MELDEN VAN GEGEVENS BIJ COMENSHA

Ben je (vermoedelijk) slachtoffer
van een loverboy?

Een loverboy is een mensenhandelaar die jou pijn wil doen.
Hij zegt verliefd te zijn op jou. Zonder dat jij het wil, laat hij
je seks hebben met een ander. Hij krijgt daar geld voor en
geeft niets aan jou. Jij moet dit van hem doen. Dat noemen
we ‘seksuele uitbuiting’. Tegen jouw wil moet je soms ook
andere verkeerde dingen doen.
Je bent (vermoedelijk) slachtoffer van een loverboy. Jouw
hulpverlener wil dat doorgeven aan CoMensha. Dit noemen
we een melding.

Waarom is het doen van een melding belangrijk?
Melden is belangrijk om te weten hoeveel slachtoffers er zijn, hoe loverboys
werken en hoe je slachtoffer wordt. Zo kunnen we slachtoffers eerder herkennen en hen beter helpen. Ook zien we dan sneller of de werkwijze van loverboys
verandert en kunnen we daar beter op in spelen.

Wat houdt een melding in?
Wanneer we een melding doen, worden jouw gegevens doorgegeven aan
CoMensha. Je hoeft niet je naam op te geven. Dit willen ze van je weten:
•

Geboortedatum

•

Geboorteplaats

•

Hoe oud je was toen je slachtoffer werd?

•

Wat er is met je gebeurd?

Moet ik toestemming geven voor de melding?
Als je 16 jaar of ouder bent mag je zelf beslissen. Ben je jonger dan 16 jaar? Dan
beslissen jouw ouder(s) of voogd (samen met jou). Een hulpverlener mag nooit
zonder jouw toestemming een melding doen.

Hoe werkt het melden?
De hulpverlener vult samen met jou het meldformulier in. Als alles is ingevuld
wordt om jouw toestemming gevraagd. Daarna krijgt Comensha jouw gegevens.
CoMensha gaat verplicht zorgvuldig met jouw gegevens om. De gegevens
worden na twee jaar weggegooid.

Wat is CoMensha?
CoMensha is een centrum tegen mensenhandel in Nederland. Zij houden
bij hoe vaak mensenhandel in Nederland voorkomt. Loverboyproblematiek
is een vorm van mensenhandel. Daarnaast biedt CoMensha hulp en opvang
voor volwassen slachtoffers. En geven ze voorlichting, training en advies.
Meer informatie: 033 448 11 86 of www.mensenhandel.nl

En als ik niet wil dat de gegevens worden gemeld?
Wanneer jij of je ouders/voogd geen toestemming willen geven, dan is er geen
melding mogelijk bij CoMensha. Er wordt dan in je zorgdossier gezet dat jij of je
ouders/voogd geen toestemming hebben gegeven voor een melding. Zo vergeet
niemand dat!

Wat doet CoMensha met de gegevens?
CoMensha houdt het aantal meldingen bij en geeft deze gegevens door aan de
Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Deze gegevens zijn anoniem. Niemand
weet dat het over jou gaat. De Nationaal Rapporteur houdt bij hoe groot het
mensenhandel-probleem in Nederland is. Dat doet zij in opdracht van de regering.
De regering wil dat graag bijhouden zodat mensenhandel beter voorkomen kan
worden en slachtoffers beter geholpen kunnen worden.
Meer informatie: www.nationaalrapporteur.nl.
Omdat CoMensha bijzondere persoonsgegevens verwerkt, moet men zich
houden aan een speciale wet. In een privacyreglement en in die speciale wet
staat beschreven hoe de medewerkers omgaan met de gegevens die CoMensha
ontvangt.

Heb je vragen?
Bespreek ze met je hulpverlener.
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