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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Veiligheid en Justitie 

 

 

 datum 31 mei 2016 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34091 

Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van 

Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de 

strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet 

strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 31 mei 2016  aangenomen door de Tweede Kamer.  SP, PvdD, 

PvdA, GroenLinks, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, SGP, ChristenUnie en CDA 

stemden voor.  

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Invoeging Artikel IIa 

14 (Van Tongeren) dat een evaluatiebepaling aan het wetsvoorstel toevoegt 

 

Indiener hecht er sterk aan dat de effecten van dit wetsvoorstel worden onderzocht. 

Daarom wordt met dit amendement een evaluatiebepaling aan het wetsvoorstel 

toegevoegd. De Minister van Veiligheid en Justitie zal binnen drie jaar na de 

inwerkingtreding van deze wet voorzien in een evaluatie van de wet. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie en de Groep Bontes/Van 

Klaveren. 



 

 datum 31 mei  2016 

 blad 2 

 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, artikel 273g 

Artikel II artikel 286g 

12 � 15 � 17  (Van Oosten en Swinkels) ter vervanging van nr. 15 waarmee de 

schuldvariant uit het wetsvoorstel wordt verwijderd 

 

De indieners beogen, conform het advies van de Afdeling advisering van de Raad van 

State, de schuldvariant (“hij redelijkerwijs moet vermoeden”, na de derde nota van 

wijziging “hij ernstige reden heeft om te vermoeden”) uit het voorstel te verwijderen. 

Ingevolge het amendement wordt enkel wanneer sprake is van opzet (“hij weet”), voldaan 

aan de delictsomschrijving. Volgens rechtspraak van de Hoge Raad (HR 30 mei 2008, NJ 

2008, 318) wordt voorwaardelijk opzet voldoende geacht voor het aantonen van “weten”. 

Van voorwaardelijk opzet is in dit geval sprake indien de prostituant bewust de 

aanmerkelijke kans aanvaardt dat de prostitué(e) slachtoffer is van mensenhandel. Uit 

diverse externe factoren of een combinatie hiervan, kan de situatie ontstaan dat de 

prostituant weet of welbewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de persoon waarvan 

hij/zij tegen betaling diensten afneemt, deze diensten niet vrijwillig aanbiedt en in een 

uitbuitingssituatie verkeert. Hierbij kan in theorie aan allerlei omstandigheden worden 

gedacht. Zonder te pretenderen volledig te zijn, denken de indieners hierbij bijvoorbeeld 

aan de locatie waarop de handelingen worden uitgevoerd, de personen die hierbij aanwezig 

zijn en uiterlijke kenmerken van de prostitué(e). 

Verworpen. Voor: D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de Groep 

Bontes/Van Klaveren en de PVV.  
 

 

Artikel I, artikel 273g 

Artikel II, artikel 286g 

9  � 11 (Oskam) dat de strafhoogten voor de voorgestelde strafbaarstellingen worden 

verhoogd 

 

Met dit amendement beoogt indiener de voorgestelde strafhoogten te verhogen voor de 

voorgestelde strafbaarstellingen. Indiener sluit hiermee aan bij het commentaar van de 

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (hierna: de 

Nationaal Rapporteur) alsmede bij het advies van de Raad voor de Rechtspraak (hierna: de 

Raad). De Raad vraagt zich af of de strafbedreiging niet aan de lage kant is, gelet op de 

strafbedreiging bij mensenhandel (artikel 273f Sr). Hierbij staat op het «kale» delict 

mensenhandel een strafbedreiging van maximaal 12 jaar of een geldboete van de vijfde 

categorie. Bij de strafverzwarende omstandigheden die zijn genoemd in het derde lid 

bedraagt de maximale gevangenisstraf 15 jaar. Bij zwaar lichamelijk letsel of levensgevaar 

(vierde lid) is de maximumgevangenisstraf achttien jaren, in het geval het feit de dood ten 

gevolge heeft is de maximumstraf levenslang of dertig jaren (vijfde lid). De Nationaal 

Rapporteur twijfelt aan de aansluiting die de initiatiefnemers gezocht hebben bij de 

delicten verleiding en jeugdprostitutie (artikelen 248a en 248b Sr), en adviseert aan te 

sluiten bij het delict mensenhandel. Indiener sluit zich hierbij aan om de volgende redenen. 



 

 datum 31 mei  2016 

 blad 3 

 

 

Het initiatiefwetsvoorstel stelt voor om bezoekers van prostituté(e)s die slachtoffer zijn van 

mensenhandel, strafbaar te stellen indien zij wisten of redelijkerwijs hadden moeten 

vermoeden dat de betrokken prostitué(e) daartoe is gedwongen of bewogen. Terecht heeft 

de wetgever zware straffen in het vooruitzicht gesteld bij het delict mensenhandel, gelet op 

de mensonterende en vernederende activiteiten die binnen dit circuit plaatsvinden. 

Indiener meent dat klanten die bewust gebruik maken van de diensten van een 

prostitué(e) die het slachtoffer is van mensenhandel of weg kijken bij duidelijke 

aanwijzingen hiervoor, en dus niet hun verantwoordelijkheid nemen, gestraft dienen te 

worden. Daar draagt onderhavig wetsvoorstel aan bij. Wat in de strafhoogte voor indiener 

daarbij onvoldoende tot uiting komt, is dat door het wegkijken van klanten voor misbruik, 

de misstanden in deze branche blijven gehandhaafd. Zij houden hiermee feitelijk het 

genoemde strafbare feit van mensenhandel, in de praktijk in stand. Een verhoging van de 

strafmaat die meer in de buurt komt van de strafmaat bij het delict mensenhandel lijkt 

indiener daarom dan ook het meest logisch, gelet op het normstellende karakter van de 

voorgestelde strafbaarstellingen en de preventieve werking die daarvan moet uitgaan 

(Kamerstukken II 2014/15, 34 091, nr. 8, p. 3: Nota n.a.v. het verslag). 

Verworpen. Voor: Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van 

Klaveren en de PVV.  

 

Artikelen I en II 

13 (Van Tongeren) dat regelt dat de prostituant moeten weten of ernstige reden moet 

hebben om te vermoeden dat de prostitué(e) waar hij/zij tegen betaling dienst van 

afneemt, deze diensten niet vrijwillig aanbiedt, om strafbaar te zijn 

 

Met dit amendement wordt «redelijkerwijs moet vermoeden» in de strafbepaling vervangen 

door «ernstige reden heeft om te vermoeden». Het betreft hier bewuste schuld. Dat 

betekent dat iemand pas strafbaar is als het niet anders kan dan dat hij zich bewust was 

van het slachtofferschap van mensenhandel. Het gaat hier om de zwaarste vorm van 

schuld. Het verschil met gewone culpa (het redelijkerwijs moeten vermoeden) is dat 

gewone onachtzaamheid of onoplettendheid niet tot strafrechtelijke aansprakelijkheid leidt. 

Ingetrokken. 

 

 

Moties 
 

18 (Van Tongeren en Swinkels) over versterking van de maatschappelijke positie van 

sekswerkers 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie. 

 

19 (Swinkels en Van Tongeren) over verbeteren van de omgang van instanties met 

sekswerkers uit de legale sector 

Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de 

PVV. 


