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VOORWOORD 

Door het wetenschappelijk onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Justitie, 

werd aan ondergetekenden gevraagd om een onderzoek te venrichten naar de 'Aand en omvang van 

seksueel misbruik en prostitutie allochtone jongens.' Aanleiding voor dit onderzoek waren de 

signalen, beschreven in de nota 'Criminaliteit in Relatie tot de integratie van Etnische minderheden' 

(cRiEm), aanbevelingen van de commissie marokkaanse jeugd en de nota iseksueel misbruik en 

seksueel Geweld' (775159/99m), dat bepaalde groepen jeugdige allochtonen disproportioneel vaker 

dan autochtone jongeren slachtoffer zijn van seksueel geweld en prostitutie. 

Het onderzoek 'Aard en omvang seksueel misbruik en prostitutie allochtone jongens' is op 1 

oktober 2000 van start gegaan en is op 1 november 2001 afgerond. Vanuit het Ministerie van 

Justitie is een begeleklingscommissie samengesteld waarin de volgende personen zitting hadden: 

prof. dr. W.H.G. Wolters (voorzitter), dr. S. Dijkstra, prof. dr. J Frenken, cihr. M. Filali 

(gedeeltelijk), dis. A. Daalder namens het Ministerie van Justitie - WODC, mr. F. Mulder namens het 

Ministerie van Justitie — DPJS en mr. H.A. van de Stolpe namens het Ministerie van Justitie — DGRh. 

Wij bedanken de commissieleden voor het kritisch volgen van het onderzoek, voor de godane 

suggesties en de stimulerende adviezen. Voorts spreken wij onze dank uit naar alle hulpverlenings-

instellingen en afdelingen jeugd- en zeden van de politieregio's die aan het onderzoek hebben 

deelgenomen. De ontvangst van de onderzoekers bij de hulpverleningsinstellingen en de 

politieregio's is zonder meer als bijzonder gastvrij ervaren. 
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Prof. dr. Theo A.H. Doreleijers, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie VU mc-Amsterdam 
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SAMEN VATTING 

In opdracht van het ministerie van justitie is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de aard en 

omvang van seksueel misbruik en prostitutie van minderjarige allochtone jongens. Aanleiding voor 

deze opdracht waren de signalen vanuit de hulpverlening dat bepaalde groepen allochtone jongens, 

vergeleken met autochtone jongens, een relatief grotere kans hebben om slachtoffer te worden van 

seksueel geweld en prostitutie. Ofschoon onvoldoende duidelijk is om we1ke allochtone groepen 

het gaat, heeft men het vermoecien dat het vooral Marokkaanse jongens betreft. Het verzoek van 

het ministerie van justitie was om naast de 4 grootste groepen allochtonen in Nederland 

(Marokkanen, Surinamers, Turken en Antillianen), tevens aandacht te besteden aan anclere groepen 

allochtone jongens. In deze samenvatting worclen de resultaten belicht van een onderzoek naar 

seksueel misbruik en prostitutie van minderjarige allochtone jongens. Voor de samenvatting van de 

verschillen tussen minderjarige allochtone en autochtone jongens en meisjes als slachtoffer van 

seksueel misbruik en prostitutie wordt vermzen naar respectievelijk §4.2 en §8.3 

Aard en omvang seksueel misbruik mindajarige allochtone jongens: een vakennend 

ondazoek 

Uit de databestanden van 10 politieregio's, afdeling sociale jeugd en zeclen, en een diagnostische 

instelling zijn over de periode 1998, 1999 en 2000 gewvens verzameld over oncier andere de aard 

van het seksueel misbnak van 1031 seksueel misbruikte minderjarige autochtone (85.5%) en 

allochtone (14.5%) jongens. De gemidde1de leeftijd van de slachtoffers was 10 jaar bij aanvang van 

het misbmik. De twee grootste allochtone groepen jongens zijn van Marokkaanse (24%) en 

Surinaamse (14%) afkomst. In de steekproef is het aantal Turkse (5%) en Anti&lame (5%) jongens 

relatief klein. De overige allochtone jongens (51%) zijn afkomstig nit verschillende Aziatische, 

Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse en E uropese landen. 

De meeste autochtone en allochtone jongens zijn misbruikt door niet-verwante plegers, meestal 

pecloseksuele mannen van middelbare leeftijd die in de nabije omgeving van de slachtoffers wmen. 

In het onderzoek is een bevestiging gevonclen voor bevinclingen tat eerder onderzoek dat factoren 

die de 'cans op seksueel misbruik vergroten voor allochtone jongens niet anders zijn dan voor 

autochtone jongens. De gevoeligheid voor de aandacht, vleierijen en materiele en/of financiele 

beloningen van de pleger vergroten de Ions op seksueel misbruik Bovendien speelt ook de 

psychische druk van vriendjes een rol in het toelaten en/of uitvoeren van seksue1e handelingen. 

Met betrekking tot de aard van het misbruik zijn de, in dit onderzoek, gevonden verschillen tussen 

autochtone en allochtone jongens niet of nauwelijks significant. De meeste jongens zijn meerdere 

malen misbruikt gedurende een periode van 1 jaar of korter. De seksuele hanclelingen die de 

jongens hebben moeten ondergaan en/of uitvoeren, bestonden nit aanrakingen en betastingen van 

de pleger boven of onder de kleding, meestal in het ano-genitale gebied. 
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Aatd en °twang piostitutie mindetjatige allochtone jongens: eenvatitennend ondazoek 

Medeverkers van 5 hulpverleningsinstellingen, 2 onderzoeks- en aclviesinstellingen op het gebied 

van prostitutie en 11 prostitutie-tearns van verschillende politieregio's zijn benaderd voor 

infonnatie over de aard en omvang van minderjarige allochtone jongens in de prostitutie. Op grond 

van de informatie van de politic en hulpverleners kan worden geconcludeerd dat het it eenvoudig 

is om ten schatting te maken van de onwang van prostitutie van minderjarige allochtone jongens. 

Belangrijke factoren die hierin een rol spelen zijn het ohm op homoseksuele contacten, de 

mobiliteit van een grote gfoep illegale prostitues, het wantrouwen van de jongens ten opzichte van 

instellingen en de toename in het gebruilc van intemet en mobiele telefoons voor het leggen van 

contacten met klanten. 

De twee in publicaties meest beschreven groepen allochtone jongens in de prostitutie zijn de 

Marokkaanse en Roemeense jongens. Volgens de laatst bekende telling, verricht in 1994, zouden 

zich minimaal 3000 jongens in het prostitutiecircuit ophouden. In het onderhavige onclerzoek is via 

extrapolatie van onder andere gegevens uit hulpverleningsinstellingen, het aantal mindeljarige 

jongens geschat op minima-al 1500, viaarvan tussen de 10% en 30% van Marolckaanse afkomst en 

tussen de 8% en 12% van Roemeense afIcomst. Turkse, Surinaamse en Antilliaanse jongens \Norden 

in de prostitutie vvel gesignaleerd, maar komen in de jaarverslagen van de hulpverleningsinstellingen 

nauvelliks terug, 

Seksueel misbruik wordt in diverse onderzoeken beschouwel als een van de factoren die de leans 

op prostitutie vergpaten. hit het onderhavige onderzcek blijken dak- en thuisloosheid en ten acute 

financide nmel voor de metmte jongens de belangrijkste recknen om in de prostitutie te werken. 

Bepakingett van het ondeaoek 

Ten aanzien van de rmukaten die uit dit onderzoek naar voren zlin gekomen, dient een aantal 

beperkende factoren in ogenschouw te warden genomen. Deze factoren malcen tevens duidelijk dat 

onderzoek mar de aard en omvang van seksueel misbruik en prostitutie van minderjarige 

allochtone jongens it eenvoudig is. 

Sdatielra. Het verzamelen van informatie int politic- en huliwerleningsbestanden over seksueel 

misbruik en prostitutie van mindedarigen houdt een beperking in voor de mate waarin de resultaten 

geextrapoleerd kunnen worden naar een bredere populatie, bijvoorbeeld de totale groep misbruikte 

minderjarigen in Nederland Om ten voorbeeld te geven: bij het toren' van selesueel misbmikte 

kinderen jonger clan 4 jaar vierd in de jaren arover de gegmens van slachtoffers van seksueel 

misbruik zijn verzameld, gebruik gemaakt van de expertise van psychologen of orthopedagogen. In 

de databestanden van de, in dit onderzoek participerende, diagnostische instelling die deze 

cleskuncligheid leverde, is het aantal ldncleren in de leeftijcIsid cep tot 4 jaar significant groter dan het 

aantal oudere Idnderen. Er lean derhalve nit de resukaten van het onderhavige onderzoek it 

worden gecondudeerd dat minderjarigen vaicer slachtoffer zouden zijn van seksueel misbruik door 

verwanten. Selectiemechanismen wa,ardoor op voorhand verschillen bestaan tussen slachtoffers op 
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kenmerken die van belang zijn voor het onclerzoek, zijn bij steekproeven waarbij men gebniik 

maakt van infonnatie uit politie- en/of hulpverleningsbestanden niet uit te sluiten. 

Ortbnieende uformzie Uit de bestaande dossiers kon niet altijd de gewenste informatie worden 

gehaald, omdat deze informatie onvolleclig of niet geregistreerd was. In de geraaclpleegde dossiers 

ontbrak vaak specifieke informatie over de periode, frequentie en aard van de seksuele handellngen. 

Bovendien bleek niet of nauwelijks geregistreerd of slachtoffers al clan niet met gebruik van geweld 

onder clwang zijn misbruilct en/of tot geheimhouding zijn gedwongen. Ook het verzamelen van 

inforrnatie over de afkomst van de slachtoffers stuitte nogal eens op problemen. Bij de in 

Nederland geboren allochtone jongens van de 2de generatie noteert de politie vaalc de Nederlandse 

nationaliteit. Gegevens over het geboorteland van een van de ouders blelcen vaak te ontbreken. Het 

aantal allochtone slachtoffers in de politiebestanclen is waarschijnlijk groter clan in dit onderzoelc is 

genoteerd 

Onirn;pportgge In eerdere onderzoelcen wordt gewezen op de structurele onclerrapportage van het 

aantal jongens dat seksueel is misbniikt of in de prostitutie werkt. Deze onderrapportage wordt ook 

in het onderhavige onderzoek opgemerkt. De politieregio's die aan clit onderzoek hebben 

deelgenomen, hebben te kennen gegeven dat seksueel misbruilc en prostitutie van tninderjarigen 

zich afspeelt in een schemergebied waar onvolcloende zicht en grip op bestaat. Ook bij de 

hulpverleningsinstellingen wordt een onderrapportage van het aantal allochtone slachtoffers 

gesignaleerd. 

De Marokkaanse jongens zijn, vergelelcen met andere allochtone jongens, relatief oververtegen-

woordigd als slachtoffer van seksueel misbruilc en prostitutie. Deze bevinclingen lijken de eerder 

genoemde signaler' van hulpverleners te bevestigen. In de jaarverslagen van de hulpverlenings-

instellingen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, komen de Marokkaanse jongens echter 

niet als grootste groep naar voren. Met betrekking tot her aantal in de politie-bestanden 

geregistreerde selcsueel misbruikte jongens is een onderrapportage geconstateerd van her aantal 

autochtone, maar vooral allochtone jongens. Her is mogelijk dat er em verschuiving optreedt in de 

verdeling van her aantal jongens per etnische groep indien her aantal allochtone jongens in de 

steekproef groter is. 

Pieventieve maattegelen 

E en van de vragen die door her Ministerie van Justitie werd gesteld, is welke preventieve 

beleicismaatregelen mogelijk zijn om selcsueel misbnik van minclerjarige allochtone jongens beter te 

kunnen signaleren en aan te kunnen paldcen. Door de politie is een aantal maatregelen voorgesteld, 

zoals her geven van voorlichting op scholen, her weer in ere hersteller' van zogenaamde 

jeugdagented en wijkgericht werken ten einde jongeren die em risico vormen om slachtoffer te 

warden van selcsueel misbruik sneller te kunnen signaleren en claardoor eercler te kunnen ingrijpen. 

Her geven van voorlichting aan jeugdigen als primaire preventie ter voorkoming van seksueel 
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misbmik wadi niet eenduidig als effectief beschouwd. De kritiek op deze vorm van preventie richt 

zich onder meer op het argument dat vooral jonge kinderen cognitief onvoldoende in staat zijn om 

seksueel misbruik in al z'n verschijningsvormen als zodanig te herkennen en vaak tijdens het 

misbruik nauwelijIcs weerstand kunnen bieden tegen de verleidingstechnieken van de pleger. De 

vraag is of oudere kinderen, die dergelijke selcsueel misbruilcsituaties nellicht beta kunnen 

herkemen clan jongere kinth-en, in staat zijn om boven bun acute financiele crises of gevoeligheid 

voor aancLacht en geld te gun staan. Bovendien moeten deze kinderen voldoende weerbaar zijn 

tegen de verleidingsstrategieon clan wel dreigementen waaraan zij kunnen norden blootgesteld 

Aanbevelingen 

De aanbevelingen die op gond van de bevinclingen nit dit onderzoek zijn gefommleerd, sluiten aan 

bij de bestaande maatregelen of werlanethoclen van de politic en/of hulpverleningsinstellingen. 

Hilptuiaire 8 z Voor het merendeel van de mindajarige allochtone jongens die seksueel zijn 

rnisbruikt en/of in de prostitutie \taken, is - mede door schaamte- en schulclgevoelens - de 

draripel te hoog om naar de politic te stappen of hulpverlening in te schakelen. lien  goot aantal 

blilli clan ook ionzichtbaaf Hulpverlening zoaLs het prostitutieveldnerk waarbij jongens op hun 

vaerklocaties vwxclen opgezocht en waarbij gedurende langere tijd nordt geinvesteerd in her 

negnemen van het wantrounen en het leggen van contact en, lijkt meet effect te sort eren clan 

hulpverlening waar jongens uit eigen beweging roar toe moeten. 

Eerclere studies hebben aangetoond dat de hulpvraag bij allochtonen - merle door hun vaak 

znaldcere sociaal-economische positie - in caste instantie meer van praktische elan van emotionele 

aard is. Hulpverlening die is gent op het aanbieden van praktische en/of materiele hulp, Illkt dan 

ook beta aan te sluiten bij de behoeften van allochtone slachtoffers. In dit onderzoek blijkt een 

acute financiele crisis ten van de beLangrijkste redenen vcor (allocht one) jongens om in de 

prostitutie te waken. Voorts lijkt ook met ten cultuur-specifiek hulpverleningsaanbod ten grotere 

groep allochtone jongens te kunnen 'Norden bereikt. Kortom, om minderjarige allochtone jongens 

in de prostitutie beta -  te laumen bereilcen, S moeten norden geinvesteerd in ten acticvere vorm 

van contact legging en cultuur-specifielce hulpverlening, zoals bijvcorbeeld het prostitutieveltherle 

Hierdoor kan op regionaal en landelijk niveau naar verwachting ook nauwIceuriger zicht worden 

verlcregen op de ameang van de minderjarige allcchtone jongens in de prostitutie. 

Ook bij de politic IllIct een actief opsporingsbeleid meer resukaten te boeken. In dit onderzoek is 

een voorbeeld aangehaald vriarbij Jewel en Zedenrechercheurs op grand van 3 meldingen (meest 

gangbaar is om tot opsporing over te grin bij tenminste I aangifte) een actief opsporingsbeleid zijn 

gestart, waarbij men stuitte op ten aantal pedoselcsuele netwerken waarin rninderjarige jongens 

werden misbrakt en 'verhandeld. Ook huisartsen, maar vooral schoolartsen en docenten zouden 

een maclrukkelijkere rol kunnen spelen in het vroegtijdig signaleren van selcsueel inisbruik van 

allochtone jongens. 
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V etv:igariazak. In dit onderzoek zijn de gezinssituatie en andere aan de opvoeding gerelateerde 

kenmerken van minderjarige autochtone en allochtone jongens onderbelicht gebleven. Om meer 

zicht te krijgen op deze achtergrondkenmerken in sarnenhang met een mogelijk slachtoffer- en/of 

daderschap zijn gegevens uit het zogenaamde client vcigsistarn(cvs) goed bruihtgar. Het cvs bevat 

gegevens van minderjarigen afkomstig van politie, Raad voor de K inderbescherming en het 

openbaar ministerie. Op basis van deze gegevens kan de ontwikkeling van minderjarigen op een 

aantal gebieden worden geanalyseerd zoaLs het schoolverzuim, opvoedingsproblemen, 

verwaarlozing in relatie tot slachtofferschap van gevvelds- en/of zedendelicten en het worden 

vercincht van een misdrijf of overtreding. 

Met het orKlerhavige onderzoek is een eerste aanzet gegeven tot het systematisch in kaart biengen 

van de aard en omvang van seksueel misbruik en prostitutie van minderjarige allochtone jongens. 

Het onclerzoek biedt inhoudelijke, methodologische en praktische aanimpingspunten waarop 

vervolgonderzoek went kan warden. Voorts kan op basis van de uitkomsten van vervolgonderzoek 

een aantal beleidsmaatregelen warden geformuleerd 



INLEIDING 

Jeugdhulpverleners vangen steeds meer signalen op dat bepaalde groepen allochtone jongens 

vergeleken met autochtone jongens relatief vaker slachtoffer worden van seksueel misbruik en 

prostitutie. Om welke groepen allochtone jongens het gaat, is echter nog onvoldoende zichtbaar. Er 

wordt dan ook gewezen op de noodzaak om meer zicht te krijgen op de aard en omvang van 

seksueel misbruik en prostitutie van minderjarige allochtone jongens. Ook in diverse onderzoeken 

is dit reeds aangestipt (zie bijvoorbeeld Gerrits, 1989; Bullens, 1996a; Venicz & Vanwesenbeeck, 

1998). 

Het vermoeden bestaat dat Marokkaanse jongens een grotere kans hebben om benaderd te 

worden door pedoseksuelen, omdat ze vergeleken met bijvoorbeeld Turkse jongens vaker zonder 

toezicht op straat rondhangen en op zoek zijn naar aandacht en geld (Van Gelder, 1998; El Kaka, 

1999). Ook door de vermeende voorkeur van pecloseksuelen voor Marokkaanse jongens zou deze 

kans groter zijn dan voor andere jongens (Medusa, 1993; El Kaka, 1999). Marokkaanse jongens 

liggen goed 'in de markt' en verwerven aanzien door het geld dat ze hebben verdiend in de 

prostitutie, zo wordt beweerd (Bellaart in Stavenuiter, 1997). 

Bovengenoemde signalen waren voor het ministerie van justitie de aanleiding om onderzoek te 

laten verrichten naar de aard en omvang van seksueel misbruik en prostitutie van minderjarige 

allochtone jongens. Het verzoek was om naast de 4 grootste groepen allochtonen (i.c., Mazolckanen, 

Suriname's, Turken en Antillianen) in Nederland, tevens aandacht te besteden aan andere groepen 

allochtone jongens. 

Jongens die seksueel zijn misbruikt en/of in de prostitutie werkzaam zijn, kenmerken zich door een 

relatief grote 'onzichtbaarheid' (dark number). Doorgaans wordt aangenomen dat een combinatie van 

factoren hieraan ten grondslag ligt. Zo wordt bijvoorbeeld het taboe rond seksueel misbruik en 

prostitutie beschouwd als een van de factoren die kan bijdragen aan de ontkenning van jongens 

slachtoffer te zijn (geworden) van seksueel geweld en/of prostitutie. Mannelijkheid wordt niet in 

verband gebracht met slachtoffeischap. Het hebben van seks met mannen kan bovendien, vooral 

als de jongen fysieke lustgevoelens ervaart, schaamte met zich meebengen, aangezien lustgevoelens 

kunnen worclen opgevat als een teken van potentiele homoseksuele geaardheid (Hussey, Strom, & 

Singer, 1992; Dijlcstra, 1996). Het taboe op het hebben van seksuele contacten met mannen lijkt bij 

Surinamers, Turken en Marokkanen met een islamitische achtergiond een grotere nal te spelen dan 

bij Nederlandse slachtoffers (Renout, 2000). Ze zijn sneller geneigd om hun - al clan niet vrijwillige - 

seksuele ervaringen met mannen verborgen te houden, uit angst om voor homoselcsueel te worden 

uitgemaakt en de familie-eer aan te tasten. Het voorkOmen van schande wordt belangrijker geacht 

dan het beperken van de schade aan de eigen persoon als gevolg van seksueel misbruik en 

prostitutie. Op deze en andere factoren wordt in het onderhavige onderzoek uitgebreid ingegaan. 



2 	 Aard en omvang seksueel misbruik en prostitutie minderjarige allochtone jongens 

Door het ministerie van Justine zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. 

1. Hoe verhoudt zich de aard en omvang van seksueel misbruik van minderjarige jongens ten 

opzichte van mindeqarige meisjes? 

2. Is Cr een indicatie dat zich in de groep seksueel misbruikte jongens specifieke allochtone 

groepen bevinden die verhoudingsgewijs oververtegenwoordigd zijn? 

3. Wat zijn mogelijke oorzaken van selcsueel misbruik bij allochtone jongens? 

4. In hoeverre warden seksueel misbmikte allochtone jongens door de hulpverlening bereikt? 

5. Welke preventieve beleidsmaatregelen zijn mogelijk om seksueel misbruik van mindeljarige 

allochtone jongens effectiever te kunnen signaleren en aan te kunnen pakken? 

6. Wat zijn de gevolgen van seksueel misbruik van allochtone jongens (bijvoorbeeld afglijden naar 

het aiminele circuit of belanden in prostitutie)? 

7. Wat is de aard en omvang van minderjarige allochtone jongens in de prostitutie? 

8. Hoe verhoudt zich de aarcl en omvang van prostitutie van minderjarige jongens tot de situatie 

bij meisjes? 

In het onclerhavige onderzoek gaat de aandacht met name uit naar de aard en omvang van seksueel 

misbruik en prostitutie van minderjarige allochtone jongens en minder naar de vraag welke 

preventieve maatregelen mogelijk zijn (onderzoeksvraag 5). Onderzoek mar preventieve seksueel 

misbruik maatregelen vereist een gedegen vooronderzoek naar de effectiviteit van bestaande en 

nieuwe maatregelen. Van Delft, Willemsen, Keuzenkamp en Vanwesenbeeck (1994), die zich met 

name hebben gericht op het beleid ten aanzien van het bestrijden van seksueel geweld tegen 

vrouwen en meisjes, constateren dat het alles I3ehalve eenvoudig is am adequate beleidsmaatregelen 

op dit terrein te treffen. In paragraaf 4.6 wordt bier kart op ingegaan. 

Het rapport is opgebouwd in 3 delen. Het eetste deel bestaat uit 4 hoofdstukken en omvat een 

verkermend onderzoek naar de aarcl en omvang van selcsueel misbruilc van minderjarige allochtone 

jongens. noofdstuk 1 is een beschouwing van eerder onderzoek naar seksueel misbruik van 

minderjarigen. Hoofdstuk 2 gaat in op de methode waarop het onderzoek is uitgevoerd. 

Aansluitend warden in noofdstuk 3 de resukaten gepresenteerd van gegevens uit 3 steekproeven. 

In noofdstuk 4 warden de resultaten samengevat en becliscussieerd. net  tweede deel bestaat uit 4 

hoofdstukken en omvat een verkennend onderzoek mar de aard en omvang van prostitutie van 

minderjarige allochtone jongens. Hoofcistuk 5 start met een overzicht van de literatuur over jongens 

in de pnastitutie. In tioofclstuk 6 volgt een beschrijving van de opzet van het onderzoek. floofdstuk 

7 gaat in op de infonnatie afkomstig van prostitutieteams van een aantal pofitieregio's en van een 

aantal hulpverleningsinstellingen voor jongens in de prostitutie. In lioofdstuk 8 warden de 

resultaten samengevat en bediscussieerd. Het derde deel sluit af met de beantwoording 

bovengenoemde onderzoeksvragen en een aantal aanbevelingen (800fdstuk 9). 



DEEL I 

SEKSUEEL MISBRUIK MINDERJARIGE 

ALLOCHTONE JONGENS 



HOOFDSTUK 1 SE1CSUEEL MISBRUIK VAN MINDERJARIGE ALLOCHTONE 
JONGENS 

Een zoelcslag naar intemationale artikelen en boeken over seksueel misbruik in de periode tussen 

1992 en augustus 2001 leverde 680 treffers op over minderjarige mannelijke slachtoffers van 

seksueel misbruik, waarvan 28 de etniciteit belichten. Ter vergelijking, in dezelfde periode 

verschenen 1015 publicaties over minderjarige vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik, 

waarvan 37 de etniciteit belichteni. In de Nederlandse Bibliografie Sociale Wetenschappen (NBsw) 

leverde de zoekslag 10 publicaties op over seksueel misbruik van jongens en 18 over seksueel 

m is bru i kte m eisjes . 

1.1 OMVANG 

De schatting is dat in Nederland tussen de 2 en 7 procent van alle jongens en tussen de 15 en 32 

procent van alle meisjes voor hun 18de jaar enige vorrn van seksueel misbruik hebben ervaren 

(Draijer, 1988; Beelen, 1993; Frenken, 1997)2. Uit een uitgebreid literatuur overzicht van Watkins en 

Bentovim (1992) blijkt dat in Noord-Amerikaans onderzoek percentages van mannelijke en 

vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik in de bevolking sterk uiteenlopen. Percentages 

varieren tussen de 3 en 31 procent voor mannelijke slachtoffers en tussen de 6 en 62 procent voor 

vrouwelijke slachtoffers. 

De zoekslag naar publicaties over seksueel misbruik van minderjarige jongens in Nederland 

heeft, vergeleken met intemationale publicaties over dit onderwerp, relatiefweinig opgeleveid. De 

in Nederland gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken geven ofwel de stand van zaken weer, 

waarbij men met name rapporteert over intemationale bevindingen, ofwel men baseert zich op 

strafrechtelijke (legal samples) en/of ldinische (clinical samples) steekproeven zonder onderscheid naar 

de etniciteit van de mannelijke slachtoffers. De Nederlandse studies naar allochtone slachtoffers 

van selcsueel geweld zijn overwegend kwalitatief van aard en belichten voomamelijk de viouwelijke 

allochtone slachtoffers (zie bijv. Deug, 1990; Marhe, 2000). 

Uit andere Nederlandse bronnen, bifroorbeeld de registratie cijfers van het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling (AMIC, voorheen Bureau Vertrouwensartsen inzake kindermishandeling, BvA) 

blijkt dat de adviesvragen en meldingen die in 1997 binnenkwamen, afkomstig waren van 

Marolckaanse (5.8%), Turkse (4.3%), Surinaamse (3.1%) en Antilliaanse slachtoffers (1.4%) 

(Hoefnagels, Perdon & ter Berg, 1999). Deze adviesvragen en meldingen hadden betrekking op 

zowel lichamelijke, psychische en seksuele mishandeling als lichamelijke en affectieve 

verwaarlozing. 

1  Geraadpleegde databases: RsychiNFo Database Record, 2000 APA & ERIC. Zoektermen: sexual - abuse - boys (girls) - or 
(fe)male victims/ethnicity - race. 

Onderzoeken schetsen zelden een consistent beeld van de omvang van seksueel misbruik. Deze inconsistenties zijn met 
name te wijten aan verschillen in type onderzoek (bijv. incidentie/prevalentie onderzoek), definitie van seksueel misbruik 
(bijv. hands-on/hands-off delicten), methode (bilv. survey/face to face interview) en operationalisatie. Deze inhoude4ce 
en methodologische verschillen beperken de onderlinge vergelijkbaarheid van de oncierzoeksresultaten (zie bijv. Holmes 
& Slap, 1999). 
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De laatste decennia is een trend zichtbaar clat het aantal meldingen van seksueel misbruikte jongens 

lijkt toe te nemen. Over het algemeen wordt deze toename Met zozeer beschouwd als een reele 

toename, maar eerder als het gevolg van een grotere aleitheid bij hulpverleners en ouders, de 

gnutere bereiclheid van jongens (en mannen) om melding te maken van hun misbmikewaringeri, de 

hogere prioriteit die politic en justitie geven aan seksueel misbmikzaken en betere voorlichting over 

jongens als slachtoffer van seksueel misbruik. Ook de media krijgen een beinvloedende rol 

toebedeeld voor war betreft de stijging van het aantal meldingen van mannelijke slachtoffers van 

seksueel misbruik (Senten, 1993). Zo zou het aantal readies van misbruilue jongens en mannen - zij 

het nog steeds geringer clan het aantal reacties van meisjes en vrouwen - stijgen na een televisie-

uitzencling over seksueel misbmik (blivoorbeeld talkshow van Ursel de Geer over seksueel misbmik 

van jongens in oktober 1992). 

In de Vetertigde Staten werd weds in de jamn 80 bij jongens een parlijkse melclingsteename van 

I procent geconstateerd (Van Outsem, 1992). In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar 

'professionals die beroepshalve met kinderen werken (bijvoorbeeld attsen en jeugclhulpverleners) 

vanaf 1976 verplicht zijn om (vermoedens van) selcsucel misbruik bij de child Protection Services 

(CPS) te melden, kent Nederland slechts een meldingscode en is men derhalve niet verplicht om 

verrnoedens van seksueel misbruik te melden. Uit de jaarcijfers van her AMK blijkt het percentage 

adviesvragen en meldingen aangaande (vermoedens van) seksueel misbruik van jongens na een 

aanvankelijke stijging van 25 procent in 1997 naar 33.9 procent in 1999 (Hoefnagels et al., 1999), 

weer enigszins te zijn gedaald naar 27.6 procent in 2000 (AMK, 2000). De fluctuatie in deze 

percentages zouden her gevolg kunnen zlin van gencemde meldingscocle, maarkunnen ook gelegen 

zijn in de wijze waarop her AMK de gegevens registreert. Bij het PARC kan bijvoorbeeld over 

eenzelfde kind meerclere marten per jaar advies wonien ingewonnen. Deze dubbeltellingen kunnen 

in de registratie niet worden achterhaald, omdat wegens privacyvoorschriften her kind niet op naam 

wordt geregistreerd. 

1.2 RISICOFACTOREN 

In onderzoek wordt de kans op intra- en extra-familiaal seksueel misbruik van minderjarigen 

doorgaans groter geacht voor jeugdigen die thuis op meerdere gebieden (psychisch, emotioneel, 

affectief) zijn verwaarloosd. Deze potentiele slachtoffers zouden vaker in multi-probleem gezinnen 

opgroeien, waarbij tenminste een van de ouders werldoos is, psychische problemen heeft en/of 

afhankelijk is van drugs en/of alcohol (voor een uitgebreid literatuuroverzicht zie Van Outsem, 

1992; Lamers-Winkelman, 1995). 

in toenemende mate echter wordt duidelijk dat "vooroorctelen en generalisatie van gegevens uit 

selectief onderzoek hebben geleid tot dit idee." (Lamers-Winkelman, 1995, p11). Steeds vaker woult 

aangetoond dat met name bij slachtoffers van extra-familiaal misbruik geen sprake hoeft te zijn van 

gezinspathologie. Uit onclerzoek van Main, Wehrspann, Klajner-Diamond, Le Baron en Winder 

(1986) naar de verschillen in gezinssituatie van incest-slachtoffers en slachtoffers van seksueel 
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misbruik door niet-verwanten blijkt bijvoorbeeld dat slachtoffers misbruikt door een verwante 

pleger significant vaker zijn opgegroeid in een-oudergezinnen dan slachtoffers van extra-familiaal 

misbruik, waaruit kan worden opgemaakt dat in de gezinnen van slachtoffers van extra-familiaal 

misbruik niet zoveel 'mis' hoeft te zijn. 

In de inleiding is reeds ter sprake gekomen dat Marokkaanse jongens vergeleken met andere 

allo. chtone jongens relatief vaker slachtoffer zouden zijn van seksueel geweld en prostitutie. 

Marokkaanse jongens zouden een risicogroep vorrnen onIdat ze vaker (zonder toezicht) op straat 

rondhangen en op zoek zijn naar aanclacht en geld (Medusa, 1993; Van Gelder, 1998; El Kaka, 

1999). Deze 'tropische snoepjes' zoals ze door pecloseksuelen worden genoemd, ziouden goed in de 

markt liggen: "Ze zijn altijd op straat, zwijgzaam en zullen nooit vertellen water met hen gebeurt. Je 

kunt spreken van een conspiracy ofsilence. Reden waarom hierover zo weinig bekend is" (Staps & 

Kern, 2001, p 41). Een andere factor die met name bij Marokkaanse jongens uit kansarme gezinnen 

zou bijdragen aan de vergrote kans om misbruikt te worden, is dat zij niet durven aanldoppen bij 

familieleden. Vanuit dit sociaal isolement zouden deze jongens sneller de neiging hebben om met 

'vreemde' mannen mee te gaan dan Nederlandse jongens uit kansarme gezinnen (Staps & Kern, 

2001). 

1.3 VROUWELIJKE PLEGERS 

Ofschoon het merendeel van de plegers van seksueel misbruik een man is, worth in diverse andere 

studies ook de vrouwelijke pleger belicht (bijvoorbeeld Schwartz & Cellini, 1995). Een vnouw zou 

in 5% van de groep misbruikte meisjes en in 20% van de groep misbruikte jongens de pleger zijn. 

In genoemde onderzoeken komt naar voren dat de meeste vrouwelijke plegers zich schuldig maken 

aan seksueel misbruik van jonge kinderen en vaak onder psychische druk en/of fysiek geweld van 

een mannelijke pleger (meestal de partner) tot het misbruik overgaan. 

Vrouwelijke solo-plegers zouden vaker dan mannelijke plegers tot seksueel misbruik overgaan 

vanuit een emotionele en veel minder vanuit een seksuele 'nood' (zie bijv. Allen, 1980). Uit een 

onderzoek van Nelson en Oliver (1998) blijkt dat gender specifiek seksueel gedrag bepalend is voor 

de wijze waarop slachtoffers het misbruik ervaren: meisjes ervaren het seksueel misbruik eerder 

gewelddadig en jongens geven uit onzekerheid en schaamte om maar niet te hoeven toegeven dat 

zij slachtoffer zijn geworden van een vrouwelijke pleger, te kennen in consensus de seksuele 

contacten met volwassen vrouwen te zijn aangegaan. 

1.4 INTRA- VERSUS EXTRA-FAMILIAAL MISBRUIK 

In onderzoek naar seksueel misbruik wordt de aard van het misbruik doorgaans beschouwd vanuit 

de context waarin het seksueel misbruik heeft plaatsgevonden (i.c., intra- en extra-familiaal 

misbruik) en de mate waarin het slachtoffer afhankelijk is van de pleger (Draijer, 1988; nabijheid 

versus distantie: Faller, 1990). Het belang van een dergelijke contextuele inbedding is dat men beter 

zicht lcrijgt op de - aan het misbruik gerelateerde - factoren zoals de frequentie en duur van het 
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misbruik, en de gevolgen (ale voor een uitgebreid literatuuroverzicht: Van Outsem, 1992; Lamers-

Winkelman, 1995). Men gaat er namelijk van uit dat hoe hechter de relatie tussen slachtoffer en 

pleger is, des te frequenter het misbruik, des te langer de misbruikpetiode en des te emstiger de 

gevolgen. 

De relatie tussen slachtoffer en pleger wordt geplaatst op een continuum waarbij 

thecht/afharikelijk' het ene uiterste van het continuum weergeeft en barest hechVonaffiankellik' het 

andere. Op dit continuum kin de relatie van het sLachtoffer met verwante plegers (i.c., vader, 

moeder, broers, zussen en andere familieleden) gezien worden als het meest hecht met een grote 

mate van afhankelijkheid, en de relatie met blivoorbeeld vrienden en kennissen van ouders als 

relatief het minst hecht met een geringe mate van afhankelijkheid. Daar tussenin bevinden zich niet-

verwante plegers aan wie de zorg voor de slachtoffers is toevenrouwd (i.e., leerluuchten, trainers, 

oppas etc.). 

Een hechte relatie tussen slachtoffer en pleger vergroot de fans dat zowel het slachtoffer als de 

pleger her selcsueel misbruik niet toped:Jam' zullen makeR orndat disclosure (- het voor het east aan 

her licht komen van het venneende seksueel misbruik) te veel negatieve consequenties 

(bifvoorbeeld ontwrichting van het gezin, afwijzing door en ongeloof bij familieleden, 

uithuisplaatsing, arrestatie van de pleger) met zich mee Lan brengen (Faller, 1990). In diverse 

onderzoeken wordt in overeenstemming met bovenstaande geconcludeerd dat intra-familiaal 

misbruik, vvaarbij sprake is van een hechte relatie tussen slachtoffer en pleger, doorgaans minder 

snel naar buiten kornt clan misbruik gepleegd door niet-verwante plegers (extra-familiaal misbruik, 

zie bliv. Paine, 2000). 

Intra-familiaal misbnlik van allochtone slachtoffers met een ishmitische achtergroncl zou nog 

veel minder snel naar buiten komen, omdat hiermee de eer en het aanzien van de familie wont 

aangetast (Everaert & Lamur, 1993; Lempens, Assa, Onta§ & Bovenkerk, 1998). Dit zou voor de 

tweede generatie bijna net zo sterk gelden als voor de eerste generatie allochtonen. In Mediterrane 

samenlevingen, waaronder Marokko en Turkije, bestaat er een onderscheid tussen 'binnen' en 

'buiten'. Over het algemeen geldt dat "wat binnen gebeurt, niet naar buiten worth gebracht". Er 

beast een 'zwijgplicht binnen de gemeenschap als het gaat om incest. Kinderen die op eigen houtje 

infomratie naar buiten brengen, schenden deze code en lcunnen rekenen op de nodige represailles. 

"Wanneer incest mar buiten komt, wordt het vaak ontkend. Er wordt verwezen naar het religieuze 

verbod en de waarden en normen in de cultuur die incest uitsluiten" (Lempens et aL, 1998, p40). 

Ook over seksuele contacten (waaronder extra-familiaal seksueel misbruik) binnen een 

homoseksuele context wordt in migrantenculturen gezwegen (Yesilgoz en Coenen, 1992). 

Homaseksualiteit en het hebben van selcsuele contacten met mannen komt in islamitische landen 

vaak voor, maar wordt beschouwd als ziekelijk of verwerpelijk. Ms homoseksueel word je als 

onbetrouwbaar bestempeld, want "hij ziet er uit als een man, maar hij gedraagt zich niet als een 

man. Dan kun je hem Met vertrouwen" (Everaert & Lamur, 1993, P130). Indien binnen de 

gemeenschap het seksueel contact met een man toch bekend raakt, zijn islamitische mannen 



Aard en omvang seksueel misbruik en prostitutie minderjarige allochtone jongens 	 9 

geneigd om de actieve in plaats van de receptieve rol die zij tijdens deze contacten hadden, te 

benadruklren. Islamitische mannen die zich anaal laten penetreren (receptief zijn) krijgen namelijk 

sneller het predikaat 'homoseksueel'. De schaamte en angst dat de homoseksualiteit of de seksuele 

contacten in een homoseksuele context ontdekt worden, clragen er grotendeels toe bij dat het 

verborgen blijft voor de politie en hulpverlening. 

Marhe (2000) schetst een beeld van de Surinaamse culruur waarin ouders een autoritaire en 

dominante positie innemen ten opzichte van hun kinderen en geen kritiek van hen of andere 

kinderen verdragen. In haar boek over seksueel misbruik van minderjarige meisjes geeft zij aan dat 

het in de Surinaamse schaamtecultuur nog steeds bijzonder moeilijk is om over onderwerpen te 

praten die te maken hebben met seks en seksualiteit. Vergelijkbaar met de 'zwijgplicht' in de 

Mediterrane landen leeft onder de Surinaamse mannen en vrouwen een tapu sjen-code (bedek je 

schande), waardoor seksueel misbruik voor de buitenwereld grotendeels onzichtbaar blijft. Seksueel 

misbruilde Surinaamse mannen, zo stelt Marhe, moeten een nog goter taboe dootbreken, omclat ze 

met het praten over hun gevoel en slachtofferschap toegeven dat ze onder dwang de 'vrouwelijke' 

(receptieve) rol hebben vervuld, hetgeen niet past in de macho-cultuur waarin ze leven. 

Andere factoren die worden gerelateerd aan de mate van athankelijkheid van de pleger zijn de 

frequentie en periode van het seksueel misbruik. Het misbruik zou minder frequent voorkomen en 

de periode zou korter zijn als de relatie tussen slachtoffer en pleger minder hecht is. In dit licht zou 

verklaard kunnen worden waarom bij jongens het misbruik minder frequent is en korter duurt. 

Jongens, zo blind uit onderzoek, worden namelijk vaker misbruild door niet-verwante plegers dan 

meisjes (zie bijv. Gold, Elhai, Lucenko, Swingle, & Hughes, 1998). Er zijn echter ook studies waarin 

wordt gesuggereerd dat jongens niet zozeer vaker dan meisjes wottlen misbrand door niet-vemante 

plegers, maar dat intra-familiaal misbruik van jongens veel minder snel aan het licht komt, tenzij er 

vrouwelijke medeslachtoffers zijn (zie bijv. Reinhart, 1987). Jongens zouden, vanwege gevoelens 

van schaamte en angst om met te worden geloofd, gemotiveerder zijn om het intra-familiaal 

misbruik geheim te houden (Van der Mey, 1988; Faller, 1989). 

Overigens moet hierbij worden aangetekend dat in een onderzoek van Fontanella, Harrington 

en Zuravin (2000) bij jonge kinderen (tot 5 jaar) geen verschillen zijn aangetroffen in mate van 

disclosure bij jongens en meisjes. Waatschijnlijk spelen gevoelens van schaamte een grotere als 

kinderen ouder worden. Een andere ontwikkeling die tegenspreekt dat meisjes vaker slachtoffer 

zouden zijn van intra-familiaal misbruik dan jongens is de toename van het aantal meldingen van 

seksueel misbruilde jongens op jongere leeftijd. Dit wordt in verband gebracht met de scherpere 

aandacht van hulpverleners en ouders voor signalen van misbruik bij jongens. 

Bovenstaande lijkt er op te wijzen dat ook de leeftijd van het slachtoffer in sterke mate 

samenhangt met intra-familiaal of extra-familiaal misbruik. Volgens Main et al. (1986) ligt de 'switch' 

van intra-familiaal naar extra-familiaal misbruik ongeveer op 5-jarige leeftijd. Op die leeftijd zou, 

mede door toenemende activiteiten van kinderen buitenshuis, de verhouding tussen intra- en extra-

familiaal misbruik liggen op 1.1 : 1, terwin deze verhouding voor peuters en kleuters 1.7: 1 is. 
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De contextuele inbedding van het misbruik op basis van de afhankelijkheidsrelatie tussen 

slachtoffer en pleger wordt Set alleen gebruikt om verschillen in aard van het misbruik tussen 

jongens en meisjes te verklaren, maar ook om verschillen te verklaren tussen diverse allochtone 

groepen. In een ondeaoek van Moisan, Sanders-Phillips en Moisan (1997) wordt de bevinciing dat 

Afrikaanse jongens vaker worden misbruikt door familieleden binnen het kerngezin(vader, moeder, 

broers en zussen) en Latfins-Amerficaanse jongens vaker door andere familieleden (bifroorbeekl 

oom of neef) uitgelegd aan de hand van het verschil in familiestructuur in beide gezinnen. In 

Iatfins-Amerikaanse gezinnen zou de familieband met leden buiten het kemgezin veel hechter zijn 

dan in Affikaanse gezinnen. In deze zogenoemde extended families behoren farnilieleden in de tweede 

graad tot het kemgezin en nemen zij tevens een deel van de opvoedings- en verz_orgingstaken op 

zich. Potentiele verwante plegers in dergelijke maencled families zijn derhalve meer in de gelegenheid 

om neefies en/of nichtjes te misbruiken. Moisan etal. (1997) merken op dat het torah- netwerk van 

familieleden bij Latfins-Amerikanen door de immigratie naar Amerika alleen nog maar sterker is 

geworden. De auteurs suggereren hiemiee din het intra-familiaal misbruik door migratie mar 

Amerika alleen nog maar zou zijn toegenomen. 

De structuur van de Sufinaamse, Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse maencledfamilies zou door 

migratie naar Nederland juist minder sterk zijn (Van Hulst, 1997; Lempens etal., 1998). Ook bij 

Surinamers, Maroldcanen en Turken in Nederland zouden minder -  farnilieleden tot de extended/am:1y 

behoren. Bovendien zou het netwerk van familieleden in de tweecie grand die in het verleden voor 

een deel de verzorgings- en opvoedingstaken op zich namen, Set meer zo sterk aanwezig zijn, 

omdat men meer verspreid over het land woont en men de financiele middelen niet heeft om elkaar 

vaak te bezoeken. 

De afhankelijkheidsrelatie tussen slachtoffer en pleger wordt tevens gebruikt om de samenhang 

met het gebruik van pressie-methoden te verklaren (Faller, 1990). In een sterke 

afhankelijkheidsrelatie zou de pleger zich vaker bedienen van psychologische middelen am het 

slachtoffer tot geheimhouding te idwingea, terwifi in minder sterke afhankelijkheidsrelaties de 

pleger sneller overgaat tot her dreigen met en/of toepassen van fysieke middelen zoals geweld. 

Fischer en McDonald (1998) vinden hiervoor empirische evidentie, maar verkLaren het gebruik van 

fysiek en/of verbaal geweld door niet-verwante plegers vanuit het gegeven tint slachtoffers van 

extra-familiaal misbmik doorgaans ouder zijn en zich derhalve meer zouden verzetten dan 

slachtoffers van intra-familiaal misbruik. 

1.5 SEXRINGS 

Factoren die minder duidelijk worden geassocieerd met de mate waarin het slachtoffer afhankelijk is 

van de pleger, zijn het aantal plegers en de aard van de seksuele handelingen. In onderzoek wordt 

ten aanzien van dew factoren een aarual verschillen gevonden tussen jongen.s en meisjes. Jongens 

worden vaker door meerdere plegers misbruikt dan meisjes (Faller, 1990; Van Outsem, 1992; 

Dificstra, 1995) en woulen bovendien vaker in gmepsverband (co-victimisation) misbmilct (Finkelhor, 
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1984). De situatie waarin meerdere plegers opereren, kan georganiseende vormen aannemen. In dit 

verband wordt in de literatuur gerefereerd aan misbruilc in zogenoemde sexrings. Serrings worden 

vaak in verband gebracht met homo-pedoseksuele-netwerken. Serrings kennen 3 opeenvolgende 

fasen: solo, transition en syndicated sexring. In de solo sexring bouwt een pleger een netwerk van 

slachtoffers op met wie hij (in de regel betreft het een mannelijke pedoselcsueel) regelmatig seks 

heeft. De fase waarin minderjarigen vanuit de solo secring overstappen naar misbruik door meerdeie 

plegers is de transition sexring (Belanger, Belcher, & Bernherd, 1984). Typerend voor deze 

overgangsring is dat slachtoffers worden getest op hun rol als potentiele prostitue(e). Ms de 

slachtoffers geschikt zijn bevonden als prostitue(e), worden ze doorgeschoven naar de syndicated 

sexring. 

Homo-pedoseksuele netwerken 

In september 1996 werd door de politie Midden Twente na 3 meldingen van selcsueel misbnlik 
een drietal onderzoeken gestart naar - het al clan niet in georganiseerd verband - selcsueel 
misbruiken van minderjarige jongens (Bokdam, Vleerbos, & Zanderink, 1997). 

Door de politie werden 11 verdachten aangehouden die als schakel fungeerden in een keten 
van homo-pedoseksuelen. Elke 'schakel' had een netwerk opgebouwd van afnemers van 
slachtoffers en pomografisch materiaal. Transacties vonden alleen plaats tussen de schakels. 
Afnemers van verschillende netwerken hadden onderling geen contact. Op de zogenaamde 
wekelijkse 'Heren-avonden lcwamen de schakels bijeen om ervaringen en veroveringen uit te 
wisselen en slachtoffers en pornografisch materiaal te verhandelen. De status van een schakel 
werd bepaald door het aanbod van slachtoffers en materiaal. 

Jeugdige slachtoffers werden langs verschillende wegen benaderd. Een van de verdachten 
plaatste advertenties in regionale bladen waarin hij aangaf op zoek te zijn naar jeugdige 
fotomodellen. Mannelijke sollicitanten werden na aanmelding uitgenodigd voor een gesprek, 
vrouwelijke werden meteen afgewezen. De verdac.hte deed voorkomen dat hij opdrachten 
kreeg van grote firma 's zoals Neckermann, Wehkamp en Calvin Klein. 
Na de eerste fotosessie probeerde de verdachte het slachtoffer zo ver te Icrijgen zijn 
medewerking te verlenen aan het maken van pornografische foto's. Aan de jeugdige 
slachtoffers werden grote geldbedragen beloofd. Tevens werd te kennen gegeven dat het 
materiaal bestemd was voor het Midden-Oosten en Azie. 

De slachtoffers moesten een contract ondertekenen waarin een bepaling was opgenomen die 
de verclachte het 'recht' gaf om van het slachtoffer te eisen om verschillende seksuele 
handelingen te ondergaan en die de verdachte tevens de mogelijkheid gaf om alle handelingen 
eerst zelf op de slachtoffers uit te proberen. Mede door deze bepaling en de gestelde boete-
dausule van 2500 glcl zagen de slachtoffets geen uitweg meei en ondergingen zij alle vormen 
van seksueel misbruik. 

Ofschoon in Nederland weinig wetenschappelijke studies zijn verricht naar georganiseercle vormen 

van selcsueel misbruik (een de meest recente publicaties over het fenomeen van sexrings in 

Nederland is afkomstig van Bullens, 1996a), vertonen de acties die solo-plegers ondernemen om 

het vertrouwen van de slachtoffers te winnen (grooming3) sterk op die van plegers die in 

georganiseerd verband opereren. Plegers proberen via allerlei verleidingstechnieken (bijv. door het 

3  De term 'grooming' wordt in de literatuur gebruikt ter aanduiding van de voorbereiding en planning van selcsueel 
misbruik door daders om hun eigen seksuele behoeften te bevredigen (Bibby, 1996, Bullens, 1996b). 
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geven van cadeauftes, geld en aandacht) de kindmen van zich afhankelijk te maken in emotionele en 

materiele zin. Ms de pleger eenmaal het vertrouwen heeft gewonnen van het kind, worden de 

seksuele handelingen langzaam opgebouwd, bifroorbeeld via het 'per ongeluk' aanraken van het 

geslachtsdeel van het kind tijdens het stoeien naar geleidelijk aan meer emstige seksuele 

handelingen, zoals anale en/of vaginale penetratie. 

In een aantal studies wordt aangetoond dat de aard van de seksuele handelingen bij jongens 

anders is dan bij meisjes (zie bftv. Fontanella et al., 2000). Zo worden jongens meer gestreeld en zijn 

ze vaker slachtoffer van orate seksuele handelingen, terwijI meisjes vaker slachtoffer zijn van 

vaginale penetratie met penis en/of voorwel pelt Andere onderzoeken vinden met betrekking tot 

de anale en vaginale seksuele handelingen (penetratie met penis en/of voorwmpel geen verschillen 

tussen jongens en meisjes (zie bijv. Gold et al., 1998). In het eerder genoemde ondeaoek naar 

verschillen in de aard van het seksueel misbruik bij jongens van Afrikaanse en Latilns-Amerikaanse 

afkomst blijkt clat Latijns-Amenkaanse jongens vaker slachtoffer zijn van receptieve anale seksuele 

handelingen dan Afrikaanse jongens (Moisan et at, 1990). Ofschoon uit het genoemde onderzoek 

niet duidelijk avondt om wat voor Afrikaanse jongens het gaat, is het mogelijk dat deze Afrikaanse 

jongens vanuit hun islamitische achtergrond sterker geneigd zijn om de actieve in plaats van de 

receptieve rol tijdens de seksuele contacten met mannen te benadrukken. 

1.6 MOGELIJKE GEVOLGEN 

De gevolgen van seksueel misbruik wonlen doorgaans beschouwd in tennen van korte en lange 

termijn. Helaas wordt nogal eens nagelaten deze tennen nader te specificeren waardoor onderlinge 

vergelijking van de resultaten niet goed mogelijk is. In navolging van Lamers-Winkelman (1995) en 

Draijer (1988) zijn in het onderhavige ondeacek de gevolgen van seksueel misbruik gecategoriseerd 

naar symptomen die in meer of mindere mate met seksueel misbmik in verband wonlen gebracht 

lien tweede overweging om de gevolgen van seksueel misbruik in te delen naarsymptomatologie en 

niet naar tenriftn, is dat de meeste symptomen - zo blijkt uit diverse onderzoeken - zich niet 

uitsluitend manifesteren in een bepaalde levensfase, maar na een latente periode in een andere 

levensfase opnieuw tot uiting lcunnen komen. Vaak worclen voor deze symptomen dan andere 

termen gebruikt. Geseksualiseerd gedrag bij peuters en kleuters bijvoorbeeld lain in de 

basisschoolperiode - mede door het afstraffen van afwftkend gedrag doorpeers en leerkrachten — 

verdwijnen en tijdens de adolescentie terugkomen in de vonn van promiscutteit, prostitutie en/of 

seksuele agressie (Beitchman, Zucker, Hood, daCosta, Akman, & Cassavia, 1992). 

Lamers-Winkelman (1995) hanteen 15 groepen signalen van mogelijk seksueel misbruik van 

minderjarigen. Globaal gaat het om symptomen zoals objectiveerbare verwondingen aan de 

genitalien en/of anus; psychosomatische Idachten (bijv. buikpijn); afwijkend seksueel gedrag Bailin 

excessief masturbmen); psychische en emotionele problemen (Hp.% depressie, suicidale neigingen, 

angst, posttraumatische stressreacties), gedragsproblemen (bily. agressie, overmatig drug- en 

alcoholgebruik, eetstoomissen) en relationele problemen (bijv. sociale isolatie, parentificatie, 
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ex-treem meegaand gedrag). Deze symptomen die voorkomen bij zowel jongens en meisjes als 

allochtonen en autochtonen, worclen ook in andere onderzoeken gerapporteerd (zie bijv. Hussey et 

al., 1992; Gamefski, & Arends, 1998; Peltzer, 1999; Neumark-Sztainer, Story, Hannan, Beuhring, & 

Resnick, 2000). Gamefski en Arends (1998) vonden dat jongens significant meer emotionele en 

gedragsproblemen vertoonden dan meisjes. Jongens hadden tevens meer suIcidale neigingen. 

Op basis van de literatuur wordt duidelijk dat de symptomen van seksueel misbruik niet 

gevangen kunnen worden in een specifiek ldachtenpatnoon. De meeste symptomen zijn op te vatten 

als zogenoemde soft signs die echter geenszins aan seksueel misbruik gerelateerd hoeven te zijn, maar 

ook het gevolg kunnen zijn van andere factoren zoals langdurig pathologische relaties in het gezin, 

onverwerkte scheiding van de ouders, verwaarlozing van het kind in het gezin (zie ook Wafelbakker 

& Raijmakers, 1994). Hierbij kan worden gedacht aan vage klachten zoals buikpijn en aan 

stemmingswisselingen. Dat voorzichtigheid is geboden bij het in verband brengen van diverse 

aspecifieke psychosomatische en/of psychische ldachten met mogelijk selcsueel misbruilc, blijkt uit 

het gegeven dater zelfs bij geseksualiseerd gedrag, dat als een van de belangrijkste kemsymptomen 

van seksueel misbruik wordt beschouwd (Corwin, 1989; Wolfe, Gentile, & Wolfe, 1989), een 

positief verband wordt gevonden met fysieke mishandeling. 

Het aantal studies naar de symptomen van seksueel misbruik, waarbij is gedifferentieerd naar 

etniciteit, is zeer beperkt. In een onderzoek van Rivera en Widom (1990) naar de gevolgen van 

seksueel misbruik bij Laqns-Amerikaanse en Afrikaanse jongens, worden de gevonden verschillen 

tussen beide groepen jongens verklaard aan de hand van verschillen in reacties op stressvolle 

gebeurtenissen. Latijns-Amerikanen zouden meer depressieve Idachten uiten (lees: internaliseren) 

als gevolg van het ervaren van seksueel misbruik, terwijl Afrikanen zich juist agressiever zouden 

gedragen (lees: extemaliseren). In een ander onderzoek wordt dit verschil in teactie op seksueel 

misbruik gebruikt ter verklaring van het feit dat het percentage selcsueel misbruikte Afrikanen dat 

door de politie wordt gearresteerd hoger is dan het percentage gearresteerde seksueel misbruikten 

uit andere etnische groepen (Lewis, Shanok, Cohen, Kligfeld, & Frisone, 1980). 

Een van de meest typerende gevolgen van seksueel misbruik bij jongens door mannen is de 

verwarring over hun seksuele geaardheid (Gartner, 1999). Zoals reeds in de inleicling is opgemerkt, 

wordt mannelijkheid niet in verband gebracht met slachtofferschap. Als jongens tijdens het 

misbruik een erectie en zaadlozing krijgen, kan dat worden opgevat als een teken van potentiele 

homoseksuele geaardheid (Hussey et al., 1992; Dijkstra, 1996). De schaamte om hienover te praten, 

is groot, vooral als de jongen zelf ook seksuele handelingen heeft moeten verrichten bij de pleger. 

Het moeten uitvoeren van seksuele handelingen bij de pleger versterkt bij de jongens het gevoel zelf 

verantwoordelijk te zijn geweest voor het hetgeen hen is overkomen, hetgeen naast genoemde 

schaamte, ook gevoelens van schuld induceert. Bij islamitische mannen zou juist deze actieve nol in 

de seksuele handelingen als minder verwerpelijk womlen beschouwd, omdat een receptieve houding 

(het ondergaan van geslachtsgemeenschap) veel meer wordt geassocieerd met homoseksualiteit 

(Everaert & Lamur, 1993). 
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1.7 SAMENVATTING 

Uit eerder onderzoek wordt duidelijk dat de resultaten naar de aani en omvang van seksueel 

misbruik van minderjarigen geen consistent beeld opleveren. De in diverse onderzoeken verrnelde 

percentages van jongens en meisjes die seksueel zijn misbruikt, liggen zo ver uit elkaar, dat over de 

feitelijke omvang nauwelijks lets te zeggen valt. Verschillen in deffnities van seksueel misbruik en 

operationalisaties kunnen mede verantwoordelijk worden geacht voor de sterk varierende 

uitkomsten ten aanzien van de omvang en de aard van seksueel misbruik bij minderjarigen. 

Desondanks kan uit eerder onderzoek worden geconstateerd: 

- dat onderzoek naar seksueel misbruik van jongens - in vergelipcing met onderzoek naar seksueel 

misbmikte meisjes - schaars is. Dit geldt in nog sterkere mate voor seksueel misbruikstudies, 

waarin de etniciteit van de jongens is belicht; 

- dat er sprake is van een relatieve toename van het aantal meklingen van mannelillte slachtoffers 

van seksueel misbruik, hetgeen voomamelijk toe te schrliven Ilikt aan de grotere alertheid van 

ouders en hulpverleners en de toegenomen bereidheid onder mannellike slachtoffers om over 

hun seksueel misbruiketvaringen te praten. Het blijk echter moeilijk de omvang van selcsueel 

misbruik bij deze groep vast te stellen. De ornvang van seltsueel misbruik bij allochtone jongens 

is zo mogelijk nog lastiger te bepalen. Bij allochtone jongens zou bun cultured erfgoed hier 

deels mee samenhangen: het taboe op seksueel misbruik is binnen de niet-westerse 

schaamteculturen veel groter dan in de westerse schulciculturen. Met name het niet te schande 

maken van de familie speck een grote rol bij het verborgen houden van het misbruik; 

- dat in de meeste studies wordt gewezen op de gezinspathologie als een van de mogelijke 

oorzaken van intra- en extra-familiaal misbmik. Steeds vaker wordt echter aangetoond dat 

slachtoffers van extra-familiaal misbruik helernaal niet uit gezinnen hoeven te komen waar 'jets 

mee aan de hand' is. Van Marokkaanse jongens bijvoorbeeld wordt gezegd dat zij een grotere 

kans zouden hebben om sbchtofferte worclen van seksueel misbruik, omdat ze vergeleken met 

andere allochtone jongens vaker op straat rondhangen en op zoek zijn naar aancbcht en geld. 

Dat deze Marokkaanse jongens uit multi-probleem gezinnen komen is vooralsnog niet 

vastgesteld. Wel wordt beweerd dat Marokkaanse jongens uit kansanne gezinnen sneller de 

neiging hebben om met 'vreemde' mannen mee te gun dan Nededandse jongens uit kansanne 

gezinnen, omdat ze niet durven aankloppen bij familieledem 

- dat een hechte relatie tossen sLachtoffer en pleger samenhangt met de frequentie, duur en 

gevolgen van het misbruik, namelijk naarmate de relatie tussen pleger en slachtoffer hechter is, 

des te frequenter zou het misbruik zijn, des te Langer zou het misbruik duren en des te emstiger 

zouden de gevolgen zijn. Meisjes zouden vaker slachtoffer worden van seksueel misbruik door 

verwante plegers (intra-familiaal misbruik), jongens zouden vaker door niet-vertvante plegers 

worden misbruikt. Dit betekent dat jongens minder frequent zouden worden misbruilct 
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vergeleken met meisjes, de periode van misbruik zou tevens korter zijn en de gevolgen minder 

ernstig; 

- dat in allochtone families (bijvoorbeeld Surinamers, Antillianen, Turken en Maroldcanen) 

waarbij de zorg en verantwoordelijkheid voor kinderen binnen het kemgezin mede gedragen 

worden door niet clirecte familie-leden (eoctendedfamilies), de kinderen relatief vaker slachtoffer 

zouden worden van misbruik door bijvoorbeeld ooms en neven. Ofschoon in Amerikaans 

onderzoek wordt gewezen op de toegenomen hechtheid van dergelijke families door migratie, 

zou in Nederland deze hechtheid door beperkte financiele middelen en de geografische afstand, 

juist zijn afgenomen; 

- dat jongens vaker door meerdere plegers en in groepsverband zouden worden misbruikt dan 

meisjes. Waar in de ene studie verschillen worden aangetroffen in de seksuele handelingen die 

jongens en meisjes moeten ondergaan of uitvoeren (jongens worden meer gestreeld en zijn 

vaker slachtoffer van orale seksuele handelingen), worden in de andere studie geen opvallende 

verschillen tussen jongens en meisjes gevonden; 

- dat de symptomatologie van seksueel misbruik niet wezenlijk anders is voor jongens dan voor 

meisjes. In onderzoek wordt daarentegen wel aangetoond dat bij jongens die worden misbmikt 

door een mannelijke pleger verwarring kan ontstaan over hun seksuele geaardheid, zeker als zij • 

ten tijde van het misbmik een actieve rol hebben moeten vervullen. Bij islamitische mannen zou 

juist de receptieve rol als verwerpelijker worden beschouwd, omdat clit sterker geassocieerd 

wordt homoseksualiteit. 



HOOFDSTUK 2 METHODE VAN ONDERZOEK 

2.1 DEFINITIES 

Ter afbakening van het onderzoek wordt een aantal begrippen gedefinieerd en de doelgroep 

gespecificeerd. 

Een minderjarige is volgens de wet een persoon jonger dan 18 jaar. Verstandelijk gehanclicapten 

boven de 18 jaar die functioneren op een leeftijd onder de 18 jaar zijn niet in dit onderzoek 

meegenomen. 

Er bestaan verschillende definities voor het begrip allochtoon. Er kan worden uitgegaan van de 

nationaliteit van een persoon. De definitie brengt echter complicaties met zich mee zoals 

naturalisaties, keuze van nationaliteit van de kinderen en dubbele nationaliteiten van een persoon. 

Vaker wordt daarom het geboorteland van de persoon zelf of van de ouders gebruikt als aiterium. 

In navolging van het CBS wordt in dit onderzoek de zogenoemde 'mime' definitie gehanteerd 

waarbij een persoon als allochtoon wordt beschouwd als hij/zij in het buitenland is geboren ofwel 

waarvan ten minste een van de ouders in het buitenland geboren is. In dit onderzoek wonzlt voorts 

de term etniciteit gehanteerd ter aanduiding van het land van herkomst. 

Seksueel misbruik wordt als volgt gedefinieerd (Wafelbakker & Raijmakers, 1994): 

- het betrekken van een kind in seksuele activiteiten, of het doen van pogingen daartoe, clan wel 

het er mee dreigen, of er beangstigende toespelingen op maken, of een appel doen op min of 

meer latente seksuele gevoelens; 

- ten behoeve van bevrediging van eigen (lust of macht) behoeften van de pleger; 

- tegen de zin van het kind, of waarbij het kind het gevoel heeft zich er (= seksuele activiteiten) 

niet aan te kunnen onttrekken, als gevolg van lichamelijk of relationeel overwicht, emotionele 

druk, dwang of geweld, of waarvan het onvoldoende begrip heeft, of die met passen bij de 

ontwikkelingsleeftijd van het kind. 

Onder seksuele activiteiten wordt begrepen: het door het kind ondergaan of moeten uitvomn van 

seksuele handelingen, het moeten dulden van seksuele toenaderingen, het blootgesteld worden aan 

exhibitionisme, het zich moeten ontkleden of zich laten ontkleden met een seksuele intentie, het 

kind passief of actief betrekken bij erotische prikkeling gericht beeld- of geluidsmateriaal, 

bijvoorbeeld film, video, foto, tekening of 06-lijnen. Seksueel in deze context is datgene wat met 

een erotische intentie betrelddng heeft op de geslachtsorganen of borsten, alsmede de mond en/of 

anus van slachtoffer en/of pleger. 

2.2 BESCHRIJVING STEEKPROEVEN 

Het onderzoek naar seksueel misbruik van (allochtone) jongens is gebaseerd op do,ssiersgegevens 

uit 3 steekproeven met in totaal 1398 vermeende slachtoffers van seksueel misbmik van wie 1123 

jongens en 275 meisjes. Gegevens zijn verzameld over de periode 1998, 1999 en 2000. In deze 
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paragraaf worden de steekproeven afzonderlijk beschreven. Voorts wordt ingegaan op de 

steekproef selectie-effecten (52.2.1) en de factoren die ten groncislag liggen aan het ontbreken van 

infomiatie over het slachtoffer, de pleger en/of de misbruiksituatie (§2.2.2). 

Steekproef A  bestaat uit 241 onderzoeken binnen het strafrechtelijk kader ter zake van seksueel 

misbruik van minderjarige jongens en meisjes die door FORA-Leiden -I in 1998 (n=74), 1999 (n-105) 

en 2000 (n-62) zijn uitgevoerd. Het totaal aantal slachtoffers ,  in deze steekproef is 323, van wie 

116 jongens (36%) en 207 meisjes (64%). Van deze 323 slachtoffers hebben de ouders van 20 

slachtoffers aangegeven dat bun kind een lichamelijke (n-2), verstandelijke (n=10), een 

meervoudige handicap (n=2) heeft of een ontwikkelingsachterstand ten gevolge van een 

gedragsstoomis (waaroncier ADHD, contactstoornis, aan autisme verwante stoomis, n•M). 

De onderzoeken in deze steekproef zijn op verzoek van de officier van Justine of de xechter-

Commissaris uitgevoerd. Door FORA worden globaal 4 typen van onderzoek uitgevoerdi 

Ten eerste kunnen de onderzoeken bestaan petsconlijkheidsonderzoek van de venclachte (po-v, 

n=59) om onder andere vast te stellen "... of, ten tijde dat de tenlastegelegde feiten zouden zijn 

begaan, bij verdachte een gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelipce storing van zijn geestvennogens 

bestond en, zo ja, of die feiten aan verdachte dientengevolge niet of niet ten voile kunnen worden 

toegerekcnd." Tevens kan onderzoek worden verricht naar de persoonlijkheid van het slachtoffer 

en de betrouwbaarheid van de verklaringen die het slachtoffer heeft afgelegcl (po-s, n-18). 

Ten tweede betreffen de onderzoeken in steekproef A een specitieke groep van jeugdige 

slachtoffers in de leeftijd van 4-12 jaar die door de politie worden gehoorcl in een kindvriendellike 

ruimte (studioverhoor). De gesprekken worden op audio- en videoband vastgelegd om zoveel 

mogellik te voorkomen dat het kind opnieuw bij de kechter-Commissaris of ter terechtzitting moet 

verklaren over een vaak traumatische ervaring. Aan de hand van de Statement validityassessment(svA) 

worth, in het kort weergegeven, op systematische wijze de kwaliteit van het verhoor onclerzocht en 

warden argumenten pro en contra de betrouwbaarheid cq geloofwaandigheid van de verldaring van 

het kind gefonnuleerd (sva, n-99). 

Ten der& beneft een aantal onderzoeken in steekproef A zogenoemde hooisituaties waarbij extem 

deskuncligen (vaak orthopedagogen of psychologen) op verzoek van de officier van justitie of de 

liechter-Commissaris worden gevraagd om kinderen te 'horen' die zeer jong zijn (<4 jaar), het 

Speciaal Onderwijs volgen, (mogelijk) een psychiatrische stoomis hebben en/of (zeer) zwakbegaafd 

zijn. De praktijk wlist uit dat het aantal onderzoeken van zeer jonge kinderen daarbij veneweg het 

grootst is. De opdracht van de desk-undige bij een dergelijk verhoor strekt zich alleen uit tot het 

Moren' van het kind. De cieskundige onthoudt zich van enig conieel aangaande de argumenten pro 

4  FORA - forensische niagnostiek - is een diagnostische instelling die civiele en strafrechtelijke persoonlijkheids-
onderzoeken verricht. 
5  Ofschoon het <effecter is orn te spreken van verrneende slachtoffers en verdachten van seksueei misbruik, hanteici we 
in dit onderzoek de tennen 'slachtoffee en 'pleger1 
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en contra de betrouwbaarheid cq geloofwaardigheid van de getuigenverklaring. Het aantal van 

dergelijke studioverhoren door gedragsdeskundigen van FORA-Leiden is 96. 

Ten vierde kunnen de onderzoeken bestaan uit een dossier-analyse (n=() of het analyseten van een 

verhoor vastgelegd op audio-cassettes (n=1). Dit betreft derhalve een beperkt aantal. 

Steekproef B  bestaat uit 703 strafrechtelijke onderzoeken ter zake van seksueel misbruik in de 

periode 1998 (n=251), 1999 (n=234) en 2000 (n=218) uit 10 politieregio's. In steekproef B zijn 

alleen de zaken geselecteerd van mannelijke slachtoffers die ten tijde van het misbruik minderjarig 

waren. Het totaal aantal slachtoffers in steekproef B is 955. 

Na toestemming van het Parket Generaal (zie bijlage A) zijn met behulp van de computer 

registratie systemen bij diverse politieregio's, afdeling sociale jeugd en zeden, gegevens verzameld 

van de slachtoffets, plegers en de misbruiksituatie. De computer systemen die bij de politieregio's 

worden gebruikt, zijn primair bedoeld om aangiften en meldingen van incidenten te registreten en 

de dagelijkse contacten met verdachten, slachtoffers en andere betrokkenen bij delicten bij te 

houden. De meeste regio's gebruiken hiervoor het bedrijfsprocessensysteem (Bps). Met behulp van 

een Excel-programma, geschreven door een analist van regiopolitie Hollands-midden, kon een 

eerste selectie worden gemaakt van zaken die relevant waren voor het onderhavige onderzoek. 

Politieregio's die met BPS werken, hebben dit programma toegestuurd gekregen. Het programma 

bleek niet geheel nauwkeurig op minderjarige mannelijke slachtoffers te kunnen selecteren. Zo 

werden in de selectie volwassen mannen aangetroffen die aangifte hadden gedaan van seksueel 

misbruik van hun dochter. Tevens bevatte de selectie delicten zoals bijvoorbeeld schennis van de 

eerbaarheid, die in dit onderzoek met zijn meegenomen. 

Het totaal aantal aangeleverde zaken verschilde per regio (zie voor een overzicht bijlage B). Due 

van de 10 politieregio's werken met een ander registratiesysteem dan BPS, te weten x-pol of 

multipol. Deze regio's konden geen gebruik maken van het programma. Het selecteten van de voor 

het onderzoek relevante zaken was bij deze regio's het meest complex. In politietegio Friesland (x-

pol) is vanwege het ontbreken van een voorselectie het ciatabestand van alle zedenzaken 

doorgenomen die binnen de beschreven onderzoeksperiode vielen. In politietegio's Amsterdam-

Amstelland (x-pol) en Rotterdam-Rijnmond (multipol) is door een analist van de betreffende regio 

een selectie gemaakt van aangiften van seksueel misbruik (derhalve geen meldingen). 

Van de 955 slachtoffers is van 64 slachtoffers bekend dat zij een lichamelijke (n=5), 

verstandelijke (n=38) of een ontwikkelingsachterstand of gedragsstoomis (waaronder ADHD, 

contactstoornis; n=21) hadden. 

Tijdens het verzamelen van gegevens bij de politieregio's zijn vele informele gesptekken gevoercl 

met verschillende rechercheurs van de jeugd- en zedenafdelingen. In Hoofdstuk 4 'Samenvatting en 

overwegingen seksueel misbruik' wordt relevante informatie uit deze gesprelcken gebruikt ter 

toelichting op en/of aanvulling van de resultaten uit dit onderzoek. 



20 	 And en omvang seksueel misbruik en prostkune minderjafige allochtone jongens 

Steeknroef C. In 1998, 1999 en 2000 heck FORA-Leiden 662 zaken binnen een civielrechtelijk kader 

(bifvoorbeeld met betreklcing tot het ouderlijk gezag, vomr, duur en fiequentie van toekomstige 

omgangsmgelingen of een beschermingszaak) in behandeling gehad. Onderzoek, veall in opdracht 

van de Raad voor de Rinderbescherming, Rechtbank/Hof of een gezinsvoogdij-instelling, kan 

bestaan uit een psychologisch-pedagogisch en/of psychiatrisch onderz_oek van de ouders en/of het 

kind, met behulp van vragenllisten en klinische bevindingen, een negeleide Omgangsmgeling (30R) 

en/of eventueel een interactie-observatie. In deze steekproef zlin die zaken geselecteerd wambij 

voorafgaand aan het onderzoek een vennoeden van seksueel misbruik is geuit. 

Het totaal aantal ge-analyseerde civieIrechtellike zaken in steekproef C's 107. Het totaaI aantal 

venneende slachtoffers is 120, van wie 52 jongens (43%) en 68 meisjes (57%). Van de 120 

slachtoffers is bekend dat 4 een verstandelijke (n-2) of een ontwikkelingsachterstand hebben ten 

gevolge van een gedragsstoomis (waaroncIer ADI-M, contactstoomis, aan autisme verwante stoomis; 

n-2). 

22.1 Steekproef selectie-effecten 

De bovenbeschreven steekproeven A, B, en c bestaan uit een selectie van venneende slachtoffers 

van seksueel misbruik nit databestanden van RoRA-Leiden (clinical samples) en een tiental 

politiemgio's (legal samples). Onderzoek gebaseerd op dergelijke steekpeneven kent, vanwege de 

steekproef-bias, per definitie een beperking van de generaliseethaarheid van de resultaten naar een 

bredere populatie, bliwoorbeeld de Nederlandse populatie mindenarigen. Voorts bestaat er een 

tweecle steekproef selectie-effect met betrekking tot de steekproeven A en c, waardoor er aprion 

verschillen bestaan tussen de slachtoffers in de steekproeven op relevante kenmerken. 

De strafrechtelijke onderzoeken van FORA (steekproef A) worden, zoals vermeld, op verzoek 

van de officier van Justine of de Rechter-commissaris uitgevoerd. In een groot aantal onderzoeken 

(n-96) gaat het hierbij om onderzoek van zeer jonge slachtoffers in de leekijd tot 4 jaar omdat bij 

het 'horen' van kinderen in deze leeftlidsgroep de deskundigheid van psychoIogen of 

orthopedagogen gewenst is. Daamaast is bij een ongeveer gelijk aantal slachtoffers (n-99) 

onderzoek gedaan bij Idndemn tussen de 4-12 jaar. Deze onderzoeken hebben betrelcking op het 

analyseren van studioverhoren terzake de betrouwbaarheid cq geloofwaardigheid van de 

getuigenverklaringen van het kind. 

Van de 275 onderzoeken6  hebben 195 betrekking op studioverhoren en sva-onderzoeken bij 

jeugdige lcinderen 5 12 jaar. Het aantal jonge slachtoffers, met name onder de 4 jaar, is vergeleken 

met andere slachtoffers in deze steekproef oveivertegenwoordigd (x2(4)-103.34; p5.001). Ook 

vergeleken met steekproef B (x2(4)216.16; p5.001) en C (x2(4)-251.47; p5.001) is her aantal jonge 

slachtoffers in steekproef A groter. 

6 1-let tonal aantal van door FORA verrichte onderzoeken komt niet overeen met het aantal aangevraagde onderzoeken 
omdat er bij onderzoek meerdere slachtoffers betrokken kunnen znn. 
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In de fiteratuur wordt gewezen op de samenhang tussen leeftijd en type misbruik: jonge 

kinderen zouden vaker intra-familiaal worden misbruikt dan oudere kinderen. Deze samenhang is 

ook in steekproef A significant (zie Bijlage D), hetgeen wil zeggen dat door het grote aantal jonge 

kinderen in steekproef A, het aantal slachtoffers van intra-familiaal misbruik groter zal zijn. In het 

kort komt het er op neer dat verschillen in de verdeling van het aantal slachtoffers op de aan het 

misbruik gerelateerde kenmerken met de nodige terughoudendheid dienen te worden 

geinterpreteerd indien deze significant samenhangen met de leeftijd van de slachtoffers. Uit de 

correlatie-matrix in Bipage D blijkt dat de leeftijd van de slachtoffers significant samenhangt met het 

type misbruik, seksuele handelingen en het moeten ondergaan en uitvoeren van diverse 'hands-on' 

seksuele handelingen. De resultaten van de verdeling van het aantal slachtoffers in steekproef A 

naar leeftijd (Tabel 3.2), type misbruik (Tabel 3.7) en seksuele handelingen (Tabel 3.8) kunnen 

gerelateerd zijn aan het bovengenoemde steekproef selectie-effect. 

De civielrechtelijke onderzoeken van FORA (steekproef c) worden, zoals verrneld, op verzoek van 

de Raad voor de Kinderbescherming, Rechtbank/Hof of een gezinsvoogdij-instelling uitgevoerd. 

Waar in de steekproeven A en B de aangifte van een vermoeden van seksueel misbruik de aanleicling 

tot onderzoek is, spelen in steekproef c vaak andere factoren een belangrijke rol, bijvoorbeeld een 

problematische omgangsregeling. Het vermoeden van seksueel misbruik van het kind kan een rot 

spelen bij dergelijke onderzoeken, maar is een dergelijk verrnoeden in veel gevallen niet de primaire 

aanleiding tot onderzoek geweest. Aangenomen mag worden dat, indien er in deze zaken een 

vermoeden van seksueel misbruik van het kind is geuit, een verwante pleger doorgaans als 

verdachte zal zijn aangewezen. Het aantal slachtoffers misbruikt door verwante plegers in 

steekproef C is significant hoger dan het aantal slachtoffers van extra-familiaal misbruik 

(x2(1)=48•95; pS.001). Ook vergeleken met het aantal slachtoffers van intra-familiaal misbruik in 

steekproef A (x 2(1)=28.32; p.5_001) en B (x 2(1)=212•77; p..001) is het aantal slachtoffers in 

steekppoef C dat is misbruikt door verwante plegers hoger. In steekproef C hangt het type misbruik 

niet significant samen met de leeftijd en het geslacht van de slachtoffers en andere aan het misbruik 

gerelateerde factoren. 

2.2.2 Het ontbreken van gegevens in de steekproeven 

Steekproef A 

Persoonlijkheidsonderzoeken. In psychologische onderzoeken van de pleger (po-v) of het 

slachtoffer (po-s) ligt de nadruk op onderzoek naar de persoonlijkheid van de onderzochte persoon. 

In dergelijke onderzoeken wordt de persoon getest cq onderzocht aan de hand van vragenlijsten 

(waaronder intelligentie, seksualiteit en diverse persoonlijkheidskenmerken zoals prestatie-motivatie, 

zelfwaardering) en op basis van klinische observatie in gesprekken. In de persoonlijkheids-

onderzoeken van plegers (po-v) komen weliswaar de tenlastegelegde feiten aan bod, echter 

informatie over het slachtoffer en de misbruiksituatie kan zeer summier blijven. 
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Studioverhoren en sva-onderzoeken. In een aantal onderzoeken worclen mogelijke jeugdige en zeer 

jonge slachtoffen gehoord van wie de ouders of verzorgers aangifte hebben gedaan op grond van 

(zeer vage) verrnoedens. Deze vermoedens zijn gebasead op signalen die ouders cq vel2orgers8 bij 

het slachtoffer hebben opgemerkt en in verband zijn gebracht met mogelijk seksueel misbruik. In 

de aangifte en verklaring van het kind kan de informatie over de vemwende pleger(s) en 

misbruiksituatie in dergelijke zaken zeer beperkt blijven. 

Gevolgen van seksueel misbmik. Afgezien van de zaken waarbij vage venncedens van ouders cq 

verzorgers wan jonge slachtoffers aanleiding zijn geweest om tot aangifte van selcsueel misbmik 

over te gaan, blijkt in de persoonlijkheidsonderzoeken van de verdachten (po-v) doorgaans geen 

informatie te worden verschaft over de mogelijke gevolgen van het selcsueel misbmik voor het 

slachtoffer. 

Steekproef B 

Bevvaartermiin verstreken. Len aantal politieregio's heeft een bewaartermijn van 2 jaren. De 

processen-vabaal (pv) van zaken ouder clan 2 jaar worden uit het computersysteem gehaald. Bij de 

betmffende clistricten zijn deze pv's (waarin informatie over de misbmiksituatie, zoals frequentie en 

duur vermeld staat) in het archief terug te vinden. Vanwege de te grote tftdsinvestaing die hiemwe 

is gemoeid, is hiewan afgezien. Uit ha computerregistratie-systeem konden van een groot aantal 

zaken nog wel de personalia van het slachtoffer en/of de pleger genoteerd worden. 

Autorisatie van verbalisant. Sommige zaken zijn slechts toegankelijk op autorisatie via een 

persoonlijk wachtwcord van de verbalisant die de zaak in behandeling heat of heeft gehad. Deze 

taken zijn Met in het ondetzoek meegenomen of is slechts een gecleelte van de gegevens genoteerd. 

Informatief gest -trek of melding. Een groot aantal jongens heat alleen een infolmatief gesprek met 

de politic en/of maakt alleen melding van seksueel misbruilc In deze gevallen zijn gegevens over de 

misbruiksituatie zoals de frequentie, de periode en de soon selcsuele handelingen die hebben 

plaatsgevonden doorgaans zeer beperkt. Soms wordt ook pas jaren later melding gemaakt of 

aangifte gechan van het seksueel misbruik. Door 131 (14%) meerderjarige mannen werden 

aangiften of meldingen van seksueel misbruik op minderjarige leeftijd gedaan. Het gemiddeld aantal 

jaren tussen aanvang van het misbruik en melding/aangifte was 9 jaren. Deze mannen zijn 

voomamelijk van Nederlandse afkomst. De meeste allochtone jongens (87%) deden aangifte of 

maakten melding van selcsueel misbruik binnen 5 jaar na aanvang van het misbruik. 

Veriaring. In samenhang met bovenstaande doen sommige slachtoffers aangifte van selcsueel 

misbruik dat zo lang geleden heeft plaatsgevonden, dat vanwege de verjaringstermijn8 niet meer tot 

strafvetvolging kon worden overgegaan. Het slachtoffer heeft in sommige regio's dan nog wel de 

mogelijkheid om aangifte te doen in het kader van ha venverken en/of afsluiten van het seksued 

misbruik (zgn. therapeutische aangifte) of om potentiele slachtoffers te beschermen, omdat het 

' Met ouders worden die personen bedoeld die wenelijk de verantwoordeligcheid dragen voor het minderjarige kind. 
veriaringstemajn terzake van verkrachting (art. 242 vwsr) is athankelijk van de leeftijd van het slachtoffer en Negev 

ten tijde van het della. Indien het slachtoffer minderjarig was ten tijde van bijworbeeld een verkrachting en de pleger 
meerderjarig geldt een verjaringstermijn van 15 jaren vanaf her 18de levensjaar van het slachtoffer. 
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slachtoffer vreest dat de pleger nog steeds actief is. In deze zaken wordt door de politie geen actief 

onderzoek ingesteld en kunnen zodoende specifieke gegevens ontbreken over de pleger en de 

m is bru i ks itu a tie . 

Vermoeden seksueel misbruik bij ouders cq verzorgers. Bij met name jongens in de leeftijdsgroep 

tot 9 jaar zijn soft signs (zie ook steekproef A) aanleiding voor de ouders/verzorgers om naar de 

politie te stappen met een vermoeden van seksueel misbruik. Bij deze meldingen/aangiften kunnen 

gegevens ontbreken over de pleger en/of misbruiksituatie omdat het slachtoffer daarover weinig tot 

geen informatie heeft verstrekt. Met name zaken waarbij de aangiften slechts zijn gebaseerd op 

vermoedens en/of de vermoedelijke pleger een onbekende is, heeft de politie onvoldoende 

opsporingsindicatie om actief een onderzoek in te stellen en blijft het bij een melding, waarbij 

specifieke informatie omtrent de misbruiksituatie en/of de vermoedelijke pleger ontbreekt. 

Processen-verbaal. Ms het al tot een aangifte komt, is het mogelijk dat het - meestal zeer jonge - 

slachtoffer niet heeft uitgeweid over de misbruiksituatie en de aard van de handelingen die zijn 

gepleegd. 

Verjaring seksueel misbruik 

Koos° is een van die mannen I-hj werd vanaf zijn 5ck tot en met zijn 12de leven,sjaar rnisbruikt 
door Daniel, de zoon van vrienden van zijn ouders. Het misbruik stopte toen Koos met zijn 
ouders naar een andere stad verhuisde. De wederzijdse bezoekjes•tussen zijn ouders en de 
ouders van Daniel waren weliswaar minder frequent, maar Koos werd nog geregeld 
geconfronteerd met Daniel. Zijn ouders waren niet op de hoogte van het rnisbmik en Koos 
probeerde onder de bezoekjes aan Daniel en zijn ouders uit te komen door allerlei smoesjes te 
verzinnen. "In november 1999 waren rnijn ouders 25 jaar getrouwd. Zij wilden dit vieren met 
vrienden en bekenden. Zij hadden Daniel en zijn ouders ook uitgenodigd. lk moest die dag 
natuurlijk aanwezig zijn en kon hen niet meer ontlopen." Koos vertelde uiteindelijk 15 jaren na 
aanvang van het misbruik aan zijn ouders dat hij was misbruikt. In zijn aangifte geeft hij te 
kennen er pas een half jaar geleden aan toe te zijn gekornen om over het misbruik te praten. 
Hij verklaart voorts dat hij nu aangifte wil doen "...om te voorkomen dat er nog meer 
slachtoffers vallen." Hij denkt dat Daniel nog meer slachtoffers heeft gemaakt en Koos vindt 
dat hij het voor anderen moet opnemen. 

• Alle namen die in dit onderzoek staan venrreld, zijn fictief 

Allochtoon. Bij een aantal zaken doet de naam van het slachtoffer vermoeden dat het om een 

allochtoon gaat. Bij aangiften of meldingen die door het slachtoffer zelf zijn gedaan, wordt vermeld 

dat het slachtoffer in Nederland is geboren. Er zijn in deze gevallen geen gegevens terug te vinden 

van het land van geboorte van de ouders. Bij deze slachtoffers is de Nederlandse nationaliteit 

aangehouden. 

Registratie. Door een aantal rechercheurs is aangegeven dat de geleverde selectie mogelijk niet alle 

zedenzaken bevat vanwege een foutieve registratie in het systeem. 

Mogelijke gevolgen/symptomen van seksueel misbruik. In steekproef B is bij 5 van de 10 

'politieregio's genoteercl welke fysieke, emotionele en/of gedragsmatige gevolgen het misbruik voor 
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her slachtoffer heeft gehad. Opvallend is dat in veel aangiften of melclingen geen informatie is 

opgenomen over de ervaren negatieve consequenties van het misbruik. 

Steekproef c 

Vermoedens. In de meeste onderzoeken die binnen een civielrechtelijk kader zijn uitgevoerd, waren 

soft signs (zie ook steekproef A) de aanleiding om een vemnseden van seksueel misbruik uit te 

spreken en in sommige gevallen ook aangifte te doen. In de dossiers kan informatie over de 

venneende pleger(s) en/of de misbruilcsituatie zeer beperkt bliiven. Een mogelijke oorzaalc voor het 

ontbreken van deze infonnatie zijn de valse of onjuiste beschuldigingen van seksueel misbruik in 

problematische echtscheidingszaken. Ofschoon in Nederland nog geen systematisch ondeaoek is 

verricht naar dit verschijnsel, zijn er incidenten bekend waarbij valse beschuldigingen zijn ingezet 

om bifrootbeeld een omgangsregeling te frustreren (Lamers-Winkelman, 1995; Bergsma & Van den 

Bergh, 2001). Deze valse beschuldigingen lcunnen ontstaan door "foutieve intetpretatie van gedrag 

of uitlatingen van het kind of omdat het kind of de ander bewust een verhaal over seksueel 

misbruik verzint, al of niet in combinatie met psychische problemen van een ouder (Lamers-

Winkelman, 1995, p171). 

In de Tabel 2.1 stun de ontbrekende gegevens in aantallen en percentages verrneld per steekproef. 

Zoals blijkt oil de tabel wordt in de dossiers vaak niet expliciet vermeld in hoeverre het slachtoffer 

tot geheimhouding en/of medewerking weld gedwongen. Men Iran Cr echter van uit gaan dat bij 

minderjarige sLachtoffers die worden misbruikt door een pleger waarbij het leekijds -verschil 

tenminste 5 jaar is, per definitie een psychologisch overwicht bestaat (Bullens, 1996b; Draijer, 

1988). 

Tabel 2.1 Ontbrekende gegevens in aantallen en Wo mar steekproef 

Slachtoffers 

Plegers 

Steekproef A 	 Steekproef B 	Steekproef c 

	

Jongens 	Meisjes 	jongens 	Jongens 	Meisjes 

	

(5-116) 	(5-207) 	(5-955) 	(5-52) 	(5-68)  

	

96 	n 	96 	n 	96 	n 	96 	n 	96 

Leeftijd 	1 	0.9 	2 	1.0 	12 	1.3 
Etniciteit 	- 	 1 	0.5 	40 	4.2 	5 	9.6 	5 	7.4 

	

Leeftijd 	22 	28.9 69 	43.1 	208 28.8 	18 	34.6 29 	42.6 

	

Etniciteit 	27 	35.5 53 	33.1 	88 	12.2 	11 	21.2 14 	20.6 

	

Geslacht 	- 	-- 	- 	3 	 - 	- 	- 
Aard van het misbruik 

	

Intra- vs. extra-familiaal 	- 	- 	1 	0.5 	132 	13.8 	- 	- 	2 	2.9 

	

Aantal slachtoffers per pleger 	- 	- 	-- 	 - 	- 	- 

	

Periode seksueel misbruik 	36 	31.0 60 	29.0 	90 	9.4 	20 	38.5 19 	27.9 

	

Frequentie seksueel misbruilc 	36 	31.0 60 	29.0 	265 	27.7 	10 	19.2 13 	19.1 

	

Locatie seksueel misbruik 	12 	10.3 20 	9.7 	242 	25.3 	11 	21.2 16 	23.5 

	

Seksuele handelingen 	13 	11.2 26 	12.6 	183 	19.2 	17 	32.7 27 	39.7 

	

Geheim 	96 	82.8 180 87.0 	857 89.7 	46 	88.5 56 	82.4 

	

Dwang 	111  95.7  188  90.8 	858 89.8 	46 	88.5 56 	82.4  
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Vanwege het ontbreken van gegevens kan in Hoofdstuk 3 het totaal aantal slachtoffers en plegers 

naar bovengenoemde kenmerken varieren. 

2.3 OPERATIONALISATIE 

Checklist. Gegevens uit de dossiers zijn geregistreerd aan de hand van delen uit de 'checklist 

seksueel misbruik Kinderen' (mut, zie bijlage c). De csmi( is gebaseerd op de in de literatuur meest 

gangbare categorisering van gegevens omtrent seksueel misbruik en de seksueel misbruiksituatie, 

alsmede op basis van een analyse van 10 FORA-dossiers inzake seksueel misbruik. De checklist 

bestaat uit 12 rubrieken, waarvan voor dit onderzoek gebruik is gemaakt van de gegevens die 

betrekking hebben op het slachtoffer (geslacht, geboortedatum, etniciteit), de pleger (geslacht, 

geboortedatum, etniciteit, relatie tot het slachtoffer), het delict (periode en frequentie van het 

seksueel misbruik), de seksuele handelingen, en de emotionele en gedragsveranderingen bij het 

slachtoffer waarvan wordt verondersteld door de aangever/aangeefster (bij jonge kinderen zijn dat 

vaak de ouders van het slachtoffer) dat zij aan het seksueel misbruik zijn gerelateerd. 

2.4 CATEGORISERING 

Leeftijd. Het in de aangifte vermelde jaar van aanvang van het misbruik is aangehouden om de 

leeftijd van de slachtoffers en plegers te berekenen bij aanvang van het misbruik. Voorts is voor de 

slachtoffers een 5-tal leeftijdscategorieen gehanteerd: 0-4 jaar, 5-9 jaar, 10-11 jaar, 12-16 jaar en 17- 

18 jaar. In deze categorisering is rekening gehouden met de kenmerken van de steekproeven 

(bijvoorbeeld het aantal zeer jonge kinderen in steekproef A) en het klachtvereiste in de 

zedelijkheidswetgeving met betrekking tot slachtoffers in de leeftijdsgroep 12-16 jaar9. De verdeling 

van de categorieen is derhalve niet evenredig. Bij de plegers zijn 4 leeftijdscategorieen aangehouden 

gebaseerd op de categorieen die het CBS hanteert in de bevolkingsstatistieken: 0-19 jaar, 20-39 jaar, 

40-64 jaar, 65 jaar en ouderio. 

Gegevens van het centraal Bureau voor de statistiek, bevolkingsstatistieken d.d. 1 januari 2000, 

zijn gebruikt om tot een vergelijking te kunnen komen tussen het aantal inwonenden in Nederland 

en slachtoffers en plegers op diverse kenmerken, zoals legftijd en etniciteit. 

Etniciteit. Naast het onderscheid in slachtoffers en plegers van Nederlandse, Marokkaanse, 

Surinaamse, Turkse en Antilliaanse afkomst waanzwer afzonderlijk wordt gerapporteerd, zijn tevens 

etnische groepen onderscheiden uit de volgende gebieden: 

9 In januari 2001 heeft de ministerraad ingestemd met enkele wijzigingen in de zedelijkheidswetgeving, waaronder het 
laten ven/allen van het klachtvereiste (Persbericht Ministeraad, 12-01-01). Het klachtvereiste houdt in dat bij seksueel 
misbruik van 12-16 jarigen alleen tot vervolging van verdachten kan worden overgegaan als het slachtoffer of diens 
wettelijke venegenwoordiger aangifte doet of een strafidacht indient. Indien het klachtvereiste komt te vervallen kan het 
Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek starten zonder dat er een strafklacht is ingediend. In plaats van het 
klachtvereiste zou het hoorrecht van kracht worden waarmee de minderjarige het recht krijgt om zijn/haar zienswijze 
over de gebeurtenissen uiteen te zetten. 
10  De laatste leeftijcisgroep wordt door het CBS gesplitst in een groep van 65-79 en ?_80. 
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Afrika: slachtoffers in het onderzoek zijn afkomstig uit Somalie, Nigeria, Soedan, Kenia, Egypte, 

Ethiopie, Ghana, Sierra Leone. In de ces-bevolkingsstatistieken worth een indeling gehanteend naar 

allochtonen uit Egypte, Ethiopie, Ghana, Somalie en overig Afrika. 

Zuid-Amelika en Cara'ben: slachtoffers zijn afkomstig uit Brazilie, Colombia, Chili, Dominicaanse 

Republiek. In de CBS-bevolkingsstatistieken worth een indeling gehanteerd naar allochtonen uit 

13razilie, Colombia, Dominicaanse Republiek en overig Latijns-Amerika. 

Azie en Australie: slachtoffers zijn afkomstig uit Indonesie, Korea, Ink, Iran, Koeweit, 

Afghanistan, Pakistan, China, Australie. In de CBs-bevolkingsstatistieken wordt een indeling 

gehanteerd naar allochtonen uit China, Indonesie, Ink, Iran, Pakistan, overig Azie en Australie. 

Oost-Europa: slachtoffers zijn atkomstig nit liongarije, Armenie, Allxanie, Voonnalig Joegoslavie, 

Polen, Rusland. In de CBS-bevolkingsstatistieken worth een indeling gehanteerd naar allochtonen 

uit liongarije, Voormalig Joegoslavie, Polen en overig Europa. 

West- en Zuid-Eurthaa: slachtoffers zijn afkomstig uit Engeland, Duitsland, Denemarken, Zwitser-

land, Frankrijk, Italic, Griekenland. In de cBs-bevolkingsstatistieken woadt een indeling gehanteerd 

naar allochtonen uit Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italie en Verenigd Koninkrijk. 

Bovenstaande indeling is voornamelijk gebaseerd op de geografische Jigging van de landen. 

In Tabel 2.2 staan het aantal en percentage slachtoffers genoteerd uit de lanclen die in bovenstaande 

gebieden zijn weergegeven. Omcirkelde aantallen (0/0) geven de allochtone groepen slachtoffers en 

plegers weer die binnen elk gebied het hoogst zijn. 

Tabel 2.2 Etniciteit slachtoffers en plegers naar steekproef (96) 

Afrika 

Steekproef A 	 Steekproef B 	 Steekproef c  

Slachtoffers Plegers 	Slachtoffers Plegers 	Slachtoffers Plegers 

(4- 322) 	(a-156) 	(4-915) 	(N-635) 	(N-110) 	(s-93)  

	

Somalib 	2 MO 	- 	 47 (1.9) (11 ( ; 7) 	- 

	

Nigeria 	- 	 - 	 110.25 	'2---.  

	

Soedan 	- 	 - 	 1 (0.1) 	- 	 - 

	

Kenia 	- 	 - 	 2 (0.2) 	- 	 - 

	

Egypte 	2 (0.6) 	1 (0.6) 	- 	 1 (0.2) 	- 

	

EthiopiE 	- 	 1 (0.1) 	- 

	

Ghana 	- 	 - 	 1 (0.9) 	- 

	

Sierra Leone 	- 	 - 	 - 	 1 (0.2) 	-  

	

Tonal 	4 (1.2) 	1 (0.6) 	22 (2.4) 	13 (2.1) 	1  (0.9) 	- 

	

Zaid-AmerikaenCaraThen 	 ...--.. 

	

Brazilie 	1 (0.3.) 	1(0.6) 	KS (0.5) 	C7° 	)3 (2.77) 	- 

Colombia - 	 2(0.2) 	rya") 	--- 

	

Chili 	- 	 - 	 1 (0.1) 	- 	 - 

	

Dominicaanse Republiek 	- 	 - 	1  (0.1) 	- 	1 (0.9) 	- 

	

Tonal 	1 (0.3) 	1 (0.6) 	9 (0.9) 	6 (1.0) 	4 (3.6) 	- 
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Vervolg Tabel 2.2 Etniciteit slachtoffers en plegers naar steekproef  (%) 
Steekproef A 	 Steekproef B 	 Steekproef c  
Slachtoffers Plegers 	Slachtoffers Plegers 	Slachtoffers Plegers 
(N= 322) 	(N=156) 	(N=915) 	(N=635) 	(N=110) 	(N=93)  

Azle en Australie 	
(. 	 . 	. .2) 	02 (

„.

- 

.

..

.

.

.

.

.

.

.

. 

.

-

. . . 

	

Indonesie 	6-( -9 	.0 	2 (.) 	.7 0 .b 
 

, 	- _ _.... 

	

Korea 	- 	- 	2 (0.2) 	- 

	

Irak 	1 (0.3) 	1 (0.6) 	6 (0.6) 	2 (0.3) 

	

Iran 	- 	- 	5 (0.5) 	1 (0.2) 

	

Koeweit 	1 (03) 	- 	 - 

	

Israel 	1 (0.3) 	- 	1 (0.1) 	1 (0.2) 

	

Afghanistan 	- 	- 	- 	4 (0.6) 

	

Pakistan 	- 	- 	- 	1 (0.2) 	- 	 - 

	

China 	- 	- 	- 	1 (0.2) 	- 	 - 

	

Australie 	1 (0.3) 	1 (0.6) 	1 (0.1) 	- 	 - 	 - 

	

Totaal 	10 (3.1) 	7 (4.4) 	17 (1.7) 	17 (2.8) 	2 (1.8) 	- 
Oost-Europa 

	

Hongarije 	- 	- 	1 (0.1) 	- 	 - 	-  

	

Armenie 	- 	- 	2 (0.2) 	- 	 - 	 - 

	

Albanie 	- 	- 	3 (0.3) 	- 	- 	- 

	

Voormalig Joegoslavie 	- 	- 	3 (0.3) 	1 (0.2) 	1 (0.9) 	1 (1.1) 

	

Polen 	- 	1 (0.6) 	- 	 - 	 - 

	

Rusland 	2 (0.6) 	- 	 3 (0.3) 	1 (0.2) 	- 	 -  

	

Totaal 	2 (0.6) 	1 (0.6) 	12 (1.2) 	2 (0.4) 	1 (0.9) 	1 (1.1) 
West- en Zuid-Europa 

	

Engeland 	3 (0.9) 	- 	 2 (0.2) 	1 (0.2) 	1 (0.9) 	- 

	

Duitsland 	1 (0.3) 	1 (0.6) 	4 (0.4) 	2 (0.4) 	1 (0.9) 	1 (1.1) 

	

Denemarken 	1 (0.3) 	- 	- 	- 	- 

	

Zwitserland 	- 	- 	2 (0.2) 	- 	 - 	-  

	

Frankrijk 	- 	- 	- 	1 (0.2) 	- 	 - 

	

Italie 	- 	- 	2 (0.2) 	1 (0.2) 	2 (1.8) 	2 (2.2) 

	

Griekenland 	- 	1 (0.6) 	- 	 - 	 - 	 2 (2.2.) 

	

Totaal 	5 (1.5) 	2 (1.2) 	10 (1.0) 	5 (1.0) 	4 (3.6) 	5 (5.5) 

Intra- en extrafamiliaal seksueel misbruik. In de relatie van de pleger tot het slachtoffer zijn 3 

categorieen aangebracht. De eerste categorie bestaat uit verwante plegers die in biologische, 

psychologische en/of relationele zin tot de familie van het slachtoffer kunnen worden gerekend, 

bijvoorbeeld de biologische dan wel stief-/pleegvader of -moeder, broer, neef, opa of vriend van 

biologische moeder (vgl. Faller, 1989) (intra-familiaal). De tweede categorie wordt gevorrnd door 

niet-verwante plegers aan wie de zorg voor het slachtoffer is toevertrouwd, bijvoorbeeld 

leerkrachten, trainers en oppas (niet-verwante plegers met zorgtaak). De derde categorie bestaat uit 

niet-verwante plegers zonder zorgtaak, zoals buurtbewoneis, kennissen en vrienden van de oudeis 

of onbekenden. 

Periode van het misbruik. Gegevens over de periode van het misbruik zijn afkomstig uit de 

processen-verbaal van de aangiften. Doorgaans is de periocle die in de aangifte vermeld staat door 

de politie ruim gesteld. Hierdoor kan enige vertekening ontstaan in de periode van misbruik. 

Locatie van het misbruik. Met betrekking tot de locaties waar het misbruik heeft plaatsgevonclen, is 

ondeischeid gemaakt in 1) de ouderlijke woning; 2) de woning van de pleger, 3) school; 4) overige 
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binnenlocaties: caravan, vakantiehuisje of schuur, 5) park, speeltuin, kinderboerdenj en 6) ovenge 

buitenlocaties: nabij school of in een zwembad. 

Seksuele handelingenn. Naast het onderscheid in 'hands-on' en 'hands-off' delicten is genoteerd of 

het slachtoffer seksuele handelingen heeft moeten ondergaan en/of uitvoeren. Bij de 'hands-on' 

delicten is een verdieping aangebracht in 4 subcategorieen: 

- betasten boven en/of onder de kleding, (wederzijc1s) masturbatie en tongzoenen; 

- orale seksuele ha ndelingen; 

- poging tot anale en/of vaginale penetratie met penis en/of voorwerp; 

- anale en/of vaginale penetratie met penis en/of voorwerp. 

Bij de 'hands-off delicten is een onderverdeling gemaakt naar: 

- tonen van pomografisch materiaal aan het slachtoffer; 

- produceren van pomografisch materiaal (foto en/of film) voor eigen gebruik of beperkte Laing; 

- zich (gedeeltelijk) ontkleden ten overstaan van het slachtoffer 	exhibitionisme); 

- het masturberen van de pleger in bijzijn van het slachtoffer. 

Zaken waarbij de pleger zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan schennis van de eerbaarheid (Les: 

exhibitionisme; art.239 wysr.) en/of het verspreiden van kinderpomografische geschriften (art. 

24013 wvsr.), zijn niet in het onderzoek meegenomen. 

Ernst-index. De in dit onderzoek geconstrueerde emstindex is in grote lijnen gebaseerd op de 

emstindex van Draijer die zij heeft toegepast in haar onderzoek naar seksueel misbruik van meisjes 

door verwanten (1988). De emstinclex van Draijer is een constructie van een aantal factoren (zoals 

de duur en frequentie van het seksueel misbruik en de mate waarin het misbruik werd 

afgedwongen) die een sterke oncledinge samenhangvertonen en waatvan wordt verondersteld dat 

zij een gemeenschappelijke onderliggende dimensie beschrijven. Deze onderliggende dimensie is 

gedefinieerri als de intensiteit of emst van de selcsueel misbmikervaring. Seksueel misbruik worth als 

emstiger beschouwd naannate "het ingrijpender seksuele handelingen betreft, frequenter 

plaatsvindt, Langer duurt, onder geheimhouciing plaatsvindt, afgedwongen wora onder betheiging, 

met chantage, verwennerij, verleiding door 'liefde', beloningen of fysieke agres.sie, en als het een 

vaderfiguur [often ander e pennon van wie bet clachtofferafrankelijk A betreft" (Draiier, 1988, p141; 

cursivering toegevoegd). 

"In Nederland is hi 1989 een aantal wijzigingen doorgevoerd hide zedeligtheidswetgevingwaarin onder andere in Art. 
242 wvsr. (Verkrachting) en Art. 244 wvsr. (Gemeenschap met kind beneden 12 jaar) is toegevoegd dat ook 
manneniongens slachtoffer en vrouwen/meisjes dader kunnen zijn. Vcordien stood in genoemde Anikelen vastgelegd 
dat verkrachting "alleen door mannen kan worden gepleegd" en dat "alleen vrouwen slachtoffer kunnen zijn." 
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Specifiek hanteert Draijer een indeling in 4 ernstcategorieen. Gebaseerd op deze indeling wordt in 

het navolgende een beschrijving van elke categorie gegeven, aLsmede de criteria die zijn gehanteeml 

om de betreffende emstcategorie per slachtoffer te bepalen. 

Licht: een eenmalig incident zoals het betasten van de geslachtsdelen over of onder de klecling. De 

seksuele handelingen worclen als ongewenst ervaren. Onder deze categorie hebben de ondetzoekets 

tevens de volgende 'hands-off delicten ondergebracht: tonen van pornografisch materiaal en het 

ontkleden van de pleger. Criteria: eenmalig EN misbruikperiode S 1 jaar EN betasten OF tonen 

porno OF ontkleden pleger. 

Matig: eenmalig of meerdere malen betastingen van de geslachtsdelen onder de kleding of 

masturbatie van de pleger in het bijzijn van het kind. Het kind is in enige mate afhankelijk van de 

pleger een leerkracht). Er is sprake van het onder clruk zetten van het kind en/of het vragen 

om geheimhouding zonder gebruik of dreiging van lichamelijk geweld. Onder deze categorie 

hebben de onderzoekers tevens het volgende 'hands-off defict ondergebracht: produceren van 

pornografisch foto en/of filmmateriaal. Criteria: eenmalig OF meerdere malen EN misbruikperiode 

5 1 jaar EN enige mate van afhankelijkheid EN betasten OF masturbatie pleger OF productie porno 

EN geheimhouding zonder dreiging/geweld OF dwang zonder dreiging/geweld. 

Ernstig: orate seksuele handelingen of pogingen tot anale en/of vaginale penetratie. Het kind is 

affiankelijk van de pleger en er is sprake van lichamelijke dwang en/of psychische manipulatie. Het 

misbruik houdt minimaal 1 jaar aan. Criteria: meerdere malen EN seksueel misbruik > 1 jaar EN 

grote mate van afhankelijkheid EN orate seksuele handelingen OF poging tot penetratie EN 

geheimhouding met dreiging/geweld OF dwang met dreiging/geweld. 

Zeer ernstig: meerdere malen, langdurig seksueel misbruik waarbij sprake is van anale en/of 

vaginale penetratie. Het kind is afhankelijk van de pleger die het kind chanteert en/of fichamelijk 

geweld gebruikt. Het misbruik houdt minimaal 1 jaar aan. Criteria: meerdere malen EN seksueel 

misbruik > 1 jaar EN penetratie EN afhankelijkheid EN geheimhouding met dreiging/geweld OF 

dwang met dreiging/geweld. 

Door de vele condities waar elk slachtoffer aan client te voldoen om in een van de 4 ernstindices te 

kunnen worden gecategoriseerd, is, zoals bfijkt uit bovengenoemde criteria, een enigszins mime 

marge gehanteerd. Toch is het aantal slachtoffers per emstcategorie relatief klein. De voornaamste 

reden hiervan is dat in alle 3 steekproeven vaak onbekend is in welke mate er sprake was van dwang 

en./of geheimhouding met of zonder dreiging/geweld (zie 52.2.2). Voorts client te worden verrneld 

clat de verdeling van het aantal slachtoffers in de 4 ernstcategorieen, beinvloed wordt door de 
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steekproef selectie-effecten zoals beschreven in paragraaf 2.2.1. De resultaten beschreven in Tabel 

3.9 dienen derha lye met de nodige terughoudendheid te worden beschouwd. 

Mogeliike gevolgen/svmptomen van seksueel misbruik. In dit onderzoek wordt een indeling 

gehanteerd van mogelijke symptomen van seksueel misbmik in een 7-tai hoofdclusters, waarbij er - 

in navolging van eercler onderzoek (bijv. Lamers-Winkelman, 1995) - van wordt uitgegaan dat 

objectiveettrare verwondingen in het ano-genitale gebied (1) en afwijkend selcsueel gedrag (2) het 

meest samenhangen met mogelijk seksueel misbruik. De overige symptomen (3 Cm 7, sof/signs) 

kunnen, zoals in paragraaf 1.6 reeds is aangegeven, gerelateeld zijn aan het seksueel misbruik, maar 

kunnen 66k het gevolg zijn van andere factoren, bijvoorbeeld emstige verwaarlozing en/of fysieke 

mishandeling. Deze soft signs vormen op zichzelf beschouwd onvoldoende betekenisvolle 

aanwijzingen voor seksueel misbruik en denen daarom zo veel mogelijk in samenhang te worden 

gezien met klachten cq klachtenpatronen en binnen de context van de ontwikkelingen van het kind 

en de gezinsrelaties te worden geplaatst. 

- Fysieke verwondingen: objectiveerbare verwondingen aan de genitalien en/of anus. 

- Afwijkend selcsueel gedrag, bijvoorbeelcl dwangmatig masturbeten, geseksualiseemle spelletjes 

spelen met zichzelf en/of anderen. 

- Verbale en/of fysieke agressie. 

- Angst- en/of slaapstoomissen verx:orzaakt door angst, bijvoorbeeld angst om naar buiten te 

gaan, bang in het donker, nachtmerries, niet durven slapen. 

- Leer- en/of verzorgingsproblemen, bijvootbeeld slechte schoolprestaties, niet gewassen willen 

worden en opnieuw in broek plassen of poepen. 

- Affectieve en/of gedragsproblemen, bijvoorbeeld afstandelijlcheid, sterke stemmings-

wisselingen en opstandigheid. 

- Psychosomatische klachten, bijvoorbeeld hoofdpijn. 

De beschrijving van de resultaten van bovengenoemde mogelijke gevolgen/symptomen van 

seksueel misbruik is it gebaseetd op diagnosiisch onderzoek, maar op waamemingen van derden, 

meestal de ouders/verzorgers van het slachtoffer. Het gaat Nett* vooral om jonge slachtoffers in 

de leeftijd tot en met 9 jaar (71%). 

2.5 ANALYSES 

De resukaten staan weergegeven in aantallen en percentages voor wat betreft de leeftijd, het 

geslacht en etniciteit van de slachtoffers en plegers, de aard van het misbmik en de mogelijke 

gevolgen ervan. Chi-kwadraat toetsen zijn uitgevoerd om te bepalen of in de verdeling van de 

aantallen op bovengenoemde kenmerken al dan niet significante verschillen bestaan. 

Univadate vadantie-analyses (ANOVA) zijn uitgevoerd om het significantie-niveau van de 

verschillen in leeftijd en etniciteit van de slachtoffers (zie Tabel 3.3) en van de verschillen in leeftljd 

van de plegers en etniciteit van de slachtoffers te bepalen (Tabel 3.6). In bijlage D zijn voor elke 
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steekproef de Spearman's Rho correlaties vermeld tussen geslacht, leeftijd en etniciteit van de 

slachtoffers en kenmerken die gerelateerd zijn aan de aard van het misbruik, zoals frequentie en 

duur van het misbruik. 



HOOFDST1UK 3 RESULTATEN 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van een exploratief onderzoek naar de aard en omvang van 

seksueel misbruik van minderjarige allochtone jongens. De eerste twee paragrafen gaan in op de 

biografische kenmerken van de slachtoffers (3.1) en plegers (§3.2). Paragraaf 3.3 belicht de aarcl 

van het seksueel misbruik en paragraaf 3.4 sluit af met een overzicht van de mogelijke gevolgen van 

seksueel misbruik voor de slachtoffers. 

Door het uitsplitsen van aantallen slachtoffers naar geslacht en diverse andere factoren zoals 

etniciteit en aard van het misbruik kan het aantal slachtoffers per cel zeer gering zijn. Factoren die 

hieraan ten grondslag liggen alsmede het aantal en de bijbehorende percentages zijn uitvoerig 

besproken in Hoofdstuk 2. Gezien het exploratieve karakter van het onderzoek en het summiere 

aantal publicaties op dit gebied hebben de onderzoekers besloten om, ondanks de relatief kleine 

aantallen, een groot deel van deze gegevens toch te presenteren. 

Het aantal jongens in steekproef c is dermate klein (n=52) dat is afgezien van een meer 

gedifferentieerde beschrijving van de jongens in deze steekproef. Derhalve zijn alleen de resultaten 

gepresenteerd van de jongens uit steekproeven A en B. Tenslotte is in de beschrijving van de 

resultaten van de emst van het seksueel misbruik (Tabel 3.15) en de mogelijke gevolgen ervan (zie 

Tabel 3.16) vanwege de geringe aantallen het onderscheid tussen autochtone en allochtone jongens 

gebruikt. Er is niet uitgesplitst naar de verschillende etnische groepen zoals aangegeven in paragraaf 

2.4. 
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3.1 LEEFTIJD, GESLACHT EN ETNICITEIT SLACHTOFFERS 

De biografische kenmerken van de slachtoffers worden beschreven naar steekproef (Tabel 3.1), 

geslacht (Tabel 3.2) en etniciteit van de jongens (Tabei 3.3). 

Tabel 3.1 Leeftiid, geslacht en etniciteit slachtoffers naar steekproef 
Inwonenden in Ni. 	Steekproef A 	Steekproef B  

96 	n 	96 	 n 	96 
Letftljd  

S 4 jaar 
5 - 9 jaar 

10 - 11 jaar 
12 - 16 jaar 
17 - 18 jaar 

Totaal 
Steekproef A 
Steekproef B 
Steekproef c  
GesIacht 

Jongen 
Meisje 
Tohtal 

Steekproef A 
Steekproef C  

Etnkiteil 
Nederland 

Marokko 
Suriname 

Turk ije 
Ned. Antillen 

Afrika 
2-Americariiben 
Azie en Australie 

Oost- Europa 
W/Z-Europa 

Totaal 

Steekproef A 

Steekproef B 

Steekproef c  

Steekproef c 
46 

,-----„ 

	

983 480 270 	122 (39.2; 	114('/Zi`J 	13 	j 10..9 
100)695 	 330 	35. 695 270 	94 	29.5 	

, . „. 
0 	51 	(1 42.5 

	

387 560 11.0 	36 	11.3 	125 	13.3 	20 	1e.7 

	

936 195 25.0 	64 	20.1 	311 	33.0 	32 	267 

	

371 305 100 	3 	0.9 	63 	6.7 	4  

	

3 680 235 100 	319 	100 	943 	100 	120 	100 

	

x34)-44 .97; p5.001 	V(0.137.44;1)5.001 	x10)-320.05; p5-001 	x2(4)-55.42; p3.001 
x 1(4)-13875, P-3. 001  
X1C0-3 1 .26; pS.001 

	

1 883 070 51.0 	116 	35.9 	955 	100 	52 	43.3 

	

1 797 265 49.0 	207 	r64.1.7. , 	- 	 68 	567 
3 680 335 100 
X1(0`29.42; p5.001 
x2(0•2.82; ns  

2 899 195 80.8 
130 165 3.6 

99 175 2.8 
122 065 3.4 

39 400 1./ 
46 645 1.3 
18 655 0.5 

112 705 3.1 
44 585 1.2 
73 800 2.2 

3 586 390 100 

X2(9) 10 .96;ns 

X49)-51.14; pS.001 

X2(9)-48.88 . P -5 . 001  

323 	100 
X1(1)-25.64; p5..001 

955 	100 	120 	100 

X1( 1)•2.82; ns 

264 
 

	

f., 82.0 	786 	(813.9) 	78  „ 	. 
9 	, .2j a8 	29 	5-2 	4  ..,_ .. 
17 	( 5.3') 	18 	3-0 	9 	c 82 ‘, ,  
7 	. 2:2 	5 	(.9:5 ) 	1 	'OS 
3 	0.9 	7 	O.S. 	4 	3.6 
4 	1.2 	22 	2.4 	1 	0.9 
1 	03 	9 	1.0 	4 	3.6 
10 	3.1 	17 	1.9 	2 	1.8 
2 	0.6 	12 	13 	1 	0.9 
5 	1.6 	10 	/./ 	6 	5.5  
322 	100 	915 	100 	110 	100 

X2(9)-186930; 	Je(9)-5862.41; 	z/(9)-458.73; 9 5 . 0° 1  
p5.001 	 135.001 

Leekiid. Uit Tabel 3.1 blijkt dat vergeleken met de CBS-bevolkingsstatistieken het aantal jonge 

slachtoffers in steekproef A in de leeffijdsgroep tot 4 jaar significant groter is. Binnen de steeltpluef 

bevinden de meeste slachtoffers zich in de leeftijdsginep 4 jaar. In paragraaf 2.2 is reeds gewezen 

op het steekproef selectie-effect waardoor de slachtoffers in deze leeftijdsgroep 

oververtegenwoordigd zijn. 

In steekproef 8 vinden we juist een zeer gering aantal zeer jonge slachtoffers. Vergeleken met de 

CBS-percentages en andere leeftijdsgroepen binnen de steekproef zijn de slachtoffers in de 

leeftijdscategorieen 5-9 jaar en 12-16 jaar relatief groter. 

Vergeleken met de CBS-bevolkingsstatistieken worden in steekproef c de meeste slachtoffers 

aangetroffen in de leeftfidsgroep 5-9 jaar. Ook binnen de steekproef is deze leeftfidsgroep het 

grootst. 
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Geslacht.  Vergeleken met de cBs-bevolkingsstatistieken bevinden zich in steekproef A meer 

meisjes. Binnen de steekproef is het aantal meisjes significant groter dan het aantal jongens. Het 

aantal jongens en meisjes in steekproef c wijkt niet af van de CBS-bevolkingsstatistieken. Ook 

binnen steekproef c is het verschil tussen het aantal jongens en meisjes niet significant. 

Etniciteit.  Vergeleken met de CBS-bevolkingsstatistieken bevinden zich in steekproef A niet 

significant meer slachtoffers uit een bepaalde etnische groep. Binnen de steekproef bevinden zich 

relatief meer Nederlandse slachtoffers en van de etnische groepen is het aantal Surinaamse 

slachtoffers het grootst. In steekproef B bevinden zich vergeleken met de CBS-

bevolkingsstatistieken significant meer Nederlandse en minder Turkse slachtoffeis. Vergeleken met 

de CBS-bevolkingsstatistieken bevinden zich in steekproef c significant minder Nederiandse en 

meer Surinaamse slachtoffers. 

Tabel 3.2 Leeftijd en etniciteit van de slachtoffers naar geslacht  
Inwonenden in Nederland 	Steekproef A 	 Steekproef c  
Jongen 	Meisje 	 Jongen 	Meisje 	Jongen 	Meisje  
n 	% 	n 	% 	n 	% n 	% 	n 	% n 	% 

Leeftijd 

	

5_ 4 jaar 	503 595 27.0 479 900 27.0 	44 q84,..; 78 	 4 	12, 9 	13.2 

	

5 - 9 jaar 	512 530 27.0 489 210 27.0 	34 	29.8 60 	29 ..3 	21 (104) 30 (44.7') 

	

10 - 11 jaar 	197 845 11.0 189 760 	11.0 	12 	10.5 24 	11.7 	12 	231-1 8 	1178-  

	

12 - 16 jaar 	478 795 25.0 457 375 25.0 	23 	20.2 41 	20.0 	15 	28.8 17 	25.0 

	

17 - 18 jaar 	190 305 10.0 181 020 	10.0 	1 	0.9 	2 	1.0 	- 	- 	4 	5.9  

	

Totaal 	1883070 100 1 797 265 100 	114 100 205 100 	52 	100 68 	100 

	

Steekproef A 	)(2(4) ..16.59;f35.001 x2(4)-28.50;pS.001 	X2(4)-0.11; ns 	 x2(4)-6.42; ns 

	

Steekproef c 	x2(3)-15.5343.001 x2(4)-13.34;p5.001 

Etniciteft 

	

Nederland 	1 481 860 80.4 1 417 335 81.3 	95 	81.9 169 82.0 	31 	666 ) 	 (74.6) 

	

Marokko 	75185 4.2 	54 980 3.2 	7 	16-76 ) 2 	7.0 	2 	4.3 2 	372-  

	

Suriname 	50300 2.7 	48 875 2.8 	3 	26 14 (6'.-8) 3 	6.4 6 	(9.:5) 

	

Turkije 	62 :13 3.4 	59 180 	3.4 	3 	2.6 4 	'/19- 	- 	- 	1 	-EC 

	

Ned. Antillen 	20050 1.1 	19 350 	1.1 	1 	0.9 	2 	1.0 	1 	2.1 	3 	4.8 

	

Afrika 	24705 1.3 	21 940 	1.3 	1 	0.9 	3 	1.5 	- 	- 	1 	1.6 

	

Z-Am./Car. 	9485 0.5 	9 170 	0.5 	- 	- 	1 	0.5 	3 	6.4 	1 	1.6 

	

Azi6/Austr. 	57815 3.1 	54 890 	3.1 	2 	1. 7 8 	3.9 	2 	4.3 	- 

	

Oost-Europa 	22980 1.2 	21 600 	1.2 	- 	- 	2 	1.0 	1 	2.1 	- 	- 

	

W/Z-Europa 	37735 2.1 	36 065 2.1 	4 	3.4 1 	0.5 	4 	0'3-) 2 	3.2  

	

Totaal 	1 843 000 100 1 743 385 100 	116 100 206 100 	47 	/00-  63 	100 

	

Steekproef A 	)(2(7)'.3.05;nS 	X2(9)=19.38; p5.05 	X2(9)-17.66; pS.O5 	 x2(9)- 9.83; ns 

	

Steekproef c 	x2(7) =44.02; p.001 x2(7)=19.68; p.001 

Leeftijd.  Vergeleken met de CBS-bevolkingsstatistieken bevinden zich in steekproef A significant 

meer jongens en meisjes in de categorie zeer jonge slachtoffers (S 4 jaar). In de steekproef is het 

verschil tussen het aantal jongens en meisjes per leeftijdsgroep niet significant. 

In steekproef c bevinden zich relatief meer 5-9 jarige jongens en meisjes dan in de Nederiandse 

populatie. In deze steekproef zijn verschillen in de verdeling van het aantal jongens en meisjes per 

leeftijdsgroep niet significant. 

Etniciteit.  Vergeleken met de CBS-bevolkingsstatistieken bevinden zich in steekproef A 

significant meer Marokkaanse jongens en meer Surinaamse meisjes. In de steekproef bevinden zich 

meer Marokkaanse jongens en meer Surinaamse meisjes. 
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Vergeleken met de CBS-bevollcingsstatistieken wijkt het aantal Nederlanclsc jongens en het aantal 

jongens uit West- en Zuid-Europa in steekproef C significant nfl er zijn minder Nederlandse 

jongens en meer West- en Zuid-Europese jongens. In steekproef C is de verdeling van het aantal 

jongerts en meisjes naar etniciteit statistisch rt significant. 

Tabel 3.3 Leeftijd en etniciteit van de jongens  
Steekproef A en  B 	 Leeftijd  

96 	 Range _14 	50 

Etniciteit 

	

Nederland 	881 	8&5 	 0-18 	9.7 	4.49 

	

Marokko 	36 	',..3,5,..) 	 2-17 	10.5 	4.00 

	

Suriname 	21 	2.6 	 0-18 	9.3 	5.11 

	

Turkije 	8 	0.8 	 3-15 	7.1 	4.09 

	

Ned. Antilien 	S 	0.8 	 4-15 	10.1 	3.80 

	

Afrika 	23 	2.2 	 0-17 	8.3 	4.75 

	

Z-Amerika en Caraiben 	9 	0.9 	 2-11 	6.3 	3.39 

	

Azle en Australie 	19 	1.8 	 3-18 	9.2 	4.41 

	

Oost-Europa 	12 	1.2 	 3-18 	9.3 	4.27 

	

West- en Zuni-Europa 	14 	1.4 	 2-17 	8.9 	4.51 

	

Totaal 	1031 	100 	 0-18 	9.6 	4.48 

y2(9)-6528.04; p.S.001 	F(9,1023)- 1.32: ns  

Etniciteit. net  aantal Nederlandse jongerts is groter dan het aantal jongens in de verschillende 

allochtone groepen. Binnen de groep allochtone jongens is het aantal Marolckaanse (24%) en 

Surinaamse (14%) jongens significant groter (x 2(8)-40.56; pS.001). Turlcse (5%) en Antilliaanse 

(5%) jongens zijn in de steekproef ondervertegenwoordigd. 

Leeftiid. De gemiddelde leeftijd van de jongens is vrij laag en schommelt rond de 10 jaar. 

Autochtone en allochtone jongens verschillen niet significant in aanvangsleeftijd van het misbruik. 

Familie-eer 

Con is een 15-jarige Turkse jongert Hij bezorgt al 2 jaar een regionaal cbgtkad in de will< want -
htj woont. Tijdens het rondbrengen van lcranten wath hij tegelrnaug opgewacht door em man 
uit de buun. Cem kent deze nun Wet, maar na een annul gesprekjes leen hij dat de nun jaap 
beet. Jaap nodigt Cem regelmaug oil om 's avonds bij hem tangs te komen en wat te drinken. 
"1k hett met ruemand over deze benadenng van jaap gesproken.1k vond her moeilijk om met 
midelen te spieken over het felt dat ik als jongen word benaderd door een man. lksduanide 
rnlj hiervoor." 

Cern wordt een aantal kerenvenust door Jaap die hem dwingt om hem (t-Jaap)af te nekken. 
Cern vertelt over de eerste keer dat hij jaap niet durfde te wetgeren. "Hi; is vele malen groter 
dan ik. 1k \fond de snuatie zo bedreigend dat ik geen weerstand durfde te bieden. Ik heb net 
zolang gettoldten totdat jaap klaarkwam. 1k zag dat het spemu tut zip Jul op de grondspoot 
nit was voor nuj mijn eerste seksuele etvanng. lk dwfde Inerover met niemand te praten. 1k 
was bang dat, wanneer ik dit aan mijn vrienden zou vettellen, ze mil zouden uitmaken voor 
homofiel. In de Twicse cultuux worden hceren en homofielen ukgekotst Daar wil niernand 

lets mee van doen hebben. Ms ik homofiel zou zijn, bedoezel ik mijn eer en die van mijn 
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3.2 LEEFTIJD, GESLACHT EN ETNICITEIT PLEGERS 

De biografische kenmerken van de plegers worden beschreven naar steekproef (Tabel 3.4), geslacht 

(Tabel 3.5) en etniciteit van de jongens (Tabel 3.6). 

Tabel 3.4 Leeftijd, geslacht en etniciteit van de plegers naar steekproef  
Inwonenden in NL 	Steekproef A 	Steekproef B 	Steekproef c 

n 	% 
Leeftijd 

5 19 jaar 
20 - 39 jaar 
40 - 64 jaar 

?_ 65 jaar 
Totaal 

Steekproef A 

Steekproef 
Steek -oef c 

Geslacht 
Man 

Vrouw 
Man en vrouw 

Totaal 
Steekproef A 

Steekproef B 
Steekproef c 

Etniciteit 
Nederland 

Marokko 
Suriname 

Turkije 
Ned, Antillen 

Afrika 
Z-Am. en Caraiben 

Azie en Australie 
Oost-Europa 
W/Z-Europa 

Totaal 
Steekproef A 

Steekproef B 

Steekproef c 

3 873 008 
4 761 504 
5 076 996 
2 152 442 

7 846 317 
8 017 633 

24.0 
30.0 
32.0 
14.0 

15 863 950 100 
x2(3)-95.62; p5.001 
x2(3)-67.04; p5.001 
X2(3)-8.47; p5.05 

49.0 
51.0 

15 863 950 100 
x2(1)-206.81; p5.001 
x2(1)-580.56; p5.001 
x2(1)-85.14; p5.001 

11 	5.0
_....._... ,, 

172 	(.3„3„4.) 	10 	17.5 
120 	(:54.3) 	168 	32.6 	20 	3,5/ 
82 	JXi 	161 	31.3 	25 (..3 .9) 
8 	3.6 	14 	2.7 	2 	.J.:  
221 	100 	515 	100 	57 	100 
x2(3)-164.68; 	x2(3)-136.85; 	x2(3)-22.23; 
p5.001 	 p5.001 	 p5.001 

221 
8 
4 
233 	/00 
x2(2)-39.6.88; 
p5.001 

(9478) 676 
44 

1,7 	- 
720 	/00 
x2(1)-554.76; 
p5.001 

13 088 645 86.5 	126 	80.8 	555 	87.4 
262 221 	1.7 	4 	2.6 	21 	aj....) 
302 514 	2.0 	7 	4.5 	8 	1.3 
308 890 	2.0 	6 	3.8 	3 	0.5 
107 197 	0.7 	1 	0.6 	5 	0.8 
120 540 	0.8 	1 	0.6 	13 	2.0 
50 545 	0.3 	1 	0.6 	6 	0.9 
568 415 	3.8 	7 	4.5 	17 	2. 7 
182 555 	1.2 	1 	0.6 	2 	0.3 
144 065 	1.0 	2 	1.3 	5 	0.8  

15 135 587 100 	159 	100 	635 	100 
x2 (9)-10.15; ns 	x2(9)- 871.82; 	X2  (9)-4232.51; 
X2  (9)-46.61; p5.001 	p.S.001 	 p5.001 
X2  (5)-43.67; p5.001 

(93:9) 98  (94:2.) 6.Y 	6 	58 

104 100 
x2(0-81.39; 
p5.001 

73 
5 
8 
1 

5.4-  
8.6 
1.1 

/./ 
5 	5.4  
93 	100 
x2(5)-258.29; 
p5.001 

Leeftijd. In steekproef A bevinden zich meer plegers in de leeftijdsgroep 20-39 jaar dan in de 

Nederlandse populatie. Ook binnen de steekproef zijn de meeste plegers tussen de 20 en 39 jaar 

oud. 

Vergeleken met de CBS-bevolkingsstatistieken bevinden zich in steekproef B relatief meer 

minderjarige plegers (< 19 jaar). Binnen de steekproef is de vendeling van het aantal plegers over de 

eerste 3 leeftijcisgroepen min of meer evenrodig. 

Vergeleken met de cBs-bevolkingsstatistieken is het percentage plegers in de leeftijdscategorie 

40-64 in steekproef C significant hoger. Ook binnen de steekproef bevinden de meeste plegers zich 

in de leeftijdsgroep 40-64 jaar. 

Geslacht. Vergeleken met de CBs-bevolkingsstatistieken is het percentage mannelijke plegers in 

de steekproeven A, B en c significant hoger. Het aantal mannelijke plegers binnen de steekpnoeven 

is eveneens significant hoger dan het aantal vrouwelijke plegers. 
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Etniciteit.  De verdeling van het aantal plegers mar etniciteit in steekproef A wijkt niet significant af 

van de cBs-bevolkingsstatistieken. Binnen de steekproef zijn de plegers van Nederlandse afkomst 

oververtegenwoordigd. 

Vetgeleken met de am-bevolkingsstatistieken is het aantal Marokkaanse plegem in steekproef B 

relittief hoog. Vergeleken met andere plegers binnen de steekproef is het aantal plegers van 

Nederlanclse afkomst oververtegenwoordigd. 

In steekproef C is het aantal plegers van Nederlandse afkomst ondervertegenwoordigd 

vergeleken met de cBs-bevolkingsstatistieken. Binnen de steekproef c zijn de meeste plegers van 

Nederlandse afkomst. 

Tabel 3.5 Leeftijd, geslacht en etniciteit van de plegers naar geslacht van de slachtoffers  
Steekproef a 	 Steekproef c  

Jongens 	Meisjes 	 Jongens 	Meisies 

n 	96 	n 	96 	n 	96 	n 	96 

Leeftiht 

Geslacht 

	

S 19 jaar 	4 	44 	7 	5.3 	5 	20.0 5 	156 

	

20 - 39 jaar 	50 	55.6 	70 	53.4 	7 	28.0 13 	40.6 

	

40 - 64 jaar 	33 	36.7 	49 	37.4 	12 	48.0 13 	40.6 

	

65 jaar 	3 	3.3 	5 	3.8 	1 	4.0 1 	3.1  

	

Totaal 	90 	100 	131 	100 	25 	100 32 	100 

x2(3)-0.17; ns 	 X2(3)- 1.00; ns  

	

Man 	71 	94.7 	150 	94.9 	41 	953 57 	93.4 

	

J Vrouw 	2 	2.7 	6 	3.8 	2 	4.7 4 	6.6 

	

Man en vrouw 	2 	2.7 	2 	1.3 	- 	-  

	

Totaal 	75 	100 	158 	100 	43 	loo 61 	Ka 

	

x2(2)-0.77: ns 	 y2(1)-0.17; ns  

EtnIciteit 

	

Nederland 38 	776 88 	82.2 	31 	775 42 	79.2 

	

Marokko 	2 	4.1 	2 	1.9 	2 	50 3 	5.7 

	

Suriname 	1 	2.0 	6 	.5.6 	2 	50 6 	113 

	

Turkije 	2 	4.1 	4 	3.7 - 	- 	1 	1.9 

	

Ned. Antillen 	1 	2.0 	- - 	- 	- 	- 

	

Afrika 	- 	 1 	0.9- 	- 	- 	- 

	

Z-Amerika en Caralb 	- - 	 - 1 	0.9 	 - 	- 	- 

	

Azin en Australie 	2 	4.1 	5 	4.7- 	- 	- 	- 

	

Oost-Europa 	1 	2.0 	- 	 1 	2.5 - 	- 

	

W/Z-Europa 	2 	4.1 	- - 	 4 	10.0 1 	1.9  

	

Totaal 49 	100 	109 	100 	40 	100 53 	100 

y2(9)-11.37; ns 	 x2(5)-5.96; ns 

Leekijd.  Er is tussen jongens en meisjes in beide steekproeven A en c geen verschil in leeffijd 

waarop het misbruik aanving. 

Geslacht.  Jongens worden niet vaker door een vrouwelijke pleger misbruikt dan meisjes. Dit geldt 

voor beide steekproeven A en C. 

Etniciteit.  Ook de etniciteit van de pleger is voor jongens en meisjes in beide steekproeven A en c 

niet significant verschillend. 
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Tabel 3.6 Leeftijd en geslacht van de plegers naar etniciteit van de jongens  
Steekproeven A en B 	Leeftijd plegers 	 Geslacht van de pleger  

Man 	 Vrouw 
Jongens 	Range 	M 	SD  

Etniciteit 

	

Nederland 	7-75 	32.8 	16.43 	602 	84.4 	29 	87.9 

	

Marokko 	16-76 	37.9 	16.75 	23 	3.2 	- 

	

Suriname 	11-55 	32.9 	15.62 	15 	2.1 	- 	- 

	

Turkije 	16-55 	38.0 	20.00 	7 	1.0 	1 	3.0 

	

Ned. Antillen 	13-67 	34.3 	21.18 	7 	1.0 	- 

	

Afrika 	9-54 	31.4 	17.10 	20 	2.8 	- 	- 

	

Z-Arnerika en Caralben 	11-41 	21.2 	10.91 	5 	0. 7 	1 	3.0 

	

Azle en Australie 	13-56 	26.1 	14.71 	15 	2.1 	1 	3.0 

	

Oost-Europa 	13-46 	31.2 	12.91 	8 	1.1 	- 

	

West- en Zuid-Europa 	17-43 	30.5 	8.74 	11 	1.5 	1 	3.0  

	

Totaal 	7-76 	32.5 	15.99 	713 	100 	33 	100 

F(9,552)= 0.79; ns 	 x2  (9) = 7.35; ns  

Leeftijd en geslacht pleger. De leeftijd en het geslacht van de pleger verschillen niet significant voor 

jongens met verschillende etnische achtergronden. 

Mannelijke en vrouwe,lijke pleger 

Robert werd op 14-jarige leeftijd seksueel misbruikt door zijn vader .  en stiefmoeder. Aan het 
misbruik Imam een eind toen hij 17 jaar oud werd. 

Over het misbruik vertelt Robert dat hij zijn vader moest aftreld<en en pijpen en dat zijn vader 
hetzelfde deed bij hem. Met zijn stiefmoeder heeft Robert geslachtsgemeenschap gehad, terwiil 
zijn vader toekeek en foto's maakte. "Volgens mg had mijn vader toen zijn kleren aan en nam 
hij geen deel aan wat mijn stiefmoeder en ik deden. Mijn vader had de regie in handen. Ales 
vond plaats op zijn initiatief. Hij woes de ple.Idcen aan op het lic,haam van mijn stiefrnoeder die 
ik moest insmeren met massage-olie." Robert moest tevens toekijken hoe zijn vader 
geslachtsgemeenschap had met zijn stiefmoeder. 

'De boodschap die ik van miin vader kreeg was dat wat wij decien goed was voor mijn selcsuele 
ontwikkeling. Maar ik rnoest er niet over praten orndat de maatschappij claar heel anders over 
dacht." 

3.3 AARD SEKSUEEL MISBRUIK 

De aard van het seksueel misbruik (type misbruik, aantal slachtoffers, fivquentie en periode van het 

misbruik, misbruik locatie en seksuele handelingen) wordt beschreven naar steekproef (Tabel 3.7), 

geslacht (Tabel 3.8) en etniciteit van de jongens (Tabel 3.9). 
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Tabel 3.7 Type misbruik, aantal slachtoffers, frequentie en periode van het misbruik en misbruik 

locatie naar steekproef 

Ultra- vs. extra-familiaal 
Verwante plegers 

Niet-verwant met zorguak 
Niet-verwante plegers 

Totaal 

Annul slachtoffers per pkger 
1 slachtoffer 

2 - 4 slacluoffers 
> 4 slachtoffers 

Toual 

Periode seksueel misbruik 

	

1 jam 	154 

	

> 1 jaar 	73 

Frequentle seksueel misbrullc 
Eenmalig 

• Iffeerdere malen 
Totaal 

Locatie seksueell ralsbruik 
Woning slachtoffer 

Woning pleger 
School 

Overige binnen locaties 
Park/speeltuin/kinderboerderij 

Overige buiten locaties 
Totaal 

Steekproef  
9b 

164 	(3876-) 	191 	23.2 
41 	 12:7

,, 	
43 

118 	36.6 	589 	71,6-4 

322 	100 

xA2)-70.93; ps.oca 

194 
42 
4 

94 
136 
10 
17 
21 
13 

17.5 
1.7 

240 	100 

x2(2)-252•70; pS001 

Totaal 	227 	100 

x2(1)-.28.90; P 5,001  

227 	100 

y ,  (1)-157.36; pS.001 

291 	100 

Steekproef B  

96 

823 	100 
z42)-.581.32; p5.001 

562 
117 
12 1.7 
691 	100 

x1(2)-740.30; p.001 

(678 ) 	571
_ 

(66.0) 
32.2 	294 	346 

19 	 9.4__ 	233 	33.8 
209 	91.6 	457 	(662 

5.8 
7.2 
45 

863 	100 

x(1)70; 65_001 

690 	100 

x3 .0-72.72, pS.001 

94 
302 	(42.4 
27 
93 	13.0 
24 	3.4 
173 	24.3 
713 	100 

z2(5)-293.14; p5.001 	r2(5)-464.47, pS.001 

Steekproef c 

97 

21 	178 
118 	100 

z2(1)-48.95; PS-W 1  

92  
12 113 

. 

104 	100 

z41)-61.54, p.001 

_ .. 
50 
31 
81 	100 

X30-4.46; p. 05 

20 
77 	(79.4,) 

97 	100 

y,204-33.50; p cool 

55 
31 
2 
2 
1 
2 

2.2 
2.2 
1.1 
2.2 

93 	100 

y2(5)-165.00; ps.00  

Intra- vs. extra-familiaal misbruik. In tegenstelling tot steekproeven A en c, waar verwante plegers 

de grootste groep vormen, is in steekproef B de groep niet-verwante plegets relatief het grootst. In 

paragraaf 2.2.1 is reeds gewezen op het steekproef selectie-effect waardoor in Bawd steekproef A als 

C slachtoffers van intra-familiaal misbruik oververtegenwoordigd zijn. 

Aantal slachtoffers. De meeste plegers hebben 1 slachtoffer gemaakt. Het percentage plegers in 

steekproef A en 8 dat .meerdere mindeffarigen selcsueel heeft misbruikt ligt rond de 20%. 

Periode en frequentie. Bij de meeste slachtoffers in de steekproeven A, B en c heeft de 

misbruikperiode 1 jaar of korter geduurcl en heek het misbmik meerdere keten plaatsgevonden. 

Locatie seksueel misbruik. In tegenstelling tot de steekproeven A en B waar de meeste slachtoffers 

misbruikt zijn in de woning van de pleger, zijn in steekproef c de meeste slachtoffers in het 

ouderlijk huis misbruikt. 
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Poll-incestueuze familie 

In toenemende mate worden slachtoffers aangetroffen die misbruikt zijn in groepsverband 
(Faller, 1990). Poli-incestueuze families zijn een voorbeeld van dergelijke vormen van 
groepsseks. Typerend voor een poli-inc,estueuze farnilie is dat men de slachtoffers moeilijk kan 
onderscheiden van de plegers en dat het seksueel misbruik plaatsvindt zowel tussen generaties 
(bijv. vader-dochter en oom-nicht) als lateraal (bijv. broer-zus). 

In het onderzoek is een familie aangetroffen die aan een aantal kenmerken voldoet van een 
poli-incestueuze familie. Het betrof een gm:sot gezin bestaande uit vader, moeder, 3 dochters en 
9 zonen. Vader misbruikte zijn clochters en de zonen rnisbruikten hun zussen. Van de Emilie 
zijn 3 broers veroordeeld voor het plegen van sek.suele handelingen met hun neOes en/of 
nichtjes. De seksuele handelingen tussen de broers en zussen kwam ter sprake tijdens het 
verhoren van de verdachten. 

Een van de broers, Dirk, had een voorkeur voor jongens, zo ontdekte hij, toen hij op 14- 
jarige leeftijd zijn broertje Mike misbruikte. Het misbruik duurde 1.5 jaar. Mike werd 
gemiddeld 1 keer per maand door zijn broer anaal verkracht. 

"Mike vond het niet fijn dat ik hem neukte, ook vond hij het niet fijn om mij te neuken. Hg 
deed het wel, misschien omdat ik in het begin best wel geweld gebruikte later toen Mike 
ouder werd sloeg hij me terug en ben ik gestopt. Ik begon daama mijn andere broertjes te 
misbruiken.Ilk wilde best wel stoppen, maar de drang was te groot." 

In de periode dat hij werd misbruikt ervaart Mike bij zichzelf een drang orn wraak te nernen. 
"Ik misbruikte mijn zussen en nichtjes omdat zij niet tegen mij opkonden. lk wilde als het ware 
macht uitoefenen." 

Een van de andere broers vertelt dat hij zijn oudste broer en zus met elkaar in bed zag 
liggen. Ze waren elkaar aan het betastennk dacht: "Dat kan ik ook.". Ik ben toen naar mijn 
jongste zusjes, Ilona en Els gegaan. lk kuste ze en streelde over hun vagina. Terwijl ik dat deed 
kwam ik klaar. Door de spanning om niet betrapt te worden kom ik klaar." 
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Tabel 3.8 Seksuele handelingen naar steekproef 
Steekproef A 

96 
Seksuele handelingen 

'Hands-off 
'Hands-on' 

'Hands-ofP en 'Hands-on' 

ToMal 

Hands-off 
Tonen pomografisch materiaal 

Procluceren pomografisch materinal 
Ontkleden 

Masturbatie pleger 
Tow! 

Hands-on (moeten ondergaar) 
Betasten/masturbatie/tongzoenen 

Orale seksuele handelingen 
Poging tot anale en/of vaginale pen. 

Anale en/of vaginale penetratie 

Tonal 

Hands-on (moeten uitvoeren) 
Betasten/masturbatie/tongzoenen 

Orate seksuele handelingen 
Poging tot anale en/of vaginale pen. 

Anale en/of vaginale penetratie 

Tow! 

16 	_5.6 Th  
225 	-29.2/• 
43 	15.1  

284 	100 

x3(2)-273.00;135.001 

25 
3 
12 

19 

(42 
517  
20.3 
32.2 

59 	100 

y ,(3)-l8.22: n8001 

23 	9.4 
24 	9.8 
84 	34.4  

244 	100 

t(3)-99.12, p8001 

99 	10(1 

x20)-0.50; ns  

Steekproef B 

96 

44 
608 	;78 - 8) 
120 

772 	100 

X2(2)723.00 ; p5.001 

44 	27.5 
35 	21.9 
20 	/2.5 
61 	 

160 	100 

y2(5)-22.05: P=. 00 1 

390 
112 

50 
157 

709 	100 

$31-373.05; pS.001 

53 	53.5 	104  

46 	46.5 	73 	2918 
- 	 6 	2.4 

- 	- 	 62 	253 
245 	100 

y Q)81.94; p5.001 

Steekproef c 

96 

2 	2.6 
71  

15.5 	3 

15.8 
7.1 
22.1 

76 	100 

y2(2)- 123.50; p.S.001 

3 

2 	40.0 
5 	100 

25 
2 
1 

33 

41.0 
3.3 

61 	100 

12(3)-S1.72; p.001 

19 	:79.2) 
5 	208 

24 	100 

yk0-8.17; pS.01 

Seksuele handelingen. Het aantal 'hands-on delicten in de steekproeven A, B en c is significant 

hoger dan het aantal 'hands-off' delicten. 

'Hands-off. Van de verschillende vormen van 'hands-off delicten in steekproef A komt het tonen 

van pomografisch materiaal komt het meest voor en in steekproef B het masturberen van de pleger 

in het bijzijn van het slachtoffer. Net  aantal slachtoffers in steekproef C dat to maken heeft gehad 

met diverse vonnen van 'hands-off' delicten, is zeer genng (n-3). Er is derhalve geen significantie 

berekening uitgevoerd. 

'Hands-on' (moeten ondergaan). Zowel in steekproef A als B hebben de meeste plegers hun 

slachtoffers betast. In steekproef C bestonden de seksuele handefingen het meest uit anale en/of 

vaginale penetratie met de penis of met voorwerpen. 

'Hands-on' (moeten uitvoeren). In steekproef A zijn de verschillen in de verdeling van het aantal 

slachtoffers naar het uitvoeren van verschifiende seksuele handelingen niet significant: het betasten 

van de *ger en het uitvoeren van orale seksuele handelingen komt even vaak voor. In de 

steekproeven B en c bestaat het uiwoeren van selcsuele handelingen het meest uit het betasten van 

de pleger. 

In paragraaf 2.2.1 is reeds gewezen op het steekproef select:le-effect waardoor in steekproef A de 

resultaten met betrekking tot de selcsuele handelingen met de nodige terughouclendheid dienen to 

worden geinterpreteercl. 
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Tabel 3.9 Ernstindex naar steekproef  
Steekproef A 	 Steekproef B 	Steekproef c 

Moeten ondergaan 
Ernstindex 

Moeten uitvoeren 
Ernstindex 

	

Licht 	44 42.2, 	174 	( 42.4) 	8 	?_.0.5. 

	

Matig 	51 	492 .,,. 	165 	-404 	18 	(.1.62 ,) 

	

Emstig 	7 	6.7 	63 	15.4 	12 	35.-8 

	

Zeer emstig 	2 	 1.9 	6 	1.5 	1 	2.5  

	

Totaal 	104 	100 	408 	100 	39 	100 

X2(3)=72.54; p5.001 	x2(3)=195.00; p5.001 	x2(3)=15.67; S.001 

	

Licht 	39 	3,2,.Q. 	83 	3.9,.8 	6 	15...:54.  

	

Matig 	52 	(52.0 	253 	(._634 	20 	(.- 2.6) 

	

Emstig 	9 	9."0-- 	59 	14:8 	12 	3E6 

	

Zeer emstig 	- 	 - 	5 	1.3 	- 	-  

	

Totaal 	100 	100 	 100 	38 	100 
x2(2)=29.18; p.001 	x2(3)=344.04; p5.001 	x2(2)=7.79; 135.05 

Ernstindex inclusief het moeten ondergaan van seksuele handelingen. In de 3 steekproeven valt het 

seksueel misbruik waarbij slachtoffers seksuele handelingen hebben moeten ondergaan, voor het 

merendeel in de ernstcategorieen licht of matig. 

Ernstindex inclusief het moeten uitvoeren van seksuele handelingen. In de 3 steekproeven valt het 

seksueel misbruik waarbij slachtoffers seksuele handelingen hebben moeten uitvoeren, voor het 

merendeel in de ernstcategorie matig. 

In paragraaf 2.4 is reeds gewezen op het steekproef selectie-effect waardoor apriori de verdeling 

van het aantal slachtoffers naar ernst van het misbruik beinvloed is. 
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In Tabel 3.10 staan de aantallen en percentages weergegeven van het type misbruik, aantal 

slachtoffers, frequentie en periode van het misbruik en misbruik locatie mar geslacht. Uit de tabel 

blijkt het volgende: 

Tabel 3.10 Type m isbruik, aantal slachtoffers, frequentie en periocle van het misbmik en misbruik 
	 locatie naar geslacht  

Steekproef A 	 Steekproef c  

longen 	Meisje 	 loosen 	 Meisje  

n 	 n % 	n 	% 	n 	% 	 % 

Infra- vs. extra-fanulliaal 

	

Venvante plegers 	47 	,40.5. 	116 (_56.3 	41 	78.8 	56 	84.8 

	

Niet-verwante plegers met zorgtaak 	23 	1..19.8) 	18 	8l.7 	- 	- 	- 

	

Niet-verwmte plegers zonderzorgtaak 	46 	39.7 	72 	35.0 	11 	21.2 	10 	15.2 

	

Tonal 	116 	100 	206 	64.0 	52 	100 	66 	100 

x2(2)-11.27; pS.01 	 X2(1)-0.72; ns  

Aantal skschtoffers per pleger 

	

1 slachtoffer 	59 	74.7 	134 	83.8 	36 	83.7 	56 	91.8 

	

2- 4 slachtollers 	19 	24.1 	23 	14.4 	7 	16.3 	5 	8.2 

	

> 4 slachtoffers 	1 	1.3 	3 	1.9 	- 	 - 

	

Totaal 	79 	100 	160 	100 	43 	100 	61 	100 

y20)-1.24; ns 	 X2(1)-1.61; ns  

Periode seksueel misbruik 

	

1 jaar 	56 	70.0 	98 	66. 7 	24 	:...,.75,0; 	26 	53.1 

	

> 1 jaar 	24 	30.0 	49 	33.3 	8 	25.0 	23 	(469 ,) 
Totaal SO 	100 	147 	100 	32 	100 	49 	100 

y204.20.26; ns 	 X204-3.94; 13=65  
Frequent:le seksueel misbruik 

	

Eenmalig 	2 	2.5 	17 	'21.6) 6 	14.3 	14 	25.5 

	

Meerdere malen 	78 C1.0.7.32 130 	88X 36 	85.3 	41 	74.5  
Tonal 80 	100 	147 	100 	42 	100 	55 	100 

x20)-5.55; 1)=.05 	 X2(I)-1.82; ns  

Locatie seksueel misbrulk 

	

Ouderlijke wooing 	25 	24.0 	69 	36.9 	22 	53.7 	33 	63.5 

	

Woning pleger 	57 	54.8 79 	42.2 	16 	39.0 	15 	28.8 

	

School 	6 	5.8 	4 	2.1 	1 	2.4 	1 	1.9 

	

Overige binnen locaties 	6 	5.8 	11 	5.9 	- 	 2 	3.8 

	

Park/speelmin/kinderboerderij 	8 	7.7 	13 	7.0 	1 	2.4 	- 

	

Overige buiten locaties 	2 	1.9 	11 	5.9 	1 	2.5 	1 	1.9  

	

Totaal 	104 	100 	187 	100 	41 	100 	52 	100 

x2(54-10.64; ns 	 y2(5)-3.99; ns  

Tvnering seksueel misbruik. Uit Tabel 3.10 blijkt dat in steekproef A meisjes vaker clan jongens zijn 

misbruikt door een verwante pleger en jongens vaker clan meisjes zijn misbrand door niet-verwante 

plegers met een zorgtaak. Verschillen in het type misbruilc tussen jongens en meisjes in steekproefc 

zijn niet significant: de meeste slachtoffers zijn misbruikt door een verwante pleger. 

Aantal slachtoffers per nleller. Zowel in steekproef A als C hebben de meeste plegers 1 slachtoffer 

gemaakt. Plegers die meerdere slachtoffers hebben gemaakt, hebben niet alleen jongens of meisjes 

misbruikt, maar ook beide seksen. In beide steekproeven is er peen significant verschil tussen het 

aantal plegers dat alleen jongens of meisjes of beide heeft misbruikt (steekproef A: x2(2)-4 .34; ns; 

steekproef c: x 2(2)-2.36; ns). 

Periode en freuuentie seksueel misbruik. In steekproef A is de periode van her selcsueel misbruik 

gelljk voor jongens en meisjes. Jongens worden daarentegen meeniere keren misbruikt vergeleken 
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met meisjes. In steekproef C is de misbruikperiode van jongens korter. De frequentie van het 

misbruik verschilt niet voor jongens en meisjes. 

Locatie seksueel misbruik. In beide steekproeven A en c heeft het seksueel misbniik van jongens en 

meisjes het meest frequent plaatsgevonden in de woning van de pleger. 

Tabel 3.11 Seksuele handelingen naar geslacht  
Steekproef A  

Jongen Meisje  
% n 

Seksuele handelingen 

Hands-off 

	

'Hands-off' 	6 	5.8 10 	5.5 	1 	2.9 1 	2.4 

	

'Hands-on' 	76 	73.8 149 	82.3 	32 	91.4 39 	95.1 

	

'Hands-off' en 'Hands-on' 	21 	20.4 22 	12.2 	2 	5.7 1 	2.4  

	

Totaal 	103 	100 181 	100 	35 	100 41 	100 

X2(2)=3.55; ns 	 x2(2)=0.55; ns  

Tonen pornografisch materiaal 
Produceren pomografisch materiaal 

Ontkleden 
Masturbatie pleger 

Totaal 

Hands-on (moeten ondergaan) 
Betasten/masturbatie/tongzoenen 

Orale seksuele handelingen 
Poging tot anale en/of vaginale penetratie 

Anale en/of vaginale penetratie  
Totaal 

Hands-on (moeten uitvoeren) 
Betasten/masturbatie/tongzoenen 

Orale seksuele handelingen 
(Poging tot) anale en/of vaginale pen. 

Totaal 

16 
1 
3 
7 

59.3 9 
3.7 2 
11.1 9 
25.9 12 

27 	100 32 

x2(3)=6.23; ns  

28.1 	1 
6.3 	- 
28.1 	- 
37.5 	2 
100 	3 

Steekproef c  
Jongen 	Meisje  

9/9 	n 	96 

33.3 2 
- 

- 

66.7 - 
100 2 

100 

100 

39 	50,0 74 	44.6 	12 	46.2 13 	37.1 
16 	C20.5)7 	4.2 	1 	3.8 1 	2.9 
7 	.P...o 	17 	,1..0., 	- 	- 	1 	2.9 
16 	20.5 68 	',,41.0,, 	13 	50.0 20 	57.1 
78 	100 166 	100 	26 	100 35 	100 

z2(3)=21.82; p5_.001 	x2(3)=1.22; ns  

23 	48.9 30 	57.7 	11 	84.6 8 	72.7 
24 	51.1 22 	42.3 	2 	15.4 3 	27.3 

47 	100 52 	100 	13 	100 11 	100 
x 2(1)-0.76; ns 	 X2(1)=0.51; ns  

In Tabel 3.11 zijn met betrelddng tot de seksuele handelingen de onderstaande bevindingen gedaan 

voor jongens en meisjes. 

Seksuele handelingen. Tussen jongens en meisjes zijn in beide steekpireven A en c geen verschillen 

in 'hands-on' en 'hands-off seksuele handelingen. 

'Hands-off. Verschillen in steekproef A in de verdeling van het aantal jongens en meisjes met 

betrekking tot de diverse 'hands-off delicten zijn niet significant. Het aantal jongens en meisjes in 

steekproef c dat te maken heeft gehad met diverse vorrnen van 'hands-off delicten is zeer gering 

(n=3 vs. n=2). 

'Hands-on' (moeten ondergaan). Jongens in steekproef A zijn vaker slachtoffer van receptieve orale 

seksuele handelingen dan meisjes. Meisjes zijn vaker slachtoffer van receptieve anale en/of vaginale 

penetratie met penis of voorwerp. In steekproef C is er geen verschil tussen jongens en meisjes met 

betrekking tot het ondergaan van seksuele handelingen. 

'Hands-on' (moeten uitvoeren). Zowel in steekproef A als c verschillen jongens en meisjes niet met 

betrekking tot het moeten uitvoeren van verschillende seksuele handelingen. 
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Tabel 3.12 Emstindex naar geslacht  
Steekproef A 	 Steekproef c  

Jongen 	Meisje 	 Jongen 	 Meisje  

Moeten oudergaan 	n 

Ernstindex 

	

Licht 	19 	45.2 	25 	40.3 	2 	14.3 	6 	24.0 

	

Matig 	18 	42.9 	33 	53.2 	7 	50.0 	11 	44.0 

	

Emstig 	5 	11.9 	2 	3.2 	4 	28.6 	8 	32.0 

	

Zeer ernstig 	- 	 2 	3.2 	1 	7.1 	-  

	

Totaal 	42 	100 	62 	100 	14 	100 	25 	100 

Ek3)-4.85; ns 	 y2(3)-2.301 ns  

Moeten uitvoeren 	Jongen 	Meisje 	 Jongen 	 Meisje  

Ernstindex 

	

Licht 	19 	48.7 	20 	32.8 	2 	15.4 	4 	16.0 

	

matig 	16 	41.0 	36 	59.0 	7 	53.8 	13 	52.0 

	

Emstig 	4 	10.3 	5 	55.6 	4 	30.8 	8 	32.0 

	

Zeer ernstig 	- 	- 	 - 

	

Totaal 	39 	100 	61 	100 	13 	100 	25 	100 

X42E-3.14; ns 	 E2(2)°.01; ns  

Emstindex inclusief het moeten onderizaan van seksuele handelingen. Uit Tabel 3.12 blijkt dat in de 

steekproeven A en C jongens en meisjes niet verschillen in de emst van het selcsueel misbruilc, 

waarbij slachtoffers seksuele handelingen hebben moeten ondergaan. Vcor de meeste jongens en 

meisjes valt de emst van het misbruik in de categorieen licht of matig. 

Emstindex inclusief het moeten uitvomen van actieve selcsuele handelingen. Ook in het uitvoeren 

van seksuele hancielingen is er geen voschil tussen jongens en meisjes in beide steekproeven in de 

mate van emst van het misbruik. Voor de meeste jongens en meisjes valt de emst van het misbruik 

in de categorieen licht of matig. 

Niet-versvante piegers met een zorgtaak 

Onder de niet-verwante plegers met een zorgtaak lcunnen plegers worden gerelcend znaLs 
hulpverlener, coach of oppas. De meeste mannelilice plegers Mons onderzoek die stelselinatig 
meerdere jongens hebben misbruikt, waren homofiele pedoseksuelen die vanult hun rol als 
hulpverlener, begeleider of conch ten nide  van her misbruik de verantwoordelificheid en zorg 
clroegen oor hun minderjarige slachtoffers. 

In 1999 doen 7 jongens, van woe 4 mincleaarig ten nide van her misbrulk, aangifte van seksueel 
misbmik door een heilpraktiker Meijer. Deze jongens waren onder diem behandeling in 
verband met diverse kladiten zoals depressivamt, concentrane-problernen en angstaanvallen. 
De heilpraktiker behandelde zan clienten onder ante door handoplegging lia legde daarbij 
zijn hand op de 7 cholera's: lcruin, voorhcofd, keel, hart, maag, buik en onderbuik direct boven 
het geslachtsdeel. 

Aan een van de slachtoffers, van wie de hapraktiker had gezegd dat hij misschien dezelfde 
gave had als hij, werd gevraagd 0111de drukpunten van de be_handelaar aante taken. "Ik incest 

dit van hem doen omdat ik ook een gave zoo hebben. Er zoo een energie-cirkel door het 
lichaam 'open die begirt bij het hoofd en eindigt in het kruis. lk rnoest een hand op hoofd 
leggen en de andere op zijn geslachtscleel." 

lien ander bellandelingscoderckel bestond uit een ontspanningsodening waarbij de client op 
de behandeltafel lag en in een soon roes wercl gebracht. "Ik lag naakt op roan rug op de 
behandekafel. Meijer sprak heel rustig op rnij in lk lag met tram ogen didk ..] lk hoorde dat 
Meijer op een gegeven moment terugtelde van 5 naar 1.1k had het Wee dat ik in een somt roes 
terechtkwam. Meijer probeerde te overreden mezelf af te trekken. LIlk wilde het 
eigenlijk niet. Toch gebeurde her. probeerde her tegen te hociden, rnaar man hand ging naar 
mijn half stijve penis. lk had het gevoel dat ik in zan macht was." 
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Intra- versus extra-familiaal misbruik. Uit Tabel 3.13 blijkt dat het merendeel van de autochtone en 

allochtone jongens slachtoffer is geworden van seksueel misbruik door niet-verwante plegers 

zon der zorgtaak. 

Aantal slachtoffers per pleger. Tussen jongens van verschillende nationahteiten zijn geen yeachillen 

met betmkking tot het aantal slachtoffers per pleger. 

Periode seksueel misbruik. Ook de yodeling van het aantal autochtone en allochtone jongens naar 

periode van het misbruik is niet significant verschillend. 

Freouentie en locatie van het misbruik. Ofschoon verschillen tussen de autochtone en allochtone 

mar de frequentie en locatie van het misbruik significant vaschillen, zgn aantallen di isomig gering 

dat hierover geen betekenisvolle uitspraken zijn te doen. 

Autochtone en allochtone jongens 

Een annul van de in dit onderzcek vermelde plegers zijn alleenstaande mannen van middelbare 
teeftijd die in de orngeving van hun minderjarige autochtone en allochtone mannelijke 
slachtoffers wonen. De meeste jongens zijn op straat benaderd door de pleger die hen 
uitgencxligde om hi] hem Lanputerspelleges te spelen. Sans warren nieuwe jongens door hun 
vriendjes rneegenomen en speelden deze vnendjes tevens een rol in het lawn plegen van 
selcsuele handelingen bij de nieuweling door de plegercoeognzup dynamic). Een enkele pleger had 
een duldelijke voorkeur voor buitenlandse jongens, de meeste plegers benaderden zowel 
autochtone als allochtone jongens. 

Flamid verklaart her volgende "1k tin herinneren dat wij een keer met een grcep jongens 
op het ijs stonden. Peter kwam erbg staan en zo leerden wij elkaarkennen. lk was tcen i4 jaar 
oud. In die tijd waren conaputerspelletjes net een rage gen/on:len. Op een gegeven moment 
bocci Peter aan om cumputerspelleties voor mij te kopieren. Her kwam ook vcor dat we met 
meerdere jongens mar Peter toegingen orn spelletjes te kopieren. Hi) was eigenlijk het 
verzamelpunt voor de groep jongens. . 

Peter verhasrle op een gegeven moment en in die tijd is her begcnnen dat ik met hem ging 
autorijcien. lk ging op zijn schoot atten op de bestuurdersstoel. De eerste keer ging het 
autorijden met zogoed en gebeode a verder niets. Ik kan u zeggen dat imamate ik beta auto 
leerde ifiden, Peter de seksuele Lindell/igen opbouwde. Hiermee bedoel ik dat hij east zip 
hand op mijn been legde en zo steeds Yoder ging met z'n hand nchting rnijn kruis. Sons ging 
hi) met een hand, soms met beide handen in mijn broek. lk voelde dat hi) met zijn handen in 
rnijn broek mtjn geslachtsdeel aanr-aakte en er aan trot" 

F,en andere jongen scherst het volgende beeld. "U vraagt water gebeurde tom ik char de 
eerste Iceer was. lk heb daar gecomputerd. Wim en Driss gingen daar in bad lk wilde niet in 
bad. De eerste par keren dat ilc bij Kees was, gebeurde a niets. lk ben teen wel een paa.r keer 
bij hem in bad geweest. De 10de keer ongeveer dat dt met Wan en Driss bij Kees was, vrceg 
Kees aan mil of hij aan /nip pikkie rnocht angen. lk a toett "alsjeblieft Met." Driss zei toen 
tegen rill) dat het heel ladcer was en hi) vroeg of Kees aan ingn plc inccht migen lk zei teen: 
"Nou, voorug clan, I keer." Eke keer als dat gebeurcle, kreeg ik een pakje sigaretten of shag." 
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De resultaten uit Tabel 3.14 wijzen uit dater geen significante verschillen zijn in de aard van het 

misbmik tussen autochtone en de diverse groepen allochtone jongens. 

Tabel 3.15 Emstindex naar etniciteit van de jongens 

Moeten ondergaan 
Ernstindex 

Moeten uitvoeren 

Ernstindex 

Autmhtoon 	 Allochtoon 

	

Licht 	161 	44.6 	26 	41.9 

	

Matig 	141 	39.1 	31 	50.0 

	

Emstig 	53 	 14.7 	5 	 8.1 

	

Zeer emstig 	6 	 1.7 	-  

	

Toms' 	361 	100 	62 	100 

y3(3)-4.36; ns  

	

Licht 	87 	 24.6 	12 	19.7 

	

Matig 	211 	59.8 	45 	73.8 

	

Fmstig 	50 	 14.2 	4 	6.6 

	

Zeer emstig 	5 	 IA  

	

Tow! 	353 	100 	61 	100 

yz(3)-5.36; ns  

Uit Tabel 3.15 blijkt dat autochtone en allochtone jongens niet verschillen in de mate van emst van 

het seksueel misbruik. Het selcsueel misbruik van de meeste autochtone en allochtone jongens volt 

in de emstcategorieen licht of matig. 

3.4 MOGELIJKE GEVOLGEN/SYMPTOMEN VAN SEKSUEEL MISBRU1K 

De gegevens over mogelijke gevolgen van seksueel misbruik zijn afkomstig uit steekproef A en 

gecleeltelijk uit steekproef B (zie Hoofdstuk 2). In steekproef c zijn hierover geen gegevens in de 

dossiers aangetroffen. 

TabeI 3.16 Mogelijke gevolgen/symptomen van seksueel misbruik: autochtone en allochtone 
jongens  

Autochtoon 	Allochtoon 

% 	n 

GevoIgen seksueel misbruik 

	

Fysieke klachten 	25 	26.8 	2 	17.0 

	

Afwijkend seksueel gedrag 	26 	28.0 3 	25.0 

	

Vertrale en/of fysieke agressie 	9 	9.7 	2 	17.0 

	

Angst- en/of slaapstcomissen 	11 	11.8 	1 	7.0 

	

Leer- en/of verzorgingsproblemen 	5 	5.4 	2 	17.0 

	

Affectieve en/of gedragsproblemen 	17 	18.3 	2 	17.0 

	

Totaal 	93 	100 	12 	100 

Van de jongens van wie informatie beschilcbaar was over de mogelijke gevolgen/symptomen van 

seksueel misbruik, zijn voor 17 autochtone en 2 allochtone jongens symptonaen genoteerd in 2 of 

meer categorieen. Het totaal aantal allochtone jongens in Tabel 3.16 is te Idein om een 

betekenisvolle vergelijking te kunnen maken. 



HOOFDST1UK 4 SAMENVATTING EN DISCUSSLE DEEL I 

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste conclusies samengevat van een verkennend onderzoek naar 

de aard en omvang van seksueel misbruik van allochtone jongens. De resultaten zijn gebaseerd op 

gegevens uit 3 steekproeven (legal samples AenB en clinical sample c) van een totaal aantal vermeende 

slachtoffers van seksueel misbruik van 1398, van wie 1128 jongens (36%) en 275 meisjes (64%). De 

steekproeven A en B bevatten gegevens van de 1031 jongens van wie 881 autochtoon (85.5%) en 

150 allochtoon (14.5%). Gegevens zijn verzameld over de periode 1998, 1999 en 2000. De - 

resultaten worden besproken in het licht van eettlere bevindingen. Tevens zijn aanvullende analyses 

en kwalitatieve informatie uit de dossiers en gesprekken met jeugd- en zedenrecherseurs gebruikt 

ter onderbouwing en ondersteuning. 

4.1 BEPERKINGEN VAN NET ONDERZOEK 

Doorgaans worden inconsistente resultaten uit verschillende onderzoeken geweten aan 

methodologische (bijv. type onderzoek, operationalisatie) en inhoudelijke (bijv. definitie van 

seksueel misbruik) aspecten. Voor beide steekproeven in ons onderzoek zijn dezelfde 

methodologische en inhoudelijke criteria gehanteerd. Verschillen tussen beide steekproeven zijn - 

concluderend - terug te voeren op de strafrechtelijke (legal) respectievelijk civielrechtelijke (clinical) 

context waarbinnen de betreffende onderzoeken door FORA zijn uitgevoerd. 

Onderzoek op basis van clinical en legal sampks kent een aantal beperkingen. In Hoofdstuk 2 is een 

aantal van deze beperkingen aan de orde gesteld. Zo is vastgesteld dat het verkrijgen van gegevens 

uit legal en clinical samples de generaliseerbaarheid van de resultaten naar een bredere populatie 

beperkt (sampling bias). Gebleken is dat de slachtoffers uit de 3 steekploeven geen reptesentatieve 

afspiegeling zijn van de Nederlancise populatie naar leeftijd, geslacht en etniciteit. Dit betekent 

bijvoorbeeld dat de oververtegenwoordiging van het aantal 5-9 jarige slachtoffers (ten opzichte van 

de Nederlandse populatie) er niet zozeer op duidt dat kinderen in die leeftijdsgroep derhalve meer 

kans hebben om te worden misbruikt, maar dat ze vergeleken met de in Nederland wonende groep 

5-9 jarigen zichtbaarder (in de zin van oververtegenwoordigd) zijn vergeleken met andere 

leeftijdsgroepen. Dit kan te maken hebben met grotere alertheid van ouders voor signalen van 

seksueel misbruik. Ondanks genoemde beperking kent het gebruik van gegevens uit bijvoorbeeld 

legal en clinical samples ook voordelen. Zo is het verzamelen van data minder tijdrovend en levert het 

in een relatief korte periode meer informatie op dan bijvoorbeeld bij een prevalentie-onderzoek het 

geval zou zijn. 

Een tweede beperking van het gebruik van legal en clinical samples is dater apriori verschillen 

tussen slachtoffers in de steekproeven kunnen bestaan op relevante kenmerken (steekproef selectie-

effect). Het optreden van dergelijke selectie-mechanismen is vastgesteld in de steekproeven A en C. 

In steekproef A is het aantal slachtoffers jonger dan 4 jaar oververtegenwoordigd en in steekproef c 
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het aantal slachtoffers van intra-familiaal misbruik. Het gevolg van het apriori verschillen van 

slachtoffers op relevante kenmerken is dat alle andere aan het misbruik gerelateerde aspecten 

worden beinvloed als de samenhang met deze kenmerken significant is. Zo kunnen ook de 

verschillen tussen slachtoffers in steekproef A ten aanzien van het type misbruik en de selcsuele 

handelingen toegeschreven worclen aan dit selectie-effect. In steekproef c hangt het type misbruik 

niet significant samen met andere aan het misbmik gerelateerde aspecten. Hierbij moet echter 

worden aangetekend dat een relatief kkine steekproef, zoals steekproef c, het significantie-niveau 

riegatief beinvloed. 

Voorts kent onderzoek op basis van dossiers een aantal beperkingen. In de dossiers ontbrak 

relatief vaak informatie over het slachtoffer, de pleger en/of de aard van het seksueel misbruik. Len 

aantal factoren ligt hieraan ten grondslag. Ten eerste hangt de gecletailleerdheid van de Eliminate 

over het slachtoffer, de pleger en het misbruik in de dossiers af van ha soort onderzoek dat op 

verzoek van de °Wider van justitie of de kechter commissaris door FORA is uitgevoerd. Bij jonge 

Icinderen bijvombeeld zijn gegevens over de pleger en de misbruiksituatie doorgaans zeer bcperkt 

gebleken. Koitom, onderzoek dat is gestoeld op gegevens uit bestaande dossiers kin beperkingen 

met zich meebrengen. Daar tegenover staat echter dot dossieronderzoek minder tijdrovend is clan 

bijvoorbeeld het afnemen van interviews. 

4.2 AARD EN OMVANG SEKSUEEL MISBRUIK NAAR GESLACHT 

Volgens Fischer en McDonald (1998) is de verdeling tussen het aantal selcsueel misbruikte jongens 

en meisjes On de leekijd van 1 tot en met 17 jaar), respectievelijk 23% versus 77%. In het 

onderhavige onderzoek ligt het percentage misbruikte jongens iets hoger (36%) en het parentage 

misbruikte meisjes navenant iets lager (64%). Feit blijk echter dat het bekende aantal misbruikte 

meisjes groter is clan het aantal misbruikte jongens. De meisies in ons onderzciek zijn niet alleen 

oververtegenwoordigd in de groep selcsueel misbruikte minderjarigen, ook in vergelijking met de 

populatie in Nederland bevinden zich in de steekproeven relatief meer misbruikte meisjes dan 

misbruikte jongens. Dit verse hil beck betrekking op de selcsueel misbruikte jongens en meisjes die 

met name binnen een strafrechtelijke context zijn onderzocht Deze scheve verdeling worth niet 

teruggevonden als de slachtoffers worden bekeken binnen een civielrechtellike context. Mogelijke 

verldatingen hiervoor zijn te speculatief van aard. 

Dezelfde verschuiving in de verdeling van het aantal jongens en meisjes tussen de 2 

steekproeven zien we in de verdeling van het aantal jongens en meisjes naar etniciteit. Binnen het 

strafitchtelijk kader zijn selcsueel misbruikte jongens van Maroldcaanse a fkomst en selcsueel 

misbruiltte meisjes van Surinaamse afkomst relatief oververtegenwoordigd. Dit geldt ook als de 

percentages afgezet worden tegen de percentages van Maroklcaanse jongens en Surinaamse meisjes 

in Nederland Verschillen tussen jongens en meisjes naaretniciteit verdwijnen als seksueelmisbruik 

bekeken wordt vanuit een civielrechtelijk kader. 
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Van de misbruikte minderjarige slachtoffers zou 20 procent van de jongens en 5 procent van de 

meisjes misbruikt zijn door een vrouw (Schwartz & Cellini, 1995). In ons onderzoek worden deze 

resultaten niet bevestigd: jongens zijn niet vaker dan meisjes misbruikt door een vrouwelijke pleger. 

Ook het profiel van de plegers die jongens en/of meisjes misbruiken verschilt niet op andere 

kenmerken zoals de leeftijd en het geslacht van de pleger. 

In de beide steekproeven A en c is het aantal jongens en meisjes ongeveer gelijk verdeeld over 

de verschillende leeftijdsgroepen. Deze bevinding komt niet overeen met hetgeen doorgaans in 

onderzoek wordt gevonden, namelijk dat seksueel misbruikte jongens gemiddeld ouder zijn dan 

meisjes. In een aantal onderzoeken wordt gesuggereerd dat intra-familiailmisbruik van jongens niet 

minder vaak voor komt, maar minder snel aan het licht komt, tenzij er ook meisjes bij het misbruik 

zijn betrokken. 

In onderzoek wordt gesteld dat met name intra-familiaal seksueel misbruik van jongens sneller 

bekend wordt als er vrouwelijke medeslachtoffers zijn. Dit wordt niet ondersteund door de 

resultaten uit dit onderzoek. Verwante plegers die jongens in combinatie met meisjes misbruiken 

komen even vaak voor als verwante plegers die alleen jongens of alleen meisjes misbruiken. 

Mogelijk dat de grotere alertheid van ouders/verzorgers en hulpverleners ten grondslag ligt aan het 

feit dat tegenwoordig het aantal jongens en meisjes dat in verband met een vermoeden van intra-

familaal seksueel misbruik wordt gehoord in de studio, ongeveer gelijk is. 

In onderzoek wordt de context waarin het misbruik heeft plaatsgevonden (i.c. intra- versus extra-

familiaal misbruik, zie bijv. Draijer, 1988; Faller, 1990) in samenhang gezien met andere aan het 

misbruik gerelateerde factoren, zoals misbruikfrequentie en -duur. Verondersteld wordt dat een 

hechte relatie tussen slachtoffer en pleger (intra-familiaal misbruik) gepaard gaat met een hogere 

misbruikfrequentie en een langere misbruikperiode dan in een minder hechte relatie tussen 

slachtoffer en pleger (extra-familiaal misbruik). 

Jongens, zo wordt doorgaans vermeld, worden vaker extra-familiaal en meisjes vaker intra-

familiaal misbruikt. Dit impliceert dat bij jongens de frequentie van het misbruik lager en de pericde 

van het misbruik korter zou zijn dan bij meisjes. Uit ons onderzoek blijkt dat in de strafrechtelijke 

steekproef meisjes vaker intra-familiaal zijn misbruikt dan jongens en dat jongens vaker misbruikt 

zijn door niet-verwante plegers met een zorgtaak zoals voetbaltrainer en oppas12. Tot zover 

onderstrepen onze bevindingen de resultaten uit eerder onderzoek. 

Dit geldt slechts gedeeltelijk voor de veronderstelde samenhang tussen het type misbruik (i.c., 

intra- versus extra-familiaal misbruik) en de misbruikfrequentie en -duur. In de strafrechtelijke 

steekproef worden slachtoffers van intra-familiaal misbruik vaker gedurende een langew periode 

misbruikt dan slachtoffers van extra-familiaal misbruik (zie ook bijlage D). De samenhang tussen 

U In ens onderzoek is onderscheid gemaakt tussen niet-verwante plegers met en zonder zorgtaak. Dit onderscheid wordt 
in andere studies doorgaans niet gemaakt. 
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het type misbruik en de misbruikfrequentie echter wordt in dit onderzoek jj ondersteund: bij 

jongens ligt de misbruikfrequentie hoger dan bij de meisjes. 

In overeenstemming met het onderzoek van Fontanella eat (2000) naar sekseversdallen in de 

aard van het scksueel misbruik, wijzen onze resultaten uit dat orale mveptieve seksuele handelingen 

vaker bij jongens voorkomen en receptieve vaginale en/of anale penetratie vaker bij meisjes. Met 

betrekking tot de actieve seksuele handelingen zijn geen verschillen tussen jongens en meisjes 

gevonden. 

Voor zowel jongens als meisjes valt de emst van het misbruik in de emstcategorie licht of matig. 

Gewezen dient te worden op het geringe aantal slachtoffers per categoric. In paragraaf 2.2.2 is 

gebleken dat infonnatie over bepaalde aan her rnisbruik gerelateerde factoren vaak ontbreekt. Voor 

het vaststellen van de emst-index, zoals gedefinieerd door Draijer (1988), is infonnatie nodig over 

de wijze (met of zonder geweld/bedreiging) waarop slachtoffers tot medewerking en 

geheimhouding zijn gedwongen. Deze informatie kon in de meeste gevallen niet uit de dossiers 

worden gehaald. 

Bovengenoemde verschillen tussen jongens en meisjes met betrekking tot de aard van het 

misbruik worden grotendeels niet in de civielrechtelijke steekproef gevonden. 

Samengevat lijken de resukaten uit ons onderzoek crop te wijzen dat de meeste verschillen tussen 

seksueel misbruikte jongens en meisjes voorbehouden zijn aan de soott gegevens die men 

bestucleett. In de strafrechtelijke steekproef worden de verschillen in misbruik tussen jongens en 

meisjes uit eerder onderzoek deels bevestigd. In de civielrechtelake steekproef zijn deze veischillen 

grotendeels vertiwenen. Mogelijke verklaringen hietvoor zijn te speculatief van aard. 

4.3 AARD EN OMVANG SEKSUEEL MISBRUIK NAAR ETNICITEIT 

Signalen vanuit jeugdhulpverleners d‘at bepaalde groepen allochtone jongens (de Maroldmanse 

jongens worden met name genoemd) relatief vaker slachtoffer zouden zijn van selcsueel misbmik, 

vormden voor het Ministerie van Justitie aanleicling om opdracht te seven tot dit onclerzoek. Het 

verzoek vanuit het Ministerie van Justitie was om naast de 4 grootste groepen allochtonen (di. 

Marokkanen, Suriname's, Turken en Antillianen) in Nederland, tevens aandacht te besteclen aan 

andere groepen allochtone jongens. 

De percentuele verhouding tussen het aantal autochtone en allochtone jongens in het onderzoek 

is respectievelijk 85.5 en 14.5 procent. Er zijn in totaal 150 allochtone jongens aangetroffen 

afkomstig uit 28 verschillende landen. In de CBS-percentages ligt de verhouding tussen het aantal 

autochtone en allochtone jongens in de Nederlandse populatie op respectievelak 80.8 en 19.2 

procent. In de meeste studies wordt gewezen op de structurele onderrapportage van seksueel 

misbruikte jongens. In dit onderzoek is een aantal factoren opgemerkt die wijzen op een mogelipce 

onderrapportage van het aantal autochtone en vooral allochtone jongens. De in dit onderzoek 

gerapporteerde percentages van misbruilcte autochtone en allochtone jongens zullen naar alle 
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waarschlinlijkheid hoger liggen. Bovendien bestaat de kans dat met de weergegeven verhouding 

tussen het aantal autochtone en diverse allochtone jongens een vertekend beeld wordt geschetst. 

Factoren die een rol spelen in de onderrapportage van het aantal seksueel misbruikte allochtone 

jongens zijn divers. 

Ten eerste blijkt uit eerder onderzoek dat schaamte en angst bij autochtone, maar nog meer bij 

allochtone jongens een belangrlike rol spelen bij het verborgen houden van het misbruik. Voor 

allochtone jongens met een islamitische achtergrond zou disclosure nog moeilijker - zo niet 

onmogelijk — zijn, met name vanwege het taboe op het al dan niet vrijwillig seks hebben met 

mannen en het aantasten van de eer en het aanzien van de familie binnen de gemeenschap. Het 

voorkOmen van schande weegt zwaarder dan de schade die, bij het zwijgen over het misbruik, 

wordt toegebracht aan de eigen persoon. De consequentie hiervan is dat deze jongens niet alleen 

onzichtbaar zijn voor de politie, maar ook voor de hulpverlening. jeugd en zedenrechercheurs 

bevestigen het beeld dat het voor veel misbruikte jongens moeilijk is om naar de politie te stappen. 

Uit het onderzoek blijkt dat veel jongens die de stap aandurven om naar de politie te gaan, geen 

aangifte doen, maar slechts een informatief gesprek hebben of een melding maken van seksueel 

misbruik. Kennelijk is het in detail informatie verschaffen over het misbruik, hetgeen bij een 

aangifte onvermijdelijk is, een drempel die deze jongens (nog) steeds niet durven te nemen. 

De aanloop tot het doen van aangifte heeft, zoals blijkt uit dit onderzoek, bij 14% van de 

voornamelijk Nederlandse jongens gemiddeld 9 jaar geduurd. De meeste allochtone jongens (87%) 

deden aangifte of maakten melding van seksueel misbruik binnen 5 jaar na aanvang van het 

misbruik. Mogelijk heeft dit te maken met de grotere alertheid van allochtone ouders waardoor 

eerder tot aangifte wordt overgegaan: van deze jongens was 71% 12 jaar of jonger. Hieruit zou 

kunnen worden geconcludeerd dat seksueel misbruik van oudere allochtone jongens minder snel 

wordt opgemerkt door de ouders en dat hoe langer geleden het misbruik van deze jongens heeft 

plaatsgevonden, des te minder snel zullen ze er mee naar de politie stappen. 

Ten tweede zijn er aanwijzingen dat in de databases van de politie het aantal allochtone jongens 

naar alle waarschijnlijkheid veel groter is dan in dit onderzoek is geregistreerd. Deze aanwijzingen 

zijn gebaseerd op het feit dat door de verbalisanten bij de in Nederland geboren allochtone jongens 

die zelf aangifte doen of melding maken van seksueel misbmik, vaak de Nederlandse nationaliteit is 

genoteerd. Afgaande op de namen van deze slachtoffers kan men vermoeden dat het hier om 

allochtone jongens moet gaan. Vanwege het ontbreken van gegevens over het geboorteland van de 

ouders, was het land van herkomst van deze allochtone jongens niet met zekerheid vast te stellen en 

is de Nederlandse nationaliteit aangehouden. 

Ten derde zijn bij de politieregio's Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond alleen de 

aangiften en niet de meldingen van seksueel misbruik in het onderzoek meegenomen. Uit 

gesprekken met jeugd en zeden-rechercheurs is gebleken dat het merendeel van de jongens slechts 

een informatief gesprek heeft over of melding maakt van het vermeende seksueel misbruik. Vows 

ontbreken in het onderzoek de gegevens uit regiopolitie Haaglanden waar, evenals in de regio's 
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Amsterdam-Arnstelland en liotterdam-aijnmond, het aantal allochtone jongens naar alle 

waarschijnlijkheid relatief groter zal zijn dan in andere politieregio's buiten de liandstad. Er zal, 

zoals reeds eerder is opgemerkt, rekening moeten worden gehouden met een mogelijke 

verschuiving in verdeling van het aantal misbruikte jongens per etnische groep inclien zich in de 

steekproef een groter aantal allochtone jongens bevindt. 

Met bovenstaande in het achterhoofd volgen op basis van de gegevens uit dit onderzoek de 

volgende conclusies: 

- De Marokkaanse (24%) en Sutinaamse (14%) jongens vormen de twee grootste allochtone 

groepen in dit onderzoek. Dit is deels in overeenstemming met de signalen van hulpverleners 

dat Maroldcaanse jongens raker slachtoffer zouden zlin van seksueel misbruik. Opvallend zijn 

de geringe aantallen misbruikte Turkse (5%) en Antilliaanse (5%) jongens in het onderzoek. 

Hieruit kan overigens niet worden geconcludeerd dat Turkse en Antilliaanse jongens minder 

worden misbruikt dan bilimorbeeld Marokkaanse jongens. Enkel kan worden aangegeven dat 

zij in geringere aantallen bekend zijn bij de politie; 

- De overige 93(62%) allochtone jongens in dit onderzoek zijn afkomstig uit 26 verschillende 

landen. Het aantal jongens per etnische groep is hierdoor going. Dit kin medebepalend zlin 

geweest voor de minimale verschillen in de aard van het misbruik die zijn aangetroffen tussen 

autochtone en de diverse groepen allochtone jongens. De verschillen die we' significant zijn, 

hebben betykking op zulke kleine aantillen dat hierover geen betekenisvolle uitspraken lmnnen 

worden gedaan; 

- De meeste jongens in dit onderzoek zijn extra-familiaal misbruikt. De gemiddelde leeftlicl bij 

aanvang van het misbruik van deze jongens was 10 jaar. Ms wondt gekeken naar de Yodeling in 

autochtone versus allochtone slachtoffers van extra-familiaal misbruik, blijken de percentages 

niet significant van elkaar te verschillen: 66% van de autochtone en 69.2% van de allochtone 

jongens is misbmikt door een niet-verwante pleger. Deze overwegend mannellike plegers zlin 

van Nederlandse afkomst, waren gemiddeld 33$r ten tijde van het misbmik en woonclen in de 

buun van de slachtoffers. 

4.4 FACTOREN DIE DE KANS OP SEKSUEEL MISBRUIK KUNNEN 

VERGROTEN 

De meeste jongens - autochtoon en allochtoon - zijn door de plegers benaderd op straat. De 

jongens werden uitgenodigd om computerspelletjes te spelen of gewoon te komen buurten. 

Sommige jongens die de pleger reeds kenden, namen zelf ook nieuwe vriendjes mee. Een aantal 

jongens liet zich overreden door vrienden om de seksuele handellngen van de pleger toe te laten. 
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Grooming 

Mark verklaart dat hij Pieter al vanaf zijn peuter-tijd kent: "Hij heeft altijd bij mij in de buurt 
gewoond. 1k kwarn bij hem thuis toen ik ongeveer 10 jaar oud was. Er kwamen altijd veel 
kinderen bij hem over de vloer en ik ben toen met hen mee gegaan. Pieter had in die tijd een 
super-nintendo spelcornputer, waar wij mee mochten spelen. Wij kregen ook altijd eten en 
drinken. Ik was gek op cola en Pieter kocht dat speciaal voor rnij. Ik voelde mij in die tijd erg 
prettig bij Pieter thuis." 

Toen Pieter aan Mark begon te friemelen durfde Mark niet te weigeren. Hij was bang om 
buitengesloten te worden door zijn vrienden als hij zou aangeven dat hij de seksuele 
handelingen niet op prijs stelde. 

Veel jongens beschouwden de woning van de pleger als een trefpunt waar ze hun gang konden 

gaan. In Hoofdstuk 1 zijn de verleklingstechnieken (bijvoonbeeld het geven van cadeautjes, geld en 

aandacht) aangehaald die pedoseksuele plegers toepassen om slachtoffers in emotionele en 

materiele zin van zich afhankelijk te maken. Deze verleidingstechnieken vertonen sterke 

overeenkomsten met de technieken van plegers die in georganiseerd verband opereren. 

In dit onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat allochtone jongens gevoeliger zouden zijn 

voor de verleidingstechnieken van pedoseksuelen dan autochtone jongens. Een vergelijkbaar 

percentage autochtone en allochtone jongens is extra-familiaal misbruikt. Los van de vraag of voor 

allochtone jongens specifieke misbruikrisicofactoren zijn aan te wijzen, kan, in overeenstemming 

met hetgeen in de literatuur wordt beschreven, worden gesteld dat de gevoeligheid voor aandacht 

(zich speciaal voelen, het er bij willen horen), de financiele en materiele beloning in combinatie met 

een wellicht problematische gezinssituatie (emstige verwaarlozing, gebrek aan toezicht) autochtone 

en allochtone jongens ontvankelijker maakt voor grooming. In Hoofdstuk 1 is de mate van 

afhankelijkheid van de pleger gerelateerd aan de frequentie en duur van het misbruik: namelijk hoe 

hechter de relatie tussen slachtoffer en pleger (intra-familiaal misbruik), des te frequenter en 

langduriger het misbruik. Ofschoon dit bevestigd wordt door significante correlaties tussen deze 

variabelen (zie bijlage D), lijkt bij extra-familiaal misbruik van jongens door pedoseksuelen, de druk 

van vriendjes (peelgroup dynamic) mede een rol te hebben gespeeld in het meerdere malen toelaten 

van seksuele handelingen en het voortduren van het misbruik. 

4.5 MISBRUIKTE ALLOCHTONE JONGENS EN HULPVERLENING 

Allochtone jongens die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik wotden nauwelijks door de 

hulpverlening bereikt. Jongens vinden het moeilijk om de hulpverlening in te schakelen en als ze 

uiteindelijk hulp zoeken, kunnen ze soms jaren in verschillende hulpverleningstrajecten zitten 

zonder het seksueel misbruik ter sprake te brengen. Het centraal Bureau jeugdzorg merkt op dat 

jongens van wie men verrnoedt dat zij misbruikt zijn, niet over hun ervaringen op seksueel gebied 

praten en dit desgevraagd zelfs ontkennen. Ook de misbruikte jongens die aan het politiebuiv-au 

verschijnen, geven vaak aan er bezwaar tegen hebben dat hun gegevens worden doorgegeven aan 

Bureau slachtofferhulp. Uit gesprekken hierover met jeugd en zedenrechercheurs blijkt dat het 
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inschakelen van hulpverleningsinstellingen een extra stempel drukt op het slachtofferschap van 

jongens, jets waar zij niet op zitten te wachten. 

Bij allochtone jongens met een islamitische achteigtond zou de drempel naar de hulpverlening 

zo mogelijk nog hoger zijn. Schaamte en angst am voor homoseksueel te worden uitgemaakt en 

bijgevolg uit dc gemeenschap te warden velstoten, vonnen de belangrijkste obstakels voordisekosure. 

Sommige Nederlandse jongens in het onderzoek voelden zich medeverantwoordelijk voor en 

schuldig over hetgeen hen was overkomen, omdat zij ook seksuele handelingen bij de pleger 

hebben moeten uitvoeren. Deze actieve ml in de al clan niet vrijwillige seksuele contacten met 

mannen zou voor bijvoorbeeld Marolckaanse en Turkse jongens juist minder beschamend werken 

omdat het moeten ondergaan van seksuele handelingen veel sterker worth geassocieerd met 

homoseksualiteit (zie oak Boofdstuk 5). Het actief plegen van seksuele handelingen betekent echter 

niet dat hierover oak opener zou worden gesproken. 

Een tweede factor die meciebepalend is voor het geringe aantal allochtone slachtoffers dat door 

de hulpverlening worth bereikt, is dat zij de weg naar de hulpverlening nietzouclen Icemen en van 

sommige hulpverlening,sinstanties het bestaan niet zouden weten. Dit heeft geleid tot een sterke 

ondervertegenwoordiging van het aantal Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse 

slachtoffers bij bijvoorbeeld de Bureaus slachtofferhulpo (Lempen et at 1998) en andere 

hulpverleningsinstanties (Marhe, 2000). 

Lempen etal. (1998) concluderen uit hun onderzoek dat oak de politic en de hulpverleners van 

de Bureaus slachtofferhulp zelf debet zijn aan de relatieve ondervenegenwoordiging van allochtone 

slachtoffers in de hulpverlerting. De politic zou onvoldoende bekend ziin met (de mogelijkheid tot) 

doonretwijzen en/of procedures van doorverwijzen naar de Bureaus1 1 , waarcioor de hulpvraag niet 

op de juiste pick terechtkomt. Bovendien zouden sommige verbalisanten er te snel van uitgaan dat 

het slachtoffer genoeg steun luijgt van de familie en het infotmele sociale netwerk van de etnische 

gemeenschap, waardoor niet aan het slachtoffer wordt gevraagd of slachtofferhulp gewenst is. 

Tenslotte zijn taal- en communicatieproblemen debet aan onzorgvuldige doorverwijzingen. 

Over de hulpverleners van de Bureaus slachtofferhulp stellen Lempen mat (1998) dat door hen 

soms voorrang verleend wordt aan slachtotfers met een emotionele hulpvraag. Allochtone 

slachtoffers komen hierdoor minder and voor hulp in aanmerlcing, omdat de hulpvraag bij 

allochtonen - mede vanuit hun vaak zwaklcere sociaal-economische positie - in eerste instantie 

vooral ligt op praktisch en/of materieel gebied. Tenslotte speck oak de onbekendheid met de 

cultuur van allochtonen bij een aantal vrijwilligers een rol in het Ipasserent van allochtone 

slachtoffers. 

" In het onderzoek van Lempen et at (1998) is geen onderscheid gernaakt russet' mannelike en vrouwelike slachtoffers. 

Tevens S Cr geen zicht op het type delict waarvan men slachtoffer is geworden. 
" Als een slachtoffer aangifte doet bii de politic, client de verbalisant in het kader van de Wet Terwee aan het slachtoffer 
te vragen of hiyzij slachtofferhulp wenst en of hiyzij er bezwaar tegen heeft dat zijn/haar infonnatie wordt doorgegeven 
aan Bureau slachtofferhulp. Indien hulp wordt gewenst, warden de pemoonsgegevens van de aangever genoteerd op een 
formulier dat naar Bureau slachtofferhulp gaat. 
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Ook bij andere hulpverleningsinstellingen worden vergelijkbare geluiden vemomen. Surinaamse 

vrouwen bijvoorbeeld voelen zich niet serieus genomen door 'witte hulpverleners omdat er te veel 

nadruk wordt gelegd op het 'anders zijn' van de hulpvraagster en niet op de hulpvraag (Marhe, 

2000). steunpunt seksueel Geweld Amsterdam concludeert dat sommige hulpverleners vaak te snel 

een gezinsgerichte aanpak voorstellen, terwij1 het allochtone slachtoffer het misbruik wil verwerken 

zonder dat dit in de gemeenschap bekend wordt (Schaller, 2001). Vooroordelen dat allochtonen, 

die opgegroeid zijn in een iwij-cultuue, per definitie behoefte zouden hebben aan een gezinsgerichte 

benadering zouden hiervan de oorzaak zijn. 

Samengevat  zijn er van de kant van zowel de slachtoffers en hulpverleners als de politie (als 

doorverwijzer naar de Bureaus slachtofferhulp), belemmeringen die adequate hulpverlening aan 

seksueel misbruikte allochtone jongens in de weg staan. Aanbevelingen om de hulpverlening aan 

allochtone slachtoffers te verbeteren, zijn voornamelijk gestoeld op het vergroten van de kennis bij 

hulpverleners over de achtergrond, culturele norrnen en waarden en positie van in het bijzonder 

zwarte en migrantenvrouwen (zie bijvoorbeeld Deug, 1990; Aanen, 1994). Specifieke hulpverlening 

aan mannefijke allochtone slachtoffers van seksueel geweld staat nog in de kinderschoenen. Gericht 

onderzoek naar het verbeteren van de bereikbaarheid van seksueel misbruikte jongens is 

noodzakelijk. Of de hulpverleningsstrategieen die worden voorgesteld voor allochtone meisjes en 

vrouwen toepasbaar zijn op de hulpverlening die gewenst is bij allochtone jongens, client nader te 

worden onderzocht. 

Hulpverlening 

Robert doet na 8 jaren aangifte van seksueel misbruik gepleegd door zijn vader en stiefinoeder 
toen hij 11 par oud was Het misbruik stopte toen Robert 17 jaar oud werd. Robert heeft vanaf 
zijn 12de jaar diverse vormen van hulpverlening gehad. 

Wanaf mijn 12de heb ik eerst bij een kinderpsychiater van het RIAGG gelopen. Vervolgens 
nam ik deel aan een gespreksgroep van het RIAGG. Mijn moecler heft mij ook naar heel veel 
altematieve 'genezers' gebracht Ditwas toen ik nog thuis wooncle. Vanaf septernber '94 heb ik 
contact gehad met een polikliniek psychiatrie waar ik een aantal gesprekken heb gehad. 
Vervolgens ben ook doorverwezen naar het CAD in verband met mijn alcoholprobleerri. Na 
een aantal gesprekken ben ik naar Pand 50 doorverwezen voor behandeling. Ik ben cinor 
weggelopen en heb me na een tijd weer opnieuw bij Pand 50 aangemeld. Via de polikliniek 
psychiatrie waar ik weer een aantal gespreldcen had ben ik in dagbehandeling geweest 
gedurende 9 maanden. In al die tijd heb ik bij de behandelingen en gesprekken die ik heb 
gehad het onderwerp seksueel misbruik niet aan de orde gesteld." 

Robert komt uiteindelijk met zijn verhaal naar buiten orndat het steeds slechter met hem gaat. 
Hij heeft last van depressies en angsten, loopt regelmatig rond met zelfrnoordgedachten, drinkt 
buitensporig veel alcohol en heeft sterk de neiging oin zichzelf te verwaarlozen. 
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4.6 PREVENTIE SEKSUEEL MISBRUIK 

Door het ministerie van Justine is een vraag gefonnuleerd aangaande preventieve 

beleidsmaatregelen die mogelijk zijn om seksueel misbruik van minderjarige allochtone jongens 

effectiever te kunnen signaleren en aan te kunnen pakken. In de inleiding is reeds opgemerkt dat 

het in kaan brengen van dergelijke maatregelen niet eenvoudig is en dat in het onderhavige 

onderzoek de preventieve maattegelen geen focus van aandacht zijn geweest. Niettemin wordt in 

deze paragraaf kort ingegaan op de informatie die in dit onderzoek tijdens gesptekken naar voren is 

gekomen over de preventieve of andere maatregelen om seksueel misbruik aan te pakken. 

De in dit onderzoek aangetroffen maatregelen bij de politieregio's, afdelingen jeugd- en 

zedenzaken, verschillen per regio. Zo probeert men bllvoorbeeld in regiopolitie Zuicl-Oost de 

afstand tussen de jeugd en de politic te verldeinen door kinderen te stimuleren om politie-agenten 

aan te spreken. Kinderen kunnen een kwartetspel van de sttipfiguren Nick en Linda bij elkaar 

sparen door de politic op swam aan te spteken. Overigens meet worden vomeld dat men binnen 

Jeugd en zedenafdelingen doorgaans sceptisch is over het effect van dergelijke campagnes. 

Een vombeeld van een niet zozeer preventieve als wel pro-actieve manier van aanpaldren van 

seksueel misbruik is het in noofdstuk 1 aangehaalde opsporingsonderzoek van regiopolitie midden-

Twente, afdeling jeugd en zeden (Bokdam eta, 1997). Begin jaren 80 werd door de politic niet 

actief geinvesteerd in opsporing en ondemoek inciien er onvoldoende opsporingsindicatie was, dat 

wil zeggen indien er slechts melding gedaan werd van selcsueel misbruik. Onderzoek weld ingesteld 

als Cr minimaal een aangifte was van seksueel misbruik. Dit afwachtende beleid worth steeds vaker 

omgezet in een actief opsporingsbeleid waarbij, zoals in regiopolitie midden-Twente, niet won't 

afgewacht tot er daadwerkelijk aangiften worden geciaan. In de verslaglegging van dit 

opsporingsonderzoek werd geconcludeerd dat "deze voor het bureau Jeugd en zeden niet zo vaak 

toegepaste recherchematige aanpak van zaken in de praktijk goed toepasbaar bleek." 

Ondanks de regionale inspanningen om selcsueel misbruik van jeugdigen beter aan te kunnen 

paklcen, hebben de politieregio's sterk het gevoel dat seksueel misbruik van jeugdigen zich in een 

schemergebied afspeelt, waar zij onvoldoende zicht op hebben. Slachtoffers van seksueel misbruik 

worden door plegers geintirnideerd en durven pas aangifte te doen als zij emotioneel en psychisch 

volledig in de knoop zitten of wanneer ze zich volledig aan de machts- en invloedsfeer van de 

pleger hebben weten te onttrekken. In ons onderzock is gebleken (lac 14% van de jongens 

gem iddeld 9 jaren later pas aangifte hebben durven te doen. 

In her rapport van regiopolitie midden-Twente worden het geven van voodichting op scholen, 

het aanstellen van zogenaarnde 'jeugdagenten' en het wijkgericht werlcen voorgesteld als preventimie 

maatregelen om jongeren die een risico vormen om slachtoffer te worden van seksueel misbruik, 

sneller te kunnen signaleren en daardoor eerder te kunnen ingallpen. Met betrekking tot het geven 

van voorlichting aan jeugdigen als prftnaire preventie ter voorkoming van seksueel misbruik, 

worden de effecten niet eenduidig als winstgevend beschouwd. De kritiek op deze vorm van 



Aard en omvang seksueel tnisbruik en prostitutie minderjarige allochtone jongens 	 61 

preventie richt zich voornamelijk op het feit dat vooral jonge kinderen cognitief onvoldoende in 

staat zijn om seksueel misbruik in al z'n verschijningsvormen als zodanig te herkennen en vaak 

tijdens het misbruik nauwelijks weeistand kunnen bieclen tegen degmoming-technieken van de pleger 

(zie Bullens, 1995). 



DEEL II 

PROSTITUTIE MINDERJARIGE 

ALLOCHTONE JONGENS 



HOOFDST1UK 5 PROSTITUTIE VAN MINDERJARIGE ALLOCHTONE JONGENS 

Een zoekslag naar intemationale artikelen en boeken over prostitutie in de periode tussen 1992 en 

augustus 2001 leverde 7 treffers op over minderjarige mannelijke prostitues, waarvan 1 de etniciteit 

belicht. Ter vergelijking, in dezelfde periode verschenen 23 publicaties over minderjarige 

vrouwelijke prostituees, waarvan 3 de etniciteit belichten15. De Nederlandse Bibliografie Sociale 

Wetenschappen (NBsw) leverde 11 publicaties op over jongensprostitutie en 4 over 

meisjesprostitutie. 

In mei 1988 merkte raadslid Van Schijndel (Links Ald<oord) in een notitie aan de Amsterdamse 

gemeenteraad op dat er binnen het Amsterdamse prostitutiecircuit een groep jongens werkzaam 

was in de 'ongebonden' (= buiten de seksclubs) prostitutie (Buijs, 1988). Het zou hierbij gaan om 

zo'n 150 tot 200 jongens in de leeftijd van 15-25 jaar. Van Schijndel pleitte voor nader onderzoek 

naar de achtergronden en de kenmerken van deze grcep om meer opvang en betere hulpverlening 

tot stand te kunnen brengen. Systematisch onderzoek naar jongensprostitutie was schaats en de 

informatie beperkte zich voornamelijk tot prostitutie vanuit bars en in clubs. Uit die tijd dateert 

bijvoorbeeld het op de Nederlandse situatie toegespitste onderzoek van Van der Poel (1991, 

onderzoeksperiode eind 1984 - 1986). 

De noodzaak om meer zicht te krijgen op jongensprostitutie werd ingegeven door een aantal 

ontwikkelingen, namelijk het toenemende gevaar van HIV-besmetting, de initiatieven tot het 

opheffen van artikel 250bis van het Wetboek van Straftecht (het zogenoemde 'bordeelverbod', zie 

tekstblok voor nadere toelichting), intemationalisering van de prostitutie (migrantenprostitutie, 

sekstoerisme, handel in vrouwen en jongens) en de toenemende publieke aandacht voor 

minderjarigen in de prostitutie en kinderpomo. 

In Hoofdstuk 5 volgt een beknopte beschouwing van de literatuur. Voor een uitgebreide 

beschrijving van het jongensprostitutiecircuit zie Korf, Nabben en Schmuders, 1996 en Van Gelder, 

1998. Hoofdstuk 6 beschrijft de informanten die ten behoeve van dit onderzoek zijn benaderd. In 

Hoofdstuk 7 wordt verslag gedaan van de informatie van de informanten over de aard en omvang 

van jongensprostitutie. In Hoofdtsuk 8 tenslotte volgt een samenvatting van de belangrijkste 

resultaten. 

is Geraadpleegde databases: PsychuvFo Database Record, 2000 APA & ERIC. Zoektermen: prostitution - boys (girls) - 
ethnicity. 
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Het bordeelverbod 

In oktober 2000 is het bordeelverbod opgeheven met de volgende zes hcofcldoelstellingen: 1) 
beheersing en regulering van exploitatie van vrijwillige prostitutie; 2) verbetering van de 
bestriiding van onvrijwillige prostinatie; 3) bescherming van rnindedarigen tegen seksueel 
misbruilc; 4) verbetering van de positie van prostituees; 5) bestrijding van aan prostitutie 
gekoppelde ctiminele randveischijnselen en 6) het tegengaan van illegaliteit in de pnostitutie. 

De plannen rond deze wetswijziging hebben vooral bij hulpverleningsinstellingen, 
clubexploitanten en prostitue(e)s nogal wat stof doen opwaaien. Zo wordt vanuit de 
hulpverlening opgemerkt dat het opheffen van het bordeelverbod eerder gericht is op 
"ontvlechting van crirninaliteit en legaliteit, en op beheersbaarheid." Het doel am de positie 
van prostituees te verbeteren, onder andere als het gaat om de arbeids-voorwaarden en de 
rechtspositie, lijkt uit het cog te worden verloren (stichting Prostitutie erojecten, SPP, 1999). 

Ten eerste omdat landelijk steeds minder middelen beschikbaar worden gesteld om 
prostitue(e)s bijvoorbeeld te kunnen mobiliseren en voor te lichten over hun rechten en 
plichten. 

Ten tweede omdat afschaffing van het bordeelverbod niet zonder meer pervecdeven biedt 
voor verhetering van de Nederlancte prostituee. 

Naar aanleiding van deze wetswijziging is in 1999 een 3-tal onderzoeken opgestart in opdracht 
van het Ministerie van Justine. Het eerste onderzoek betreft een studie naar de feitelijke 
prostitutiesituatie in alle gemeenten in Nederland, de zogenoemde Profeitstudie of nukneting, 
vooraf aan de invoering van de nieuwe wetgeving die de opheffing van het algemene 
bordeelverbod regelt (Visser, Oornens & Bcerman, 2000). net tweecle is eenvervolgonderzcek 
van genoemde hroleit-studie met als belangrijkste doelstelling om te achterhalen op welke 
wgze de Larxlelijke richdijnen ten aanzien van het prostitutiebeleid op regionaal en lokaal 
niveau warden uitgevoercl en gecoordineerd (Venicz, Nencel & Visser, 2000). Het derde 
onderz.oek betreft een studie naar de werkbeleving, het psychosociaal welzijn, de gezonclheid 
en de sociale positie van prostimees ten gevolge van de wetswgziging (Venicz & 
Vanwesenbeeck, 2000). Opvallend is dat in de 3 genoemde studies de aandacht overwegend 
uitgaat mar de positie van vrouwelijke prostituees. 

5.1 OMVANG JONGENSPROSTITUT1E 

Over de achtergnonden en de kenmedcen van jongens in de prostitutie, kan men zich intnicklels een 

redelijk beeld vormen (Van Gelder, 1998; Karl et at, 1999); over de omvang van de 

jongensprostitutie in Nederland blijft men daarentegen speculeren. Een aantal factoren ligt hieraan 

ten giondslag. Ten eerste is onderzoek naar prostitutie in Nederland nog overwegend op vrouwen 

gericht, waardoor zicht op de omvang van het jongensprostitutiecircuit nog steeds ontbreekt. 

Ten tweede is de omvang van jongensprostitutie lastig vast te stellen, orndat de meeste jongens zich 

informeel (lees: onzichtbaar) in het prostitutiecircuit bewegen. Enerzijds heeft dit te maken met de 

illegaliteit van een grote gnoep jongens en anderzijds met het taboe op het hebben van betaalde seks 

met mannen, waardoor jongens niet (snel) zullen toegeven dat ze in de prostitutie zitten (Van der 

Poe!, 1991): "In mijn cukuur is het tam- op seks met mannen groat. Eigenhjk is dat vreemd, want 

veel Arabische mannen hebben wel eens selcs gehad met een man. In Marokko kom je voor je 

huwelijk Met in aanraking met meisjes en dus doen jongens het met elkaar" (Smit, 1996, p27). 

Jongens praten onderling Met openlijk over hun seksuele contacten met IcLanten omdat het niet iets 

is am trots op te zijn als "je je seksueel laat gaan met een oude man" (Van de Lagemaat, 1989). 
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Buiten het prostitutiecircuit zijn de jongens helemaal niet geneigd om over hun leven in de 

prostitutie te praten vanwege de dubbele stigmatisering: "Je bent het laagste van het laagste, hoer en 

homo" (Van de Lagemaat, 1989, p230). Door deze dubbele stigmatisering ervaren jongens een 

belemmering om zich tot de hulpverlening te wenden. 

Vooral prostitues uit islamitische landen zoals Marokko en Turkije, waar het hebben van 

homoseksuele contacten bij wet is verboden (cinibulak & Ozkaya, 1997), zijn sterk geneigd om 

vanuit schaamte hun homoseksuele contacten voor de buitenwereld te verzwijgen (Danz & Vogels, 

1994; Smit, 1996) en binnen de prostitutiewereld vol te houden heteroseksueel te zijn (Beth, 1995). 

Marokkaanse prostitues die al openlijk praten over hun seksuele activiteiten, benadrukken de 

actieve rol tijdens de seks omdat "een Maroldcaan die zich laat neuken een mietje is" (Van Gelder, 

1998). Voor andere buitenlandse jongens, zoals jongens uit Oost-Europa, lijken de homoseksuele 

contacten met minder een geheim: "Af en toe geniet ik er oak van ... maar dat mogen de andere 

Roemenen met weten, anders schelden ze me uit voor flikker, wat ik niet zo goed snap, we doen 

tenslotte allemaal hetzelfde" (Amoc, 2000). 

Ten derde is het prostitutiecircuit sterk in beweging en varieeit het circuit in aantal en etniciteit. In 

1990 bijvoorbeeld werden in toenemende mate illegale Oost-Europese jongens, voornamelijk 

afkomstig uit Roemenie, Polen en Tsjechie gesignaleerd die in de Nederlandse straatprostitutie 

onderdoken (Korf et al., 1996). In '94- 95 zou het aantal Roemeense jongens nog steeds stijgen, 

terwijI vele andere Oost-Europese jongens gnotendeels uit de Amsterdamse prostitutie verdwenen. 

Ondanks het hoge dark number zouden er volgens Van Gelder (1998) naar schatting minimaal 3000 

jongens op jaarbasis in de prostitutie werken. Dit aantal is gebaseenzl op tellingen verricht in 1994 in 

de steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Van Gelder kwam in deze steden uit op een 

geschatte aantal van 1850 jongens (meerder- en mindetjarig, autochtoon en allochtoon) die zich in 

het prostitutiecircuit zouden begeven. Op een studiemiddag van het marokkaanse welzijns 

werkersoverleg (mwwo) in 1996 stelde Bellaart dat de meerderheid van de minderjarigen in de 

prostitutie een jongen is, van wie 10 tot 30 procent van Marokkaanse afkomst (Stavenuiter, 1997). 

Waar deze percentages op zijn gebaseerd is evenwel onduidelijk. 

Verondersteld dat genoemde percentages de ware omvang en verhoudingen benaderen, 

betekent dit dat het aantal Marokkaanse jongens minimaal 150 zou zijn. Dit cijfer is het resultaat 

van de volgende extrapolatie: Venicz en Vanwesenbeeck (1998) schatten het aantal mindeijarige (< 

18 jaar) meisjes tussen 1000 tot 1500 dat jaarlijks in de prostitutie zou werken. Indien, zoals Bellaait 

stelt, de meerderheid van de minderjarigen in de prostitutie een jongen is, ligt het aantal 

minderjarige jongens in de pnastitutie op tenminste 1500. Hiervan zouden tenminste 150(10%) van 

Marokkaanse afkomst zijn. 
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5.2 LEEFTIJD EN ETNICITEIT PROSTITUES 

Migratieprostitues zwerven door diverse Europese landen, waarbij Nederland, Duitsland,13elgie, 

Frankrijk, Engeland en Zwitserland het meest warden aangeclaan (Van de Lagemaat, 1989; Amoc, 

2000). In samenhang met deze migratiestromen worth een groei geconstateerd van het aantal 

jongensprostitutie-netwerken in Nederland, Belgie, Engeland en Duitsland (De Bruijn, 1996). De 

vraag naar steeds jongere jongens zou toonaangevend zijn voor de exploitatie van met name illegale 

Oost-Eunopese en Marold(aanse jongens die over het algemeen jonger zijn dan 16 jaar wanneer zij 

voor het eerst met prostitutie in aanraking komen (Amor , 2000). Volgens Van Outsem (Van 

Kerkhof, 2000) zouden de meeste Marokkaanse jongens rond bun 16de jaar met de prostitutie-

activiteiten stoppen, omdat ze er Met zoveel voor zouden voelen om in de 'echte' homopnostitutie 

terecht te komen. 

Eerder is aangegeven dat in het jongensprostitutiecircuit illegale Oost-Europese jongens zijn 

aangetroffen, afkomstig uit Roemenie, Polen en Tsjechie (Korf et al., 1996). In deze groep 

migratieprostitues zouden zich tevens kleinere aantallen jongens ophouden uit West Europa (met 

name Duitsland, Belgie, Italie en Spanje) en Noord-Afrika (met name Marokko, Tunesie en 

Algerije) (Van de Lagemaat, 1989; Korf et aL, 1996; Van Gelder, 1998; Amoc, 2000). 

Naast de migratieprostitues worden tevens verschillende allochtone groepen jongens van 

Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst gesignaleercl (Van Gelder, 1995). 

Manokkaanse en Turkse prostitues worden—mede door het relatief anonieme karakter vaker in de 

straatpnastitutie clan in de clubs aangetroffen en hebben vaak hun eigen Iclantenlaing. Surinaamse 

en Antilliaanse jongens werken meer in clubs (Van de Lagemaat, 1989). 

5.3 RISICOFACTOREN 

In onderzoek worden diverse factoren aangehaald die de kans op prostitutL zothien vergroten. 

Selcsueel misbruik is een van die factoren. Verondersteld worth dat seksueel misbruik in de vroege 

kinderjaren de kans op revktimisatie en prostitutie vergnoten (zie bijv. Men, 1980; Silbert & Pines, 

1983; Krahe, Scheinberger-Olwig, WaizerthOfer & Kolpin, 1999). Beth (1995) komt in zijn 

onderzoek tot de conclusie dat maar liefst 80% van de prostitues vroeger (tot 13-jarige leeftijd) 

selcsueel misbruikt zou zijn. Eenduidig is deze samenhang echter niet. In een groot aantal andere 

onderzoeken worth gesteld (rat mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik op latem leeftijd een 

grotere kans hebben om zelf te gaan misbruiken (Faller, 1990; Finkelhor, 1990; Van Outsern, 1990) 

en/of betrokken te raken bij andere anninele activiteiten (Rivera & Widom, 1990). 

De in de prostitutie literatuur veruit meest genoemde risicofactor voor prostitutie is een acute 

financiele crisis. Bij de meeste jongens komt deze financiele crisis voott uit dak- en thuisloosheid. 

Oak- en thuisloosheid Lan derhalve worden gezien als de meest belangrijke factor die de Fans op 

prostitutie vergroot (Watkins & Bentovim, 1992; Bullens & Van Horn, 2000). Volgens schattingen 

telde Nederland in de herfst van 1999 ongeveer 3.500 dak- en thuisloze jongeren in de leeftijd van 
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15-23 jaar (Koff, Diemel, Riper, & Nabben, 1999). Dit aantal is gebaseerd op informatie over het 

aantal thuislozen uit een steekproef van 16 lokale gemeenten (expertschattingen). Naar schatting 

bestaat 80% van de zwerfjongeren uit jongens en is grofweg 50% van allochtone, vooral 

Surinaamse of Marokkaanse afkomst. Turkse zweftmgeren worden niet of nauwelijks gesignaleerd. 

Een deel van deze zwerfjongeren zou zich in het Nederlandse prostitutiecircuit begeven (Don 

Bosco Jonathan, 1999; Korf et al. , 1999). Onduidelijk is echter hoe groot deze groep is en welke 

allochtone groepen als zwerfjongeren in de prostitutie belanden. Voor minderjarige vrouwelijke 

prostituees zou, in overeenstemming met bovenstaande, dak- en thuisloosheid ook een belangrijke 

risicofactor zijn (zie bijvoorbeeld Venicz & Vanwesenbeeck, 1998; Bullens & Van Horn, 2000). 

Venicz en Vanvvesenbeeck constateren daarbij geen opvallende verschillen tussen autochtone, 

allochtone en recent gelmmigreerde meisjes. 

Illegale jongens vormen in het prostitutiecircuit een andere groep. Ook bij deze jongens lijken 

het zwervend bestaan en de financiele nood het risico te vergroten om in de prostitutie te belanden. 

De meeste jongens en met name jongens uit Oost-Europa verlaten hun land vooral om politiek-

culturele (homoseksuele intolerantie) en andere redenen zoals het ontlopen van militaire dienst of 

het op de vlucht zijn voor justitie. Door veldwerkers wordt een stijgend aantal homoseksuele 

jongens gesignaleerd dat in Nederland asiel aanvraagt vanwege de seksuele intolerantie in hun eigen 

land. Door de strenge asielprocedure duurt de behandeling en acceptatie van de aanvraag echter 

enkele maanden. In afwachting van deze beslissing neemt de kans toe dat deze jongens in de 

prostitutie belanden om te overleven en dat zij er uiteindelijk ook in blijven hangen (Amoc, 2000). 

Belangrijk is om te benadrukken dat niet alle jongens uit nood in de prostitutie belanden. Een 

aantal jongens voelt zich aangetrokken tot het nachtleven of willen hun eigen seksualiteit ontdekken 

(thrill seeking). Van de Lagemaat (1989) schets hierbij een beeld van jongens die grotendeels buiten 

de grote stad zijn opgegroeid en opeens deel uitmaken van een opwindend verboden bestaan in de 

grote steden. Ook het hebben van een leuke bijverdienste of het op een relatief eenvoudige manier 

om aan geld te komen worden als redenen aangehaald om zich in het prostitutiecircuit te begeven 

(Van de Lagemaat, 1989). Het onderhavige onderzoek richt zich met name op de minderjarige 

allochtone jongens die zich (om welke redenen dan ook) in meer of mindere mate tonvrijwilligt 

prostitueren. 

5.4 PROSTITUTIEPERIODE 

De eerste aanraking met de prostitutie kan op grofweg 3 manieren geschieden. Of de jongens 

worden via een proces van voorbereiding en planning (gmoming)gerektuteerd, of de jongens vinden 

op eigen initiatief hun weg naar de prostitutie of ze worden direct benaderd door klanten. 

Sommige jongens worden door vrienden of goede bekenden die reeds in de prostitutie zitten, in 

contact gebracht met clubexploitanten (grooming, Bullens, 1996a). Deze ivriended wordt een hoge 

beloning in het vooruitzicht gesteld als zij nieuwe jongens aanbrengen. Nieuwe jongens blijken zeer 

gevoelig voor de soms extreme druk die op hen wordt uitgeoefend. Vaak speelt het persoonlijke 
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contact hierbij een grote nol (peergroup dynamics). Clubeigenaren lcunnen zelf ook actief zijn in het 

rekruteren van jongens. Ze benaderen nieuwe jongens soms als Idant op straat of in een bar en 

stellen hen na verloop van tijd voor orn bij hen in de club te gaan werken. Soms gebeurt het ook 

cLat exploitanten op zoek gaan mar een nieuw vriendje dat later wordt 'uitgenocligd' om in de club te 

gaan werken (Van de Lagemaat, 1989). Een laatste manier waarbij duidelijk sprake is van grooming is 

de handel in buitenlandse, vooral Oost-Europese en Noord-Afrikaanse jongens. Onder valse 

voorwendselen (bijv. mooie vakanties of een goed betaalde baan) worden jongens illegaal naar 

Nederland gesmokkeld en belanden ze al dan niet onder dwang in de prostitutie. 

Jongens komen op eigen initiatief in aanraking met de prostitutie door op advertenties in 

dagbladen, homogidsen of pomoperiodieken te reageren (Van de Lagemaat, 1989) of doelgericht 

klanten op te pikken op het station of in een bar (Van der Poe!, 1991). Een deel van de jongens 

wordt (toevallig) aangesproken door klan ten als zij zich op prostitutielocaties bevinden. 

Sommige zwenende prostitues vinden onderdak in de club waar ze werken of huren 

gezamenlijk een !carnet Een deel van hen worth door klanten in huis genomen waar ze - al dan niet 

tijdelijk - kost en inwoning aangeboden Icrligen in ruil voor selcsuele tegenprestaties. De inwoning 

bij deze zogenaamde suganladdies is voor veel jongens aantrekkelijkerdan het rondhangen in parken, 

bosjes en rond het Centraal Station (De Bruijn, 1996). Ook komen de jongens vaak bij deze 

mannen terecht omdat zij niet naar officiele hulpverleningsinstanties durven te gaan. 

Op termijn zien de jongens zich om verschillende reclenen genoodzaakt hun !even anders in te 

richten. Voor sommige jongens geldt dat zij willen stoppen met het prostitutieleven omdat hun 

inkomsten afnemen. De jongens worden ouder of zijn er door het gebmik van drugs slechter uit 

gaan zien, met als gevolg dat zij minder in trek zijn bij klanten. Ofschoon veel prostitues geen 

toekomst voor zichzelf zien in de prostitutie, hebben ze weinig altematieven. Bovenclien geeft een 

Foot deel van hen aan dat het geld dat zij verdienen in de prostitutie een verslavende werking heeft 

(Vercaigne, 1995). 



HOOFDSTUK 6 METHODE VAN ONDERZOEK 
• 

6.1 DEFINITIES 

Ter afbakening van het onderzoek wordt een aantal begrippen gedefinieerd en de doelgroep 

gespecificeerd. In dit hoofdstuk wordt de groep minderjarige allochtone prostitues belicht. 

Een minderjarige is volgens de wet een persoon jonger dan 18 jaar. 

Er bestaan verschillende definities voor het begrip allochtoon. Er kan worden uitgegaan van de 

nationaliteit van een persoon. De definitie brengt echter complicaties met zich mee zoals 

naturalisaties, keuze van nationaliteit van de kinderen en dubbele nationaliteiten van e'en persoon. 

Vaker wordt daarom het geboorteland van de persoon zelf of van de oudets gebruikt als criterium. 

In navolging van het CBS wordt in dit onderzoek de zogenoemde 'ruime' definitie gehanteerd 

waarbij een persoon als allochtoon wordt beschouwd als hij/zij in het buitenland is geboren ofwel 

waarvan ten minste een van de ouders in het buitenland geboren is. In dit onderzoek wordt voorts 

de term etniciteit gehanteerd ter aanduiding van het land van herkomst. 

Een onastitue(e) is een persoon die seksuele diensten verleent aan veischillende anderen om geld 

of andere materiele zaken te verkrijgen. In dit onderzoek gaat de aandacht uit naar minderjarige 

jongens in de prostitutie. De prostitutie kan structureel of incidenteel zijn. Minderjarige jongens (en 

meisjes) die zich aanbieden als prostitue(e) zijn niet strafbaar. Strafbaar zijn degenen die gebruik 

maken van de aangeboden diensten van jongens en meisjes jonger dan 16 jaar. Een klant die 

seksueel contact heeft gehad met een minderjarige jongen of meisje tussen de 12 en 16 jaar kan 

strafrechtelijk worden vervolgd wanneer wettelijke vertegenwoordigers of de Raad voor de 

Kinderbescherming namens de minderjarige een ldacht indienen (zgn. 'Idachtvereiste 1)16 . Seksuele 

contacten met jongens en meisjes onder de 12 jaar zijn zonder meer strafbaar. 

6.2 BESCHRIJVING STEEKPROEF 

Ten behoeve van de informatie over de prostitutie van allochtone jongens zijn de prostitutie-teams 

van 20 politieregio's benaderd. Van deze politieregio's hebben 11 hun medewerking aan het 

onderzoek verleend (responsepercentage: 55%). Redenen dat een aantal politieregio's niet aan het 

onderzoek heeft meegewerkt, zijn divers. Een aantal heeft aangegeven geen tijd te hebben vanwege 

structurele onderbezetting of vanwege een interne verhuizing of reorganisatie en andere 

politieregio's hebben na meerdere contactpogingen van de onderzoekers niet gereageerd. Tevens 

hebben meegewerkt aan dit onderzoek: 5 hulpverleningsinstellingen en 2 instellingen die onderzoek 

doen en/of trainingen, adviezen verzorgen en voorlichting geven aan hulpverleners die werkzaarn 

zijn in de prostitutie. 

1 6  In de prostitutie -wetgeving is in tegenstelling tot de zedeliiicheidswetgeving het idachtvereiste vanaf oktober 
2000 komen te vervallen. 
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Gebleken is dat de informatie afkomstig van met name de 5 hulpverleningsinstellingen 

doorgaans veel uitgebreider en specifieker is dan infomiatie van de aan de prostitutie verbonden 

instellingen en informatie afkomstig van de prostitutie-teams in de politieregio's. Om meet zicht te 

krijgen op de hulpverlening die aan jongens in de prostitutie wordt gegeven, volgt een korte 

beschrijving van de hulpverleningsinstellingen die aan het onderzoek hebben meegewerkt en hun 

reactie op het onderzoek. 

Hulpverlenings-instellingen  

De meeste hulpverleningsinstellingen op het gebiecl van prostitutie werken volgens de irred-Bad-

Brood' fonnule. Prostitue(e)s die hiervan gebruik maken, luligen iets te eten en drinken, kunnen 

douchen en bun kleren woven. Ms prostitue(e)s geen onderdak hebben kan worclen gezorgd voor 

nachtelijke opvang, bilimorbeeld bij het Leger des Hells. De meeste instellingen verzorgen thema-

avonden of voorlichtingsbijeenkomsten over bijvoorbeeld Euv/Aids, SOKS, drugs, bieden hulp bij 

het zoeken naar een postadres en geven (sociale) ondersteuning, bijvoolbeeld in de vorm van 

inloopavonden. Indien nodig worclen prostitue(e)s voor medische zorg doorvemezen naar andere 

instanties, bijvoorbeeld naar de Prostitutie Passanten Polikliniek (PPP), een afdeling van de 

plaatselijke GG&GD, en de Kruispost of de witte Jas, die medische hulp bieden aan niet-

verzekerden. Vrijwel alle instellingen werken op lokaal, regionaal en/of intemationaal samen met 

andere instellingen om bijvoorbeeld HIV- en soA-preventiestrategieff n te ontwikkelen of te 

verbeteren. Vaak is deze samenwerking noclig vanwege de sterk toegenomen mobiliteit en rnigratie 

van prostitue(e)s. 

Alle hulpverleningsinstellingen steken veel tijd in veldwerk, het opzoeken van de prostitue(e)s 

op hun werklocatie, omdat prostitue(e)s niet of nauwelijks uit durven te komen voor hun beroep. 

Er be.s.taat tevens een sterk wantrouwen ten aanzien van elke vorm van hulpverlening en autoriteit. 

Zonder uitzondering melden de in dit onderzoek betrokken hulpverleningsinstellingen dat zich 

ieder jaar steeds meet (illegale) prostitue(e)s aanmelden en dat er onvoldoencle mensen beschikbaar 

zijn om het werk goed te kunnen doen. Her gevolg is onder andere dat registratie en 

dossiervorming achterwege blijft en dat een aantal prostitue(e)s niet kunnen worden geholpen. 

Sommige instellingen vvilden in eerste instantie geen meclewerking aan het onderzoek verlenen 

vanwege de structurele onderbezetting in de beueffende instelling en vanwege de frustratie dat er 

blijIcbaar wel geld besehilcbaar is on) onderzoek re starten naar "de aard en omvang van ...", terwift 

men in het hulpverleningsveld elk jaar opnieuw de subsidie meet zien binnen te halen om het 

volgende jaar wederom veldwerkzaamheden uit te kunnen voeren. Andere instellingen zien het 

belang van dergefijk onderzoek in en hopen op deze manier meer aandacht te krijgen voor jongens 

in de prostitutie. 

Arnstendams Oecumenisch Centrum - Deutscher Hilfsverein (Amoc-Diiv). Amoc is opgericht in 

1978 en biedt hulp aan in Nederland vencerencle buitenlanclers met chugsproblemen. DHV is in 1882 
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opgericht en helpt Duitseis die in Nederland in de problemen zijn geraakt. Amoc en DHv hebben 

een gezamenlijk bestuur, clirectie en administratie. Clienten van Amoc zijn langdurige (intraveneuze) 

harddruggebruikers (veelal met psychiatrische stoomissen ten gevolge van druggebruik), 

minderjarige weglopers, psychiatrische patienten en prostitue(e)s. Prostitues die bij Amoc terecht 

komen, zijn overwegend Oost-Europees. 

Jonathan-project. Werkgroep Jonathan is een samenwerkingsproject tussen het Diaconie der 

Hervormde Gemeente te Amsterdam en stichting streetcomerwork (sscw). Het project heeft als 

doelstelling om met name sociaal kwetsbare jongens in de prostitutie te ondersteunen en hun 

zelfbeeld te versterken (empowerment). Werkgroep Jonathan biedt tevens een aanvullend programma 

van activiteiten aan. Jongensprostitues die bij werkgroep Jonathan terecht komen, hebben 

verschillende nationaliteiten, zoals West-Europees, Noord-Afrikaans en Latijns-Amerikaans. 

Jongens uit de West-Europese landen en met name Nederland vormen de grootste groep. 

stichting streetcomerwork (sscw) te Amsterdam verleent hulp aan mannen en vrouwen met 

problemen op het gebied van drugsgebruik en pnostitutie. Tevens wordt praktische hulp verleend 

aan dak- en thuislozen. Via inloopavonden en veldwerk proberen medewerkers van sscw hun 

doelgroep te bereiken. 

stichting Humanitas Rotterdam — Prostitutie maatschappelijk werk (PMW). PMW biedt zowel 

praktische als psychosociale hulp en ondersteuning aan (ex)-prostitue(e)s. Tevens verzorgt PMW 

trainingen aan hulpverleners, voorlichting aan instellingen en verstrekt informatie aan beleidsmakers 

en media. 

stichting Prostitutieprojecten  (spy). SPP biedt hulp aan Nederlandse en buitenlandse prostitue(e)s 

die in maatschappelijk en psychosociale nood verkeren en geeft informatie en advies als er 

problemen worden gesignaleerd. 

6.3 OPERATIONALISATIE 

Met behulp van de IJeugd Prostitutie checklist — inforrnanten versie' (JPc-1, zie bijlage E) is 

informatie over jongens in de prostitutie verzameld op de volgende gebieden: biografische en 

sociale anamnese van de prostitues, prostitutieperiode en hulpverlening/beleid. 



HOOFDSTUK 7 RESULTATEN 

In dit hoofdstuk wordt verslag geclaan van een kwalitatief onderzoek naar de aard en omvang van 

jongens in de prostitutie in Nederland. 

7.1 OMVANG JONGENSPROSTITUTIE 

Informatie over de omvang van de jongensprostitutie beperkt zich veelal tot aantallen die de 

informanten en met name de hulpverlenings-informanten binnen hun eigen instelling hebben 

geregistreerd. 

Bij de meeste politieregio's worden incidenteel minderjarige allochtone jongens gesignaleerd die 

zich mogelijk in het prostitutiecircuit begeven. Prostitutieteams van de politieregio's geven echter 

doorgaans te kennen dat er onvoldoende zicht is op de aard en omvang van met name de illegale 

(homo en pedo) prostitutiebranche. In sommige prostitutieteams buiten de Randstad (bijvoorbeeld 

Zeeland, Friesland) wordt zelfs aangegeven dat er "... tot op heden geen aanwijzingen zijn en 

meldingen of aangiften zijn gedaan van minderjarige (allochtone) jongens in de prostitutie." 

Redenen die de prostitutieteams aangeven voor het feit dat er geen of weinig zicht is op het 

prostitutiecircuit van allochtone jongens zijn divers. Een eerste reden is dat men met het oog op de 

privacywetgeving niet bevoegd is om persoonsgegevens te registreren. Len tweede reden is dat men 

zich voor en na het opheffen van het bordeelverbod op 1 oktober 2000 voornamelijk heeft 

beziggehouden met de gevolgen voor de meer zichtbare prostitutiecircuits (voornamelijk 

vrouwenprostitutie) en met het invoeren van een vergunningplicht voor seksclubs. Len derde reden 

die vaak genoemd wordt, is dat men een (groot) deel van de capaciteit van de zedenpolitie benut 

voor het opsporen en bestrijden van kinderpomo en het tegengaan van mensenhandel. Uit de 

Profeitstudie blijkt dat het opsporen van straatprostitue(e)s in veel politieregio's onder aan het 

prioriteitenlijstje staat (Visser et al., 2000). 

De meest recente schatting over de omvang van de jongensprostitutie is te vinden in de eerder 

genoemde Profeit Studie (Visser, Oomens & Boerrnan, 1999). Deze schatting is gebaseerd op 

tellingen die reeds waren verricht in 1994 (Van Gelder, 1998). Meer recente schattingen zijn niet 

voorhanden. In totaal zouden naar schatting minimaal 3000 jongens zich beroepsmatig, met 

regelmaat of bij gelegenheid bezighouden met prostitutie-activiteiten. In Den Haag zouden ruim 

150 jongens, in Rotterdam tegen de 500 en in Amsterdam ongeveer 1000 jongens in de prostitutie 

werken. In de Profeitstudie wordt niet aangegeven welke allochtone groepen jongens hier deel van 

uitmaken en hoeveel jongens hiervan minderjarig zijn. In Hoofdstuk 5 is door middel van 

extrapolatie het aantal minderjarige jongens geschat op tenminste 1500. Hiervan zou tussen de 10% 

en 30% van Marokkaanse afkomst zijn. 

De meeste hulpverleners hebben niet de indruk dat het aantal allochtone jongens in de 

prostitutie toe- of afneemt. Wel wordt opgemerkt dat de illegale jongens nog onzichtbaarder zullen 

worden als gevolg van het opheffen van het bordeelverbod. Mede door het toenemende gebruik 
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van Internet en mobiele telefoons Urn Idantcontacten te leggen, kunnen prostimes zach steeds meer 

aan het zicht onttrekken. Eenzelfde trend is voorspeld in de vrouwenprostitutie (Venicz & 

Vanwesenbeeck, 1998). 

7.2 LEEFTIJD EN ETNICITEIT PROSTITUES 

Naar schatting van de hulpverleners zijn veel jongens tussen de 12 en 16 jaar oud als zij voor het 

eerst met de prostitutie in aanraking komen. Een uitzondering hierop zijn de allochtone jongens 

van buiten de EU die op latere led/Ed naar Nederland komen en derhalve ouder zEn als zij in de 

prostitutie terechtkomen. Jongens zouden 18 jaar zijn of ouder als zij voor het eerst met de 

hulpverlening in aanraking komen. De meeste hulpverleners geven te kennen geen opvallende 

verschillen te constateren tussen illegale, allochtone en autochtone grbepen jongens enerzijds en de 

aanvangsleeftijd in de prostitutie en de leeftijd waarop hulpverlening worth gezocht ander/Eds. 

Zou er al sprake zijn van een verschil tussen bijvoorbeeld autochtone en allochtone jongens 

voor wat beta-elk de aanvangsleeftijd in de prostitutie, dan is het aannemelijk, zo worth aangegeven, 

dat met name autochtone jongens relatief jonger zouden zijn. De redenatie hierachter is dat 

autochtone jongens, vergeleken met de illebmle jongens uit biWoolbeeld Oost-Europa en jongens 

met een islamitische achtergrond, opgroeien in een cukuur waarin veel liberaler worth aangekeken 

tegen en omgegaan wordt met seksualiteit en homoseksualiteit, en zij derhalve ook eerder in 

aanraking kunnen komen met homo- en pedoseksuelen. Dit staat haaks op de literatuur waarin 

worth gesteld dat homoseksuele contacten in islamitische Linden eveneens vaak voorkomen. De 

venneende liberalere hooding ten aanzien van homoseksualiteit in het westen vergeleken met de 

islamitische landen lijkt meet van toepassing op het woord cLan op de dead: homoseksuele 

contacten komen wel voor, er wordt alleen niet over gesproken. 

Uit eerder onderzoek en op grond van de informatie van hulpverleners wordt duidelijk dat het 

prostitutiecircuit een heterogene groep is bestaande nit jongens met diverse nationaliteiten. De 

meeste hulpverleners geven te kennen dat het zeer lastig is om de omvang van deze groepen 

jongens vast te stellen yanwege de grote mobiliteit. Kenmerkend voor bijvoorbeeld de meeste 

West- en Oost-Europese jongens is dat zij als twitter illegale migratieprostitues door diverse 

Europese landen zwerven, waarbij Nederland, Duitsland, Belgie, Frankrijk, Engeland en 

Zwitserland het meest worden aangedaan (Van de Lagemaat, 1989; Amoc, 2000). 

Om toch enigszin.s zicht te knjgen op het aantal jongens per etnische groep is op basis van 

cijfennateriaal, merendeel afkomstig uit jaarverslagen van de in dit onderzoek betrokken 

hulpverleningsinstellingen, in Tabel 7.1 een overzicht gegeven van aantallen prostitues naar 

etniciteit. 

Volgens de Vreemdelingenwet hebben rnertsen uit landen die het verdrag van Schengen hebben ondertekend, geen 
verblijfsvergunning nodig om zich in Nederland te kunnen vestigen. Desondanks skit het niet in bezit zijn van een 
verbligavergunning de meeste deuren als het gaat om werken, wonen en verzekeren. 
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Tabel 7.1 Mannelijke prostitues in hulpverleningsinstellingen naar etniciteit  
Amoc18  Jonathan Amoc28  Jonathan21  Pmw22  Amoc23  
'96 	19  '95-'96 '97 	'96-'98 	'99 	'99 

Afrika 
Marokko 

Turkije 
Algerije 
Tunesie 

Iran 
Afrika alg. 

subtotaal 
Z-Amerika en Caraib. 

Suriname 
Ned. AntiIlen 

Colombia 
Cubaans 

Cara'ben alg.  
subtotaal 

Azie 
Indisch 

subtotaal 

2 
1 
5 
3 

1 

1 

1 
1 

45 
45 

7 

8 

3 
1 
3 

11 
7 
1 

7 	19 

Oost-Europa 
Roemenie 182 	- 	40- 	1 	123 

	

Polen - 	- 	6- 	- 	38 

	

Armenie - 	- 	- 	- 	1 	- 

	

Tsjechie - 	- 	3 - 	- 	22 

	

Oost-Europa alg. - 	- 	20- 	- 	- 
subtotaal 182 	- 	69 - 	 2 	183 

W/Z-Europa 

	

Nederland - 	18 	- 	- 	42 	- 

	

Duitsland - 	8 	46- 	1 	20 

	

Engeland - 	5 	3 - 	- 	2 

	

Frankrijk - 	3 	3 - 	- 	- 

	

Belgie - 	1 	- 	- 	- 	- 

	

Spanje - 	1 	- 	- 	- 	- 
Italie 	- 	- 	10- 	- 	1 

	

Oostenrijk - 	2 	2 - 	- 	- 

	

West-europa alg. - 	- 	- 	129 	- 	- 
subtotaal - 	38 	64 	129 	43 	23  

Totaal 182 	52 	133 	181 	82 	200 

Bij Tabel 7.1 kan een aantal opmerkingen worden geplaatst. De eerste opmerking betreft de 

allochtone en/of illegale groepen jongens per instelling. Amoc biedt hulp aan Duitsers in nood en 

de geregistreerde prostitues in het bestand van Amoc zijn voornamelijk van Oost-Europese 

afkomst. Ofschoon werkgroep Jonathan en PMW zich niet op een specifieke doelgroep richten 

lijken ze wel andere allochtone en/of illegale groepen te bereiken. Zo is bij werkgioep Jonathan het 

18  Jaarverslagen van Amoc zijn op intemet beschikbaar vanaf 1996: www.amoc.demon.nl . De rapportage over aantallen 
jongens in de prostitutie naar etniciteit wisselt per jaarverslag. Zo wordt in het jaarverslag uit 1998 geen melding gemaakt 
van aantallen prostitues naar aficomst. 
19  In het verslag van werkgroep Jonathan wordt vermeld dat de meeste jongens (71%) afkomstig zijn uit West-Europa en 
met name uit Nederland. Vijfentwintig procent van de jongens is afkomstig uit Noord-Afrika en 4% uit Zuid-Amerika. 
20 In het jaarverslag van 1997 is een tabel opgenomen waarin onderscheid is gemaakt tussen geslacht en etniciteit. 
Aangegeven is dat 46% van de dienten (zowel man als vrouw) in de prostitutie werkzaam is. Om een idee te krijgen van 
het aantal prostitues naar etniciteit is het aantal vermelde mannen per etniciteit vermenigvuldigd met 46/100. De 
resultaten staan vermeld in Tabel 7.1 
21  werkgroep Jonathan (1999). 
22  prostitutie maatschappelijk werk (Pmw). Aantallen hebben betreldring op dienten aan wie intensieve psychosociale en 
materiele hulpverlening is verstrekt en uit veldcontacten op het centraal station in Rotterdam. 
23 Aantallen uit het jaarverslag 1999 die in Tabel 7.1 staan weergegeven, zijn afgeleid van staafdiagrammen uit het 
jaarverslag en kunnen enigszins afwijken. 
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aantal clienten uit West- en Zuid-Europa en diverse Afiikaanse lanclen het grootst. Plt/W heeft 

vooral Surinaamse, Marokkaanse en Turkse clienten. 

Iiierop aansluitend, wordt opgemerkt dat het er op lijkt dat door de hulpverlening aan een 

specifieke doelgroep, zoals de hulpverlening van Amoc aan Duitse en Oost-Europese jongens, 

meer jongens uit deze groep worden bereikt en derhalve zichtbaarder worden. Hit de literatuur 

blijkt dat jongens van dezelfde afkomst elkaar sneller opzoeken en apane subculturen vonnen 

binnen het prostitutiecircuit (Van de Lagemaat, 1989). Peergnaup dynamics kunnen een rol spelen bij 

het openstaan voor hulpverlening: positieve ervaringen van jongens met de geboden hulp Iran 

andere jongens over de streep uelslcen om hulp toe te Laten of op eigen initiatief in gang te zetten. 

lien derde opmerking betreft de signalen vanuit de hulpverlening dat Marokkaanse jongens 

relatief ovelvertegenwoordigd zouden zijn. In de jaarverslagen van de in dit onderzoek betroldzen 

hulpverleningsinstellingen worden deze signalen niet bevestigd, hetgeen overigens niet wil zeggen 

dat genoemde signalen daarom niet zouden ldoppen. De cijfers geven hoogstens aan dat deze 

Maroklcaanse jongens in de hulpverlening niet zijn terug te vinden. In Hoofdstuk 4 is deze conclusie 

reeds in meer algemene zin getroldcen: allochtone jongens worden door de hulpverlening niet of 

nauwelijks bereikt. 

De gesignaleerde minderjarige allochtone groepen jongens in de prostitutie wijken niet of 

nauwelijks af van de minderjarige groepen allochtone meisjes in de prostitutie. In overeenstemming 

met de indruk die hulpverleners van de jongenspiastituS hebben, zouden zich, vergeleken met het 

aantal Marokkaanse meisjes, minder Surinaamse en Turkse meisjes in de prostitutie begeven 

(Venicz & Vanwesenbeeck, 1998). Een klein verschil met de jongensprostitutie is dat in de 

vrouwenprostitutie Oost-Europese (niet nader gespecificeerd) en Afrikaanse (waaronder 

Nigeriaanse) meisjes als relatief 'nieuwe' groepen worden bestempeld (Venicz & Vanwesenbeeck, 

1998). De Oost-Europese jongens zouden reeds vanaf het begin van de jaten 90 hun intrede in het 

Nederlandse prostitutiecircuit hebben gedaan. 

7.3 RISICOFACTOREN 

In deze paragraaf worden de factoren belicht die het risico vergroten om ongewenst in de 

prostitutie te belanden. Het gaat her derhalve niet om jongens die op professionele basis in de 

prostitutie werken, gewoon willen bijverdienen of om andere redenen uit eigen keuze in de 

prostitutie zitten en zich redelijk probleemloos kunnen handhaven. 

Zoals reeds in Hoofdstuk 5 ter sprake is gekomen, zijn veel jongens vanuit een financiele 

ctisissituatie noodgedwongen in de prostitutie terechtgekomen. Vaak ligt cLik- en thuisloosheid aan 

de hi sis van deze crisis. Hulpverlenets geven, in overeenstemming met de literatuur, te kennen ciat 

Cr vele reclenen zijn waarom jongens van huis weglopen. Voor autochtone en allochtone fongens 

zEn factoren zoals emstige verwaarlozing, fysieke mishandeling, dnigs- en alcoholtnisbruik binnen 

het gezin vaak de aanleiding om van huis weg te lopen. Illegale jongens ontvluchten vaak om 

economische en/of politiek-culturele redenen hun land. 



Aard en omvang seksueel misbruik en prostitutie rninderjarige allochtone jongens 	 79 

Ook seksueel misbruik wordt beschouwd als een van de factoren die de kans op revictimisatie 

en prostitutie vergroten. Feitelijke informatie bij zowel de politie als de hulpverleners over een 

mogelijk seksueel misbruikverleden van jeugdige prostitues is doorgaans zeer beperkt. Niet in de 

laatste plaats wordt dit veroorzaakt door het grote wantrouwen van prostitues naar politie en 

hulpverleningsinstellingen. Hulpverleners hebben de indruk dat voor de meeste jongens 

eerdergenoemde factoren zoals dak- en thuisloosheid en financiele crisis veel meer ten grondslag 

liggen aan hun intrede in de prostitutie. 

Een van de risicofactoren die vooral bij Marokkaanse jongens wordt gesignaleerd, het zonder 

toezicht op straat ronclhangen en op zoek zijn naar geld en aandacht. Pedoseksuelen lijken een 

voorkeur te hebben voor Maroldmanse jongens omdat ze niet alleen Yoorhanden' zijn, maar tevens 

omdat ze de seksuele contacten verborgen houden voor de buitenwereld (conspiracy ofsilence). Een 

Marokkaanse prostitue gaf te kennen dat: "Nederlandse mannen van bruine jongens houden, dus 

dat is gemakkelijk aan geld komen. [...] Veel Marokkaanse jongens verclienen zo hun geld, al zullen 

ze daar niet zo snel voor uit komen." (Smit, 1999, p26). Er lijkt derhalve sprake van vraag en 

aanbod. 

Aan het begin van deze paragraaf is gesteld dat de aanclacht vooral uitgaat naar de risicofactoren 

die jongens ongewenst in de prostitutie doen belanden. Uit onderzoek blijkt dat seksueel misbruik 

of gedwongen prostitutie in eerste instantie niet als zodanig ervaren hoeft te wonclen. Pecloseksuelen 

die tegemoet komen aan de blijkbaar emotionele en/of financiele behoeften van Marokkaanse 

jongens, kunnen gevoelens van loyaliteit teweegbrengen waardoor de seksuele contacten niet als 

misbruikend worden ervaren. Tjoelker (1996) wijst op de gevoelens van verwan-ing, frustratie en 

agressie die ex-prostitues kunnen hebben nadat ze zich hebben weten te onttrekken aan de machts-

en invloedsfeer van de pleger. Voor de meeste jongens blijkt het meestal niet zo eenvoudig om zich 

aan de invloedsfeer van de pleger te onttrelcken. Volgens de meeste hulpverleners zijn gewenning 

aan geld, het gebrek aan altematieven en het sociaal isolement hiervoor de belangrijkste drempels. 

7.4 PROSTITUTIEPERIODE 

Ten aanzien van de prostitutieperiode worden geen verschillen tussen migranten, allochtonen en 

autochtonen vermeld. De meeste jongens, ongeacht hun etniciteit, zouden gemiddeld tussen de 5- 

10 jaar in de pnastitutie werkzaam zijn, waarbij tussentijds een of meerdere perioclen kunnen zitten 

waarin niet 'gewerkt' wordt. Aanvullend wordt opgemerkt dat de prostitutieperiode voor een 

belangrijk deel gebonden is aan de verblijfsstatus (illegaal/legaal), de reden van prostitutie (bijv. 

bijverdienste, zoeken naar spanning) en de prostitutievorm (bijv. straat, dubs, escort). Met name bij 

de illegale jongens wisselt de prostitutieperiode sterk. Niet in de laatste plaats heeft dit te maken 

met de eerder genoemde mobiliteit van deze groep. De prostitutieperiode kan bij illegale jongens 

worden onderbroken vanwege het feit dat zij door de vreemdelingenpolitie naar hun land van 

herkomst worden teruggebracht. Een aantal van deze jongens keert na een periode weer terug in 

het Nederlandse prostitutiecircuit. 
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7.5 HULPVERLENING 

Volgens de meeste hulpverleners warden alle groepen jongens onvokloende door de hulpverlening 

bereikt, maar dit geldt met name voor de illegale en allochtone jongens. In noofdstuk 6 is weds 

gerefereerd aan het veldwerk als een van de belangrijkste methoden om jongens te bereiken. 

Jongens hebben vele redenen om onzichtbaar te blifven, waarvan illegaliteit, wantrouwen en 

schaamte de meest voorkomende zijn. 

Door de hulpverleners worth aangegeven dat hulpverlening aan jongens verbeterd kin worden 

aLs er meer veldwerk Ian worden venicht Grootschalige armpagnes hebben weinig effect, zo luidt 

de algemene opinie. "Je zult de jongens gedurende bngere periode op straat moeten benadeten. Het 

kost erg veel tijd om ze een beetje te leren kennen en ze het vertrouwen te geven dat wij ze willen 

helpen." De dubbele stigmatisering als 'hoer' en 'homo' staat hulpverlening in de weg. 



HOOFDST1UK 8 SAMENVATTING EN DISCUSSIE DEEL H 

In de onderhavige studie is onderzoek gedaan naar de aard en omvang van jongensprostitutie. De 

resultaten zijn gebaseerd op informatie van prostitutieteams van politieregio's en 

hulpverleningsinstellingen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten samengevat en ter 

discussie gesteld. 

8.1 RISICOFACTOREN 

In overeenstemming met de literatuur wordt in dit onderzoek op basis van kwalitatieve gegevens 

(cijfermatig materiaal ontbreekt) bevestigd dat seksueel misbruik in de vroege jaren diverse 

consequenties kan hebben. Zo kunnen mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik op latere 

leeftijd overgaan tot plegergedrag of andere criminele activiteiten ondememen. Evenzo wordt 

seksueel misbruik geassocieerd met revictimisatie en prostitutie. De samenhang tussen seksueel 

misbruik en prostitutie lijkt minder eenduidig dan de relatie tussen dak- en thuisloosheid in 

combinatie met een acute financiele crisis en prostitutie. Overigens moet worden opgemerkt dat het 

onderscheid tussen seksueel misbruik en prostitutie van minderjarigen niet altijd even duidelijk is. 

Waar in het ene onderzoek wordt gerefereerd aan seksueel misbruik, wordt in het andere de term 

'pedo-prostitutie' of 'pederastie' gebruikt. Het wisselend gebruik van deze termen geldt met name 

bij minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik door pedoseksuelen. Ofschoon seks tegen 

betaling wordt gedefinieerd als prostitutie, gaat misbruik gepleegd door niet-verwanten ook vaak 

gepaard met het in emotionele, materiele en/of financiele zin 'belonen' van slachtoffers. 

Ondanks de inclruk van hulpverleners dat seksueel misbruik niet de meest voorkomende it-den 

is voor jongens om in de prostitutie te werken, blijft het mogelijk dat andere vormen van misbruik 

(intra-familiaal en extra-familiaal door andete plegers dan pedoseksuelen) de kans vergroten om op 

latere leeftijd in de prostitutie terecht te komen. Om deze samenhang te kunnen onderzoeken, is 

prospectief onderzoek nodig, waarbij seksueel misbruikte (allochtone) jongens gedurende een 

langere periode worden gevolgd. 

Naast seksueel misbruik, dak- en thuisloosheid en een financiele nood als mogelijke 

risicofactoren voor jongens om in de prostitutie te belanden, is in dit onderzoek besproken dat de 

behoefte aan aandacht en geld die met name onder de Manokkaanse jongens zou leven, dergelijke 

jongens ontvankelijk maakt voor pedoseksuele contacten. Opvallend is dat de focus van aandacht 

steeds gericht is op de Marokkaanse jongens. Over andere allochtone jongens lijken nauwelijks 

uitgesproken meningen te bestaan over mogelijke risicofactoren. In Hoofdstuk 4 is geconcludeerd 

dat er geen aanwijzingen zijn gevonden in dit onderzoek dat allochtone jongens vaker dan 

autochtone jongens misbruikt worden door niet-verwante plegers. In algemene bewoordingen is 

naar voren gebracht dat jongens (autochtoon en allochtoon) zich sneller laten verleiden tot 

pedoseksuele contacten, als zij gevoelig zijn voor aardacht, materiele en/of financiele beloning en 

de druk van vfiendjes. 
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8.2 AARD EN OMVANG PROSTITUTIE MINDERJARIGE ALLOCHTONE 

JONGENS 

Op grond van de informatie van jeugd en zedenrecherchems en van de hulpverleners kan worclen 

geconcludeerd dat het bijzonder lastig is on een schatting te maken van de omvang van prostitutie 

van minderjarige a llochtone jongens. Belangrijke factoren die hierin een rol spelen zijn de 

onzichtbaarheid van prastitues en de mobiliteit van een grote groep illegale prostitues. Volgens 

tellingen, venicht in 1994, zouden zich minimaal 3000 jongens in het prostitutiecircuit begeven. Via 

extrapolatie (zie tioofdstuk 5) wordt het aantal minderjarige jongens geschat op tenminste 1500. 

Hiervan zouden tussen de 10% en 30% van Marolthaanse afkomst zijn. Deze percentages zouden 

een bevestiging kunnen zijn van de signalen vanuit de hulpverlening dat Marokkaanse jongens 

relatief ovetvertegenwoordigd zouden zijn. Er is echter geen vergel@ingsmateriaal vcorhanden am 

dit te staven. Redenen voor het ontbreken van ingionale en landelijke gegevens over de omvang van 

de jongensprostitutie en met name de allochtone groepen zijn de relatieve onzichtbaarheid van 

vooral de allochtone en illegale jongens, de sterke schommeling binnen de groep qua aantal en 

etnische groepen, het wantrouwen van de jongens ten opzichte van instellingen en de schaamte on 

over prostitutie te praten. Het opheffen van het bordeelverbod zou volgens de hulpverleners de 

onzichtbaarheid van met name de illegale prostitues nog verder vergroten. Deze ontwikkeling 

wordt ook in de vrouwenprostitutie waargenomen. 

Uit de jaanietslagen van de in dit onderzoek betrokken hulpverleningsinstellingen kan warden 

vastgesteld dat de Marokkaanse jongens zich niet in grote getale bij de hulpveriening aarunelden. 

De relatief grote groep Duitse en Oost-Europese jongens die door Arnoc wordt bereikt, kan het 

resukaat zijn van de specifieke aandacht voor deze groep. Het is mogelijk dat Marokkaanse jongens 

beter kunnen wcaden bereikt met een op de Marokkaanse jongens gerichte huipverlening. Steeds 

vaker wordt vanuit hulpverleners gewezen op de noodzaak tot cultuurspecifieke hulpverlening, 

getuige bijvoorbeeld het congres dat door de GG&GD in januari 2001 was georganiseerd over 

cultuurspecifieke hulpverlening na seksueel geweld (Congresbundel, 2001) en de training 

'Gesluierde Voorlichting' die vanaf oktober 2000 aan hulpverleners wordt gegeven (Renout, 2000). 

8.3 MINDERJARIGE JONGENS EN MEISJES IN DE PROST1TUTIE 

De gesignaleerde minderjarige allochtone groepen jongens in de prostitutie wi0(en niet sterk af van 

de minderiatige groepen allochtone meisjes in de prostitutie. In overeenstemming met de indruk die 

hulpverleners van de jongensprostitues hebben, zouden zich, vergeleken met het aantal 

Marokkaanse meisjes, minder Surinaamse en Turkse meisjes in de prostitutie begeven (Venicz & 

Vanwesenbeeck, 1998). Een klein verschil met de jongensprostitutie is dat in de vrouwenptostitutie 

Oost-Europese (niet nader gespecificeerd) en Afrikaanse (waaronder Nigenaanse) meisjes als 

relatief nieuwe' groepen warden bestempeld (Venicz & Vanwesenbeeck, 1998). De Oost-Europese 
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jongens zouden reeds vanaf het begin van de jaren 90 hun intrede in het Nederlandse 

prostitutiecircuit hebben gedaan. 

Met betrekking tot de aard van de prostitutie wordt een aantal saillante verschillen opgemerkt 

tussen jongens en meisjes. Ten eerste wordt geen melding gemaakt van groepen Oost-Europese 

meisjes die al zwervend diverse Europese landen aandoen, zoals dat in de jongensprostitutie wel 

wordt gesignaleerd. Ten tweede, de Oost-Europese meisjes die zich in het Nederlandse 

prostitutiecircuit begeven, zijn vaker slachtoffer geworden van ronselpraktijken, in tegenstelling tot 

een toenemend aantal jongens uit deze landen die vooral om politiek-culturele (intolerantie ten 

aanzien van homoseksualiteit) of andere redenen, zoals het ontvluchten van militaire dienst hun 

land verlaten. Ten derde zou een groter aantal meisjes vanwege de emotionele afhankelijkheid van 

'Ioverboys' in de prostitutie belanden, terwip bij een groot aantal jongens motieven van vooral 

financiele aard daarbij een belangrijke rol spelen. 



DEEL III 

BEANTWOORDING 

ONDERZOEKSVRAGEN 



HOOFDSTUK 9 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN EN 
AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord op basis van al het beschikbare 

materiaal. Afgesloten wordt met een aantal aanbevelingen. 

9.1 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN 

1. Hoe verhoudt zich de aard en omvang van seksueel misbruik van minderjarige 

jongens ten opzichte van minderjarige meisjes? 

In dit onderzoek is een aantal verschillen aangetroffen tussen jongens en meisjes ten aanzien van de 

omvang en etniciteit van de minderjarige jongens en meisjes en de aard van het seksueel misbruik. 

Deze verschillen blijken gerelateerd aan de context (strafrechtelijk of civielrechtelijk) waarin de 

slachtoffers zijn onderzocht. Binnen de strafrechtelijke context worden verschillen tussen jongens 

en meisjes aangetroffen die binnen de civielrechtelijke context niet worden gerepliceerd. Dit 

beperkt de generaliseerbaarheid van de gevonden verschillen. 

Uit het onderzoek blijkt dat binnen de strafrechtelijke steekproef het aantal seksueel misbruikte 

meisjes groter is dan het aantal misbruikte jongens. Tevens is het aantal misbruikte Marokkaanse 

jongens en het aantal misbruikte Surinaamse meisjes groter. Jongens zijn vaker slachtoffer van 

extra-familiaal misbruik en meisjes zijn vaker misbruikt door verwante plegers. Meisjes zijn 

gedurende een langere periode misbruikt en jongens zijn frequenter misbruikt. Meisjes ondergaan 

emstiger seksuele handelingen (vaginale en anale verkrachting) dan jongens (orale seksuele 

ha ndelingen). 

2. Is er een indicatie dat zich in de groep seksueel misbruikte jongens specifieke 

allochtone groepen bevinden die verhoudingsgewijs oververtegenwoordigd zijn? 

Van de 1031 jongens in dit onderzoek zijn 881 (85.5%) autochtonen en 150(14.5%) allochtonen. 

De 150 allochtone jongens zijn afkomstig uit 28 verschillende landen. Vanwege de geringe aantallen 

jongens per etnische groep is, naast het onderscheid in jongens van Surinaamse, Antilliaanse, 

Turkse en Marokkaanse afkomst, op basis van de geografische ligging een cluster gemaakt van 

diverse landen, waaronder Afrika, Oost-Europa en Azie. Uit het onderzoek is naar voren gekomen 

dat Marokkaanse jongens relatief oververtegenwoordigd zijn in de groep misbruikte allochtone 

jongens. Ook het aantal Surinaamse jongens is relatief groot. Deze bevindingen dienen met de 

nodige terughoudendheid te worden geinterpreteerd, omdat er mogelijk een verschuiving kan 

ontstaan in de verdeling van het aantal jongens per etnische groep indien het aantal allochtone 

jongens in de onderzochte steekproef groter is. 

3. Wat zijn mogelijke oorzaken van seksueel misbruik bij allochtone jongens? 
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De resukaten uit dit onderzoek wijzen uit dat de belangrijkste factoren die de Icans vet 	gluten om 

slachtoffer te worden van seksueel misbruik, gelegen zijn in de gevoeligheid van jongens voor 

aanckicht en geld. In combinatic met een problematische gezinssituatie en de clnik van vriendjes om 

seksuele handelingen van de pleger toe te laten, wordt de kans voor jongens om seksueel te worden 

misbruikt nog groter. Overigens zijn in dit onclerzoek geen aanwijzingen gevonden dat allochtone 

jongens meer tisico lopen om misbruikt te worden door pedoselcsuelen dan autochtone jongens. 

4. In hoeverre worden seksueel misbruikte allochtone jongens door de 

hulpverlening bereikt? 

In overeenstemming met bevindingen uit eerdere studies blijkt dat selcsueel misbruikte allochtone 

jongens niet of nauwelijks door de hulpverlening worden bereikt. In dit onderzoek is gebleken dat 

slachtoffers, hulpverleners en politic (als doorverwhzer naar de Bureaus slachtofferhulp) adequate 

hulpverlening aan seksueel misbruikte allochtone jongens in de weg staan. Slachtoffers dunten uit 

schaamte geen hulp te vragen. Bovendien wegen de gevolgen van disclosure te zwaar (uitstoting, 

aantasten eer en aanzien van de familie). In eerder onderzoek is gewezen op het feit dat een aantal 

slachtoffers de weg naar de hulpverlening niet kent en van sommige hulpverleningsinstanties het 

bestaan niet weten. Bij de hulpverleners zelf wordt de onbekendheid met de cultuur als 

voomaamste reden aangevoerd voor het geringe aantal allochtonen in de hulpverlening. Bij de 

politic als doorvenvijzer naar Bureaus slachtofferhulp blijken de onbekendheid met 

doorverwijzingsprocedures en communicatieproblemen de belangrijIcste oorzaken. 

Aanbevelingen om de hulpverlening aan allochtone sLachtoffets te verbeterert, zijn voomamehjk 

gestoeld op het vergroten van de kennis bij hulpverleners over de achtergrond, cukurele normen en 

waarden en positie van in het bijzonder zwarte en migrantenvrouwen (zie bifroolbeeld Deug, 1990; 

Aanen, 1994). Specifieke hulpverlening aan mannelillce allochtone slachtoffers van seksueel geweld 

staat nog in de kinderschoenen. Geticht onderzoek naar het verbeteren van de bereikbaarheid van 

seksueel misbruikte jongens is nondzakelijk. De hulpverieningsstrategiesan die worden voorgesteld 

voor allochtone meisjes en vrouwen zijn Met zonder meer toepasbaar op de hulpverlening die 

gewenst is bij allochtone jongens. 

5. Welke preventieve beleidsmaatregelen zijn mogelljk om seksueel misbruik bij 

minderjarige allochtone jongens effectiever te kunnen signaleren en aan te 

kunnen pakken? 

Preventieve maattegelen om seksueel misbruik van minderjarige allochtone jongens effectiever te 

kunnen signaleren en mogelijk te lawmen reduceren, vereist een gedegen vooronderzoek naar de 

effectiviteit van bestaande en nieuwe maatregelen. Van Delft, Willemsen, Keuzenkamp en 

Vanwesenbeeck (1994), die zich met name hebben gericht op het beleid ten aanzien van het 

bestrijden van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes, constateren dat het alles behalve 
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eenvoudig is om adequate beleidsmaatregelen op dit terrein te kunnen treffen. Het geven van 

voodichting op scholen, het aanstellen van zogenaamde 'jeugdagenten' en het wijkgericht werken 

zijn voorbeelden van maatregelen die getroffen kuruien worden om jongeren die een risico vorrnen 

om slachtoffer te worden van seksueel misbruik, sneller te kunnen signaleten en daardoor eerder te 

kunnen ingrijpen. Over het geven van voorlichting aan jeugdigen als primaire preventie ter 

voorkoming van seksueel misbruik worden de effecten niet eenduidig als winstgevend beschouwd. 

6. Wat zijn de gevolgen van seksueel misbruik van allochtone jongens (bijvoorbeeld 

afglijden naar het criminele circuit of belanden in prostitutie)? 

Seksueel misbruik van jongens kan op latere leeftijd diverse gevolgen hebben. Zo kunnen 

mannelijke slachtoffets van seksueel misbruik op latere leeftijd overgaan tot plegergedrag of andere 

criminele activiteiten ondememen. Evenzo wordt seksueel misbruik geassocieerd met revictimisatie 

en prostitutie. De samenhang tussen seksueel misbruik en prostitutie lijkt overigens veel minder 

eenduidig dan de relatie tussen dak- en thuisloosheid in combinatie met een acute financiele crisis 

en prostitutie. Bovengenoemde gevolgen van seksueel misbruik worden niet specifiek gerelateettl 

aan het allochtoon zijn. Bij autochtone jongens worden dezelfde relaties gelegd. 

7. Wat is aard en omvang van minderjarige allochtone jongens in de prostitutie? 

Volgens tellingen verricht in 1994 zouden zich minimaal 3000 jongens in het prostitutiecircuit 

begeven. Via extrapolatie (zie Hoofdstuk 5) wordt het aantal minderjarige jongens geschat op 

tenminste 1500, waarvan tussen de 10% en 30% van Marokkaanse afkomst. Deze percentages 

zouden een bevestiging kunnen zijn van de signalen vanuit de hulpverlening dat Marokkaanse 

jongens relatief oververtegenwoordigd zouden zijn. Een andere veelbespnoken groep pnastitues zijn 

de Roemeense jongens. Uit jaarverslagen van een hulpverleningsinstelling kan worden opgemaakt 

dat minimaal 8% tot 12% Roemeense jongens in de prostitutie werken. Deze percentages zijn voor 

zover bekend gebaseerd op lokale schattingen. De relatieve onzichtbaarheid van vooral de 

allochtone en illegale jongens, de sterke schommeling binnen de groep qua aantal en etnische 

groepen, het wantrouwen van de jongens ten opzichte van instellingen en de schaamte om over 

prostitutie te praten zijn belangrijke factoren die een regionale en/of landefijke registratie van 

prostitues in de weg kunnen staan. Het opheffen van het bordeelverbod zal volgens de 

hulpverleners de onzichtbaarheid van met name de illegale prostitues nog verder vergroten. 

8. Hoe verhoudt zich de aard en omvang van prostitutie van minderjarige jongens 

tot de situatie bij meisjes? 

De gesignaleerde minderjarige allochtone groepen jongens in de prostitutie wijken niet af van de 

minderjarige allochtone groepen meisjes in de prostitutie. Marokkaanse prostituees lijken de 

grootste groep te vormen en Surinaamse en Turkse de kleinste. 
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Met betrekking tot de aard van de prostitutW worth een aantal saillante verschillen opgemerkt 

tussen jongens en meisjes. Ten eerste wordt geen melding gemaakt van groepen Oost-Europese 

meisjes die al zwevend diverse Europese landen aandoen, zoals dat in de jongensprostitutie wel 

wordt gesignaleerd. Ten tweede, de Oost-Europese meisjes die zich in het Nederlandse 

prostitutiecircuit begeven, zijn vaker slachtoffer geworden van ronselpraktijken, in tegenstelling tot 

een toenemend aantal jongens uit deze landen die vooral om politiek-culturele (intolerantie ten 

aanzien van homoseksualiteit) en economische redenen hun land verlaten. Ten derde zou een 

groter aantal meisjes vanwege de emotionele afhankefijkheid van loverboys' in de prostitutie 

belanden, terwip bij een groot aantal jongens motieven van vooral financiele aard daarbij een 

belangtijke to! spelen. 

9.2 AANBEVEL1NGEN 

De aanbevelingen die op groncl van de bevindingen uit dit onderzoek zijn geformuleerd, sluiten aan 

bij de bestaande maatregelen of werkmethoden van de politic en/of hulpverleningsinstellingen. 

Hufrerleningenpolitie. Voor het merendeel van de mindeffarige allochtone jongens die seksueel zlin 

misbmikt en/of in de prostitutie werken, is - mede door schaamte- en schuldgevoelens - de 

drempel te hoog om naar de politic te stappen of hulpverlening in te schakelen. Een groot aantal 

1110 cLan ook Ponzichtlant. Hoe kunnen allochtone jongens die seksueel zijn misbruilct en/of in de 

prostitutie werken zichtbaarder worden gemaakt voor de hulpverlening en politic? Hulpverlening 

zoals het prostitutieveldwerk waarbij jongens op hun werldocaties worclen opgezocht en waarbij 

gedurende langere tijd wordt genvesteed in het wegnemen van het wantrauwen en het leggen van 

contacten, I*/ meer effect te sorteren dan hulpverlening waar jongens uit eigen beweging naar.  toe 

moeten. Dit laatste klemt des te meer aangezien zij de weg naar de hulpverlening niet of 

onvoldoende blijken te kennen. Overigens client te worden yenned dat poseutieveldwerIcers in de 

toekomst mogelijk een extra hindemis in het werk zullen ervaren vanwege het toenemend gebmik 

van intemet en mobiele telefoons door prostitues waardoor specifieke prostitutieplelcken zoals het 

centraa I station, minder belangrijk zullen worden voor het leggen van contacten met klanten. 

Eerdere studies hebben aangetoond dat de hulpvtaag bij allochtonen - mede door bun vaak 

zwaldcere sociaal-economische positie - in eerste instantie meet van praktische dan van emotionele 

aard is. Hulpverlening die is geent op het aanbieden van praktische en/of materiele hulp, lijict clan 

ook beer aan te sluiten bij de behoeften van allochtone slachtoffers. In dit onderzoek blijkt een 

acute financiele crisis een van de belangrijkste redenen voor (allochtone) jongens om in de 

prostitu tie te werken. Vootts kan worden geconstateerd dat een gnatere groep allochtone jongens 

wordt bereikt met een cultuur-specifiek hulpverleningsaanbod. Kortom, om minderjarige 

allochtone jongens in de prostitutie beter te lcunnen bereiken, zal moeten worden geirwesteerd in 

een actievere vom) van contactlegging en cultuur-specifieke hulpverlening, zoals bifvoorbeeld het 

prostitutieveldwerk. Hierdoor kan op regionaal en landelijk niveau naar verwachting ook 
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nauwkeuriger zicht worden verkregen op de omvang van de minderjarige allochtone jongens in de 

prostitutie. 

Ook bij de politie lijkt een actief opsporingsbeleid meer resultaten te boeken. In dit onderzoek is 

een voorbeeld aangehaald waarbij jeugd en zedenrechercheurs op grond van 3 meldingen (meest 

gangbaar is om tot opsporing over te gaan bij tenminste 1 aangifte) een actief opsporingsbeleid zijn 

gestart, waarbij men stuitte op een aantal pedoseksuele netwerken waarin minderjarige jongens 

werden misbruikt en 'verhandeld'. Ook huisartsen, maar vooral schoolartsen en docenten zouden 

een nadrukkelijkere rot kunnen spelen in het vroegtijdig signaleren van seksueel misbruik van 

allochtone jongens. 

Vervolgonderzoek. In dit onderzoek zijn de gezinssituatie en andere aan de opvoeding gerelateende 

kenmerken van mindeijarige autochtone en allochtone jongens onderbelicht gebleven. Om meer 

zicht te krijgen op deze achtergrondkenmerken in samenhang met een mogelijk slachtoffer- en/of 

daderschap zijn gegevens uit het zogenaamde client v.* systeem (cvs) goed bruikbaar. Het cvs bevat 

gegevens van minderjarigen afkomstig van politie, Raad voor de Kinderbescherming en het 

openbaar ministerie. Op basis van deze gegevens kan de ontwikkeling van minderjarigen op een 

aantal gebieden worden geanalyseerd zoals het schoolverzuim, opvoedingsproblemen, 

verwaarlozing in relatie tot slachtofferschap van gewelds- en/of zedendelicten en het worden 

verdacht van een misdrijf of overtreding. 

Met het onderhavige onderzoek is een eerste aanzet gegeven tot het systematisch in kaart 

brengen van de aard en omvang van seksueel misbruik en prostitutie van mindeijarige allochtone 

jongens. Het onderzoek biedt inhoudelijke, methodologische en praktische aanknopingspunten 

waarop vervolgonderzoek geent kan worden. Voorts kan op basis van de uitkomsten van 

vervolgonderzoek een aantal beleidsmaatregelen worden geformuleerd. 
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Aangeleverde zaken 	 Geselecteerde zaken  
1998 	1999 	2000 	Totaal 	1998 	1999 	2000 	Totaal 

Amsterdam-Amstelland 	35 	26 	35 	96 	21 	13 	17 	51 

Eindhoven 	 75 	66 	75 	216 	17 	17 	20 	54 
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Hollands-Midden 	136 	108 	117 	361 	43 	36 	31 	110 

Noord-West Twente 	87 	78 	79 	244 	24 	21 	25 	70 

Rotterdam-Rijnmond 	57 	45 	35 	137 	12 	13 	6 	31 

Utrecht 	 179 	154 	127 	460 	46 	52 	37 	3.  135  
Totaal 	 1150 	1082 	1176 	3408 	267 	254 	226 	747 



BIJLAGE C 

checklist iseksueel misbru& kindered 
Rapportgegevens 
A BJ-nummer: 	 Jaargang: 

Parketnurruner: 	  

Soon onderzoek 

Gegevens van het vermeende slachtoffer 
Aantal slachtoffer(s):  

Geslacht 	 jongen  

Afkomst 	 Nederlands 
Maroldtaans 
Surinaarns 
Turks 
Antilliaans 

Geboortedatum 

Bijzondere kenmerken van het slachtoffer: 

Gegevens van de verdachte 
A antal verdachten 

G eslacht 	 man 

Geboorterlarum 

Relatie tot slachtoffer 

Familie 
biologische vader 

Pleegvader 
stiefvader 
(achter)oom 
opa 
neef  

Delictgegevens 
Periode selcsueel misbruilt 

ouderlijke woning slachtoffer 
vvoning van verdachte 
caravan 
op school 
woning grootouders 
radio studio 
horecagelegenheid 
campinghuisje 
anders, nl 	  

Frequentie seksuele contaaen 

Studioverhoor beoordeling (sva-s) 
Persoonlilltheidsonderzoelt verdachte (po-v) 
Persoonlijkheicisonderzoelt slachtoffer (po-s) 
Dossier analyse 
Audio verclachte 
Audio sladiloffer 
Studioverhoor afgenomen door een gedragsdeskunclige 

. . 

• • • • 	 • • • • 	 • • • • 

Geboorte land/ plaats N ederlands 
Marokkaans 
Surinaams 
Turks 
Antilliaans 

Bekende 
vrienden vd ouders vh 
slachtoffer 
vader v vriendin 
ex-vriend moeder 
vriendje 
opa v vriendin  

meisje  

Afrikaans 
I ndisch 
Joods 
Canadees 
Deens 

ADHD 
verstandelijk gehandicapt 
lichamelijk gehandicapt 
verstandelijk en lichamelijk gehandicapt 
pervasieve ontw. Stoomis (vgl. Autisme) 
aan autisme verwante contactstoornissen 
anders, narnelijk   

VTOUW 

Afrikaans 
I ndisch 
Joods 
Canadees 
Deens 

School 	 Omer* 
directeur school 	man uit buurt vh 
stagiaire school 	slachtoffer 

medeleerling 	 medewerker soc. 
chauffeur 	 werkplaats 
concierge 	 eigenaar fietszaak 
docent 	 werkgever  

Op of omstreeks - - 

Locatie(s) waar seksueel nai.sbruik plaatsvond (meerdere antwoorden mogelilld) 

park 
recreatiegebied 
speeltuin 
terrein ldnderboerderij 
bij scholengemeenschap 
buiten (ongespec.) 
auto 
schoolbus 
diverse locaties buiten 
membad 
antlers, nl 	  

E gyptisch 
Russisch 
Voormalig Joegoslavie 
Grieks 
anders, ril 	 

E gyptisch 
Russisch 
Voormalig Joegoslavie 
Gneiss 
anders, ni 	 



Heeft verdachte het slachtoffer tot 
geheimhouding 'gedwongen' 
Indien ia,  op welke manic? 

medeplichtig maken door: 

Heat verdachte het slachtoffer tot medewerking 	ja 
gedwongen? 
Indien ia,  op welke manier? 

likken vagina 
penis langs vagina 
anders, n1 	 

nee 	onbekend 

tegen slachtoffer gezegd dat hij/zij niets mag vertellen 
dreigen met straf 

slachtoffer cadeauties te geven 
slachtoffer geld te geven 
slachtoffer verantwoordelijk te maken voor gevolgen voor 
verdachte 
dreigen met geweld 
anclers, n1 	  

slachtoffer slaan 
slachtoffer negeren 
slaan en negeren 
(dreigen met) straf 
(dreigen met) vastbinden 

poging tot anale penetratie met 
vinger 
anale penetratie met voorwerpen 
likken anus 
anders, n1 	 

nee 	onbekend 

(dreigen met) geweld 
angst voor mishandeling 
dreigen met mes 
deur op slot 
ruilhandel 
anders, n1 	 

Seksuele handelingen  
Seksuele handelingen van m/v verdachte bii vrouweliik slachtoffer  (meerdere antwoorden mogelijkb 
vaginaal 	 Anaal 	 ovedg 
vaginale betasting 	 anale betasting 	 betasten borsten 
vaginale penetratie met vinger 	anale penetratie met vinger 	tongzoenen 
vaginale penetratie met penis 	anale penetratie met penis 	aaien, strelen, kussen 
poging tot vaginale penetratie met penis poging tot anale penetratie met 	(ongespec.) 
poging tot vaginae penetratie met vinger penis 	 anders, n1 	 
met penis tussen benen langs vagina 
masturberen ('dry intercourse') 
vaginale penetratie met vonrwerpen 

Seksuele handelingen van vrouwelijke slachtoffer hi m/v verdachte  (meerdere antwoorden mogelijk!) 
vaginaal 	 Anaal 
vaginale betasting 	 anale betasting 
vaginale penetratie met vinger 	anale penedatie met vinger 
vaginale penedatie met penis 	anders, n1 	 
anders, n1 	 

Seksuele hand& ingen van m/v vercbchte bii manneliike slachtoffer  (meerdere antwoorden mogelijkb 
Anaal 
anale betasting 
anale penetratie met vinger 
anale penetratie met penis 
poging tot anale penetratie met vinger 
poging tot anale penetratie met penis 
anale penetratie met voorwerp 
verdachte vraagt om anale seks 
dry intercourse 
anders, n1 	 

anale betasting 
anale penetratie met vinger 
anale penetrafte met penis 
antlers, n1  

oveng 
pijpen 
aftrekken 
aaien/strelen/kussen 
penis vasthouden / strelen 
betasten borsten 
likken v verdachte 
sl. wordt gevraagd hepaalde seks. 
hand. uit te voeren. 
anders, n1 	 

overig 

OPeff 
aftrekken 
aaien/strelen/kussen 
poging tot pijpen 
spelen met/masseren van penis 
ontuchtige handelingen (ongespec) 
don&zoenen 
anders, nl 	 

Seksuele handelingen van manneliike slachtoffer bii 	verdachte  (meerdere antwoorden mogelijk!) 
Anaal 	 overig 

pijpen 
aftrekken 
aalen/strelen/kussen 
likken penis 
hetasten penis 
anders, n1 	 



Worden in het rapport de volgende handelingen 
vermeld 

Emotionele en gedragsveranderingen bij slachtoffer na seksueel mi bruik  
Wordt in het rapport melding gemaakt van een of meerdere van de ja nee 
onderstaande veranderingen bij het slachtoffer? (meerdere antwoorclen 
mogelijk!)  
Seksuele preoccupatie 

Agressie 

Angststoomissen 

Leerproblemen 

Verzorgingsproblemen 

Slaapproblemen 	 moeilijk inslapen 	 niet naar bed willen 
nachtmerries 	 slaapstoomissen (ongespec.) 
angstige dromen 	 anders, nl 	  

Eet- en/of drink-problemen 	niet willen eten of drinken 	anders, nl 	  
Affectieve stoomissen en/of 	niet over het seksueel misbruik moeilijk toelaten van 
vermijdingsgedrag 	 willen praten 	 emoties/affect 

afstandelijkheid 	 anders, n1 	 
moeilijk uiten van emoties/affect  

(Psycho)somatische/fysieke 	pijn bij ontlasting 	 pijn aan genitalien 
klachten 	 pijn bij urineren 	 hoofdpijn 

pijn in anus 	 irritatie genitalien/anus 
pijn in (onder)buik) 	 anders, nl 	  

Gedragsveranderingen 	emotioneel/heftige reacties 	gedragsverand. (ongespec) 
opstandig/druk 	 onrustig 

anders, nl 	  
Psychisch 

verdachte toont pomografisch materiaal (video, 
plaatjes etc.) 
verdachte exhibitioneert in aanwezigheid van 
slachtoffer 
verspreiden pomografisch materiaal via intemet 
naaktfoto's/film maken v slachtoffer 
verdachte masturbeert/speelt met zichzelf 
anders, nl 	 

(dwangmatige) masturbatie 	geseks. gedrag (ongespec.) 
seksueel agressieve uitingen 	vinger/voorwerp in eigen 
geseksualis. spelletjes / 	vagina/anus stoppen 
handelingen 	 anders, nl 	  
verbale agressie 	 vemielzucht 
agressief gedrag naar anderen 	anders, n1 	  
angst voor anderen 	 angst voor medisch onderzoek 
angst om naar buiten te gaan 	angst (ongespecificeerd) 

anders, nl 	 
concentratieproblemen 	niet naar school willen 
slechtere schoolprestaties 	anders, nl 	  
niet gewassen willen worden 	toiletvrees/angst om te 
niet verschoond willen worden plassen/poepen 
niet uit- en/of aangekleed when opnw in broek plassen/poepen 
worden 	 anders, nl 	 

depressie 	 Dissociatieve stoomissen 
stemmen/ hallucinaties 	automutilatie 
herbeleving 	 Hysterie 
zelfmoordgedachten 	 Sterke stemmingswisselingen 
PTSS 	 anders, nl. 	 



BIJLAGE D 

Correlatie (Spearman's rho, r s) tussen geslacht en leeftijd slachtoffers en kenmerken van het 
misbruik naar steekproef  

1 	 2 	3 	4 	 5 	6 
Periode Frequentie Seks. handelingen Hands-on 	Hands-on  

Intra- familiaal 	1 jr 	Eenmaal 	Hands-off 	Moeten 	Moeten 
Steekproef A 	extra-familiaal > 1 jr 	> eenmaal Hands-on 	ondergaan uitvoeren 
(n=319) 	 Combinatie  
Slachtoffer 
Geslacht (m/v) -.11 8 	 .03 	. -.16* 	.02 	 .14* 	-.09 

Leeftijd 	.27** 	-.13 	.01 	-.20** 	 .18**  

Aard seksueel 
misbruik 

Steekproef B 

(n=943) 

2 -.28** 
3 -.10 	 .14* 
4 	-.16* 	.17* 	-.04 
5 -.10 	 .08 	-.02 	.02 
6 	.28** 	.40 	.06 	.06  

Slachtoffer 
Leeftijd .08 	 -.04 	-.08 	-.01 	 -.09* 	-.07 

Aard seksueel 
misbruik 

2 -.25** 
3 -.28**  
4 -.01 	 .14** 	.23** 
5 	.04 	 .26** 	.24** 	-.04 
6 	.20** 	 .28** 	.21** 	-.13* 	 .70** 

Steekproef c 
(n=120) 
Slachtoffer 

	

Geslacht (m/v) -.08 	 .22* 	-.14 	-.06 	 .08 	.15 
Leeftijd 	.16 	 .17 	.10 	.01 	 -.17 	-.25 

Aard seksueel 
misbruik 

2 -.22 

	

3 -.07 	 .45** 

	

4 -.02 	 .07 	.16 

	

5 -.04 	 .09 	.07 	-.15 
6 	.12 	 -.26 	-.24 	-.16 	 -.04 

* p 	.05; ** p S .01 

Betekenis van de significante correlaties (r s)24  

Geslacht. Meisjes zijn vaker slachtoffer van seksueel misbruik door verwanten (1); meisjes womlen 

gedurende een langere periode misbruikt clan jongens (2); bij jongens ligt de freciuentie van het 

misbruik hoger dan bij meisjes (3); jongens zijn vaker slachtoffer van een combinatie van 'hands-

off en 'hands-on' seksuele handelingen dan meisjes (4); meisjes ondergaan emstigere seksuele 

handelingen dan jongens (5). 

Leeftijd. Oudere slachtoffers zijn vaker slachtoffer van extra-familiaal misbruik dan jongere 

slachtoffers (1); oudere slachtoffers ondergaan emstigere seksuele handelingen dan jongere 

24  In de steekproeven zijn niet alle correlaties significant, hetgeen kan samenhangen met de steekproefgrootte. 



slachtoffers (5); oudere slachtoffers moeten vaker emstigere seksuele handelingen uitvoeren dan 

jongere slachtoffers (6). 

Periode misbruik. Slachtoffers van seksueel misbruik door venvanten worden gedurende een 

langere periode misbruikt dan slachtoffers misbruikt door niet-verwanten (1-2). 

Freauentie misbmik. Slachtoffers van seksueel misbruik door verwanten worden frequenter 

misbruikt (1-3); Slachtoffers die gedurende een langere pericde zijn misbruikt, zijn tevens 

frequenter misbruikt (2-3). 

Sekvele handelingen. Misbruik door venvanten gaat vaker gepaard met een combinatie van 'hands-

on' en 'hands-off delicten (1-4); hoe langer de misbmikperiode, des te vaker gaan 'hands-off 

selcsuele handelingen samen met 'hands-on' seksuele handelingen (2-4); hoe frequenter het 

misbruik, des te vaker gaan 'hands-off seksuele handelingen samen met 'hands-on' seksuele 

handelingen (3-4). 

Selcsuele handelingen ondergaan. Hoe !anger de misbruik periode, des te emstiger zijn de seksuele 

handelingen die slachtoffers hebben moeten ondergaan (2-5); Hoe frequenter het misbruik, des 

te emstiger zijn de seksuele handelingen die slachtoffers hebben moeten ondergaan (3-5); 

Seksuele handelingen uitvoeren. Misbruik door niet-verwanten gaat vaker gepaard met meer 

emstige vormen van selcsuele handelingen (penetratie) die slachtoffers moeten uimoeren bij de 

plegers (1-6); Hoe !anger de misbruik periode, des te emstiger zijn de seksuele handelingen die 

slachtoffers hebben moeten uitvoeren (2-6); Hoe frequenter het misbruik, des te emstiger zijn 

de seksuele handelingen die slachtoffers hebben moeten uitvoeren (3-6); Bij een combinatie van 

'hands-off` en 'hands-on' selcsuele handelingen moeten de slachtoffers vaker minder emstige 

seksuele handelingen uitvoeren zoals strelen van de pleger (4-6); hoe emstiger de seksuele 

handelingen die slachtoffers hebben moeten ondelgaan , des te ernstiger zijn de handelingen die 

zij moeten uitvoeren (5-6). 



BIJLAGE E 

Interview met: 

I nterviewciaturn 

Organisatie/ instelling 

Beschrijving kemtaken van de 
instelling 

Algemene besc.hrijving 
clientenbestand 

dag maand 	jaar 	 

Leeftijci range 	  
Geslacht: 	  
Specifieke kenmerken clienten 	  

Hoe worden clientgegevens 	U geautomatiseerde centrale registratie 
binnen uw instelling 	 U systernatische registratie in individuele dossiers 
geregistreerd, 	 U incidentele registratie in individuele dossiers 

0 gegevens \Nu-dm niet geregistreerd 
anders,  namelijk 	  

JEUGD PROSTITUTIE CHECKLIST (JPC-I) 
Informantenversie 



BIOGRAFISCHE EN SOCIALE ANAMNESE 
ALGEMEEN 

1 	Met hceved clienten had uw instelling to malcen lit 

2 	Wax is het geschatte anal minderjarige (tot 18 jaar) 
jongensprostituees in 

3 	Met welke groepen allochtone jongens 	U Nederlands 	 U Surinaams 
heeft uw instelling to maken gehad in 	U Marokkaans 	 U Roemeens 
1998,1999 en 2000? Anal? 	 0 Turks 	 U Duits  

PROSTITUT1E-PERIODE 
4 	Wat is de gemiddelde prostitutieleeftijd 	Prostitutiekeftijd: 

van de jongens? 
Wijken mar uw mening bepaalde 	U a, namelijk 	0 nee 
groepen allochtone jongens af van doze 
gernidrielde prostitutieleeftiRP 

5 	Hoe lang blliven jongens guniddeld in de prostitutie? 
Zijn er bepaalde groepen allochtone 	U nee 
jongens die afwijlan van dit gerniddelde? 
Wat is hien= de oorzaak? 

6 	Hebbrn alkachtone jongens etn ante 	0 nee 
Idantenkring cLan autcchtone joftgens?  

GROOMING 

7 	K omen bepaalcle gycepen allochtone jongens sneller in aanraking met prastitutie clan ante 
allochtone gicepen? 
Wax is mar uw mening hiervan de corzaak? 

8 	Vuschillar alkchtone jongens in de mania- 	0 nee 
waarop ze in aanraking komen met de 
pirastitutie?  

INGLE/NG 

9 	Wax zijn de beLangrijkste 
reclenen voor allochtone 
jongens om de postitutie in to 
pajv 

Verschil tussen groepen 
allcchtone jongens? 

10 Is naar uw mening de kms 
voor allochtone jongens om in 
de prostitutie to beianden 
grater aLs ze vroeger zijn 
misbruikt? 

U nto 	Uk 

1998 	1999 	2000 

extra geld verdialen (bevrediging mat criele belie:the) 
aflassen schuld 
clrugsverslaving te kunnen bevredigen 
nieuwsgieng)nd 

0 ants, namelijk 	 
nee 	Uja, nl 	  

INSTANDHOUDING 
11 	Wax zijn de belong:dilute redenen vcor 	0 geld 

allochtone jongens om in de prostitutie te 	U chantage, waarme& Door wie? 
blijven? 	 0 angst, waarvoor? 

gewenning 
0 ants, narnelijk 	  

Verschillen tussen allochtone grcepen?  
POGING TOT BE E INDIGIN G 
11 	Zijn er verschillen tus,sen allochtone groepen jongens in hun motivatie om uit de prostitutie 

te Rut? 
HULPVERLENING EN BELEID 
13 	Welke groepen allochtone jongens in de prostitutie worden mar uw mening diet of mceilijk 

door de hulpverlening of ante instellingen bereilct? 
Wax is hiervan de oorzartk? 
Welke manegelen (door wie) zouden or genotnen kunnen worden om bepaalde allochtone 
jongens in de prostitutie beter te kunnen bereiken? 



STELLINGEN 
Kunt u aangeven in welke mate u het ems bent met de volgende stellingen. Het wordt bijzonder op prijs 
gesteld indien u uw mening nader toelicht. 

1. Marokkaanse jongens hebben een grotere kans om in de prostitutie te belanden dan andere 
allochtone jongens. 

Zeer mee eens 	Mee ems 	Niet eens/niet 	Mee oneens 	Zeer mee oneens 
oneens 

Toelichting 	  

2. De dubbele stigmatisering van het hebben van betaalde seks met mannen' is de belangiijkste reden voor 
met name jongens uit Arabische landen om hun prostitutie leven te verzwijgen voor de buitenwereld. 
Zeer mee ems 	Mee ems 	N jet een.s/ niet 	Mee oneens 	Zeer mee oneens 

oneens 

Toelichting: 	  

3. Het stijgende aantal allochtone jongens in de prostitutie is zorgweldcend te noemen. 
Zeer mee ems 	Mee ems 	N jet eens/ niet 	Mee oneens 	Zeer mee oneens 

oneens 
0 

Toelichting: 	  

4. Allochtone jongens komen op jongere leeftijd met de prostitutie in aanraking dan Nederlandse jongen.s. 
Zeer mee eens 	Mee ems 	Niet eens/niet 	Mee oneens 	Zeer mee oneens 

oneens 

Toelichting: 	  

5. De mete allochtone jongens zijn jonger dan 16 jaar als zij met de prostitutie in aanraking komen. 
Zeer mee ems 	Mee ems 	N jet ems/ niet 	Mee oneens 	Zeer mee oneens 

oneen.s 
0 	 U 	 U 	 0 

Toelichting 	  

6. Veel allochtone jongens die in de prostitutie zitten zijn vroeger seksueel rnisbruikt. 
Zeer mee ems 	Mee ems 	Niet een.s/niet 	Mee oneens 

oneen.s 

Toelichting: 	  

7. Geld is - vergeleken met Nederlandse jongens - voor allochtone jongens de belangrijkste reden om in de 
prostitutie te stappen. 
Zeer mee ems 	Mee ems 	Niet eens/niet 	Mee oneens 	Zeer mee oneens 

oneens 

Toelichting 	  

Zeer mee oneens 

8. De meeste allochtone jongens komen niet zo snel met hulpverlening, in aanraking uit schaamte dat ze zich 
prostitueren. 
Zeer mee ems 	Mee ems 	Niet eens/niet 	Mee oneens 	Zeer mee oneens 

oneens 



Toelichting 	  
9. Allochtone jongcns werken meestal in de straat prostitutie omdat ze liever anoniem willen blijven. 
Zee mee ems 	Mee ems 	Niet tens/ it 	Mee oneens 	Zet7 mee oneens 

oneens 

Tcelichting 	  
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