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De raadsleden mevrouw Klokkenburg en de heer Partiman hebben op 11 mei 2021 een brief met daarin
negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Het actualiteitenprogramma EenVandaag heeft bij de Raad voor de Rechtspraak de cijfers
opgevraagd van het aantal veroordeelde klanten van minderjarige prostituees sinds 2015, het jaar
dat de ‘Loverboyzaak’ in Valkenburg onder de rechter was. Hieruit blijkt dat de afgelopen jaren
gemiddeld nog geen tien klanten per jaar veroordeeld zijn (zie bijlage).
1.

Kan het college aangeven hoeveel klanten vanaf 2015 voor de rechter zijn verschenen in Den
Haag, omdat zij verdacht werden van seks met een minderjarige in Den Haag? Hoeveel klanten
zijn er ook daadwerkelijk veroordeeld? Zo niet, waarom heeft het college hier geen zicht op?

De opsporing en vervolging van klanten die verdacht worden van seks met een minderjarige is een
verantwoordelijkheid van de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Deze specifieke vraag kan niet
worden beantwoord aan de hand van de gegevens die bij het OM worden geregistreerd.
Deze vraag ziet toe op klanten die verdacht werden van het tegen betaling seks hebben met een
minderjarige. Er zijn meerdere wetsartikelen in het wetboek van Strafrecht die betrekking hebben op
dit feit (waaronder artikel 245 en artikel 248b). Onder artikel 245 Sr. vallen ook ontuchtige
handelingen met personen tussen de 12 en 16 jaar waarbij geen betaling plaatsvindt. Binnen de
registratie van dit delict wordt niet afzonderlijk bijgehouden of er sprake van betaling is of niet.
Gebleken is dat om die reden het OM geen sluitende aantallen kan verstrekken voor de beantwoording
van deze vraag.
2.

Kan het college aangeven hoeveel daders van mensenhandel er in Den Haag vanaf 2015 voor de
rechter zijn verschenen en hoeveel er daadwerkelijk zijn veroordeeld? Zo niet, waarom niet?

Vanaf 2015 tot en met mei 2021 zijn 49 verdachten van mensenhandel gedagvaard met de pleegplaats
Den Haag. In 11 zaken is nog geen vonnis gewezen, in 29 zaken is de verdachte veroordeeld en in 9
zaken was sprake van vrijspraak.
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3.

Wat wordt er op dit moment gedaan om klanten te waarschuwen voor het bezoeken van een
minderjarige prostituee?

4.

Welke mogelijkheden ziet het college om klanten te wijzen op de signalen en de consequenties
aan seks met een minderjarige prostituee? Is het college bijvoorbeeld bereid om het meldpunt
Meld Misdaad Anoniem onder de aandacht te brengen van bezoekers in de prostitutiezone?

Ad. 3 en 4. Tijdens klantenacties van het Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG) en Spot46 worden
klanten in de raamprostitutiestraten geattendeerd op hun verantwoordelijkheid om signalen van
uitbuiting en minderjarigheid te melden. De flyers die hierbij worden uitgedeeld zijn ontwikkeld in
samenwerking met Meld Misdaad Anoniem.
Voor wat betreft de 'Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(s) die slachtoffer zijn van mensenhandel'
wordt er op landelijk niveau voorlichting ontwikkeld.
In het artikel pleit de Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar voor een brede aanpak
waarbij maatschappelijke alertheid een belangrijke rol speelt.
5.

Op welke manieren doet het college een beroep op de maatschappelijke alertheid bij het
bestrijden van minderjarige prostitutie, bijvoorbeeld door een beroep te doen op
Hoteleigenaren?

Het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) staat in contact met hotels en geeft hierbij advies hoe
om te gaan met (vermoedens van) niet vergunde prostitutie in hotels.
In 2015 stelden Groep de Mos, ChristenUnie/SGP en CDA schriftelijke vragen over het verhogen van
de prostitutieleeftijd naar 21 jaar (RIS281631), waarna de minimumleeftijd voor prostitutie
verhoogd werd van 18 naar 21.
6.

Zijn er sindsdien prostituees gesignaleerd die jonger waren dan 21? Zo ja, om hoeveel signalen
gaat dat, van wie kwamen deze en wat is er met die signalen gebeurd?

Sinds 1 januari 2017 is, na een wijziging van het prostitutiehoofdstuk in de APV, de minimumleeftijd
voor sekswerk verhoogd naar 21 jaar in Den Haag. Het HEIT houdt toezicht op het naleven van de
vergunningsvoorwaarden in de vergunde prostitutiebranche. Het HEIT heeft vanuit zijn
toezichthoudende rol sinds 2017 geen sekswerkers gesignaleerd in de vergunde branche die jonger
waren dan 21 jaar.
Wat betreft de onvergunde branche geldt dat het HEIT sinds 2017 tijdens controles geen minderjarige
sekswerkers heeft aangetroffen. Daarbij is van belang om op te merken dat mochten er wel
indicaties/meldingen zijn van minderjarigheid, dit wordt opgepakt door de politie.
7.

Zijn er in de afgelopen 6 jaar pooiers en/of exploitanten opgepakt vanwege het laten werken
van een minderjarige prostituee?

De politie heeft de afgelopen 6 jaar meerdere verdachten van mensenhandel aangehouden. Hieronder
waren ook verdachten van seksuele uitbuiting van minderjarigen. De afgelopen 6 jaar zijn er geen
exploitanten aangehouden vanwege seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie.
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8.

Hoeveel (minderjarige) slachtoffers van mensenhandel heeft SHOP de afgelopen 5 jaar
opgevangen? Hoeveel slachtoffers heeft zij op dit moment in behandeling?

In april 2017 is SHOP Jeugd opgericht. Van april 2017 tot en met mei 2021 zijn er 40 minderjarige
(vermoedelijke of potentiële) slachtoffers van mensenhandel gestart met een traject bij SHOP Jeugd.
In deze periode zijn er 17 (vermoedelijke of potentiële) slachtoffers in de leeftijd van 18 tot en met 21
jaar gestart met een traject bij SHOP Jeugd. Daarnaast is er nog 1 persoon in traject bij SHOP Jeugd
waarvan de precieze leeftijd niet bekend is.
Op dit moment zijn er 30 slachtoffers in zorg bij SHOP Jeugd. Bovenstaande aantallen gaan zowel om
(vermoedelijke of potentiële) slachtoffers van seksuele uitbuiting als om prostitutie door
minderjarigen/jongeren en criminele uitbuiting.
Op 22 maart 2021 is in de Eerste Kamer het Initiatiefwetsvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en
Kuik “Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(s) die slachtoffer zijn van mensenhandel”
aangenomen1. Met dit initiatiefwetsvoorstel wordt de strafbaarstelling geregeld van degene die
seksuele handelingen verricht met een prostituee, terwijl hij of zij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden dat de prostituee daartoe is gedwongen of bewogen, en daarmee slachtoffer is van
mensenhandel.
9.

Hoe staat het met de lokale voorbereidingen voor de implementatie van deze wet? Welke
stappen moeten volgens het college nog worden gezet om klanten van (vermoedelijke)
slachtoffers van mensenhandel op te sporen?

De politie en het OM zijn verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van klanten van
slachtoffers van mensenhandel en daarmee dus voor de voorbereidingen voor de implementatie van
deze nieuwe wet. Het OM bepaalt het vervolgingsbeleid. Het OM zal met de politie afstemmen wat de
consequenties zijn van de inwerkingtreding van deze nieuwe wet.
Daarnaast wordt er op landelijk niveau voorlichting ontwikkeld over de 'Wet strafbaarstelling misbruik
prostitué(s) die slachtoffer zijn van mensenhandel'.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
Ilma Merx

Jan van Zanen

1 Eerste Kamer der Staten-Generaal - Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet
strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34.091)
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