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Geachte dames en heren, 

 

Op 13 juni 2019 debatteert u met de staatssecretaris over de agenda Mensenhandel en prostitutie. 

Graag brengen we vanuit de VNG drie punten onder uw aandacht: 

1. Verbinding zorg en veiligheid - de aanpak van mensenhandel vraagt om een bredere blik 

en intensievere samenwerking; 

2. Mogelijkheid tot meer gegevensdeling; 

3. Mensenhandel is breder dan alleen seksuele uitbuiting, nadrukkelijk ook arbeids- en 

criminele uitbuiting behoeven aandacht. 

 

Verbinding Veiligheid en Zorg - de aanpak van mensenhandel vraagt om een bredere blik en 

intensievere samenwerking  

De aanpak van mensenhandel slaagt alleen als de inspanningen gericht zijn op zowel slachtoffers 

als daders. Zodoende moet er aandacht zijn voor het opsporen en vervolgen van daders maar ook 

voor het bieden van hulp aan slachtoffers. Ook preventie en signalering zijn belangrijk. Daar zijn 

veel partijen bij betrokken. Niet voor niets zijn bij het programma ‘Samen tegen mensenhandel’ vier 

departementen betrokken.  

a. Mensenhandel kan alleen effectief en duurzaam tegengegaan worden als alle partijen 

goed samenwerken. Het is bij uitstek een dossier waarin zorg en veiligheid elkaar nodig 

hebben. Dit betreft daarom ook samenwerking tussen de departementen omdat 

inspanningen op alle terreinen nodig zijn. Denk hierbij aan preventie, vergroten 

weerbaarheid, opsporing en handhaving, jeugdzorg, Wmo, economische zaken, 

huisvesting, werk en inkomen, toeristenindustrie, horeca etc.;   

b. Verontrustend is dan ook de bevinding van de Nationaal Rapporteur mensenhandel dat 

een aanzienlijk deel van de daders jonger is dan 23 jaar. Dat gegeven doet vermoeden 

dat er in het leven van deze jongeren het nodige is voorgevallen zodat ze tot uitbuiting 

in staat zijn. Ook onder slachtoffers zien we meer dan gemiddeld jongeren en kinderen;  

c. Naar schatting komt slechts een-vijfde van de slachtoffers in beeld bij hulpverlening en 

de dadervervolging is bedenkelijk laag (bron: Dadermonitor 2019: Nationaal Rapporteur 

Mensenhandel). Wel laat de praktijk zien, dat met expertise en voldoende menskracht 

slachtoffers en uitbuitingssituaties beter in beeld komen. 

 

Mogelijkheid tot meer Gegevensdeling 

Gegevens over sekswerkers zijn aangeduid als bijzondere persoonsgegevens en zodoende extra 

beschermd door privacywetgeving. Door beperkingen bij gegevensdeling kunnen daders en 

slachtoffers van mensenhandel echter niet adequaat vervolgd respectievelijk geholpen worden. Dit 

speelt overal in het land, vooral waar zorg- en justitiepartners samenwerken, waardoor oplossingen 

belemmerd worden en ongewenste en soms gevaarlijke situaties blijven bestaan. Een wettelijke 

grondslag om gegevens van sekswerkers te mogen verwerken is daarom noodzakelijk. De VNG 

houdt derhalve een pleidooi voor het mogelijk maken van gegevensdeling en het verhelpen van 

blokkades. Dit betreft ook verruiming bij RIEC’s, en de verbinding van gegevens tussen zorg en 

andere partijen, om effectiever te kunnen zijn.  

https://www.vng.nl/
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Mensenhandel is breder dan alleen seksuele uitbuiting - nadrukkelijk ook arbeids- en 

criminele uitbuiting behoeven aandacht 

De VNG dringt erop aan dat de onderwerpen mensenhandel en prostitutie niet aan elkaar worden 

gekoppeld. De koppeling van prostitutie en mensenhandel doet onrecht aan beide onderwerpen: 

prostitutie wordt daarmee op voorhand vereenzelvigd met uitbuiting, terwijl het fenomeen 

mensenhandel in zijn verschijningsvormen te gemakkelijk wordt beperkt tot seksuele uitbuiting.  

Het pleidooi om de onderwerpen van elkaar te scheiden, gaat niet voorbij aan het feit dat er in de 

seksindustrie uitbuiting plaatsvindt. Het scheiden van de onderwerpen dient juist om enerzijds de 

positie van de sekswerker te versterken, anderzijds om mensenhandel in de volle breedte aan te 

kunnen pakken.  

Bij prostitutie gaat het om de uitoefening van een legaal beroep. Beleid dient een ordelijke 

uitoefening van het beroep, inclusief vergunningenstelsel, zoals dat ook in andere branches aan de 

orde kan zijn. Mensenhandel is een misdrijf; het betreft het onder dwang uitbuiten van mensen. Het 

kan gaan om gedwongen sekswerk, naast andere vormen van arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting 

en gedwongen orgaanverwijdering. 


