
Is uw kind (vermoedelijk) slachtoffer  
van een loverboy?

MELDEN VAN GEGEVENS BIJ COMENSHA

Uw dochter/zoon is (vermoedelijk) slachtoffer van een 
loverboy. Loverboys zijn mensenhandelaren die meisjes en/
of jongens doelbewust emotioneel afhankelijk maken door 
(de belofte van) het aangaan van een liefdesrelatie en hen 
vervolgens uit te buiten, veelal seksueel. De hulpverlener 
heeft gevraagd of de gegevens van uw kind mogen worden 
gemeld bij CoMensha. Maar wat houdt dat in? Dat leest u in 
deze folder.



Wat houdt een melding in?
Een melding wil zeggen dat enkele gegevens van uw kind worden doorgegeven

aan CoMensha. Niet de naam van uw kind, maar wel de geboortedatum en

geboorteplaats (om dubbeltellingen te voorkomen). Verder wordt de vorm van

uitbuiting doorgegeven en de leeftijd waarop het startte. De hulpverlener vult

dit in op een meldformulier.

Moet ik toestemming geven voor de melding?
Een hulpverlener mag alleen melden als u daar schriftelijk toestemming voor

geeft. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan moet uw kind toestemming geven.  

Als u of uw kind van 16 jaar of ouder geen toestemming geeft, vindt er geen 

melding plaats bij CoMensha. In dit geval wordt alleen in het zorgdossier gezet 

dat uw kind of uzelf geen toestemming geeft voor een melding.

Hoe werkt het melden? 
De hulpverlener bespreekt met u het meldformulier. Daarop worden allerlei

gegevens genoteerd. Na het invullen van het formulier geeft u of uw kind van 

16 jaar of ouder toestemming voor het melden van deze gegevens. Comensha 

gaat zorgvuldig om met de gegevens. Daar zijn zij wettelijk toe verplicht.  

De gegevens worden maximaal twee jaar bewaard.

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

Dit centrum heeft de taak om feiten over de aard en omvang van slachtoffers

van mensenhandel in Nederland te registeren. De gegevens worden anoniem

door gegeven aan de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Daarnaast coördineert

CoMensha hulp en opvang voor meerderjarige slachtoffers van mensenhandel. Het

centrum geeft ook voorlichting, training en advies.

Meer informatie: 033 448 11 86 of www.mensenhandel.nl

http://www.mensenhandel.nl


Wat doet CoMensha met de gegevens?
CoMensha registreert de gegevens en levert ze anoniem aan bij de Nationaal

Rapporteur. De Nationaal Rapporteur is een onafhankelijk instituut dat van de

regering de opdracht heeft gekregen om de aard en de omvang van mensen

handel in Nederland in kaart te brengen. Loverboyproblematiek is een vorm

van mensenhandel. De Nationaal Rapporteur ontvangt hiervoor van CoMensha

alleen geanonimiseerde gegevens (totale aantallen zonder geboortedata

en geboorteplaatsen). Meer informatie: www.nationaalrapporteur.nl. Omdat

CoMensha bijzondere persoonsgegevens verwerkt, moet men zich houden aan

wettelijke beveiligingsnormen. In een privacyreglement is opgenomen hoe de

medewerkers omgaan met de gegevens die CoMensha ontvangt.

Waarom is melden belangrijk?
Melden is belangrijk om te weten hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij tot 

slachtoffer gemaakt worden. Dit is belangrijk om het probleem in beeld te 

 brengen. Zo worden slachtoffers eerder herkend en de hulp aan slachtoffers  

verbeterd. Het is dan sneller inzichtelijk of de werkwijze van loverboys 

 verandert. Hier kan vervolgens beter op worden ingespeeld. 

 

Heeft u vragen? 
Bespreek ze met de hulpverlener. 

http://www.nationaalrapporteur.nl


Deze handreiking is gebaseerd op de gelijknamige handreiking uit 2015 vanuit de  Commissie 

Aan pak meisjesslachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd (Commissie Azough).
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