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Onderwerp 

Input VNG voor debat Mensenhandel en Prostitutie donderdag 19 januari 2023 

 

Op donderdag 19 januari 2023 debatteert u met staatssecretaris Van der Burg over de aanpak van 

Mensenhandel en het Prostitutiebeleid. Voor gemeenten zijn dit belangrijke onderwerpen. Vanuit de 

VNG geven wij u graag een aantal punten mee ter overweging. 

 

Aanpak Mensenhandel 

Mensenhandel blijft een dossier waarop het lastig is goed zicht te krijgen op aard en omvang. Dat is 

een van de redenen waarom gemeenten de afgelopen jaren steeds meer hebben geïnvesteerd in 

de aanpak ervan. Zo geven gemeenten de aanpak op lokaal niveau steeds meer prioriteit binnen 

het Integraal Veiligheidsbeleid of als onderdeel van de aanpak Ondermijning. Vanuit de VNG 

hebben wij hen ook ondersteund met een aantal tools. Praktisch alle gemeenten hebben inmiddels 

beleidskaders, en de awareness dat Mensenhandel voorkomt is erg toegenomen. De aanstelling 

van gemeentelijke aandachtsfunctionarissen, regionale ketenregisseurs en zorgcoördinatoren 

maakt dat duidelijk.  

 

De VNG vindt het belangrijk om mee te bewegen met de veranderende behoefte en noodzaak bij 

gemeenten. Continuïteit en een lange adem zijn nodig om uiteindelijk alle effecten en resultaten te 

zien van de aanpak van mensenhandel door gemeenten. We zijn dan ook content met de 

structurele financiering van €2 miljoen per jaar om zo gezamenlijk het programma Samen tegen 

Mensenhandel voort te zetten.  

Ondanks deze structurele financiering maken gemeenten en samenwerkingspartners zich zorgen 

over onvoldoende capaciteit, tijd en middelen om (goed) uitvoering te kunnen geven aan het beleid. 

Het is echt nodig de integrale aanpak van de Mensenhandel verder te versterken en te blijven 

investeren in de inbedding van de bestuurlijke aanpak. Wij roepen u daarom op het budget, 

bovenop de reeds beschikbare 2 miljoen, te verhogen. Gemeenten hebben de hulp hard nodig van 

het Rijk en andere partners als de Politie en OM.  

 

Een ander probleem is de strafrechtelijke aanpak van daders. De Nationale Rapporteur 

Mensenhandel vraagt gaat op dit punt in, in haar Dadermonitor mensenhandel 2017-2021. Wij 

juichen daarom de beoogde wetswijziging van artikel 273f toe. Met deze wijziging zal niet alleen de 

strafbaarstelling als geheel toegankelijker worden gemaakt, maar het zal de aanpak van 

mensenhandel effectiever maken. In het bijzonder willen wij daarin de gevallen van ernstige 

arbeidsmisstanden benadrukken. 
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Prostitutiebeleid 

De Wet regulering sekswerk (Wrs) is al langere tijd onderwerp van gesprek. We zijn nu in 

afwachting van een nieuw wetsvoorstel. In de tussentijd zijn gemeenten noodzakelijkerwijs hun 

beleid aan het wijzigen. Dit vergroot de kans op een lappendeken aan verschillende regels. Er 

ontstaat handelingsverlegenheid bij gemeenten door de vertraging in het wetgevingstraject. Wij 

pleiten voor regulering met een balans tussen het vergroten van de zichtbaarheid van sekswerkers, 

de aanpak van illegaal sekswerk en het kunnen delen van informatie en waarbij het stigmatiseren 

van het beroep van sekswerker wordt voorkomen. Goede ontwikkelingen zijn te zien bij gemeenten 

die inspelen op een transparant en open beleid waar aandacht is voor destigmatisering van het 

sekswerk. 

 


