
• Heeft eigen paspoort of ID niet in het bezit;
• Illegaal in Nederland;
• Wordt altijd vergezeld door iemand, rond   
 gereden, gehaald/gebracht (beperking    
 van bewegingsvrijheid);
•• Werkt op geïsoleerde plekken of in slechte   
 omstandigheden;
• Drugs- of alcoholverslaving, middelen-
 misbruik;
• Beschikt over veel geld, moet geld afstaan,  
 heeft ineens hoge schulden;
• Krijgt veel telefoontjes, beschikt over 
  meerdere telefoons;
• Staat onder druk en is mogelijk chantabel   
 (bijvoorbeeld met filmpjes/naaktmateriaal);
• Machtsmisbruik/ misbruik maken van de    
 kwetsbare positie;
• Isolatie van familie en vrienden, opeens    
 veel nieuwe contacten;
•• Bedreiging van het slachtoffer of 
 familieleden;
• Gebruik van geweld, creëren van angst;
• Werkt voor te lage prijs en/of zonder 
 condoom. Lange dagen moeten maken,   
 geen klanten mogen weigeren. Door      
 moeten werken bij ziekte of zwangerschap;

• Sterk veranderend uiterlijk (borstvergroting,   
 verandering kleding, tatoeages); 
• Ziet er ongezond uit (moe, vermagerd,      
 zelfverwonding, sporen van mishandeling);
•• Heeft lichamelijke klachten of vage uitleg    
 over verwondingen (bijvoorbeeld buikpijn,    
 anale/vaginale klachten, eetproblemen,     
 SOA’s);
• Vertoont ander gedrag op verschillende     
 plekken;
•• Liegen of vertonen van sociaal wenselijk     
 gedrag;
• Trekt zich terug, stiller of gesloten;
• Wisselend qua emoties, stemmings-
 wisselingen;
• Obsessie met seks, angst voor lichamelijk     
 contact, veel kennis op gebied van 
  seksualiteit;
• Er zijn thuis en op school problemen (weg-    
 lopen, spijbelen, slechte schoolprestaties); 
• Gemakkelijk te beïnvloeden;
• Heeft beperkte opleiding, is analfabeet of    
 spreekt/begrijpt de taal niet; 
•• LVB-problematiek (signaleringsindicatoren    
 LVB-slachtoffers: https://11vb.nl/).

We spreken van seksuele uitbuiting als iemand wordt gedwongen om seksuele diensten te 
verlenen met of voor een derde tegen betaling. Denk aan een meisje die verliefd wordt op 
iemand die haar uiteindelijk, door manipulatie en chantage, dwingt om seks te hebben met 
andere mannen voor geld (bijvoorbeeld een loverboy). Een jongen die uit zijn thuisland is 
gevlucht en gedwongen wordt in de prostitutie te werken. Uitbuiting binnen de prostitutie is 
de meest voorkomende vorm van seksuele uitbuiting. Daarnaast kan ook gedacht worden 
aan onder dwang verrichten van seksuele dienstverlening in de porno-industrie, hotels, 
massagesalons, entertainmentsector of via de webcam. massagesalons, entertainmentsector of via de webcam. 




