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Geachte leden van de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid, 
 

Hierbij ontvangt u het rapport “Wachten tot het overgaat. Wat jongeren doen én nodig 

hebben bij een delict dat schaamte of angst oproept”. Het rapport is op 22 februari 2022 
door het jongerenteam van Defence for Children gepubliceerd naar aanleiding van een 
onderzoek onder jongeren in Nederland. Defence for Children en het jongerenteam 

vragen uw aandacht voor de grote groep minderjarige slachtoffers die zich nergens 
melden en er niet over durven te praten wanneer zij een ernstig delict meemaken. 

 

De uitkomsten van het onderzoek laten schokkende cijfers zien en leggen pijnlijk bloot 
dat de hulp die momenteel geboden wordt aan minderjarige slachtoffers in Nederland 

onvoldoende is. De online vragenlijst is ingevuld door 292 jongeren in Nederland tussen 

de 12 en 18 jaar. Hieruit blijkt dat: 

• 64%64%64%64% van de jongeren die de vragenlijst hebben ingevuld slachtoffer is geweest van 

een ernstig delict, zoals bedreiging, seksueel misbruik, mishandeling, huiselijk 
geweld of ongewenste sexting;  

• 73%73%73%73% van deze jongeren eerst een hele tijd niks deed in de hoop dat het vanzelf zou 
overgaan;       

• Slechts 18%18%18%18% professionele hulp zocht bij bijvoorbeeld Slachtofferhulp of de 

Kindertelefoon;  

• Slechts 11%11%11%11% uiteindelijk een melding of aangifte bij de politie deed;  

• Van de groep jongeren die wel hulp zocht, maar 20%20%20%20% zich goed geholpen voelde;  

• 66%66%66%66% van de jongeren die slachtoffer is geweest, nu nog steeds last heeft van de 

situatie.  
 
Oproep: Oproep: Oproep: Oproep:     
Als minderjarige slachtoffers niet praten over wat hen is overkomen en geen professionele 
hulp zoeken, wordt dit ook niet geregistreerd. Hierdoor is er sprake van een black box. Het 

jongerenteam en Defence for Children roepen Slachtofferhulp Nederland, de politie en het 
Openbaar Ministerie op om jongeren als een aparte doelgroep te gaan behandelen en 
veel meer te doen voor deze groep slachtoffers. Jongeren zijn geen volwassenen en 
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moeten dus anders behandeld en benaderd worden. Belangrijk daarbij is dat jongeren 
zelf vanaf het begin en structureel de mogelijkheid krijgen om mee te denken over 
oplossingen, zodat jongeren veel beter bereikt worden en er hulp kan komen die aansluit 
bij wat minderjarige slachtoffers nodig hebben. 
 
We vragen u als Tweede Kamerlid om onze oproep te ondersteunen, de bevindingen uit 
het rapport te bespreken en hier acties aan te verbinden, zodat minderjarige slachtoffers  
in Nederland de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben, betrokken worden bij het 
regelen van wat nodig is en deze hulp ook weten te vinden. Als minderjarige slachtoffers 
dat wat er gebeurd is kunnen verwerken, kunnen ze beter verder met hun leven en 
hebben ze later minder hulp nodig.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
Maartje Berger per email: m.berger@defenceforchildren.nl   
Het is tevens mogelijk om de uitkomsten van het rapport met een jongere van het 
jongerenteam te bespreken.    
 

 

Hoogachtend, namens het jongerenteam van Defence for Children, 

 

      

 
Maartje Berger       Hevien Dahly  

 

 
Bijlagen:Bijlagen:Bijlagen:Bijlagen:    

• Rapport ’Wachten tot het overgaat. Wat jongeren doen én nodig hebben bij een delict 

dat schaamte of angst oproept’’. 

• Infographic met de belangrijkste uitkomsten van het rapport  

 


