
GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Wat is een creditboy?

A. Iemand die meisjes de prostitutie in probeert te lokken
B. Iemand die de ondertiteling bij films schrijft
C. Iemand die leeftijdsgenoten dwingt om

telefoonabonnement af te sluiten

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

Creditboys winnen je vertrouwen en overtuigen je dat door het afsluiten 
van abonnementen je makkelijk iets bij kunt verdienen. Vervolgens 

gaan ze ervandoor met de telefoons en laten het slachtoffer achter met 
hoge schulden. 

GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Als ik iets steel voor iemand omdat ik 

anders geslagen word, dan mag ik stelen. 

Is dit waar of niet waar?

Het goede antwoord is: niet waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

Je mag natuurlijk nooit stelen. Als je door iemand gedwongen wordt 
om dit toch te doen, vertel dit dan aan je ouders of iemand anders 
die je vertrouwt. Je mag natuurlijk ook altijd naar de politie gaan. 

GEDWONGEN CRIMINALITEIT

€
€
€

Ben jij strafbaar als je iets steelt omdat je 

gedwongen wordt?

A. Ja tuurlijk! Je mag nooit dingen stelen.
B. Als de politie kan bewijzen dat je steelt omdat je 

gedwongen wordt, is het niet strafbaar

C. Nee stelen als minderjarige is niet strafbaar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

Dit wordt ook wel het non-punishment beginsel genoemd.

GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Met welke vorm van criminaliteit verdienen 

criminelen het meeste geld?

A. Drugshandel
B. Vervalsing

C. Mensenhandel

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Wat is gedwongen criminaliteit?

A. Dingen stelen in de supermarkt omdat je geen geld hebt
B. Iemand dwingen om bij een crimineel in de gevangenis 

op bezoek te gaan
C. Iemand dwingen om bijvoorbeeld te stelen of drugs 

te smokkelen

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

GEDWONGEN CRIMINALITEIT

€
€
€

Als jij drugs moet bezorgen bij mensen thuis, 

omdat je klasgenoot anders de hele school vertelt 

dat je nog met een knuffel slaapt, is dit dan 

gedwongen criminaliteit?

A. Ja, want iemand dwingt jou om iets te doen wat 

strafbaar is

B. Ja, want het is strafbaar om de hele school te vertellen dat 
je nog met een knuffel slaapt

C. Nee, want je kiest er toch zelf voor?

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Zijn alle mensen die bedelen in Nederland ook 

altijd arm en/of dakloos? 

A. Ja alle mensen die bedelen in Nederland zijn echt arm en/of dakloos

B. Nee, sommige mensen bedelen omdat ze dit moeten van 

iemand anders

C. Nee, sommige mensen bedelen omdat ze meer willen verdienen dan 

ze al doen

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

Helaas worden mensen soms gedwongen om te bedelen in Nederland. 

Als ze dan geld hebben verdiend, moeten ze dit aan hun 

mensenhandelaar geven. 

GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Welke van onderstaande groepen kinderen is het 

meest kwetsbaar om gedwongen te worden tot 

criminaliteit? 

A. Kinderen die nog thuis wonen bij hun ouders
B. Kinderen die al bijna volwassen zijn

C. Kinderen die vanuit een ander land naar Nederland 

komen, zonder ouders

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

Deze kinderen kunnen soms nergens heen en hebben geen geld. Als 
iemand dan aanbiedt voor hen te zorgen, geloven ze dat. Maar die 

persoon wil hen laten stelen om zelf aan geld te komen.
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GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Wanneer ben jij een katvanger?

A. Wanneer iemand katten vangt en ze opsluit op de
kinderboerderij

B. Wanneer een mensenhandelaar jouw naam of adres

gebruikt voor dure spullen om fraude te kunnen plegen 

C. Wanneer jij de naam van jouw mensenhandelaar vertelt
aan de politie, omdat hij slechte dingen doet

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

De mensenhandelaar zet spullen op jouw naam, zodat jij opgepakt kan 
worden voor fraude en niet hij.

GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Je bent slachtoffer van gedwongen 

criminaliteit, als: 

A. Je een videogame steelt die je niet kan betalen maar
wel graag wilt hebben

B. Je gedwongen wordt om in te breken en/of te stelen en

vervolgens het geld/de spullen moet afstaan

C. Je gedwongen wordt om je nier af te staan

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Je bent slachtoffer van gedwongen 

criminaliteit, als: 

A. Je 60 uur per week werkt voor 60 euro, in plaats van naar
school te gaan

B. Je een horloge steelt die je niet kan betalen maar wel graag
wilt hebben

C. Je gedwongen wordt om te bedelen of te stelen en

vervolgens het geld moet afstaan

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Je bent mogelijk slachtoffer van gedwongen 

criminaliteit, als: 

A. Je gedwongen wordt om mensen te beroven, hun

zakken te rollen en vervolgens het geld moet afstaan

B. Je seks moet hebben met meerdere mensen op een dag
en vervolgens het geld moet afstaan

C. Je schoenen steelt die je niet kan betalen maar wel graag
wilt hebben

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Waaraan kun je zien dat iemand misschien 

gedwongen wordt om criminele dingen te doen? 

A. Deze persoon is heel erg vrolijk en maakt een gezellig 
praatje met je

B. Deze persoon heeft vaak blauwe plekken en je ziet 

hem/haar vaak stiekem dingen doen. Daarnaast wil deze 

persoon niet of nauwelijks met jou praten. 

C. Deze persoon doet veel criminele dingen en praat hier ook 
met de hele klas stoer over

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Bij een kind, onder de 18, moet je aantonen dat er 

sprake was van dwang tijdens de uitbuiting. Pas 

dan is de mensenhandelaar strafbaar voor 

criminele uitbuiting. Is dat waar of niet waar?

Het goede antwoord is: niet waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

Als je iemand onder de 18 jaar uitbuit hoeft dwang niet aangetoond te 
worden. Iemand die een kind (onder de 18) uitbuit of misbruikt is altijd 

strafbaar.

GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Wat moet je doen als je denkt dat iemand 

gedwongen criminele dingen doet? 

A. Je moet hem/haar helpen om dit zo stiekem 
mogelijk te doen

B. Je gaat met degene praten en ook met een 

volwassenen

C. Je doet helemaal niks

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Wanneer een bedelaar er ongelukkig uitziet en 

elke dag op hetzelfde tijdstip wordt gebracht en 

opgehaald, kan er sprake zijn van gedwongen 

bedelen. Is dit waar of niet waar?

Het goede antwoord is: waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!
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GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Welke persoon kan signalen opvangen van 

gedwongen criminaliteit?

A. Winkeleigenaar, politieagent, juf/meester, jij als burger
B. Medewerkers van hulporganisaties

C. Zowel A als B zijn goed

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

Eigenlijk kan iedereen signalen opvangen van mensenhandel. Zo lang 
jij de signalen maar kent. 

GEDWONGEN CRIMINALITEIT

€
€
€

Wereldwijd wordt er het meeste geld verdiend door 

criminelen aan drugshandel. 

Is dit waar of niet waar?

Criminelen verdienen het meeste geld aan het vervalsen van spullen, 
drugshandel staat op de tweede plek in de top 5. De top 5 ziet er als 

volgt uit: 1. Vervalsingen, 2. Drugshandel, 3. Illegale houtkap, 4. 
Mensenhandel, 5. Illegale mijnbouw.

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

Het goede antwoord is: niet waar

GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Wat is de betekenis van gedwongen bedelen?

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

A. Iemand smeken om gratis spullen of geld te geven en 

dit vervolgens af moeten staan aan je mensenhandelaar

B. Iemand dwingen om voor jou gratis spullen of geld te 
vragen aan anderen 

C. Je mensenhandelaar smekend vragen of hij je een beetje 
geld wil geven

GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Waaraan kun je zien dat een kind gedwongen 

bedelaar is?

A. Dat zie je niet, want kinderen zijn daar geen slachtoffer van
B. Wanneer een klasgenootje nooit met je kan spelen na 

schooltijd, omdat hij op straat om geld moet vragen

C. Als een kind oude kleren aan heeft

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Wat is een vorm van criminaliteit?

A. Zakkenrollen

B. Thuis een snoepje spelen
C. Tegen iemand zeggen dat hij mee moet spelen met je 

spelletje

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Wat is geen vorm van criminaliteit?

A. Een spel kopen in de speelgoedwinkel

B. Drugs vervoeren
C. Een spel stelen in de speelgoedwinkel

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!
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Wat is een vorm van gedwongen bedelen?

A. Voetbalplaatjes vragen bij de supermarkt
B. Als je op straat geld moet vragen en het gekregen geld 

aan iemand anders moet geven

C. Zakkenrollen

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

GEDWONGEN CRIMINALITEIT
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Wat is geen vorm van bedelen?

Soms zijn er mensen die in de trein een briefje geven of een pakje 
zakdoeken waarop zij vragen of jij hen een beetje geld wilt geven. 

Deze mensen worden treinbedelaars genoemd. Dit is ook een vorm 
van bedelen.

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

A. Briefjes aan treinreizigers geven met de vraag of mensen 

jou geld willen geven

B. Op straat om geld vragen aan andere mensen

C. Voetbalplaatjes vragen bij de supermarkt
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