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Geachte dames en heren, 

Op donderdag 24 februari debatteert u met staatssecretaris Van der Burg over mensenhandel
en prostitutie. Vanuit de VNG willen de volgende punten onder uw aandacht brengen: 

1. Middelen voor gemeenten om het programma Samen tegen Mensenhandel uit te kunnen
voeren.

2. Snelle behandeling van de Wet Regulering Sekswerk (35715)

3. Mensenhandel is met meer verbonden dan alleen prostitutie.

1. Samen tegen Mensenhandel

In 2022 moeten alle gemeenten een aanpak hebben voor het tegengaan van mensenhandel, moet er 
een landelijk dekkend netwerk zijn van zorgcoördinatie en moeten gemaakte afspraken regionaal zijn 
ingebed. Er zijn al de nodige stappen gezet maar het vraagt nog veel inzet van gemeenten om de 
doelen uit het interdepartementale programma Samen tegen mensenhandel te kunnen realiseren, zo 
blijkt ook uit een door de VNG uitgevoerd onderzoek. Gemeenten moeten voor de uitvoering van dat 
beleid wel de financiële middelen krijgen. Het gaat er daarbij onder andere om dat gemeenten meer 
zicht krijgen op wat zich in hun gemeente afspeelt. Wat zijn de risicolocaties, risicosectoren en 
risicogroepen? Dit kan door middel van het regelmatig uitvoeren van controles in bijvoorbeeld de 
horeca, op vakantieparken of op bedrijventerreinen. Door deze controles uit te voeren, wordt de 
informatiepositie van de gemeente/regio groter. Hoe groter de informatiepositie, des te 
doelgerichter je mensenhandel kunt bestrijden. 

2. Snelle behandeling van de Wet Regulering Sekswerk

Voor gemeenten is van belang dat in de sekswerkersbranche de misstanden worden aangepakt, dat 
het beroep veilig kan worden beoefend en sekswerkers die dat willen met hulp kunnen stoppen. De 
VNG roept u daarom op, nu het nieuwe kabinet aan de slag is, de Wet regulering sekswerk (35715) 
snel te behandelen. 

3. Mensenhandel met meer verbonden dan prostitutie

Dit debat gaat over mensenhandel en prostitutie en dat is inderdaad een onzalige combinatie die om 
veel redenen bestreden moet worden. Maar, helaas, is de prostitutie niet de enige sector waar 
mensenhandel een rol speelt.  Wij vragen u dat voor ogen te houden. Zo spreekt uw Kamer ook 
regelmatig over arbeidsmigranten – voer de aanbevelingen van de Commissie Roemer vooral uit! – 
en ook in deze sector is er sprake van mensenhandel en uitbuiting. Verder is mensenhandel 
verbonden met ondermijnende criminaliteit. 

https://vng.nl/nieuws/aanpak-van-mensenhandel-de-stand-van-zaken-bij-gemeenten

