potjes met ieder 50 of meer pillen bij een verdachte zijn aangetroffen, maar er is niet 

doorgevraagd of onderzocht om welke medicatie het gaat, of de medicatie is voorgeschreven 

of van derden is verkregen en of de aangetroffen hoeveelheid een standaard dosis betreft.  

 

Het gebruik van Rivotril valt in het bijzonder op. Uit de interviews blijkt dat één van de 

respondenten jongeren op een COA-locatie ziet verschijnen waarvan bekend is dat zij daar niet 

woonachtig zijn. Het vermoeden bestaat dat deze jongeren diverse COA-locaties bezoeken om 

Rivotril te verhandelen. In een ander interview wordt benoemd dat COA-medewerkers eenmalig 

een actie hebben ondernomen om dit vermoeden te staven. De jongere in kwestie was toen in 

het bezit van meerdere potten met Rivotril-pillen. Daarnaast was de jongere in het bezit van een 

zodanig groot geldbedrag dat dit niet in overeenstemming was met de ontvangen weekgelden. 

De respondenten geven aan dat Rivotril in Nederland niet vrij verkrijgbaar is, maar dat dit in 

België wel het geval is. De jongeren schijnen Rivotril voornamelijk in Luik, Brussel en Antwerpen 

te kopen en dit vervolgens te verhandelen in Nederland. Ze reizen zwart met de trein om de 

pillen Rivotril op te halen. De jongeren krijgen regelmatig boetes voor zwart rijden. Omdat 

AMV’s een beperkt budget hebben en de betalingsmogelijkheden met een moneycard (de kaart 

waarmee het weekgeld besteed kan worden) beperkt zijn waardoor een jongere niet in staat is 

tijdig te betalen, helpt het COA eenmalig om de boete (tijdig) betalen. Het bedrag wordt 

voorgeschoten door het COA en wordt in termijnen ingehouden op het weekgeld van de AMV 

in kwestie. Ook bespreekt de mentor de boete met de jongere om herhaling te voorkomen. 

 

Naast het gebruik van medicatie komt uit de interviews naar voren dat vermogensdelicten door 

de jongeren worden uitgevoerd onder invloed van drank en/of drugs, vooral hennep en hasj. 

Vanuit de data-analyse wordt dit beeld bevestigd. Het vermoeden bestaat dat een deel van de 

jongeren bewust verslaafd wordt gemaakt aan drugs of aan medicatie als Rivotril, omdat dit de 

remmingen voor het plegen van strafbare feiten wegneemt en de afhankelijkheidsrelatie 

versterkt. Het onderhavige onderzoek heeft dit vermoeden echter niet kunnen bevestigen.  

 

 

 



     
                              

 

 

  

Conclusie 4 
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4.  Conclusie 

 

Er is sprake van signalen van criminele uitbuiting. Dit blijkt zowel uit de interviews als uit de 

data-analyse. Door respondenten wordt onder andere gesteld dat minderjarigen door 

volwassenen van een COA-locatie worden meegenomen en na verloop van tijd met goederen 

terugkeren waarvan het vermoeden bestaat dat deze gestolen zijn. Deze volwassenen zouden 

de minderjarigen leren hoe ze moeten stelen en bij de respondenten bestaat het gevoel dat zij 

hen daar ook opdracht toe geven. Aangezien er in het geval van een minderjarige geen sprake 

hoeft te zijn van dwang om als slachtoffer van mensenhandel te worden aangemerkt, is het 

voldoende als er kan worden aangetoond dat er bij het plegen van het strafbare feit evident 

sprake is van een gezagsverhouding. Uit de data-analyse blijkt dat volwassenen in de 

leeftijdscategorie van 24 tot en met 31 jaar vaak betrokken zijn bij delicten als winkeldiefstal 

waarbij ook een minderjarige betrokken is. Hierbij lijkt sprake te zijn van een gezagsverhouding. 

 

Verder komt uit de interviews naar voren dat jongeren zich genoodzaakt voelen om strafbare 

handelingen te plegen omdat het leefgeld niet voldoende is. Jongeren geven aan dat zij geld 

naar hun ouders en of andere familieleden in het buitenland sturen waardoor zij niet in hun eigen 

levensonderhoud kunnen voorzien. Verder blijkt dat de meeste jongeren een vorm van een 

verslaving hebben, waarbij vooral het gebruik/misbruik van anti-epileptica medicatie opvalt.  

 

De signalen van criminele uitbuiting hebben tot op heden niet geleid tot strafrechtelijke 

onderzoeken naar criminele uitbuiting van Noord-Afrikaanse AMV’s en jongvolwassenen. 

Opsporingsambtenaren zijn bij deze doelgroep nog onvoldoende gericht op het onderkennen 

van criminele uitbuiting. Zij vragen daarom niet of nauwelijks door naar elementen die nodig zijn 

om mensenhandel te kunnen vaststellen. De opsporingsambtenaren zijn voornamelijk gericht 

op het oplossen van de veelvoorkomende vermogensdelicten. Daartoe richt het verhoor zich 

vooral op het aantonen dat de aangehouden persoon de dader van het delict in kwestie is en 

wordt onvoldoende rekening gehouden met het feit dat er sprake kan zijn van slachtofferschap. 
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5.  Aanbevelingen 

 

Op basis van de onderzoeksbevindingen worden de onderstaande aanbevelingen gedaan. 

 
Aanbeveling 1:  
Investeer in het geven van voorlichting over criminele uitbuiting. Hiermee kan bij de jongeren 

bewustwording worden gecreëerd dat zij naast dader van vermogensdelicten tevens slachtoffer 

van mensenhandel kunnen zijn. Deze voorlichting is van belang op de AZC ’s/woonlocaties van 

AMV’s, maar ook in de diverse landen van herkomst. In de landen van herkomst zou op sociale 

media aandacht kunnen worden besteed aan het feit dat de kans op een verblijfsvergunning 

asiel in Nederland gering is en dat het leven anders is dan op sociale media wordt 

voorgespiegeld. Het is goed om te overwegen of de voorlichting zou kunnen plaatsvinden door 

de inzet van de doelgroep zelf, zodat optimale aansluiting en effect kan worden bewerkstelligd. 
 

Schenk daarnaast aandacht aan bewustwording van slachtofferschap mensenhandel van deze 

doelgroep in de training mensenhandel die wordt aangeboden aan politie-ambtenaren en in 

trainingen aan COA- en Nidos-medewerkers. Ten behoeve van het verhoren van de doelgroep 

is het van belang om te investeren in het opstellen van een verhoorprotocol criminele uitbuiting.  

 
Aanbeveling 2: 
Investeer in Europese samenwerking als het gaat om de aanpak van overlast gevende 

vreemdelingen. Veel jongeren blijken onder verschillende identiteiten bekend te zijn in 

Nederland en in andere Europese landen waar zij strafbare feiten plegen. Het uitwisselen van 

gegevens en het samenwerken (in een strafrechtelijk onderzoek) met deze landen kan meer 

zicht geven op slachtofferschap mensenhandel en mensenhandelaren. Hiertoe is het van 

belang om de identiteit van een vreemdeling onomstotelijk te hebben vastgesteld door middel 

van de voorgeschreven ID-zuil, ontworpen voor de vaststelling van de identiteit van personen 

met behulp van een document, vingerafdrukken en een foto.  

 

Aanbeveling 3:  
Overweeg om het weekgeld dat aan AMV’s wordt verstrekt om te zetten in een in natura uitgifte 

van levensmiddelen en andere noodzakelijke goederen. Op deze wijze wordt voorkomen dat 

het weekgeld naar het land van herkomst gezonden wordt en de jongeren zich genoodzaakt 

voelen om levensmiddelen te stelen en daarmee kwetsbaarder zijn voor criminele uitbuiting.  
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