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I. Inleiding. 
 

Dit werk zal handelen over de opkomende tendens tot bestraffing van klanten die gaan naar 

gedwongen prostituees, meer bepaald het Belgische wetsvoorstel dat  hieromtrent werd 

ingediend, met name het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380 quater in het 

Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door 

een slachtoffer van mensenhandel.
1
 Dit wetsvoorstel neemt met enkele wijzigingen de tekst 

over van een voorstel dat reeds op 12 oktober 2004 in de Senaat werd ingediend.
2
  Het heeft 

tot doel een bestraffing in te voeren voor personen die bewust gebruikmaken van seksuele 

diensten van een persoon die het slachtoffer is van mensenhandel.
3
 Het wetsvoorstel heeft 

geenszins de bedoeling om seksuele betrekkingen tussen instemmende volwassenen strafbaar 

te stellen.
4
  Dit voorstel van wet  moet gesitueerd worden binnen het ruimere kader van de 

strijd tegen mensenhandel.  

Prostitutie is één van de oudste beroepen ter wereld, maar is nu actueler dan ooit. 

Veranderingen in de algemene kijk op prostitutie hebben geleid tot een aantal 

wetswijzigingen doorheen de jaren. De historische ontwikkeling van het begrip prostitutie en 

de hiermee samenhangende ontwikkelingen in de maatschappij zullen in dit werk kort worden 

behandeld en dit om een beter beeld te krijgen van de weg die is afgelegd om te komen tot de 

situatie waarin we ons vandaag de dag bevinden.  

                                                           
1
 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken 

van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel, Parl.St., Belgische Senaat, 
Zitting 2007-2008, nr. 4-257/1. 

2
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken 

van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel, Parl.St., Belgische Senaat, 
Zitting 2007-2008, nr. 4-257/1. 

3
 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken 

van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel, Parl.St., Belgische Senaat, 
Zitting 2007-2008, nr. 4-257/1, Toelichting. 

4
 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken 

van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel, Parl.St., Belgische Senaat, 
Zitting 2007-2008, nr. 4-257/1, Toelichting. 
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Reeds sinds de jaren negentig wordt er in Europa meer aandacht besteed aan het fenomeen 

mensenhandel in het kader van de georganiseerde criminaliteit en de mensenrechten. In dit 

werk zal gekeken worden naar het fenomeen mensenhandel in het algemeen, en meer 

specifiek naar de seksuele uitbuiting van slachtoffers van mensenhandel,  in het bijzonder 

vrouwen en kinderen. 

Door de opkomende interesse voor dit maatschappelijk probleem zijn er op zowel 

internationaal als op Europees niveau reeds een groot aantal regelgevende documenten 

verschenen. Zo kan er worden verwezen naar de documenten van de Verenigde Naties, De 

Raad van Europa, de instellingen op EU niveau en naar de documenten van belangrijke 

NGO‟s die zich bezighouden met deze problematiek. Om de achtergrond van de in België 

ingediende wetsvoorstellen beter te begrijpen zal een studie van deze documenten 

noodzakelijk zijn. Deze vormen namelijk het kader waarbinnen de wetsvoorstellen tot stand 

zijn gekomen.  

Bij de studie van dit thema moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de handel 

in vrouwen met het oog op seksuele exploitatie en de handel in kinderen met hetzelfde 

oogmerk. Wanneer we kijken naar de huidige stand van wetgeving in België en de rest van 

Europa kan geconcludeerd worden dat er reeds een uitgebreid wetgevend kader bestaat voor 

de bescherming van kinderen in deze context. Voor deze categorie van slachtoffers is er in de 

Belgische wetgeving reeds een bepaling opgenomen die de prostituant van minderjarige 

prostituees bestraft, ongeacht het gedwongen karakter van de prostitutie.
5
  Wanneer we echter 

gaan kijken naar de meerderjarige slachtoffers van mensenhandel met het oog op seksuele 

uitbuiting moet worden vastgesteld dat deze in België slechts een beperkte bescherming 

genieten. Zo is er in het strafwetboek wel een bestraffing van de pooier en de 

mensenhandelaar voorzien, maar wordt er aan de bestraffing van de klant in deze 

omstandigheden voorbij gegaan.
6
 

Wanneer we een betere kijk krijgen op het kader waarbinnen de wetsvoorstellen tot stand 

kwamen, zal het noodzakelijk zijn deze te bekijken in het licht van de huidige situatie in 

Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Deze drie landen zullen het voorwerp 

uitmaken van rechtsvergelijkend onderzoek  omdat zij in deze context een grote mate van 

relevantie vertonen.  

                                                           
5
 Art. 380 §4  Sw. 

6
 Art. 380 §1 -§3  Sw. 



 
6 

Een studie van het Zweedse model zal zich toespitsen op de in Zweden reeds bestaande wet 

die elke vorm van  gebruikmaken van seksuele diensten tegen betaling bestraft.
7
 Deze wet zal 

meer bepaald een bestraffing inhouden van personen die gebruik maken van seksuele diensten 

tegen betaling.
8
 Verschillende aspecten van de wet zullen nader bestudeerd worden, namelijk 

de draagwijdte van de wet, de  kwalificatie van het misdrijf, de bewijsproblematiek, de 

operationalisering in de praktijk, de rechtseconomische gevolgen die de wet meebrengt voor 

de prostitutiesector  om dan te komen tot de voor- en nadelen van de wet.  De bevindingen die 

hierbij tot stand komen zullen een grote mate van relevantie vertonen in het licht van de in 

België ingediende wetsvoorstellen die handelen over de bestraffing van klanten die gaan naar 

gedwongen prostituees.  

Wanneer we de regelgeving inzake prostitutie bekijken in Nederland zien we grote 

verschilpunten met de regelgeving hieromtrent in Zweden.  Zo zal er een groot verschil zijn in 

de doelstelling van de wetgeving omtrent prostitutie in beide landen, namelijk terwijl Zweden 

streeft naar een banning van prostitutie, zal Nederland eerder streven naar regulering van de 

prostitutiesector.
9
 

Daarnaast wordt er in beide landen ook een verschillende invulling gegeven aan het begrip 

prostitutie, meer bepaald in Nederland wordt prostitutie gezien als een vorm arbeid tegen 

loon, terwijl Zweden prostitutie bekijkt als een vorm van geweld tegen vrouwen.
10

  

Het Nederlandse beleid maakt een duidelijk onderscheid tussen vrijwillige prostitutie en 

gedwongen prostitutie. Vrijwillige prostitutie werd sinds de opheffing van het bordeelverbod 

in 2000 volledig gelegaliseerd.
11

 Dit houdt in dat seks clubs en bordelen kunnen bestaan in de 

vorm van legale vennootschappen indien deze aan bepaalde voorwaarden voldoen.
12

            

                                                           
7
 Law on prohibition of the purchase of sexual services, SFS ( 1998:408) 

8
 Law on prohibition of the purchase of sexual services, SFS (1998:408) 

9
 Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands: Legal Regulation and Experiences, Report by a 

Working Group on the legal regulation of the purchase of sexual services, Ministry of Justice and the Police, 

2004, 24. 

10 Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands: Legal Regulation and Experiences, Report by a 

Working Group on the legal regulation of the purchase of sexual services, Ministry of Justice and the Police, 

2004, 24. 

11
 G. VERMEULEN, Betaalseksrecht: Naar regulering of legalisering van niet – problematische prostitutie? , 

Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 411. 
12 Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands: Legal Regulation and Experiences, Report by a 

Working Group on the legal regulation of the purchase of sexual services, Ministry of Justice and the Police, 

2004, 26. 
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De achterliggende doelstelling van deze legalisering bestaat er in een grotere transparantie in 

de sector te creëren.
13

 Gedwongen prostitutie daarentegen wordt meer dan ooit bestreden en 

gezien als de illegale vorm van prostitutie. Een belangrijke evolutie in de huidige situatie van 

Nederland is het ontwerp voor de wet regulering prostitutie.
14

 Ook dit zal nader bekeken 

worden.  

Onlangs werd ook wetgevend opgetreden in het Verenigd Koninkrijk op dit vlak. Er kwam 

namelijk een Wet tot stand die een bestraffing inhoudt van personen die gebruik maken van 

de seksuele diensten tegen betaling, geleverd door een gedwongen prostituee. Deze bepaling 

zal grondig bestudeerd worden, maar aangezien ze pas recent in werking trad, kan er over de 

evaluatie van de bestraffing in de praktijk nog weinig gezegd worden. 

De studie van het beleid en de wetgeving betreffende de prostitutiesector in de hoger 

genoemde landen zal van groot belang zijn voor de bespreking van de operationalisering in de 

praktijk van het Belgische wetsvoorstel. De vraag hoe een dergelijke wet in de praktijk zal 

worden gehandhaafd zal een belangrijk deel uitmaken van mijn masterproef. Naast het 

hierboven beschreven rechtsvergelijkend onderzoek, zijn ook de standpunten van mensen die 

in de praktijk bezig zijn met dit onderwerp van belang in kader van het gevoerde onderzoek. 

Een laatste, maar daarom niet minder belangrijk punt dat doorheen mijn masterproef 

behandeld zal worden,  is de vraag naar de mogelijke gevolgen die een dergelijke bestraffing 

van de klant met zich meebrengt en meer bepaald de eventuele verschuivingen die een 

dergelijke wet teweeg brengt in de prostitutiesector.  

De studie en het onderzoek van de hierboven beschreven aspecten van prostitutie en 

mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie maken het mogelijk om, als uitgangspunt 

van mijn masterproef, te komen tot een grondige evaluatie van het Wetsvoorstel tot invoeging 

van een artikel 380 quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten 

van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel. Hierbij zal eveneens mijn 

visie op het Wetsvoorstel naar voren komen. 

 

                                                           
13

 Ministerie van Justitie, Some background information on Trafficking in Human beings in the Netherlands, s. 2-
3. 
14 Voorstel van Wet regulering prostitutie en bestrijding van misstanden in de seksbranche, Tweede Kamer, 

vergaderjaar 2009–2010, 32 211, nr. 2. 
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II. Prostitutie in het algemeen. 

2.1. Inleiding. 

 

Prostitutie is één van de oudste beroepen ter wereld en maatschappelijk wellicht ook het 

meest omstreden. Lange tijd werd prostitutie niet gezien als een beroep, maar eerder als een 

immoreel fenomeen dat moest bestreden worden, hetgeen zich vertaalde in marginalisering en 

criminalisering van het fenomeen.
15

 Steeds meer moet echter worden vastgesteld dat een 

dergelijke aanpak van prostitutie niet leidt tot een concrete oplossing van het probleem.  

 

De houding die vandaag de dag wordt aangenomen ten aanzien van prostitutie in onze 

samenleving is dubbelzinnig. De uitoefening van het beroep prostitutie wordt in België niet 

strafbaar gesteld, maar de exploitatie daarvan wel.
16

 Wanneer we de concrete aanpak van de 

gerechtelijke en politiële overheden bekijken, moeten we vaststellen dat deze zich 

voornamelijk toespitst op het bestrijden van de neveneffecten die prostitutie met zich 

meebrengt zoals overlast of andere criminele nevenactiviteiten. 
17

 Prostitutie op zichzelf 

wordt gezien als een noodzakelijk kwaad dat gedoogd wordt in de schemerzone van de wet.
18

  

 

In Europese en internationale context wordt de nadruk van de regelgeving vooral gelegd op de 

voorkoming van seksuele uitbuiting van prostituees. Het al dan niet strafbaar stellen van het 

beroep prostitutie wordt aan de nationale overheden  over gelaten. Dit is een nationale kwestie 

waar de Internationale en Europese wereld geen uitspraak over doet. Dit in tegenstelling tot de 

hiermee samenhangende strijd tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting van vrouwen en 

kinderen. Dit zal nader behandeld worden in het tweede deel van het werk.   

 

 

 

                                                           
15

 A. MEHEUS; B. DE RUYVER; M. MORIVAL; K. VAN KIMPE, Van opjaagbeleid tot gedoogbeleid, De aanpak van 
prostitutie in Nederland en Vlaanderen doorgelicht, Maklu, 1999, 1. 
16

 Art. 380 §1 -§3  Sw. 
17

 Wetsvoorstel houdende de regulering van prostitutie, Parl.St., Belgische Kamer, Zitting 2007-2008, Doc 52 
0222/001, 1. 
18

 Wetsvoorstel houdende de regulering van prostitutie, Parl.St., Belgische Kamer, Zitting 2007-2008,  Doc 52 
0222/001, 1. 
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2.2. Begrip prostitutie. 

 

Prostitutie is een begrip dat ons allen bekend is. Het roept beelden op van rood licht in 

duistere straten, maar dit is slechts een deel van wat het begrip inhoudt. In Van Dale wordt 

prostitutie omschreven als seks, uitgeoefend tegen betaling.
19

 Deze definitie moet in zijn 

meest ruime vorm worden gezien. Er zijn verschillende verschijningsvormen van prostitutie, 

onder andere raamprostitutie, escorte service en meest recent ook internetprostitutie. Deze 

verschillende vormen zullen echter niet worden behandeld in dit werkstuk. Er zal vooral 

worden gekeken naar de link tussen prostitutie en mensenhandel, aangezien dit een grote mate 

van relevantie vertoont in kader van het wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380 quater 

in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd 

door een slachtoffer van mensenhandel.
20

  

Al meerdere malen zijn er voorstellen geweest om prostitutie te reguleren, maar tot op heden 

is dit nog altijd niet gebeurd.  Daarnaast moet er ook een onderscheid gemaakt worden tussen 

enerzijds prostitutie door meerderjarigen en anderzijds prostitutie door minderjarigen. Deze 

laatste vorm werd reeds door de wetgever geregeld in art. 380 § 4 van het Strafwetboek.
21

 

Hierin wordt onder andere het gebruik maken van seksuele diensten geleverd door een 

minderjarige gestraft, ongeacht het vrijwillig karakter van de geleverde diensten.
22

  

Wanneer we kijken naar de tekst van de wet moeten we concluderen dat het begrip prostitutie 

niet wordt gedefinieerd in het Strafwetboek. Er wordt enkel gebruik gemaakt van de term 

prostitutie, maar nergens wordt er verduidelijkt wat er onder prostitutie moet worden 

verstaan.
23

 Analyse van de rechtspraak met betrekking tot de draagwijdte van het begrip 

prostitutie toont aan dat men moet uitgaan van de gebruikelijke betekenis van het begrip. 

Eigenlijke geslachtsbetrekkingen zijn niet noodzakelijk om te kunnen spreken van prostitutie, 

                                                           
19

 Van Dale Nederlands woordenboek, http://www.vandale.nl/vandale/zoekservice/?type=pro. 

20
 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken 

van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel, Parl.St., Belgische Senaat, 
Zitting 2007-2008, nr. 4-257/1. 

21
 Artikel 380 §4, Sw. 

22
 Artikel 380 §4, Sw. 

23
 Artikel 379 Sw. , Artikel 380 Sw. 

http://www.vandale.nl/vandale/zoekservice/?type=pro


 
10 

het kan ook slaan op de ontucht van een persoon die tegen betaling zich tot onzedelijke 

aanrakingen leent met om het even wie.
24

 

Daarnaast wordt er in Artikel 379 ev. van het Strafwetboek gebruik gemaakt van de term 

„ontucht‟.  Dit begrip heeft een ruimere betekenis, het heeft zowel betrekking op prostitutie in 

de enge zin van het woord als op daden van lubriciteit of van ontucht die aan prostitutie 

vreemd zijn.
25

 Net zoals het woord prostitutie wordt het begrip ontucht in het Strafwetboek 

niet nader omschreven. Het feit of er sprake is van ontucht moet dan ook door de feitenrechter 

soeverein worden beoordeeld, voor zover deze niet afwijkt van de gebruikelijke betekenis.
26

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

III. Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. 

 
Mensenhandel is een fenomeen dat reeds een heel lange geschiedenis kent, het begrip 

daarentegen ontstond iets recenter. Reeds in de 18
de

 eeuw was er in de westerse wereld sprake 

van slavenhandel, georganiseerd in wereldwijde netwerken. Door de ontdekking van Amerika 

werd een massale slavenhandel in het leven geroepen van Afrika naar Amerika.
27

 Naar 

schatting zouden minstens twintig miljoen Afrikanen het slachtoffer zijn geworden van deze 

handel, ze werden voornamelijk getransporteerd naar de Nieuwe Wereld omdat de plaatselijke 

bevolking te zwak bleek te zijn voor het opgelegde werk.
28

 Toen al was er sprake van 

georganiseerde netwerken die zich bezig hielden met de handel in slaven. Deze handel werd 

georganiseerd als een soort driehoekshandel.
29

 Algemeen kwam deze handel erop neer dat de 

slavenschepen vanuit Europa naar Afrika vertrokken, voorzien van ruilgoederen, om aan de 

Afrikaanse kust slaven aan te kopen. Daarna werden de slaven getransporteerd naar de 

Antillen, waar ze werden doorverkocht. De opbrengst die dit opbracht voor de Europese 

schepen werd gebruikt voor de aankoop van koloniale goederen die dan opnieuw naar Europa 

                                                           
24

 Cass. 3 januari 1962, Pas. , 1962, I , 514. 
25

 Cass. 2 oktober 1973, Pas. , 1974, I, 112. 
26

 R.W. , 1973 – 74, 1050. 
27

 Zwart ivoor tusssen katoentjes en suiker, Knack, 13 augustus 1980, 94-95. 
28

 Zwart ivoor tusssen katoentjes en suiker, Knack, 13 augustus 1980, 94-95. 
29

 J. EVERAERT, De Franse slavenhandel. Organizatie, konjunktuur en sociaal milieu van de driehoekshandel, 
1763-1793, Koninklijke Akademie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, jaargang XL, nr 
87. 
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werden getransporteerd.
30

  Dit even als kleine illustratie om aan te tonen dat mensenhandel 

niet enkel een hedendaags fenomeen is, maar reeds lange tijd terug gaat.  

Vandaag de dag wordt mensenhandel gedreven vanuit de huidige economische situatie in de 

wereld.
31

 Men kan verschillende redenen aanhalen waarom mensen hun thuisland willen 

verlaten, onder ander armoede, geweld, oorlog,… Dikwijls is het niet mogelijk dit op een 

legale manier te doen, dus wordt er gezocht naar wegen om onder de radar het land te 

verlaten. Dit leidt tot criminele netwerken die zich bezighouden met het smokkelen van 

mensen over de landsgrenzen. De personen die het voorwerp uitmaken van deze smokkel 

betalen vaak een te hoge prijs voor zogenaamde “vrijheid”. Aan de potentiële migranten 

wordt werk en hoge inkomens voorgespiegeld, maar in werkelijkheid vallen ze ten prooi aan 

criminele organisaties met uitbuiting tot gevolg.
32

 Ze worden gedreven door het verlangen 

naar een beter leven, maar houden geen rekening met de mogelijke risico die eraan verbonden 

zijn. Daarnaast moet ook worden aangemerkt dat er in veel westerse landen ook een markt is 

voor goedkope arbeid. De spanning tussen de strikte migratiewetgeving, die het niet zomaar 

toelaat te migreren naar westerse landen,  en de vraag naar goedkope werkkrachten creëert het 

ideale klimaat voor mensenhandel.
33

  In dit werk wordt voornamelijk ingegaan op de seksuele 

exploitatie van de slachtoffers. 

 

3.1.  Begrip mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. 

 

De beschrijving van het begrip gedwongen prostitutie moet worden gezien in samenhang met 

het begrip mensenhandel. Hierbij is zowel de draagwijdte van het begrip in België van belang, 

alsook de invulling ervan op internationaal niveau.  In het wetsvoorstel wordt vooral 

uitgegaan van de individuele positie van het slachtoffer, namelijk de prostituee.
34

 Er wordt 

                                                           
30

 J. EVERAERT, De Franse slavenhandel. Organizatie, konjunktuur en sociaal milieu van de driehoekshandel, 
1763-1793, Koninklijke Akademie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, jaargang XL, nr 
87. 
31

 Verslag namens de subcommissie << Mensenhandel en Prostitutie>>, Senaat, nr. 2-152, 1999-2000, 10. 
32

 Verslag namens de subcommissie << Mensenhandel en Prostitutie>>, Senaat, nr. 2-152, 1999-2000, 11. 
33

 P. SORENSEN, New perspectives and policies on protection of victims, 2003, 9. 

34
 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken 

van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel, Parl.St., Belgische Senaat, 
Zitting 2007-2008, nr. 4-257/1. 
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hierbij verwezen naar de definitie van het begrip mensenhandel met het oog op seksuele 

uitbuiting zoals deze is omschreven in aanbeveling R(2000)11 van de Raad van Europa.
35

  

3.1.1. Het begrip mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting zoals bedoeld in 

de huidige Belgische Wetgeving.  

Mensenhandel is een fenomeen dat al een heel lange geschiedenis kent. Toch werd het pas 

voor de eerste maal specifiek opgenomen in het Belgische Strafwetboek in 1914.
36

 Er werd 

een nieuw artikel 380 bis ingevoegd dat tot doel had mensenhandel te bestraffen. Het artikel 

luidde als volgt : “ al wie, ten einde eens anders driften te voldoen, door bedrog of door 

geweld, bedreiging, misbruik van gezag of door welk ander dwangmiddel, een meerderjarige 

vrouw of meerderjarig meisje tot het plegen van ontucht heeft verronseld, verleid of 

vervreemd.‖
37

 Wat opvalt in dit artikel is dat om onder de strafbaarstelling te vallen, er sprake 

moest zijn van een afwezigheid van toestemming. Wanneer een meerderjarige zijn 

toestemming had gegeven, was er geen mogelijkheid om onder de toepassing van artikel 

380bis Strafwetboek te vallen.
38

 Hierna volgde nog een aantal verruimingen van het begrip en 

de strafbaarstelling. Het belangrijkste element van deze vernieuwingen was wellicht de 

nieuwe begripsomschrijving, die stelde dat er sprake kon zijn van een slachtoffer van 

mensenhandel ongeacht de gegeven toestemming van het slachtoffer en zonder dat er gebruik 

moest zijn gemaakt van bedrog, geweld, bedreigingen, misbruik van gezag of andere 

dwangmiddelen.
39

  Deze aanpassingen leidden uiteindelijk tot de wet van 13 april 1995. 

 

 

 

                                                           
35

 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken 
van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel, Parl.St., Belgische Senaat, 
Zitting 2007-2008, nr. 4-257/1. 

36
 Wet van 26 mei 1914 tot bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes, B.S. 10 juni 1914. 

37
 Wet van 26 mei 1914 tot bestrijding van de handel in vrouwen en meisjes, B.S. 10 juni 1914. 

38
 Rapport IRCP o.l.v. Gert Vermeulen, Mensenhandelbeleid in België : Status questionis, evaluatie en 

toekomstopties, december 2006,13. 
39

 Wet van 25 mei 1936 tot goedkeuring van de Internationale Overeenkomst, gesloten te Genève op 11 
oktober 1933, ter bestrijding van de handel in meerderjarige vrouwen, en tot aanvulling van art. 380 bis van 
het Strafwetboek, alsmede van art. 2 van de Wet van 26 mei 1914 tot bestrijding van den handel in vrouwen en 
meisjes, B.S. 29-30 juni 1936; zie ook G. VERMEULEN, “Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie, 
Analyse en evaluatie van de Wet van 10 augustus 2005 vanuit strafrechtelijk beleids- en internationaalrechtelijk 
perspectief”, in De Vervolging & behandeling van daders van seksuele misdrijven, 165. 



 
13 

a. De Wet van 13 april 1995. 

 

De Wet van 13 april 1995 kwam tot stand naar aanleiding van een parlementair onderzoek 

naar vrouwenhandel en gedwongen prostitutie in België. Dit onderzoek werd op zijn beurt 

ingesteld na een ophefmakende publicatie van een journalist omtrent de op dat moment 

geldende situatie in België betreffende vrouwenhandel en gedwongen prostitutie.
40

 

Met betrekking tot de bestraffing van mensenhandel creëerde de Wet van 13 april 1995 twee 

nieuwe bepalingen.
41

 Enerzijds werd het reeds bestaande artikel 380 bis Strafwetboek 

aangepast en anderzijds werd mensenhandel nu ook strafbaar gesteld in artikel 77bis van de 

Vreemdelingenwet.
42

  

Wijziging van artikel 380 bis Sw.  

Het eerste gevolg dat de Wet van 13 april 1995 met zich meebracht was een nieuw artikel 380 

bis in het Strafwetboek.
43

 Deze bepaling werd later ook hernummerd tot artikel 380, §1, °1 

Sw.
44

  

Volgens het nieuwe artikel is er sprake van mensenhandel wanneer een persoon “ ten einde 

een anders driften te voldoen, een meerderjarige zelfs met zijn toestemming, aanwerft, 

meeneemt, wegbrengt of bij zich houdt met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie.‖ 

45
 

Wat opvalt in deze omschrijving van mensenhandel is dat het ook in het vernieuwde artikel 

geen rol speelt of het slachtoffer al dan niet heeft toegestemd. Een persoon kan dus onder deze 

bepaling strafbaar worden gesteld wegens mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie 

ondanks de gegeven toestemming van de persoon die het voorwerp uitmaakte van de 

mensenhandel.  Daarnaast is het ook niet van belang of deze toestemming tot stand kwam 

door het gebruik van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige ander vorm van 

                                                           
40

 G. VERMEULEN, “Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie, Analyse en evaluatie van de Wet van 
10 augustus 2005 vanuit strafrechtelijk beleids- en internationaalrechtelijk perspectief”, in De Vervolging & 
behandeling van daders van seksuele misdrijven, 166. 
41

 Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de 
kinderpornografie, B.S. 25 april 1993. 
42

 Wet van 15december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, B.S. 31 december 1980. 
43

 Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de 
kinderpornografie, B.S. 25 april 1993. 
 
44

 Artikel 14, Wet van 28 november 2000, B.S. 17 maart 2001. 
45

 Artikel 380, §1, °1 Strafwetboek. 
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dwang of misbruik van de kwetsbare positie van het slachtoffer.
46

 Wanneer men kijkt naar 

artikel 380 § 3 Sw stelt men vast dat aanwezigheid van dwang of onvrijheid in hoofde van het 

slachtoffer gezien wordt als een verzwarende omstandigheid die een strengere bestraffing tot 

gevolg heeft en niet als een constitutief element van het misdrijf mensenhandel.
47

  

De redenering die bij deze wet werd gevolgd met betrekking tot de elementen die nodig zijn 

om strafbaar te worden gesteld voor mensenhandel kan worden bekritiseerd in het licht van de 

huidige internationale en Europese normen hieromtrent. De definitie die aan het misdrijf 

mensenhandel wordt gegeven op internationaal en Europees niveau bevat drie elementen.
48

       

Als eerste moet er sprake zijn van :                 

― The recruitment, transport, transfer, harbouring or receipt of a person”
49

 

Daarnaast moet ook het volgende element aanwezig zijn :            

―by use of threat, force, coercion, abduction, fraud or deception, abuse of power or a position 

of vulnerability or giving or receiving payments or benefits to achieve the consent of a person 

having control over another person‖
50

 

En als laatste moet dit gebeuren :             

―for the purpose of exploitation of prostitution of others or other forms of sexual exploitation, 

forced labour or services, slavery, practices similar to slavery, servitude or the removal of 

organs.‖
51
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 Rapport IRCP o.l.v. Gert Vermeulen, Mensenhandelbeleid in België : Status questionis, evaluatie en 
toekomstopties, december 2006,13. 
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 Artikel 380, § 3 Strafwetboek. 
48

 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings, Brussels, 2004, 47; Artikel 3, Aanvullend 
Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en 
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november 2000, United Nations Treaty Series, Vol. 2237, 319. 
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 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings, Brussels, 2004, 47; Artikel 3, Aanvullend 
Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en 
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november 2000, United Nations Treaty Series, Vol. 2237, 319. 
50

 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings, Brussels, 2004, 47; Artikel 3, Aanvullend 
Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en 
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november 2000, United Nations Treaty Series, Vol. 2237, 319. 
51

 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings, Brussels, 2004, 47; Artikel 3(a) , Aanvullend 
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kinderhandel, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad van 15 
november 2000, United Nations Treaty Series, Vol. 2237, 319. 
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Hieruit kan worden afgeleid dat in de internationale en Europese doctrine de toestemming van 

het slachtoffer wel degelijk relevant is om te kunnen spreken van een slachtoffer van 

mensenhandel. Naast het bewegings- en uitbuitingselement, wordt er ook een element van 

dwang, onvrijheid of afwezigheid van vrije keuze en toestemming vereist.
52

 Wanneer geen 

van bovenvermelde middelen is gebruikt en er toch toestemming is, zal deze gezien worden 

als een vrije toestemming en dus niet vallen onder de kwalificatie van mensenhandel. Dit in 

tegenstelling tot het geval waarin om tot een toestemming te komen weldegelijk gebruik werd 

gemaakt van listige kunstgrepen, dwang, bedreiging of de kwetsbare positie van de persoon in 

kwestie, dan zal de aanwezigheid van toestemming irrelevant zijn.
53

  

De bovenvermelde vereiste maakte het voorwerp uit van grote discussie, namelijk de vraag 

naar wat eigenlijk de specifieke draagwijdte is van de vereiste dwang. Het hoeft geen verdere 

uitleg dat wanneer er sprake is van gedwongen arbeid, al dan niet seksueel, of slavernij er 

altijd sprake is van dwang. Toch bestaat er grote verwarring omtrent wat nu eigenlijk moet 

worden gezien als een gedwongen toestemming. Op deze hamvraag werd een antwoord 

geformuleerd in het verslag van de EU-Deskundigengroep mensenhandel daterend van 

2004.
54

 Als eerste wordt aangehaald dat om te kunnen spreken van een vrij gegeven 

toestemming, de mogelijkheid moet bestaan om toestemming te weigeren.
55

 En om te komen 

tot het antwoord op de vraag of er al dan niet sprake was van vrije toestemming moet worden 

gekeken naar de individuele positie van het mogelijke slachtoffer.
56

         

Daarnaast moet de persoon bij het geven van zijn toestemming op de hoogte zijn geweest van 

alle relevante omstandigheden.
57

 Wanneer de toestemming niet met voldoende kennis tot 

stand kwam, kan ze niet worden gekwalificeerd als vrij. Uit dit alles kan worden afgeleid dat 

het enkele feit dat een persoon toestemt in migratie, niet automatisch tot gevolg heeft dat deze 

ook toestemde tot seksuele of economische uitbuiting.
58

 En dus wordt uitgesloten als 

slachtoffer van mensenhandel.   
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Van belang bij de bespreking van deze bepaling is dat het gebruik van dwang of andere 

middelen van die aard enkel relevant is wanneer meerderjarige personen het voorwerp 

uitmaken van de mensenhandel, niet wanneer het gaat om de handel in kinderen.
59

  

Naast de discussie omtrent de draagwijdte van de vrije toestemming moet ook worden 

aangemerkt dat het geenszins de bedoeling was prostitutie op zichzelf te veroordelen. De 

regeling omtrent vrijwillige prostitutie wordt volledig overgelaten aan het oordeel van de 

staten.
60

  

Een laatste opmerking bij de nieuwe tekst van voormalig artikel 380 bis Sw betreft het 

toepassingsgebied van de bepaling. Er wordt enkel gesproken van mensenhandel met het oog 

op seksuele exploitatie. De situatie waarin mensenhandel wordt gesteld met het oog op 

economische exploitatie of het wegnemen van organen wordt buiten het toepassingsgebied 

van de nieuwe strafbaarstelling gelaten.
61

 

Artikel 77bis Vreemdelingenwet.
62

 

Naast het vernieuwde artikel 380bis Sw voerde de Wet van 13 april 1995 ook een 

strafbaarstelling in in de Vreemdelingenwet.
63

 Deze strafbaarstelling werd opgenomen in het 

toenmalige artikel 77bis van de Vreemdelingenwet dat intussen opnieuw gewijzigd werd.
64

 

In het nieuwe artikel werd mensenhandel omschreven als de situatie waarin een persoon    

―op welke manier ook ertoe bijdraagt, rechtstreeks of via een tussenpersoon, dat een 

vreemdeling het Koninkrijk binnenkomt, er via doorreist of er verblijft, wanneer hij daarbij 

ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, 

geweld, bedreiging of enige andere vorm van dwang, of misbruik maakt van de bijzonder 

kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert ten gevolge van een onwettige of precaire 
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administratieve toestand, of van zijn staat van minderjarigheid of ten gevolge van 

zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijke of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid.‖
65

 

Wat opvalt in deze bepaling is dat de vereiste van dwang hier wel een constitutief element van 

het misdrijf uitmaakt, dit in tegenstelling tot het hierboven besproken artikel 380 bis Sw.  De 

strafbaarstelling opgenomen in de Vreemdelingenwet is dus wel conform de huidige normen 

op internationaal en Europees niveau. Daarnaast wordt er in de tekst van het artikel geen 

melding gemaakt van het vereiste oogmerk van de mensenhandel, in die zin is het dus ruimer 

dan de strafbaarstelling in het strafwetboek. Aangezien over het oogpunt niets wordt bepaald, 

kan men ervan uit gaan dat het zowel seksuele en economische uitbuiting betreft, alsook het 

wegnemen van organen en dus ook op dit punt tegemoetkomt aan de internationale en 

Europese normen.
66

 Hoewel het toepassingsgebied van artikel 77bis van de 

Vreemdelingenwet dus op verschillende punten ruimer is dan de toepassing van artikel 380bis 

Sw., wordt het beperkt door het werkingsveld van de wet in se. Dit beperkt zich namelijk tot 

vreemdelingen, waaruit volgt dat de strafbaarstelling enkel geldt voor mensenhandel met als 

voorwerp vreemdelingen in de zin van de vreemdelingenwet.
67

 Een andere lacune in het 

artikel had betrekking op gevallen van mensenhandel, waarbij het slachtoffer slechts op 

doorreis was in ons land en werd aangetroffen in de transitzone van de luchthaven in 

Zaventem.
68

 Deze tekortkoming werd opgelost door de Wet van 28 november 2000, waarbij 

artikel 77bis van de Vreemdelingenwet werd aangepast.
69

 

Hoewel de Wet van 13 april 1995 reeds een groot aantal verbeteringen met zich meebracht 

met betrekking tot het beleid inzake mensenhandel, bleek het toepassingsgebied van de 

nieuwe bepalingen nog steeds niet volledig tegemoet te komen aan de vereisten in de strijd 

tegen mensenhandel. Zoals hierboven uitvoerig besproken vertoonde de nieuwe bepalingen 

nog een groot aantal lacunes, vandaar de beslissing om over te gaan tot een volgende 
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wijziging van de wetgeving, hetgeen gebeurde door middel van de Wet van 10 augustus 

2005.
70

 

b. De Wet van 10 augustus 2005.
71

 

 

De nieuwe Wet van 10 augustus 2005 had als voornaamste doelstelling een Belgisch beleid 

tot stand brengen conform de internationale en Europese bepalingen, namelijk de VN- 

Protocollen en de EU- Kaderbesluiten ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel.
72

  

Een belangrijke wijziging die deze wet met zich meebracht, was de verruiming van het 

toepassingsgebied van de strafbaarstelling ten aanzien van mensenhandel. Enerzijds werd het 

begrip mensenhandel expliciet gedefinieerd in het strafwetboek en anderzijds werd de 

strafbaarstelling in de Vreemdelingenwet achterwege gelaten, hierin werd enkel noch 

gesproken van mensensmokkel.
73

   

Wijzigingen in de Vreemdelingenwet.  

De wijziging van artikel 77bis van de Vreemdelingenwet en de specifieke definiëring van het 

begrip mensenhandel in het Strafwetboek hadden tot gevolg dat mensenhandel nu geen 

grensoverschrijdend karakter meer moest hebben om strafbaar te zijn.
74

 Er kan nu ook sprake 

zijn van strafbare interne mensenhandel.  

Het element dwang.  

Er moet wel worden aangemerkt dat een element van dwang wederom niet wordt gezien als 

een constitutief element van mensenhandel en dat de toestemming van het slachtoffer 

opnieuw irrelevant is.
75

 Het gebruik van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige 

vorm van dwang of misbruik van de bijzonder kwetsbare positie van het slachtoffer wordt 
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opnieuw gekwalificeerd als een verzwarende omstandigheid bij het misdrijf mensenhandel 

hetgeen enkel leidt tot een zwaardere bestraffing.
76

 Enkel wanneer de mensenhandel het doen 

plegen van misdrijven als doelstelling heeft, zal het dwangelement noodzakelijk zijn. 

Aangezien de wettekst stelt dat het moet gaan om het doen plegen van een misdrijf tegen de 

wil van de persoon in kwestie.
77

 Dit gaat in tegen de heersende internationale en Europese 

normen, waarin dwang en onvrijheid worden gezien als wezenskenmerken van 

mensenhandel.
78

 De redenering die hieraan wordt gegeven in de Memorie van Toelichting 

gaat uit van het feit dat internationale en Europese instellingen slechts minimumnormen 

voorop stellen en dat staten dus vrij zijn een sterkere bescherming in de wetgeving op te 

nemen.
79

 Daarnaast wordt de afwezigheid van het element dwang als constitutief bestanddeel 

van het misdrijf gecompenseerd door de toevoeging in de strafbaarstelling van de 

voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting als nieuw bestanddeel van het misdrijf.
80

 Maar 

deze redenering is vatbaar voor discussie, zo zou men eruit kunnen afleiden dat wanneer er 

sprake moet zijn van voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting dit de aanwezigheid van 

winstoogmerk impliceert.
81

 Terwijl de toevoeging van het criterium winstoogmerk, als 

constitutief element van het misdrijf mensenhandel, indruist tegen de internationale en 

Europese doctrine hieromtrent. Deze zijn namelijk van oordeel dat het element winstoogmerk 

het onderscheid maakt tussen mensenhandel en mensensmokkel en dat de strafbaarheid van 

mensenhandel niet afhankelijk mag worden gesteld van de al dan niet aanwezigheid van 

winstoogmerk.
82

 

 

 

                                                           
76

 G. VERMEULEN, “Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. Analyse en evaluatie van de Wet van 
10 augustus 2005 vanuit strafrechtelijk beleids- en internationaalrechtelijk perspectief”, in  De Vervolging & 
behandeling van daders van seksuele misdrijven, 171. 
77

 Artikel 433quinquies, §1, °5, lid 2 Sw. 
78

 
78

 Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings, Brussels, 2004, 51. 
79

 G. VERMEULEN, “Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. Analyse en evaluatie van de Wet van 
10 augustus 2005 vanuit strafrechtelijk beleids- en internationaalrechtelijk perspectief”, in De Vervolging & 
behandeling van daders van seksuele misdrijven, 171. 
80

 Memorie van toelichting bij het Wetsontwerp van 14 januari 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met 
het oop op versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel, Parl.St. kamer, 2004-2005, 51-
1560,21; G. VERMEULEN, “Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. Analyse en evaluatie van de 
Wet van 10 augustus 2005 vanuit strafrechtelijk beleids- en internationaalrechtelijk perspectief”, in De 
Vervolging & behandeling van daders van seksuele misdrijven, 171. 
81

 G. VERMEULEN, Matroesjka’s tien jaar later. Repressie en controle als speerpunten van het vernieuwde 
mensenhandelbeleid? , Pan. 2005.2, 6. 
82

 G. VERMEULEN, “Mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. Analyse en evaluatie van de Wet van 
10 augustus 2005 vanuit strafrechtelijk beleids- en internationaalrechtelijk perspectief”, in De Vervolging & 
behandeling van daders van seksuele misdrijven, 171. 



 
20 

Doeleinden van de mensenhandel. 

Zoals reeds hierboven aangehaald, leidde de wetswijziging ook tot een verruiming van de 

strafbare doeleinden van mensenhandel. Naast seksuele exploitatie werden nu ook 

economische exploitatie, de handel in organen, de exploitatie in de bedelarij en het doen 

plegen van misdrijven in de wettekst opgenomen.
83

                              

Ik zal mij hier beperken tot het oogmerk seksuele exploitatie, omdat dat in dit kader de meeste 

relevantie vertoont.  

In het nieuw ingevoegde artikel 433quinquies van het Strafwetboek wordt als eerste strafbaar 

oogmerk van mensenhandel verwezen naar het plegen van de misdrijven bedoeld in de 

artikelen 379, 380, §1 en § 4, en 383bis, §1 Sw.
84

 Deze bepalingen hebben betrekking op 

mensen- en kinderhandel met het oog op seksuele exploitatie en kinderpornografie. Wat 

opvalt is het feit dat, ondanks de nieuw ingevoerde bepalingen omtrent mensenhandel met het 

oog op seksuele exploitatie, de oude bepalingen hieromtrent blijven bestaan. Deze beide 

strafbaarstellingen blijven dus naast elkaar bestaan, wat ook de bedoeling van de wetgever 

was.
85

 Het argument dat hieraan wordt gegeven in de memorie van toelichting stelt dat het in 

wezen gaat om een verschillende bestraffing in beide bepalingen.
86

 De artikelen 379, 380, §1 

en § 4, en 383bis, §1 Sw maken het mogelijk de “uitbuiter” te bestraffen, hiermee wordt de 

persoon bedoeld die zelf de betrokkene seksueel uitbuit.
87

 Terwijl artikel 433quinquies, §1, °1 

Sw betrekking heeft op de situatie waarin iemand zich schuldig maakt aan mensenhandel 

teneinde de betrokkene door een ander, die zich dan ook schuldig maakt aan mensenhandel, 

seksueel te laten uitbuiten.
88
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Wanneer we kijken naar de definitie die in de Belgische wetgeving wordt gegeven aan het 

begrip mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie, stellen we vast dat deze enger is 

dan hetgeen wordt vooropgesteld door de internationale en Europese rechtsinstrumenten. 

Terwijl de Belgische bepalingen enkel betrekking hebben op prostitutie, ontucht en 

kinderpornografie, gaan de internationale en Europese definities verder. Zo wordt pornografie 

met betrekking tot meerderjarigen ook in de begripsomschrijving gesloten.
89

   

c. Besluit. 

 

De studie van het begrip mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie in de huidige 

Belgische wetgeving leert ons dat bepaalde aspecten van de definitie nog steeds niet conform 

zijn aan de huidige internationale en Europese doctrine. De nieuwe Wet van 10 augustus 2005 

kon een aantal pijnpunten oplossen, maar kon niet volledig tegemoetkomen aan zijn 

vooropgestelde doelstelling, namelijk de Belgische wetgeving aanpassen in het licht van de 

internationale en Europese normen. 
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3.1.2. Het begrip mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie zoals bedoeld in 

het Wetsvoorstel. 

 

Om te kunnen spreken van een slachtoffer van mensenhandel, moet eerst worden onderzocht 

wat nu eigenlijk bedoeld wordt met het begrip mensenhandel. In het Wetsvoorstel wordt voor 

de invulling van het begrip verwezen naar een aantal internationale documenten. Deze zullen 

hierna grondig worden toegelicht.  

Er wordt als eerste verwezen naar de definitie van het begrip mensenhandel zoals die werd 

gegeven in het Bijkomende protocol ter voorkoming, bestrijding en bestraffing van 

mensenhandel bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de internationale georganiseerde 

misdaad.
90

   In de wet van 24 juni 2004 wordt er door België officieel navolging gegeven aan 

het protocol.
91

 Dit Protocol werd eveneens bekrachtigd door de Europese Unie in 2006, door 

middel van 2 besluiten.
92
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Mensenhandel wordt in het protocol als volgt gedefinieerd :  

“ de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting en de daaropvolgende opneming 

van een persoon, door de dreiging met of het gebruik van geweld of van andere vormen van 

dwang, door ontvoering, fraude, misleiding, misbruik van machtspositie of een situatie van 

kwetsbaarheid, of wanneer betalingen worden gedaan of beloningen worden gegeven of 

ontvangen om de instemming te verkrijgen van een persoon die controle uitoefent over een 

andere persoon met het oog op uitbuiting.                                                                     

De uitbuiting bestaat ten minste uit de uitbuiting van de prostitutie van anderen of uit andere 

vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of diensten, slavernij of soortgelijke 

methoden, dienstbaarheid of orgaanextirpatie.”
93

 

Naast het definiëren van een aantal begrippen wordt er in het Protocol ook verwezen naar de 

doelstellingen die het beoogt. De voorkoming en bestrijding van het fenomeen mensenhandel 

worden op de voorgrond geplaatst, daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de 

bescherming en de bijstand van de slachtoffers en de samenwerking tussen de verschillende 

staten die partij zijn bij het Protocol. 
94

 In deze tekst wordt echter nergens specifiek verwezen 

naar een verplichting voor de staten om de klanten die bewust gebruikmaken van de seksuele 

diensten van een slachtoffer te bestraffen.  

Voor  de specifieke draagwijdte van het begrip slachtoffer van mensenhandel in het 

Wetsvoorstel wordt verwezen naar de definitie die eraan wordt gegeven in de aanbeveling 

R(2000)11 van de Raad van Europa.
95

   

Zoals reeds vermeld heeft het wetsvoorstel tot doel personen te bestraffen die bewust 

gebruikmaken van seksuele diensten geleverd door een slachtoffer van mensenhandel. Dit 

wanneer er hiervoor ernstige aanwijzingen zijn. Aan de basis van de mogelijke bestraffing ligt 

dus de vraag wat moet worden gezien als een slachtoffer van mensenhandel. Wanneer dit 

duidelijk is, kan men gaan kijken naar de andere elementen die nodig zijn om te kunnen 

spreken van een misdrijf in de zin van het nieuwe artikel 380 quater van het Strafwetboek.  
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In aanbeveling R(2000)11 wordt mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie als volgt 

gedefinieerd :  

―mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie omvat de ―aankoop‖ door één of meer 

natuurlijke of rechtspersonen en / of de organisatie van de exploitatie en / of het vervoer of de 

migratie - legaal of illegaal - van personen, zelfs met hun toestemming, met als doel seksuele 

uitbuiting, onder andere door middel van dwang, in het bijzonder geweld of bedreiging, 

bedrog, misbruik van gezag of van een situatie van kwetsbaarheid.‖ 

Op internationaal en Europees niveau heerste er lange tijd onenigheid over wat nu eigenlijk de 

draagwijdte was van het begrip mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. Na lange 

discussie hieromtrent werd er een algemene, eensgezinde definitie naar voor geschoven in het 

VN- Protocol ter bestrijding van mensenhandel en het daarop gebaseerde Kaderbesluit van de 

Raad van Europa van 19 juli 2002.
96

                          

Opmerkelijk in deze definitie is dat er sprake moet zijn van dwang, bedrog, misbruik van 

gezag of van een situatie van kwetsbaarheid. Wanneer de betrokkene onder invloed van een 

element van dwang, zoals hierboven beschreven, toestemt, zal hij alsnog worden gezien als 

slachtoffer van mensenhandel. Hieruit kan worden afgeleid dat een zuivere toestemming, dus 

zonder dat deze tot stand is gekomen onder enige vorm van dwang, niet kan leiden tot de 

kwalificatie als slachtoffer. Dit in tegenstelling van hetgeen in de huidige Belgische 

wetgeving het geval is.
97

  

Men kan zich de vraag stellen hoe het mogelijk is dat personen toestemmen in dergelijke 

praktijken. Dit heeft vooral te maken met de huidige economische situatie in bepaalde landen. 

Mensenhandel gaat hand in hand met immigratie, en dit wordt voornamelijk gedreven door de 

ongelijke verdeling van welvaart, vrede, gerechtigheid en gelijke kansen.
98

 

Er moet zelfs niet buiten de Europese Unie gezocht worden. Men kan Bulgarije als voorbeeld 

nemen, hoewel dit land deel uitmaakt van de Unie kampt het in grote mate met criminele 

organisaties die zich bezig houden met mensenhandel met onder andere het oog op seksuele 
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uitbuiting.
99

 Dit is te wijten aan de heersende moraal in het land en de slechte omstandigheden 

waarin mensen leven. Vrouwen zijn er zich dikwijls van bewust dat ze zullen worden ingezet 

in de seksuele dienstensector, maar beseffen niet onder welke voorwaarden ze zullen moeten 

werken.
100

  Ze zijn ondanks hun gegeven toestemming toch te kwalificeren als slachtoffers 

van mensenhandel juist omdat ze zich in het land van herkomst in een kwetsbare positie 

bevinden. Ze vallen ten prooi aan criminele netwerken waarna het vrijwel onmogelijk wordt 

zich hieruit te onttrekken. 

Bijkomend moet bij de handel in personen wel sprake zijn van seksuele uitbuiting als 

doelstelling om te vallen onder de kwalificatie van slachtoffer in de zin van het wetsvoorstel. 

                                                                    

3.2. Beleid inzake mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. 

 

Wat juist bedoeld wordt met het begrip mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie in 

de verschillende regelgevende documenten werd hierboven reeds uitvoerig besproken. Hierna 

zal worden gekeken naar het eigenlijke beleid dat in dit kader wordt gevoerd, zowel op 

internationaal, Europees als nationaal vlak.                         

De strijd tegen mensenhandel is actueler dan ooit, maar om deze strijd optimaal te kunnen 

voeren is samenwerking op  verschillende niveaus vereist. Zo zal er niet enkel uniformiteit en 

samenwerking nodig zijn tussen verschillende staten, maar ook intern, tussen de verschillende 

overheden en diensten binnen één land. Hoe deze strijd concreet wordt aangepakt op de 

verschillende niveaus zal in dit onderdeel nader worden bekeken. 

3.2.1. Europees en Internationaal beleid. 

De problematiek van mensenhandel  krijgt heel wat aandacht op Europees en Internationaal 

niveau, dit in het kader van de georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit en de 

mensenrechten. In dit onderdeel  zullen documenten van de VN, De Raad van Europa zowel 

als van de EU instellingen behandeld worden. Aangezien deze kunnen worden gezien als 

richtinggevend voor het beleid van de staten. In dit kader zijn er heel wat documenten 
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verschenen, ik zal mij hierna beperken tot degene die expliciet worden vermeld in het 

wetsvoorstel en die volgens mij bijdragen tot een ruimer inzicht in de supranationale strijd 

tegen mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting. 

a. De Verklaring van Den Haag.
101

 

In de lente van 1997 kwam de Verklaring van Den Haag tot stand, dit was een belangrijk 

regelgevend document dat verscheen in Europa met betrekking tot mensenhandel met het oog 

op seksuele exploitatie. Deze kwam tot stand naar aanleiding van een ministeriële conferentie 

onder Nederlands voorzitterschap. De Verklaring was specifiek gericht op de bestrijding van 

vrouwenhandel, dit in tegenstelling tot meer recente teksten die hun toepassingsgebied 

uitbreiden tot mensenhandel in het algemeen. De totstandkoming was het gevolg van het 

gemeenschappelijk optreden van de Raad van de Europese Unie van 24 februari 1997, diverse 

aspecten die toen werden behandeld, werden verduidelijkt en geconcretiseerd in de 

daaropvolgende Verklaring van Den Haag.
102

 Door de Verklaring van Den Haag kwamen de 

lidstaten deels tegemoet aan hun verplichtingen die volgden uit de ondertekening en ratificatie 

van een aantal belangrijke VN- Conventies.
103

 Wel moet worden aangemerkt dat deze VN-

Conventies slechts zwakke politieke instrumenten waren, aangezien ze slechts dubbelzinnige 

definities en uitgangspunten bevatten.
104

   De Verklaring beoogde Europese richtsnoeren te 

creëren voor effectieve maatregelen in de strijd tegen vrouwenhandel met het oog op seksuele 

uitbuiting.  Gezien de draagwijdte van het probleem, waren de lidstaten het erover eens dat 

een gemeenschappelijke aanpak van het fenomeen nodig was. Enkel met verenigde krachten 

zou het mogelijk zijn de strijd optimaal te voeren. De Verklaring heeft zowel betrekking op 

het beleid inzake gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, als op het beleid inzake Justitie 
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en Binnenlandse Zaken.
105

 De maatregelen die voorop gesteld worden in de tekst beogen 

verschillende doelstellingen.  Zo wordt preventie naar voor geschoven als een belangrijke stap 

in de strijd tegen mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting, ook wordt verwezen naar 

de noodzaak een passend opsporings- en vervolgingsbeleid in het leven te roepen.
106

 

Daarnaast wordt de nadruk gelegd op de hulp en ondersteuning van slachtoffers, zo moet voor 

hen een veilige omgeving gecreëerd worden zowel om te komen tot aangifte, als hierna.
107

  

Hoewel samenwerking, zowel tussen staten als intern binnen de staten, noodzakelijk is, ligt de 

verantwoordelijkheid bij de staten.
108

 Deze staan in voor het voeren van een nationaal beleid 

dat mensenhandel tegen gaat, vervolgd en bestraft.  De Verklaring van Den Haag vormde dus 

de concrete uitwerking van een juridische basis voor het Europees beleid inzake 

mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting. 

b. De slotverklaring aangenomen op de Tweede top van de Raad van Europa. 

Op het einde van 1997 vond de tweede top van de Raad van Europa plaats, eveneens een 

belangrijk moment in de strijd tegen mensenhandel met het oog seksuele exploitatie. In de 

verklaring die op het einde van de top werd goedgekeurd verbonden de staatshoofden en 

regeringsleiders van de lidstaten van de Raad van Europa zich ertoe gemeenschappelijke 

antwoorden te zoeken op de problematiek van de verspreiding van de georganiseerde misdaad 

over het hele continent.
109

  Daarnaast bevestigden de staatshoofden en regeringsleiders, in de 

Slotverklaring, hun vastberadenheid om geweld tegen vrouwen en elke vorm van seksuele 

uitbuiting van vrouwen te bestrijden.
110
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Op de tweede top van de Raad van Europa in 1997 werd dus een volgende stap gezet in de 

internationale strijd tegen mensenhandel.  

 

c. Bijkomend Protocol ter voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel 

bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de internationale georganiseerde 

misdaad, ondertekend december 2000 te Palermo.
111

 

Ook op het niveau van de Verenigde Naties kwamen heel wat belangrijke documenten tot 

stand. Zoals reeds hierboven uitvoerig werd besproken, vormt het Bijkomend Protocol één 

van de richtinggevende teksten in het kader van de exacte definitie van het begrip 

mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. Maar naast het geven van een algemene, 

uniforme begripsomschrijving van mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie, draagt 

het Protocol ook bij in de gemeenschappelijke aanpak van de problematiek. 

Om te beginnen geeft artikel 2 van het Protocol een korte opsomming van de te bereiken 

doelstellingen.
112

     Dit kan worden onderverdeeld in drie pijlers.         

(a) To prevent and combat trafficking in persons, paying particular attention 

to women and children; 

 

(b) To protect and assist the victims of such trafficking, with full respect for 

their human rights; and 

 

(c) To promote cooperation among States Parties in order to meet those 

objectives. 

 

Men kan dus zeggen dat de bepalingen in het Protocol onderverdeeld kunnen worden in drie 

delen, namelijk preventie en opsporing, bescherming en ondersteuning van de slachtoffers en 

samenwerking tussen lidstaten.  Daarnaast wordt ook nog kort verwezen naar de verplichting 

van de lidstaten om een gepaste bestraffing in hun nationale wetgeving op te nemen voor de 
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feiten die worden gedefinieerd in Artikel 3 van hetzelfde Protocol. 
113

  Wat wel opgemerkt 

moet worden, is, dat hier nergens wordt gesproken van een eventuele bestraffing van de klant 

van een gedwongen prostituee die het slachtoffer werd van mensenhandel. De lidstaten 

worden enkel aangespoord de personen te bestraffen die zich schuldig maken aan 

mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie, alsook een poging hiertoe en het aanzetten 

van iemand tot het plegen van dergelijk misdrijf. In die zin komt de huidige Belgische 

wetgeving reeds tegemoet aan de bepalingen uit het Protocol, aangezien er reeds een 

bestraffing voor die feiten is voorzien in het Strafwetboek.
114

      

Vooropgestelde maatregelen ter preventie en opsporing . 

In het onderdeel preventie worden een aantal maatregelen naar voor geschoven die worden 

aanbevolen aan de lidstaten.                                               

Vooreerst wordt de nadruk gelegd op het voeren van onderzoek naar de problematiek door de 

lidstaten.
115

 Het voeren van een optimaal beleid is namelijk enkel mogelijk wanneer er 

voldoende inzicht is in de problematiek. Naast het voeren van onderzoek, wordt onder andere 

ook een informatieverplichting opgelegd aan de lidstaten.
116

 Dit is een belangrijk onderdeel 

van het preventieluik, want om preventief te kunnen optreden als overheid is het noodzakelijk 

dat de bevolking geïnformeerd wordt over het probleem. Zo zal de burger zich bewust worden 

van het probleem en meer geneigd zijn zelf mee te werken aan een oplossing. Naast deze twee 

bepalingen van preventie worden er in het Protocol nog een reeks andere naar voren 

geschoven. Zo zal er ook verwezen worden naar de noodzaak van samenwerking met NGO‟s , 

zowel binnen de landsgrenzen, als grensoverschrijdend.
117

 Naast het nemen van maatregelen 

die betrekking hebben op de situatie binnen de lidstaat, worden de lidstaten ook aangespoord 

maatregelen te nemen die tot doel hebben de kwetsbaarheid van potentiële slachtoffers te 
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verminderen.
118

 Dit kan worden verwezenlijkt door de factoren die leiden tot deze kwetsbare 

positie te doen verdwijnen, dit kan bij voorkeur gebeuren door bilaterale en multilaterale 

ontwikkelingen.
119

 Zoals reeds in het begin van dit hoofdstuk werd aangehaald, zijn er 

verschillende factoren die vandaag de dag aan de basis liggen van mensenhandel. Er kan 

onder andere verwezen worden naar de ongelijk verdeelde welvaart in de wereld, de politieke 

instabiliteit in bepaalde gebieden en het bestaan van gewapende conflicten.
120

 Het is 

onrealistisch te stellen dat de lidstaten deze factoren kunnen doen verdwijnen, maar het is wel 

mogelijk ze te controleren en de werking ervan in de mate mogelijk te doen verminderen. Dit 

kan onder andere gebeuren door voorlichting en het aanbieden van onderwijs in de 

risicogebieden.  

Ondanks de preventie, zal er nog steeds nood zijn aan beleid dat in staat is de feiten op te 

sporen en te vervolgen. In de meeste gevallen zal  mensenhandel deel uitmaken van 

georganiseerde criminele netwerken die opereren over de landsgrenzen heen. Dit maakt het 

noodzakelijk voor de lidstaten een beleid te voeren dat hierop gericht is, internationale 

samenwerking op dit punt is dus noodzakelijk. Maar zoals ik reeds aanmerkte, zullen de 

verschillende interne overheden ook moeten samenwerken. In het Protocol wordt dan ook 

aandacht besteed aan de uitwisseling van gegevens en opleiding tussen enerzijds de 

verschillende overheden binnen eenzelfde lidstaat en tussen de lidstaten anderzijds.
121

 

Daarnaast wordt ook de nadruk gelegd op de versterking van de controles aan de grenzen, dit 

ondanks het geldende principe van vrij verkeer van personen binnen de Unie.
122

 

Bescherming en ondersteuning van de slachtoffers . 

Een tweede luik van het Protocol spitst zich toe op de specifieke bescherming en 

ondersteuning van de slachtoffers. Hierbij komen verschillende aspecten aan bod. Er zal 

onder andere aandacht besteed worden aan de privacy van de slachtoffers, om hieraan 
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tegemoet te komen bepaalt het protocol dat lidstaten in hun nationale wetgeving, voor zover 

mogelijk, moeten voorzien in de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en identiteit 

van de slachtoffers.
123

 Hierbij wordt verwezen naar het besloten karakter van rechtsplegingen 

die feiten omtrent mensenhandel betreffen.
124

 Één van de redenen die hiervoor kan worden 

aangehaald is het feit dat slachtoffers van mensenhandel dikwijls hun misbruik niet durven 

aangeven aan de overheden uit angst voor represailles. Door de procedure “geheim” te laten 

verlopen, kan de drempel hiertoe worden verlaagd. 

Na aangifte door de slachtoffers moeten de staten voorzien in adequate bijstand van de 

slachtoffers. Dit kan bestaan in verschillende vormen, vanzelfsprekend zal de verstrekte hulp 

moeten leiden tot lichamelijk herstel, maar daarnaast zal ook nood zijn aan psychologische 

bijstand van de slachtoffers.
125

 Dit met het oog op een zo goed mogelijke re-integratie in de 

maatschappij. In het Protocol wordt bepaald hoe de bijstand optimaal verwezenlijkt kan 

worden en wat er specifiek onder moet worden verstaan.
126

 Met betrekking tot de slachtoffers 

bevat het Protocol ook nog bepalingen omtrent het statuut en de repatriëring.
127

 

Samenwerking tussen verschillende lidstaten. 

Zoals reeds duidelijk wordt uit het voorgaande zal samenwerking tussen de verschillende 

lidstaten noodzakelijk zijn om de strijd tegen mensenhandel optimaal te kunnen voeren. De 

vooropgestelde samenwerking tussen lidstaten in het Protocol werd reeds behandeld in de 

bespreking van de eerste twee luiken van het Protocol. Daarom zal ik er hier niet meer 

expliciet op ingaan. 
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Conclusie. 

Het bijkomend Protocol kan weldegelijk worden gezien als een belangrijk document in de 

strijd tegen mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. Maar hoewel het de lidstaten 

verplicht een aantal maatregelen te nemen in deze context, wordt er nergens gesproken van 

een mogelijke bestraffing van de klant van een gedwongen prostituee. Wel relevant in het 

kader van het Wetsvoorstel is de definitie die wordt gegeven aan het begrip mensenhandel 

met het oog op seksuele exploitatie, die in het wetsvoorstel wordt aangehaald. 

 

d. Kaderbesluiten van de Raad van de Europese Unie. 

 

In het kader van de strijd tegen mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie spelen de 

kaderbesluiten op het niveau van de Europese Unie een belangrijke rol. Er zijn twee 

kaderbesluiten die in deze context onze aandacht vereisen, namelijk het Kaderbesluit inzake 

voorkoming en bestrijding van mensenhandel en het Kaderbesluit inzake de strijd tegen 

seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie.
128

 Er moet wel op worden gewezen dat 

er ondertussen reeds voorstellen tot Kaderbesluiten werden ingediend ter intrekking van eerst 

genoemde.
129

 Deze werden op hun beurt formeel ingetrokken door de inwerkingtreding van 

het Verdrag van Lissabon, wat hierna verder zal worden toegelicht.   

Wanneer we kijken naar de huidige Belgische wetgeving stellen we vast dat er reeds een 

bestraffing is ingevoerd voor klanten van minderjarige prostituees.
130

 Het wetsvoorstel 

daarentegen beoogt de bestraffing van klanten van meerderjarige prostituees, in dit opzicht zal 

het Kaderbesluit dat zich richt tot seksuele exploitatie van kinderen misschien iets minder 

relevant zijn. Toch zal dit kort worden behandeld, omdat het past in de algemene situering 

van het probleem mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. 
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(1) Kaderbesluit inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel 

van 19 juli 2002.
131

 

 

Dit kaderbesluit heeft tot doel de wetgeving van de lidstaten, op gebied van politionele en 

justitiële samenwerking in strafzaken,onderling aan te passen met het oog op de bestrijding 

van mensenhandel. Het is de bedoeling op Europees niveau een kader van 

gemeenschappelijke maatregelen in te voeren voor bepaalde kwesties zoals strafbaarstelling, 

sancties, verzwarende omstandigheden, bevoegdheid en uitlevering. Maar zoals reeds 

aangehaald is met betrekking tot dit kaderbesluit een voorstel tot een nieuw kaderbesluit 

ingediend, dat het huidige zal doen intrekken.
132

 Daarnaast werd recent, in het licht van de 

inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, een voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de 

bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ ingediend.
133

 

Hierna zal het huidige kaderbesluit worden besproken, alsook het nieuw ingediende voorstel 

tot kaderbesluit en het voorstel tot een richtlijn hieromtrent. Dit in het licht van de bestraffing 

van klanten die gebruik maken van seksuele diensten geleverd door slachtoffers van 

mensenhandel.  

  

1° Het bestaande kaderbesluit. 

Inhoud. 

Het kaderbesluit heeft voornamelijk tot doel het beleid van de lidstaten op elkaar af te 

stemmen voor wat betreft de strafbaarstelling en de straffen inzake mensenhandel.
134

 In het 

kaderbesluit wordt verder gewerkt op de reeds bestaande initiatieven die kaderen in de strijd 

tegen mensenhandel. 

Zoals in bijna elk regelgevend document wordt er eerst een definitie gegeven van de gebruikte 

terminologie. In artikel 1 van het kaderbesluit wordt dan ook een definitie gegeven van 
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mensenhandel met het oog op uitbuiting op arbeidsgebied of seksuele uitbuiting. De lidstaten 

moeten elke vorm van werving, vervoer, overbrenging of huisvesting van een persoon die van 

haar fundamentele rechten werd beroofd, bestraffen.
135

 Alle criminele gedragingen die 

profiteren van de fysieke of mentale kwetsbaarheid van een persoon, zijn dus strafbaar. 

De instemming van het slachtoffer is van geen belang indien de dader van het strafbare feit 

zich schuldig heeft gemaakt aan één van de volgende elementen om te komen tot een 

instemming:  

- Het gebruik van dwang, geweld of bedreiging, inclusief ontvoering; 

- Het gebruik van misleiding of fraude; 

- Het misbruik maken van gezag, invloed of druk; 

- Het geven van geld of voordelen.
136

 

Wanneer we kijken naar deze definitie, stellen we vast dat deze gelijklopend is met degene 

die werd gegeven in het bijkomend protocol bij het Verdrag van de Verenigde naties 

betreffende de georganiseerde criminaliteit.
137

 Voor een bespreking van deze 

begripsomschrijving kan dus worden verwezen naar hetgeen hierboven reeds werd 

uiteengezet. 

Naast het effectief plegen van deze misdrijven moeten ook de aansporing ervan, 

medeplichtigheid eraan of poging ertoe strafbaar worden gesteld in de nationale wetgeving 

van de lidstaten.
138

 

Het derde luik van het kaderbesluit betreft de sancties die deze misdrijven tot gevolg moeten 

hebben. De sancties in de nationale wetgeving moeten "doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend" zijn.
139

 Dit wordt geconcretiseerd door de vaststelling van een maximale 

gevangenisstraf van minstens acht jaar wanneer er sprake is van bepaalde verzwarende 

omstandigheden. 
140
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 Als verzwarende omstandigheden worden gezien:   

- Het leven van het slachtoffer werd opzettelijk of door grove nalatigheid in 

gevaar gebracht; 

- Het slachtoffer was bijzonder kwetsbaar; 

- Er werd bij het misdrijf gebruik gemaakt van zwaar geweld of het slachtoffer 

liep bijzonder ernstige schade op door het strafbare feit; 

- het strafbare feit is gepleegd in het kader van een criminele organisatie zoals 

omschreven in Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ.
141

 

 

Als criteria om te kunnen spreken van een “bijzonder kwetsbare positie” wordt verwezen naar 

de leeftijd van het slachtoffer enerzijds, en het vooropgesteld oogmerk van seksuele 

exploitatie van het slachtoffer anderzijds. Zo moet een slachtoffer ten minste als bijzonder 

kwetsbaar beschouwd worden wanneer de leeftijd van seksuele meerderjarigheid nog niet is 

bereikt. 
142

 

 

Daarnaast voert het kaderbesluit de strafrechtelijke en burgerlijke aansprakelijkheid van 

rechtspersonen in.
143

 Als een rechtspersoon in de zin van het kaderbesluit worden gezien : 

“ieder lichaam dat deze hoedanigheid krachtens het toepasselijke recht bezit, met 

uitzondering van de staten of andere overheidslichamen in de uitoefening van het openbaar 

gezag en de publiekrechtelijke internationale organisaties.”
144

       

Deze aansprakelijkheid komt bovenop die van de natuurlijke persoon. De rechtspersoon is 

aansprakelijk indien het strafbare feit voor haar rekening door een andere persoon wordt 

gepleegd die individueel of als deel van een orgaan van de rechtspersoon optreedt of bij de 

rechtspersoon een leidende positie heeft.
145

 Ook voor de rechtspersonen wordt er voorzien in 

bepalingen omtrent de straffen.  
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De sancties voor de rechtspersonen moeten eveneens "doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend” zijn.
146

 Specifiek wordt daaromtrent bepaalt dat ze kunnen bestaan uit 

strafrechtelijke geldboeten, maar dit is geen verplichting, en worden er een aantal mogelijke 

alternatieve straffen naar voor geschoven.
147

 

Naast de behandeling van de misdrijven en de daarbij behorende sancties, wordt in het 

kaderbesluit ook een bevoegdheidsregeling uitgewerkt.
148

 Dit om te vermijden dat conflicten 

omtrent de bevoegdheid niet-bestraffing tot gevolg zouden hebben.  

Wederom kan worden besloten dat er nergens wordt gesproken van een eventuele bestraffing 

van de persoon die gebruik maakt van de seksuele diensten van het slachtoffer van 

mensenhandel.  

Navolging door de lidstaten.  

Om tegemoet te komen aan de bepalingen uit het kaderbesluit was het noodzakelijk dat 

sommige lidstaten overgingen tot het maken van nieuwe wetgeving of het wijzigen van de 

reeds bestaande wetten betreffende de mensenhandel problematiek. Hierna volgt een korte 

bespreking van de navolging die werd gegeven aan de bepalingen uit het kaderbesluit door de 

lidstaten. Een bespreking van de stand in de wetgeving van alle lidstaten afzonderlijk zou ons 

te ver leiden, dus daarom zal ik mij beperken tot het schetsen van een algemeen beeld met de 

nadruk op de Belgische situatie. Voor een overzicht van de stand van wetgeving in de 

verschillende lidstaten in dit kader kan worden verwezen naar het rapport van de Europse 

Commissie van 2 mei 2006.
149

 

Om te beginnen werden de lidstaten verplicht een specifieke strafbaarstelling in te voeren 

voor het misdrijf mensenhandel met het oog op seksuele of arbeidsgerichte exploitatie.
150

 

Opdat de wetgeving tussen lidstaten onderling gelijklopend zou zijn, werd ook een definitie 

vooropgesteld in het kaderbesluit, deze was zoals reeds hierboven vermeld in 

overeenstemming met de begripsomschrijving gegeven in het Aanvullend Protocol van de 
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Verenigde Naties.
151

 Wanneer we kijken naar de verschillende lidstaten stellen we vast dat de 

meeste onder hen reeds overgingen tot de opname van een specifieke strafbaarstelling voor 

mensenhandel met het oog op seksuele of arbeidsgerichte exploitatie in hun regelgeving.
152

 In 

de  lidstaten die niet voorzien in specifieke strafrechtelijke bepalingen hieromtrent, is de 

vervolging van dergelijke feiten gebaseerd op meer algemene bepalingen die betrekking 

hebben op mensenhandel.
153

 Dit ondanks de bedoeling van het kaderbesluit een uniform 

regelgevend kader te creëren in de verschillende lidstaten. Voor de Belgische situatie met 

betrekking tot dit punt kan worden verwezen naar hetgeen reeds werd uiteengezet in het deel 

bespreking van het begrip in de huidige Belgische wetgeving.
154

 

 

Met betrekking tot het verlenen van hulp, aanzetten of poging het plegen van het misdrijf 

mensenhandel met het oog op seksuele of arbeidsgerichte exploitatie, kan worden vastgesteld 

dat de meeste lidstaten voldoen aan de bepalingen uit het kaderbesluit.
155

  Dit door te 

verwijzen naar de reeds bestaande bepalingen hieromtrent in de nationale wetgeving.
156

 Ook 

België voldoet in dit opzicht aan het kaderbesluit, namelijk door hetgeen wordt bepaald in 

artikel 66 – 67 van het Strafwetboek en het nieuw ingevoerde artikel 433quinquies Sw.       

Een opmerking die hierbij gemaakt wordt door de Europese commissie is, dat door het niet 

specifiek opnemen van de dergelijke bepalingen bij de strafbaarstelling en slechts verwijzing 

naar andere bepalingen, er verschillen kunnen bestaan tussen de verschillende systemen in de 

lidstaten.
157

  Wat eventueel kan leiden tot grote verschillen tussen de lidstaten in de praktijk 

wat betreft de toepassing van de bepalingen.
158
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Voor wat betreft de sancties legt het kaderbesluit minimale vereisten op. Zoals reeds op 

gewezen, wordt voor bepaalde omstandigheden voorzien in een minimale bestraffing van niet 

minder dan acht jaar.
159

  Met uitzondering van deze bepaling worden de lidstaten vrij gelaten 

in het bepalen van de toepasselijke sancties. In dit kader moet wel worden opgemerkt, dat de 

wijze waarop de lidstaten bovenstaande bepaling hebben opgenomen in hun nationale 

wetgeving, onderling verschillen vertoont.
160

 In de Belgische wetgeving vindt men de 

bepalingen omtrent de sancties terug in artikel 433 van het Strafwetboek. Conform het 

kaderbesluit, varieert de gevangenisstraf tussen vijf jaar en twintig jaar.
161

 

 

Het invoeren van een aansprakelijkheid van rechtspersonen met betrekking tot mensenhandel 

met het oog op seksuele en arbeidsgerichte exploitatie wordt in artikel 4 en artikel 5  van het 

kaderbesluit opgelegd aan de lidstaten.
162

 Om te komen tot uniforme regelgeving in de 

lidstaten, geeft het kaderbesluit reeds een omschrijving van wat onder het begrip 

rechtspersoon moet worden verstaan en wanneer er sprake zal zijn van voormelde 

aansprakelijkheid.
163

 In de Belgische wetgeving wordt deze aansprakelijkheid geregeld in de 

artikelen 5, 7 en 433novies van het Strafwetboek. De meeste lidstaten voorzien reeds in een 

mogelijkheid om rechtspersonen aansprakelijkheid te stellen voor misdrijven, enkel Tsjechië, 

Letland en Slowakije schieten hier tekort.
164

 

 

Naast specifieke bepalingen omtrent de strafbaarstelling en sancties van misdrijven die 

verband houden met mensenhandel, voorziet het kaderbesluit ook in een regeling omtrent de 

juridische bevoegdheid van de staten voor wat betreft de vervolging.
165

 Mensenhandel is een 

misdrijf dat zich dikwijls uitstrekt over verschillende (lid)staten en waarbij personen van 

verschillende nationaliteiten betrokken zijn. Vooral met betrekking tot het laatste punt is het 

van belang dat lidstaten de mogelijkheid hebben om personen die zich schuldig maken aan 
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een vorm van mensenhandel, buiten het grondgebied van de eigen lidstaat, te kunnen 

vervolgen.
166

 Een algemeen beeld van de navolging van deze bepaling door de lidstaten kan 

moeilijk worden geschetst door de commissie. Een reden hiervoor is het feit dat de regeling in 

de lidstaten, op dit punt, onderling grote verschillen vertoont.
167

 

 

De bescherming van en de bijstand aan personen die het slachtoffer werden van de 

mensenhandel in zijn diverse vormen, krijgt ook een belangrijke plaats in het kaderbesluit.
168

 

Enerzijds wordt bepaald dat de vervolging van daders niet mag afhangen van verklaringen 

van de slachtoffers en anderzijds wordt een grote nadruk gelegd op de bescherming van 

minderjarigen, aangezien deze de meest kwetsbare categorie vormt.
169

 In het algemeen kan 

worden gezegd dat de lidstaten voldoen aan de eerste vereiste. Met betrekking tot de tweede 

vereiste moet worden opgemerkt dat slechts een aantal lidstaten informatie deelden met de 

commissie en het dus moeilijk is een algemene evaluatie te maken.
170

 Conform de bepalingen 

van het kaderbesluit, krijgt de bescherming van en de bijstand aan slachtoffers van 

mensenhandel in de Belgische wetgeving een belangrijke plaats.
171

 

 

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat lidstaten reeds deels tegemoet kwamen aan de 

bepalingen in het kaderbesluit. Dit enerzijds door aanpassing van hun reeds bestaande 

wetgeving en anderzijds door het tot stand brengen van nieuwe wetgeving. Een opmerking die 

hierbij wel gemaakt moet worden is dat met betrekking tot bepaalde aspecten niet alle 

lidstaten de nodige informatie beschikbaar hebben gesteld en een grondige evaluatie dus niet 

mogelijk is. 
172

 Daarbovenop spitst het kaderbesluit zich voornamelijk toe op de 

strafbaarstelling en sancties, wat kan worden gezien als een tekortkoming van het kaderbesluit 

zelf.  
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Desondanks valt op te merken dat alle lidstaten nu beschikken over wetgeving die 

mensenhandel met het oog op seksuele of arbeidsgerichte exploitatie bestraft en voorziet in 

passende sancties.
173

  Dit kan worden gezien als een verwezenlijking van het kaderbesluit. In 

het licht van de huidige regelgeving op EU-niveau, zowel als op het niveau van de Raad van 

Europa, voldoet het kaderbesluit echter niet meer en zijn er verdere maatregelen nodig in de 

strijd tegen mensenhandel. Om tegemoet te komen aan de huidige situatie moet een stap 

verder worden gegaan. Vandaar de totstandkoming van nieuwe regelgevende documenten.  

 

2° Ingediende voorstellen tot wijziging van het bestaande Kaderbesluit. 

 Situering. 

In maart 2009 kwam er een nieuw voorstel van Kaderbesluit tot stand dat zou leiden tot 

intrekking van het reeds bestaande.
174

 Dit had de bedoeling het reeds bestaande grondig te 

wijzigen en zo tegemoet te komen aan de nieuwe Europese en internationale standaarden. 

Belangrijk in deze context is de Conventie van de Raad van Europa inzake de bestrijding van 

mensenhandel.
175

 Dit wordt gezien als de momenteel hoogste internationaalrechtelijke norm 

in de strijd tegen mensenhandel. Dit zal verder in het werk uitvoerig worden behandeld. 

Daarnaast creëerde de toetreding tot de Unie van een aantal nieuwe lidstaten , de nood tot 

wijziging van het huidige regulerende kader. 

 

Alvorens dieper in te gaan op het nieuwe voorstel voor een kaderbesluit inzake 

mensenhandel, moet worden gewezen op de gevolgen van de inwerkingtreding van het 

Verdrag van Lissabon.
176

 De inwerkingtreding van dit verdrag had verregaande gevolgen voor 

de nog lopende interninstitutionele besluitvormingsprocedures. Relevant in deze context  is, 

dat het verdrag het rechtskader van bepaalde ingediende voorstellen grondig wijzigt. Het gaat 

om de voorstellen die de Commissie heeft ingediend in het kader van titel VI van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie, die voortaan onder de nieuwe titel V van het Verdrag 
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betreffende de werking van de Europese Unie vallen.
177

 Het ingediende voorstel voor een 

kaderbesluit inzake mensenhandel ressorteert onder deze categorie en krijgt dus door de 

inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon een nieuwe rechtsgrondslag.
178

                

Omdat het  niet mogelijk is gewoon de huidige rechtsgrondslag door een nieuwe te 

vervangen, worden de voorstellen formeel ingetrokken en zal het merendeel ervan zo spoedig 

mogelijk door nieuwe voorstellen worden vervangen.
179

 Hierbij zal rekening worden 

gehouden met het nieuwe kader van het Verdrag van Lissabon.
180

  

 

Het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake mensenhandel 

dat werd ingediend op 29 maart 2010 dient dus als nieuw voorstel inzake mensenhandel, 

aangezien het vorige als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon werd 

ingetrokken.
181

  Men kan zich de vraag stellen waarom er nu gebruik wordt gemaakt van het 

instrument richtlijn en niet meer van een kaderbesluit. De motivering die men hiervoor geeft 

is de nood aan onderlinge aanpassing van het strafrecht van de lidstaten, hetgeen noodzakelijk 

is om de samenwerking in strafzaken te verbeteren.
182

 En daartoe voorziet het Verdrag 

specifiek alleen in de vaststelling van richtlijnen.
183
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Inhoudelijke bespreking. 

Het nieuwe voorstel neemt eigenlijk in grote mate de bepalingen over van het reeds 

ingediende voorstel voor een kaderbesluit inzake mensenhandel. Wel brengt het grondige 

wijzigingen met zich mee van de bepalingen in het reeds bestaande kaderbesluit. Hierna zal 

dieper worden ingegaan op de inhoudelijke bepalingen van het voorstel.  

In de richtlijn wordt uitgegaan van een geïntegreerde en holistische benadering van 

de strijd tegen mensenhandel.
184

 Verbetering van preventie, vervolging en bescherming 

van de rechten van de slachtoffers zijn belangrijke doelstellingen.
185

 

Minderjarigen zijn kwetsbaarder en lopen derhalve meer risico om het slachtoffer te 

worden van mensenhandel. Bij de toepassing van de richtlijn moet het belang van de 

minderjarigen dan ook voorop staan.
186

 

 

Een eerste aanvulling op het reeds bestaande kaderbesluit heeft betrekking op het materieel 

strafrecht. Voor wat betreft de definitie zal er een ruimer concept worden gehanteerd van wat 

onder mensenhandel moet worden verstaan, hetgeen ook andere vormen van uitbuiting 

omvat.
187

 Artikel 2 (3) stelt :  Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van prostitutie, andere 

vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of dienstverlening – bedelarij daaronder 

begrepen –slavernij en met slavernij vergelijkbare praktijken, dienstbaarheid, uitbuiting van 

strafbare activiteiten, en het wegnemen van organen.
188

 

Er is dus sprake van gedwongen bedelarij als uitbuitingsvorm, dit moet geïnterpreteerd 

worden in de zin van IAO-Verdrag nr. 29 van 29 juni 1930 betreffende de gedwongen of 

verplichte arbeid.
189

 Hieruit volgt dat de exploitatie van bedelarij enkel ressorteert onder de 
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definitie van mensenhandel als alle elementen van gedwongen arbeid of dienstverlening 

voorhanden zijn.
190

 Onder "exploitatie van criminele activiteiten" moet worden verstaan 

exploitatie van mensen bijvoorbeeld om zich bezig te houden met zakkenrollen, 

winkeldiefstal, en soortgelijke strafbare feiten waarmee financieel gewin is gemoeid.
191

  

 

Tevens omvat de definitie mensenhandel met het oog op het wegnemen van organen, wat met 

orgaanhandel in verband kan worden gebracht en een grove schending van de menselijke 

waardigheid en lichamelijke integriteit vormt.
192

  

Binnen het kader van het materieel strafrecht werden tevens aanpassingen gedaan op het vlak 

van verzwarende omstandigheden en sancties.
193

 Daarnaast werden ook bepalingen 

opgenomen betreffende de niet toepassing van sancties op slachtoffers.
194

  

 

Ook het onderdeel over de rechtsmacht en vervolging van daders werd aan wijzigingen 

onderworpen. Er kwam namelijk een ruimere en meer bindende regeling inzake 

extraterritoriale rechtsmacht tot stand en er werd meer aandacht besteed aan de te gebruiken 

onderzoeksinstrumenten.
195

 Zoals reeds kort werd aangehaald, legt het voorstel sterk de 

nadruk op de bescherming van minderjarigen. In het kader van de bescherming van en 

bijstand aan slachtoffers kwam er dan ook een specifieke regeling van toepassing op 

minderjarigen tot stand.
196

 Binnen ditzelfde kader werden minimumnormen opgelegd voor 

bijstand aan slachtoffers in het algemeen, waaronder toegang tot noodzakelijke medische 
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behandelingen, counseling en psychologische bijstand.
197

 Bijzondere aandacht gaat ook uit 

naar de totstandbrenging van mechanismen tot vroegtijdige opsporing en bijstand aan 

slachtoffers.
198

 Voor slachtoffers is de drempel om het misbruik aan te geven dikwijls heel 

hoog. Dit wil men vermijden door een extra bescherming te bieden aan slachtoffers in de 

strafprocedure, wat ook werd opgenomen in het nieuwe voorstel.
199

  

 

Een belangrijke ontwikkeling doet zich voor bij de bepalingen omtrent de preventie. Voor het 

eerst wordt er een bestraffing vooropgesteld van personen die gebruik maken van diensten 

van slachtoffers van mensenhandel.
200

 Hierbij wordt wel gesteld dat de “gebruiker” zich 

bewust moet zijn van het feit dat de betrokken persoon een slachtoffer is van mensenhandel. 

Deze bepaling kan men ook reeds terug vinden in het verdrag van de Raad van Europa inzake 

de bestrijding van mensenhandel.
201

  Door de opname ervan in het EU-acquis, valt ze nu ook 

onder de voordelen van de verbindende kracht van EU- bepalingen, met name de 

onmiddellijke inwerkingtreding en de toezichtmechanismen. Aan de totstandkoming van het 

voorstel gingen heel wat handelingen vooraf, zo werd er onder andere een raadpleging gedaan 

van de belanghebbenden.
202

 Dit gebeurde door middel van vragenlijsten, welke door 23 

lidstaten en Noorwegen werden beantwoord.
203

 Uit dit onderzoek bleek dat de 

belanghebbenden het niet eens waren over het al dan niet invoeren van een specifieke 

verplichting om klanten die zich bewust seksuele diensten laten verstrekken door een 

slachtoffer van mensenhandel, strafbaar te stellen.
204

 Verschillende lidstaten wezen erop dat 
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een dergelijke bepaling in geen geval bindend mag zijn.
205

                                                    

 

Opmerkelijk is dat het voorstel in dit opzicht geen verdere verduidelijking geeft van hoe dit in 

de praktijk  moet verlopen.  Wat ons brengt bij hetzelfde probleem als het huidig hangende 

Belgische wetsvoorstel hieromtrent. Om onder de strafbaarstelling te kunnen vallen, moet de 

“gebruiker” op de hoogte zijn van het feit dat de betrokkene een slachtoffer van 

mensenhandel is. Dit is echter zeer moeilijk om te zetten in de praktijk en het voorstel 

voorziet hier niet in een omschrijving van wat er precies onder moet worden verstaan. Dit 

punt zal verder behandeld worden in het onderdeel over de operationalisering van de 

bestraffing. 

 

 

(2) Kaderbesluit inzake de bestrijding van seksuele exploitatie van 

kinderen en kinderpornografie van 22 december 2003.  

 

In het kaderbesluit wordt het beleid, inzake de seksuele uitbuiting van kinderen en 

kinderpornografie, dat door de staten moet worden gevoerd, uiteengezet.  

Om te beginnen wordt natuurlijk een definitie gegeven van het begrip “kind”. In de zin van 

het Kaderbesluit worden personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, 

gezien als kinderen.
206

 Ten aanzien van deze personen worden de lidstaten veronderstelt een 

specifiek beleid te voeren met betrekking tot seksuele uitbuiting en pornografie.          

Het besluit maakt een duidelijk onderscheid tussen enerzijds maatregelen met betrekking tot 

seksuele exploitatie van kinderen en anderzijds maatregelen betreffende kinderpornografie.
207

 

 

1° Bepalingen omtrent seksuele exploitatie. 

Seksuele exploitatie van kinderen wordt gezien als een grove schending van de fundamentele 

rechten, vandaar dat hierop door de lidstaten streng gereageerd moet worden.  Het 

kaderbesluit legt dan ook verregaande verplichtingen op aan de lidstaten om deze 

problematiek tegen te gaan.  

                                                           
205

 Toelichting bij het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en 

bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van Kaderbesluit 

2002/629/JBZ,COM(2010)95, Brussel, 29 maart 2010,5. 
206

 Artikel 1 (a) van het Kaderbesluit inzake de bestrijding van seksuele exploitatie van kinderen en 
kinderpornografie van 22 december 2003, Pb L 13 van 20 januari 2004, 44-48. 
207

 Kaderbesluit inzake de bestrijding van seksuele exploitatie van kinderen en kinderpornografie van 22 
december 2003, Pb L 13 van 20 januari 2004, 44-48. 



 
46 

Artikel 2 bevat een niet limitatieve opsomming van feiten die verband houden met seksuele 

exploitatie van kinderen en dus het voorwerp moeten uitmaken van een strafbaarstelling in de 

nationale wetten, namelijk  

- a) Het dwingen van een kind tot prostitutie of het doen meewerken 

aan pornografisch materiaal, of voordeel halen uit de exploitatie 

van een kind voor dergelijke doeleinden; 

-  

- (b) Het aanwerven van een kind in de prostitutiesector of voor het 

maken van pornografisch materiaal; 

-  

- (c) Het gebruik maken van de seksuele diensten van een kind, 

wanneer 

o (i) er gebruik is gemaakt van dwang, geweld of bedreiging; 

o (ii) geld of andere vormen van betaling of beloning zijn 

gegeven in ruil voor de seksuele diensten van het kind;  

o (iii) gebruik is gemaakt van een  positie van vertrouwen, 

gezag of invloed over het kind.
208

 

 De lidstaten moeten alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om dergelijke feiten 

strafbaar te stellen. Wanneer we kijken naar de Belgische regelgeving, kunnen we vaststellen 

dat aan deze bepalingen is voldaan.  

 

2° Bepalingen omtrent kinderpornografie. 

Ook met betrekking tot kinderpornografie bepaalt het kaderbesluit een strafbaarstelling voor 

bepaalde feiten, namelijk  

- Het maken van kinderpornografie; 

- Distribueren, verspreiden of uitzenden van kinderpornografie; 

- Leveren of ter beschikking stellen van kinderpornografie; 

- Verwerving of bezit van kinderpornografie.
209

 

 

Ook dit werd in het Belgische Strafwetboek reeds onderworpen aan strafbaarstellingen. 
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3° Vooropgestelde wijzigingen. 

Zoals reeds hierboven aangehaald zijn er wijzigingen van het kaderbesluit op til. Één van de 

belangrijkste kritieken op het bestaande kaderbesluit is dat het slechts minimale 

verplichtingen oplegt aan de lidstaten.
210

 De wetgeving van de lidstaten werd wel al onderling 

aangepast conform het kaderbesluit, maar het kaderbesluit zelf bevat een aantal 

tekortkomingen.  Zo betreft het slechts een beperkt aantal misdrijven en blijven nieuwe 

vormen van misbruik of uitbuiting met gebruik van informatietechnologie buiten 

beschouwing.
211

 Daarnaast is er nog steeds sprake van hinderpalen bij de vervolging van 

strafbare feiten buiten de landsgrenzen.
212

 Om aan deze tekortkomingen een einde te stellen, 

werd er reeds een voorstel tot een nieuw kaderbesluit ingediend, wat de intrekking van het 

eerste tot gevolg zal hebben.
213

 

 

Maar net zoals voor het voorstel voor een kaderbesluit inzake mensenhandel, heeft de 

inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon een formele intrekking van dit ingediende 

voorstel tot gevolg. Op dit moment is er nog geen nieuw voorstel ingediend, maar dit wordt 

wel verwacht. Men mag aannemen dat dit nieuwe voorstel in grote mate de tekst van het 

formeel ingetrokken voorstel zal overnemen. Daarom zal de inhoud hiervan kort worden 

behandeld. 

 

De nieuwe, weliswaar ingetrokken, tekst houdt voornamelijk een verruiming in van het eerste 

kaderbesluit en spitst zich toe op het wegwerken van de pijnpunten uit het reeds bestaande 

kaderbesluit. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het materiële strafrecht in het 

algemeen. In dit opzicht zullen bepaalde feiten, die nog niet strafbaar werden gesteld onder 

EU-wetgeving nu wel het voorwerp uitmaken van een strafbaarstelling. Er kan dan 
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bijvoorbeeld verwezen worden naar de organisatie van reizen met het oog op het plegen van 

seksueel misbruik, iets wat frequent voorkomt in het kader van het “kindersekstoerisme”.
214

 

Daarnaast worden er ook een aantal nieuwe misdrijven opgenomen die zich situeren in de IT- 

omgeving.
215

 Voor een verdere bespreking van de voorgestelde vernieuwingen, kan worden 

verwezen naar de toelichting van het voorstel, aangezien een volledige bespreking ons hier te 

ver zou leiden.  

 

(3) Conclusie. 

Op het niveau van de Europese Unie wordt er veel aandacht besteed aan de strijd tegen 

mensenhandel. Mensenhandel wordt beschouwd als één van de meest ernstige vormen van 

criminaliteit ter wereld, een grove schending van de mensenrechten, een moderne vorm van 

slavernij, en een zeer winstgevende bezigheid voor de georganiseerde misdaad.
216

 Daarom 

vereist het een aanpak die de lidstaten overstijgt. Om de problematiek optimaal te kunnen 

bestrijden is het belangrijk de wetgeving van de lidstaten onderling op elkaar af te stemmen, 

wat één van de voornaamste doelstellingen van de kaderbesluiten en het recente voorstel voor 

een richtlijn uitmaakt.  De Europese Unie hanteert een aanpak die gericht is op uiteenlopende 

aspecten. Wat wel opvalt is dat de bescherming van minderjarigen hier bijzondere aandacht 

geniet, ze zijn namelijk het meest kwetsbaar.  
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e. Het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel.
217

 

 

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel is momenteel 

de hoogste internationaalrechtelijke norm in de strijd tegen mensenhandel. Het werd reeds 

door 16 EU-lidstaten geratificeerd, tien andere hebben het ondertekend en zijn bezig met de 

ratificatie. Specifiek van belang in de context van het in België ingediende wetsvoorstel, is dat 

het verdrag voor het eerst een bestraffing vooropstelt voor klanten die gaan naar gedwongen 

prostituees. Er zal dan ook vooral aandacht worden besteed aan deze bepaling, omdat de 

bespreking van het hele verdrag ons te ver zou leiden. Dit verdrag vormde de basis voor 

documenten van allerhande internationale en Europese instellingen, hier kan onder andere 

verwezen worden naar het reeds besproken voorstel voor een richtlijn van het Europees 

Parlement en de Raad van de Europese Unie. 

 

De strafbaarstelling van personen die gebruikmaken van diensten geleverd door slachtoffers 

van mensenhandel vloeit voort uit artikel 19 van het verdrag en stelt als volgt :  

 

―Elke Partij overweegt de wetgevende of andere maatregelen te nemen die nodig kunnen 

zijn om het gebruikmaken van diensten die het voorwerp zijn van uitbuiting als omschreven 

in artikel 4, onderdeel a, van dit Verdrag, in de wetenschap dat de persoon een slachtoffer is 

van mensenhandel, krachtens haar nationale recht strafbaar te stellen.‖
218

 

 

Om deze bepaling goed te kunnen begrijpen is het noodzakelijk te weten wat wordt bedoeld 

met mensenhandel en uitbuiting, hiervoor wordt verwezen naar artikel 4, onderdeel a, van het 

verdrag. Bij de studie van deze definitie valt op te merken dat ze veel gelijkenissen vertoont 

met de omschrijving die aan het begrip wordt gegeven in het Aanvullend Protocol bij het 

Verdrag van de Verenigde naties inzake de bestrijding van de georganiseerde misdaad.
219

 Ook 

hier is sprake van drie elementen, namelijk het vervoerselement, een element van dwang en 
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de vereiste van uitbuiting.
220

 Als uitbuiting in de zin van het Verdrag wordt verstaan;               

“ten minste de uitbuiting van prostitutie van anderen of andere vormen van seksuele 

uitbuiting, gedwongen arbeid of diensten, slavernij of praktijken die vergelijkbaar zijn 

met slavernij, onderworpenheid of de verwijdering van organen.‖
221

 

De bepaling heeft dus onder andere betrekking op het gebruik maken van seksuele diensten 

van een slachtoffer van mensenhandel en is dus relevant in kader van het in België ingediende 

wetsvoorstel. Wel moet er ook hier op gewezen worden dat de bepaling geenszins de 

bedoeling heeft het aanbieden van seksuele diensten op zich strafbaar te stellen.
222

 Deze 

bepaling zal enkel van toepassing zijn wanneer alle voorwaarden uit artikel 4(a) vervuld zijn. 

Het verdrag raakt hier niet aan het nationaal beleid van de lidstaten inzake “vrijwillige” 

prostitutie, dit is een aangelegenheid die de lidstaten soeverein bepalen.
223

 

 

Om toepassing te kunnen maken van de strafbaarstelling is het noodzakelijk dat de 

“gebruiker” wist dat hij te maken had met een slachtoffer van mensenhandel.
224

 Deze vereiste 

is echter moeilijk om te zetten in de praktijk. Er stelt zich voornamelijk een probleem op het 

gebied van het bewijs. Hoe kan men bewijzen dat de “gebruiker” weldegelijk op de hoogte 

was van de positie waarin de prostituee zich bevond?  

In de verdragsbepaling zelf wordt er geen antwoord op gegeven, wel kan er worden verwezen 

naar het rapport ter verduidelijking van het verdrag.
225

 Dit stelt dat, om uit te maken of 

iemand al dan niet op de hoogte was van de situatie van de betrokkene, er moet gekeken 

worden naar de feitelijke omstandigheden.
226

 Voor een verdere uitwerking van het criterium 

wordt uitdrukkelijk verwezen naar andere internationale documenten waarin deze aanpak ook 

reeds werd gevolgd.  Zo verwijst men onder andere naar het Verdrag inzake witwaspraktijken, 

opsporing, inbeslagneming en confiscatie van opbrengsten uit misdrijven ondertekend te 
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Straatsburg op 8 november 1990.
227

 In dit verdrag rijst hetzelfde probleem omtrent het bewijs. 

De verwerving, het bezit of gebruik van voorwerpen, terwijl men op het tijdstip van 

verkrijging wist dat het ging om opbrengsten uit misdrijven, wordt gekwalificeerd als een 

misdrijf.
228

   In de paragraaf volgend op de strafbaarstelling wordt bepaald dat, om na te gaan 

of aan de kennisvereiste is voldaan, er moet gekeken worden naar de objectieve, feitelijke 

omstandigheden.
229

 Hetzelfde criterium wordt gebruikt in het VN- Verdrag tegen 

transnationale georganiseerde misdaad.
230

  

 

Nu stelt zich natuurlijk de vraag wat juist valt onder objectieve, feitelijke omstandigheden.  

Dit wordt in geen enkel van de Verdragen nader omschreven, dus kan men ervan uitgaan dat 

dit door de lidstaten zelf moet worden ingevuld. In het kader van het gebruik maken van 

seksuele diensten van een slachtoffer van mensenhandel wordt dit in de Belgische regelgeving 

niet nader bepaalt. Wanneer we dit echter bekijken in de context van de witwaswetgeving zien 

we dat dit reeds door rechtspraak en rechtsleer nader werd omschreven. Dit zal uitgebreid aan 

bod komen in het onderdeel bestraffing van de klant. 

 

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel is één van de 

leiddraden voor het beleid van de lidstaten inzake mensenhandel en daaruit voortvloeiende 

fenomenen. Het wordt momenteel ook erkend als de hoogste internationale rechtsnorm in dit 

kader. De bestraffing van de “gebruiker” van seksuele diensten geleverd door een slachtoffer 

van mensenhandel, die wordt voorop gesteld in het Belgische wetsvoorstel, is het directe 

gevolg van de verdragsbepaling hieromtrent. Er wordt in de toelichting van het wetsvoorstel 

dan ook uitdrukkelijk naar verwezen. Wel moet worden opgemerkt dat er ook in het verdrag 

niet concreet wordt bepaald wat de kennisvereiste specifiek inhoudt. Men kan er dan ook 

vanuit gaan dat de concrete invulling ervan aan het oordeel van de staten wordt overgelaten. 
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f. Conclusie. 

 

De strijd tegen mensenhandel heeft geleid tot de totstandkoming van allerlei regelgevende 

documenten op verschillende niveaus. En hoewel al deze documenten onderling verschillen 

vertonen, moet toch worden opgemerkt dat er ook veel gelijkenissen bestaan. Zo wordt de 

nadruk voornamelijk gelegd op preventie, bestraffing en sancties, bescherming van en 

bijstand slachtoffers, met bijzondere aandacht voor minderjarigen, en de onderlinge 

samenwerking tussen lidstaten. Mensenhandel is een fenomeen dat heel de wereld treft, 

daarom is het ook noodzakelijk de strijd te voeren op een niveau dat de lidstaten overstijgt. 

Een belangrijke doelstelling van de verschillende internationale en Europese instellingen is 

dan ook te komen tot een uniform beleid inzake mensenhandel.  

 

De bestraffing van de “gebruiker” van seksuele diensten geleverd door een slachtoffer van 

mensenhandel kadert in de ruimere strijd tegen mensenhandel. Vandaar ook de noodzaak het 

algemene beleid hieromtrent te bekijken op internationaal en Europees niveau. Uit deze studie 

kan worden besloten dat aan de lidstaten maatstaven worden opgelegd, maar dat de concrete 

invulling hiervan een kwestie is van nationaal beleid, waaraan niet wordt geraakt.  
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IV. Rechtsvergelijkend : Zweden en Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk. 

 

Zoals de titel reeds doet vermoeden zal er hier nader ingegaan worden op het beleid dat 

gevoerd wordt in Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.  Hoewel de wetgeving in 

de genoemde landen zeer uiteenlopend is, zijn ze allen relevant in deze context. 

4.1. Zweden. 

 

In dit onderdeel zal het Zweedse beleid met betrekking tot prostitutie besproken worden. Er 

zal nader worden ingegaan op de Wet die het gebruik van seksuele diensten tegen betaling 

verbiedt en bestraft. In dit kader zal er aandacht worden besteed aan de vooropgestelde 

doelstellingen van de wet alsook aan de wetsbepalingen zelf. 

4.1.1. Algemeen. 

In het kader van de bestraffing van de klant van prostitutie is de bespreking van het Zweedse 

model van belang omdat dit het eerste land is dat deze algemene bestraffing doorvoert. Op 1 

januari 1999 trad de wet, die het gebruik van seksuele diensten tegen betaling bestraft, in 

werking in Zweden.
231

 Deze wet voerde een bestraffing in voor personen die gebruik maken 

van seksuele diensten tegen betaling, met andere woorden, een bestraffing van personen die 

gebruik maken van de seksuele diensten van een prostituee.  Zoals reeds hierboven aan bod 

kwam, bestaat er kritiek op deze visie vanuit verschillende hoeken. Hierna zal een kort 

overzicht worden gegeven van de totstandkoming van de wet, de inhoud en de gevolgen die 

eraan worden verbonden.  
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4.1.2. Achtergrond en totstandkoming van de Wet. 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, wordt prostitutie in Zweden gezien als een vorm 

van geweld tegen vrouwen dat bestraft moet worden. Het is dan ook in het kader van deze 

gedachte dat de wet die het gebruik van seksuele diensten tegen betaling bestraft tot stand 

kwam.  

Reeds midden jaren zeventig werd er door de Zweedse overheid grote aandacht geschonken 

aan het fenomeen prostitutie, zo werd in 1977 “ The Prostitution Committee” opgericht.
232

 Dit 

comité had geenszins de bedoeling elke vorm van gebruik van seksuele diensten tegen 

betaling te bestraffen, met als argument hiervoor, de vrees dat een dergelijke algemene 

strafbaarstelling zou leiden tot een verschuiving van de prostitutiebranche naar het 

ondergrondse en dus niet controleerbaar circuit.
233

 Wel werd er een voorstel gedaan tot 

bestraffing van personen die gebruik van seksuele diensten tegen betaling van een persoon 

waarvan ze weten dat deze onder invloed was of verslaafd aan verdovende middelen. Dit 

voorstel werd echter niet omgezet in de praktijk.  

Begin jaren negentig ging men opnieuw over tot de oprichting van een dergelijk comité, met 

als doel het formuleren van voorstellen tot regulering van de prostitutiesector. In dit kader 

werd onder andere een bestraffing van zowel de “gebruiker”, als de “verkoper” van seksuele 

diensten voorop gesteld.
234

 Als argumenten hiervoor werd onder andere verwezen naar het 

afschrikkende effect van de maatregel. Door deze bestraffing zou duidelijk worden gemaakt 

dat prostitutie niet aanvaardbaar is in de Zweedse samenleving. Daarnaast stelt het Comité dat 

seksuele diensten tegen betaling nooit vrijwillig worden geleverd door de betrokken 

vrouwen.
235

 Deze redenering lag mede aan de basis van de wet die in 1999 in werking trad. Er 

moet wel nog worden opgemerkt dat het voorgaande voorstel destijds niet werd aangenomen. 

Één van de voornaamste redenen van deze weigering had betrekking op de bestraffing van de 
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prostituee, de meerderheid ging uit van het feit dat deze bestraffing niet zou leiden tot een 

betere aanpak van het probleem.  

In navolging van dit voorstel kwam in 1997 een nieuwe voorstel tot stand met als doel de 

bescherming van vrouwen.
236

 In het voorstel werd voornamelijk toegespitst op de 

strafbaarstelling van bepaalde praktijken tegen vrouwen. Enerzijds werden er nieuwe 

misdrijven in het leven geroepen en anderzijds ging men over tot zwaardere straffen voor 

reeds bestaande misdrijven met betrekking tot geweld tegen vrouwen.
237

 In tegenstelling tot 

het vorige Voorstel dat werd ingediend, stelde men hier enkel de bestraffing van de 

“gebruiker” van seksuele diensten tegen betaling strafbaar. Van belang in deze context is het 

feit dat de strijd tegen mensenhandel en seksuele exploitatie niet aan de basis lag van het 

Wetsvoorstel, het werd echter gedreven door de gedachte dat prostitutie een vorm van geweld 

tegen vrouwen uitmaakt en daarom moet bestreden worden.
238

 Dit wetsvoorstel werd in 1998 

omgezet in de Wet tot bestraffing van de gebruiker van seksuele diensten tegen betaling, die 

op 1 januari 1999 in werking trad.
239

    

In het kader van de hervormingen van het Zweedse recht met betrekking tot seksuele 

misdrijven, werd de wet in 2005 vervangen, maar werden de bepalingen omtrent de 

bestraffing van de klant van prostitutie overgenomen in het Zweedse strafwetboek.
240
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4.1.3. Inhoudelijke studie van de bestraffing. 

a. Specifiek : Chapter 6, Section 11 of The Swedish Penal Code. 

 

Om te beginnen moet duidelijk worden gesteld dat de bepaling  enkel een bestraffing inhoudt 

voor de “gebruiker” van de seksuele diensten tegen betaling en niet van de prostituee zelf. Dit 

is onder meer te wijten aan het feit dat de wet tot stand kwam binnen het kader van de 

bescherming van vrouwen. Deze worden gezien als slachtoffers, voornamelijk omdat men 

ervan uit gaat dat prostitutie nooit vrijwillig van aard is.
241

  

Het Zweedse Strafwetboek  (dat gebaseerd is op de Wet tot bestraffing van het gebruiken van 

seksuele diensten tegen betaling
242

)  bepaalt als volgt : 

 

“ A person who, otherwise than as previously provided in this Chapter, obtains a casual 

sexual relation in return for payment, shall be sentenced for purchase of sexual service to a 

fine or imprisonment for at most six months. 

The provision of the first paragraph also apply if the payment was promised or given by 

another person.‖
243

 

Wanneer we deze bepaling nader bekijken, stellen we vast dat voor de toepassing van de 

bestraffing de aanwezigheid van een aantal elementen wordt vereist. Namelijk, er moet sprake 

zijn van het verkrijgen van een gewoonlijke seksuele relatie tegen betaling en daarnaast mag 

men ook nog niet strafbaar zijn op grond van een andere bepaling van hetzelfde hoofdstuk.  

Deze elementen zullen hierna kort worden behandeld. 

1°  Het element ―verkrijgen‖. 

Het element verkrijgen wordt in de bepaling in de tegenwoordige tijd gebruikt, hieruit vloeit 

voort dat er reeds sprake moet zijn van de effectieve handeling.
244

 In deze context moet echter 

wel gewezen worden op het feit dat het Zweedse Strafwetboek eveneens de poging tot het 

verkrijgen van een dergelijke relatie strafbaar stelt.
245

 In dit opzicht is het dan niet nodig dat 
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de handelingen effectief hebben plaatsgevonden, de poging hiertoe is reeds voldoende om 

onder de kwalificatie te vallen. Een opmerking die hierbij wel gemaakt moet worden is het 

feit dat nergens wordt gesproken over wat eigenlijk de specifieke draagwijdte is van het 

verkrijgen van seksuele relaties. Wel wordt in het artikel bepaalt dat, in het geval een derde 

instaat voor de betaling van de seksuele diensten, de gebruiker nog steeds onder de 

strafbaarstelling ressorteert.
246

 

2°  Het element ―gewoonlijk‖ . 

In de bepaling wordt duidelijk gesteld dat het moet gaan om een gewoonlijke seksuele relatie. 

Deze vereiste kan voor problemen zorgen wanneer er sprake is van een “vaste” klant van een 

welbepaalde prostituee.
247

 Men kan zich bij een dergelijke situatie de vraag stellen of het 

weldegelijk gaat om een vrijblijvende seksuele relatie. Als een klant reeds 10 jaar seksuele 

betrekkingen heeft met dezelfde prostituee, is er dan nog sprake van het element gewoonlijk? 

Op deze discussie wordt niet dieper ingegaan door de Zweedse overheid, dus men kan ervan 

uitgaan dat de precieze invulling van het begrip aan de rechterlijke overheden wordt 

overgelaten.  

3° Seksuele relatie.  

Een belangrijke vraag in het kader van de bestraffing is de vraag naar wat moet worden 

gezien als een seksuele relatie. Men kan dit begrip zowel in de ruime betekenis, als in een 

meer beperkte betekenis opvatten. Het staat buiten discussie dat eigenlijke 

geslachtsgemeenschap moet gezien worden als een seksuele relatie en dus onder de 

strafbaarstelling valt. Maar daarnaast kan er ook sprake zijn van een misdrijf in de zin van het 

Zweedse Strafwetboek wanneer het niet gaat om geslachtsgemeenschap, maar er wel seksueel 

geladen handelingen plaatsvinden. Wederom moet dus worden gewezen op een lacune in de 

wetgeving, aangezien de wetgever niet specifiek heeft bepaald wat de draagwijdte is van het 

begrip. Als antwoord op de vraag naar wat moet worden gezien als seksuele relatie moet dus 

verwezen worden naar de rechtspraak.
248

 

 

                                                           
246

 Chapter 6, Section 11 of the Swedish Penal Code. 
247

 Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands: Legal Regulation and Experiences, Report by a 
Working Group on the legal regulation of the purchase of sexual services, Ministry of Justice and the Police, 
2004, 16. 
248

 G.VERMEULEN, Betaalseksrecht: naar regulering of legalisering van niet-problematische prostitutie?, 
Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2007, 544. 



 
58 

4° Tegen betaling. 

Een wezenskenmerk van prostitutie is de betaling voor seksuele diensten, het is dan ook 

noodzakelijk voor de strafbaarstelling dat er sprake is van betaling. Een opmerking die hierbij 

gemaakt moet worden is het feit dat er sprake is van een overeenkomst tot betaling, reeds een 

voldoende feit uitmaakt om onder de kwalificatie van het misdrijf te vallen.
249

 Wanneer een 

betaling overeen werd gekomen, is het niet noodzakelijk dat deze ook effectief plaatsvond. 

Daarnaast zal het niet enkel gaan om een betaling in geld, maar zullen ook andere vormen van 

compensatie in aanmerking worden genomen, zoals bijvoorbeeld verdovende middelen.
250

 

5°  Nog niet strafbaar op grond van een andere bepaling . 

Uit dit element vloeit voort dat er voorrang wordt gegeven aan de andere bepalingen die 

betrekking hebben op seksuele misdrijven in het Zweedse Strafwetboek.  

Uit de bespreking van de verschillende elementen van de bestraffing kan worden besloten dat 

er nog steeds een aantal lacunes in de wetgeving bestaan. Door deze lacunes is de omzetting 

in de praktijk van de wetgeving dan ook niet evident. Hier zal verder op ingegaan worden bij 

de evaluatie van de wetgeving. 

 

b. Relatie met de wetgeving omtrent mensenhandel en seksuele exploitatie. 

 

Zoals reeds hierboven op werd gewezen, kwam de wetgeving omtrent prostitutie in 1998 tot 

stand in het kader van de bescherming van vrouwen. Hoewel er wel een link kan gelegd 

worden met mensenhandel en seksuele exploitatie van vrouwen, was dit toen niet het 

hoofdargument om over te gaan tot de bestraffing van klanten die gebruik maken van seksuele 

diensten tegen betaling. De wetgeving werd voornamelijk ingegeven door de gedachte dat 

prostitutie een fenomeen is dat moet bestreden worden, aangezien het een vorm van geweld 

tegen vrouwen uitmaakt.  
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Het is pas na de totstandkoming van de Wet van 1998 dat de strijd tegen mensenhandel en 

seksuele exploitatie bovenaan de agenda kwam te staan. Hierbij kan ook worden verwezen 

naar de reeds beschreven ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau.  Zoals reeds 

meerdere malen in het werk naar voren kwam, is mensenhandel en prostitutie dikwijls aan 

elkaar verbonden, hoewel er ook andere vormen van exploitatie bestaan. In Zweden gaat men 

ervan uit dat het verbieden van prostitutie zal leiden tot een daling in het aantal gevallen van 

mensenhandel. Zo zal mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie niet meer echt 

winstgevende gevolgen hebben, wanneer er geen interesse meer is in de “koopwaar”.
251

  

 

In juli 2002 trad de wetgeving met betrekking tot mensenhandel met het oog op seksuele 

exploitatie in werking in Zweden.
252

 Zoals de titel reeds doet vermoeden, hield de wet enkel 

een bestraffing in voor gevallen van mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. Dit 

werd later, in 2004, uitgebreid tot mensenhandel met het oog op economische exploitatie en 

het wegnemen van organen, conform de internationale en Europese regelgeving.
253

  

 

Eigenlijk kunnen we vaststellen dat er geen echte link bestaat in de wetgeving tussen 

mensenhandel en seksuele exploitatie enerzijds, en de bestraffing van klanten van prostitutie 

anderzijds. Om strafbaar te zijn als gebruiker van seksuele diensten tegen betaling is het in 

Zweden niet vereist dat de prostituee het slachtoffer werd van mensenhandel en seksuele 

exploitatie. Het enkele feit van prostitutie wordt namelijk al gezien als een vorm van geweld. 

In dit opzicht wordt de bestraffing dan ook niet verbonden aan het misdrijf mensenhandel met 

het oog seksuele exploitatie. Maar deze beide misdrijven bestaan gewoon naast elkaar, in 

verschillende hoofdstukken van het Zweedse Strafwetboek.  
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4.1.4. Evaluatie van de Wet en haar gevolgen. 

De bestraffing van personen die gebruik maken van seksuele diensten tegen betaling in 

Zweden deed heel wat stof opwaaien in de internationale en Europese wereld. Zoals in elke 

discussie zijn er zowel voor- als tegenstanders. Een belangrijk argument dat werd aangehaald 

door de tegenstanders van de wet, was het feit dat een dergelijke bestraffing een verschuiving 

van de prostitutiebranche teweeg zou brengen. Daarnaast kwamen er na de inwerkingtreding 

van de wet verschillende kritieken op eigenlijke toepassing van de wet in de praktijk. Hierna 

zal een korte schets worden gegeven van de stand van zaken na de inwerkingtreding van de 

wet.  

a. Toepassing in de praktijk : Bewijsproblematiek. 

 

Zoals reeds hierboven vermeld vertoont de wet een aantal lacunes die de omzetting in de 

praktijk bemoeilijken. Zo kan er onder andere verwezen worden naar het bewijsproblematiek. 

Om strafbaar te worden gesteld voor het gebruik van seksuele diensten tegen betaling, moeten 

een aantal aspecten aanwezig zijn. Maar zoals reeds hierboven op gewezen, zijn de elementen 

waaraan moet worden voldaan niet altijd concreet omschreven in de wet. Zo bestaat er onder 

andere onduidelijkheid omtrent de begrippen “seksuele relatie” en “gewoonlijk”.       

Daarnaast moet ook worden gewezen op de moeilijkheid om te bewijzen dat er sprake was 

van een overeenkomst tot betaling. Wanneer beide partijen het bestaan van een overeenkomst 

omtrent de betaling voor de seksuele diensten ontkennen, is het niet evident hiervan het 

tegendeel te bewijzen.
254

  De Zweedse wetgeving bepaalt namelijk dat een prostituee kan 

weigeren bewijs te leveren van het feit dat ze werkzaam is als prostituee, aangezien dit wordt 

gezien als een aantasting van haar reputatie.
255

   

Dit maakt het moeilijk de wet in de praktijk om te zetten en kan dus gezien worden als een 

pijnpunt in de wet. Wanneer we kijken naar de concrete toepassing van de wet, zien we dat 

het merendeel van de klachten wordt afgewezen wegens gebrek aan bewijs.
256
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b. Gevolgen van de wet : Stand van zaken. 

 

Zoals reeds meerdere malen aangehaald, wordt prostitutie in Zweden gezien als een vorm van 

geweld tegen vrouwen. Bij de totstandkoming van de wet, werd de verdwijning van het 

fenomeen prostitutie dan ook gezien als haar voornaamste doelstelling. Daarna werd hieraan 

in kader van de strijd tegen mensenhandel en seksuele exploitatie ook de redenering 

toegevoegd dat het verbieden van prostitutie zou leiden tot een daling in de gevallen van 

mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie, wegens het ontbreken van een afzetmarkt 

voor de “ koopwaar”.
257

  Hierna zal worden nagegaan in welke mate beide doelstellingen door 

de Wet werden bereikt. In dit kader moet er op gewezen worden dat er in 2008 door de 

Zweedse overheid een groep werd samengesteld onder leiding van Anna Skarhed met als taak 

een grondige evaluatie te maken van de huidige stand van zaken in de prostitutiebranche. Dit 

rapport werd voorzien in april 2010, maar is tot op heden nog niet beschikbaar. Daarom zal ik 

mij baseren op de reeds bestaande cijfers omtrent prostitutie, in afwachting van het nieuwe 

evaluatierapport.  

1° Effecten van de wet op de Prostitutie. 

Één van de grote kritieken op de wet was de vrees dat de prostitutiebranche zich door de 

criminalisering naar het ondergrondse circuit zou verplaatsen. Dit is echter moeilijk na te 

gaan, aangezien van het bestaan en de omvang van dit ondergronds netwerk weinig of geen 

cijfers beschikbaar zijn. 

Wanneer we kijken naar de straatprostitutie zien we dat deze onmiddellijk na de 

inwerkingtreding van de wet aanzienlijk is gedaald.
258

 Aan deze daling worden verschillende 

redenen gegeven. Een van de redenen die eraan word gegeven is het feit dat de wet bij zijn 

inwerkingtreding grote publieke aandacht genoot.
259

 Door de media aandacht die eraan werd 

geschonken, was iedereen op de hoogte van de wet en de bestraffing die zij inhield, dit zou 

een verklaring kunnen zijn voor de tijdelijke daling. Daarnaast werd gewezen op de opkomst 
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van de mobiele telefoon en het internet.
260

 Door ontwikkeling van deze middelen, werd er een 

nieuwe omgeving gecreëerd voor bepaalde vormen van prostitutie en werd het gemakkelijker 

om zich anoniem te wenden tot prostituees.  Wat velen zich afvragen bij de vaststelling van 

deze daling, is waar de prostituees die werkzaam waren in de straatprostitutie nu werkzaam 

zijn. Op deze vraag zijn verschillende antwoorden mogelijk, zo kan er onder andere verwezen 

worden naar escortservices, privé clubs, thuiswerkende prostituees en internetprostitutie. Het 

exacte antwoord op deze vraag is echter moeilijk te vinden, aangezien er weinig gegevens 

bestaan over dergelijke vormen van prostitutie. Wel kan men uit de rapporten van de politie 

constateren dat er een reorganisatie heeft plaatsgevonden binnen de prostitutiesector, namelijk 

een verschuiving naar het meer ondergrondse circuit.
261

  

Daarnaast blijkt ook dat de forse daling onmiddellijk na de inwerkingtreding van de wet werd 

gevolgd door opnieuw een lichte stijging en kwam de straatprostitutie bijna terug op haar 

oorspronkelijke niveau.  Een reden die hiervoor wordt aangehaald is het feit dat personen na 

de inwerkingtreding van de wet zich op de achtergrond hielden om na te gaan wat nu eigenlijk 

de toepassing van de wet was in de praktijk. Wanneer ze tot de conclusie kwamen dat de  wet 

eigenlijk weinig gevolgen had voor de praktijk, begaven ze zich terug in het circuit.
262

  

Met betrekking tot de gevolgen van de wet op de prostitutie kan dus geconcludeerd worden 

dat de straatprostitutie weldegelijk een daling heeft ondervonden, maar dat er nog steeds 

sprake is prostitutie, weliswaar in een andere setting.  

Een andere vaststelling die in dit kader gemaakt kan worden heeft betrekking op de situatie 

van de prostituees. Uit onderzoek is gebleken dat er zich door het verbod een sterke daling in 

de prijs voor straatprostitutie heeft voorgedaan.
263

 Vrouwen die nog steeds werkzaam zijn in 

de straatprostitutie moeten daarom meer werken voor het bedrag dat ze voor de 

inwerkingtreding van de wet hadden. Dit brengt mee dat deze vrouwen zich nu in een 

slechtere sociale positie bevinden. Tevens kan gewezen worden op het feit dat aangezien 

prostitutie nu “onzichtbaar” moet plaatsvinden, er veel prostituees zijn die de klanten 
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vergezellen naar hun woonplaats.
264

 Dit zorgt ervoor dat de betrokken vrouwen sneller en 

meer onopgemerkt worden blootgesteld aan geweld.
265

 Aangezien de seksuele praktijken zich 

nu plaatsvinden op de woonplaats van de klant en dus onttrokken aan enige controle.  

 Met betrekking tot de gevolgen van de wet op de prostitutie kan dus geconcludeerd worden 

dat de straatprostitutie weldegelijk een daling heeft ondervonden, maar dat er nog steeds 

sprake is prostitutie, weliswaar in een andere setting.   Daarnaast stelt men vast dat de situatie 

van de prostituee niet beter is geworden door de wet die het gebruikmaken van seksuele 

diensten tegen betaling bestraft. Dit terwijl de wet tot stand kwam in het kader van de 

bescherming van vrouwen. Men kan dus besluiten dat de wet tot bestraffing van het gebruiken 

van seksuele diensten tegen betaling de vooropgestelde doelstellingen niet heeft bereikt. 

2°  Effecten van de Wet op de Handel in vrouwen . 

Het verbieden van het gebruik van seksuele diensten tegen betaling zou volgens de Zweedse 

overheid een daling in de vrouwenhandel tot gevolg hebben. Bij de studie van de 

vrouwenhandel moet wel worden opgemerkt dat men, net zoals bij prostitutie, niet beschikt 

over sluitende gegevens, aangezien dergelijke praktijken dikwijls plaatsvinden in het 

ondergrondse circuit. Wanneer we echter kijken naar de beschikbare cijfers van na de 

inwerkingtreding van de wet zien we dat het aantal bekende gevallen van vrouwenhandel 

relatief constant is gebleven.
266

 Toch gaat men er in Zweden vanuit dat dit gezien kan worden 

als een positief gevolg van de wet, aangezien er in andere Scandinavische landen, waar er 

geen verbod bestaat voor het gebruik van seksuele diensten tegen betaling, een stijging van 

het fenomeen wordt vastgesteld.
267

 Het feit dat er in Zweden geen sprake is van een sterke 

stijging in de vrouwenhandel, wordt verklaard door het feit dat de Zweedse markt door de 

“vrouwenhandelaars” niet meer wordt gezien als een winstgevende afzetmarkt.
268

 Hetgeen 

volgens de Zweedse overheid te wijten is aan de Wet die het gebruik van seksuele diensten 

tegen betaling bestraft. Deze criminalisering van de prostitutie zorgt ervoor dat 
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vrouwenhandelaars meer problemen ondervinden bij de uitoefening van hun activiteiten, 

waardoor ze hun bedrijvigheid verplaatsen naar andere landen waar dit niet zozeer het geval 

is.  

Met betrekking tot de vrouwenhandel in Zweden kan dus besloten worden dat deze, in 

tegenstelling tot andere landen in de regio, relatief constant is gebleven. Voorstanders van de 

criminalisering van de prostitutie gaan ervan uit dat deze quasi onveranderde situatie te wijten 

is aan het strenge Zweedse optreden tegen prostitutie, terwijl anderen van mening zijn dat er 

andere factoren aan de basis liggen van deze constante. Daarnaast moet ook gewezen worden 

op het feit dat de verwachte daling is uitgebleven en de doelstelling van de wet ook op dit 

punt niet volledig is bereikt. 

 

4.1.5. Vergelijking met de Belgische situatie. 

Wanneer we kijken naar de Belgische situatie met betrekking tot prostitutie, zien we dat deze 

grote verschillen vertoont met deze in Zweden. De bestraffing van de gebruiker van seksuele 

diensten tegen betaling is enkel van toepassing wanneer de diensten worden geleverd door 

een minderjarige prostituee.
269

 In dit geval wordt er geen onderscheid gemaakt naargelang het 

gaat om vrijwillige dan wel onvrijwillige prostitutie. In dit opzicht is er wel een gelijkenis met 

het Zweedse beleid. Met betrekking tot meerderjarige prostituees is er geen sprake van een 

dergelijke strafbaarstelling van de klant. Onder de Belgische wetgeving wordt enkel de 

exploitant bestraft.
270

 Deze bestraffing moet echter genuanceerd worden in de praktijk. 

Hoewel deze bepaling nog steeds in het Strafwetboek is opgenomen, wordt er in dit kader een 

gedoogbeleid gevoerd in ons land. Prostitutie wordt grotendeels toegelaten en men spitst zich 

voornamelijk toe op de bestrijding van de neveneffecten van prostitutie. In dit opzicht 

verschilt de Belgische regelgeving dus in grote mate van de Zweedse. Dit is onder meer te 

wijten op de kijk die men hanteert ten opzichte van prostitutie.  

Ook het wetsvoorstel dat werd ingediend ter bestraffing van klanten die gaan naar gedwongen 

prostituees vertoont verschilpunten met de Zweedse bestraffing. Terwijl het Belgische 

wetsvoorstel enkel een bestraffing van de gebruiker van seksuele diensten geleverd door een 

slachtoffer van mensenhandel beoogt, gaat Zweden over tot een bestraffing ongeacht de 
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vrijwillige aard van de geleverde diensten. Ook dit verschil is te wijten aan de verschillende 

visies die men in beide landen heeft ten aanzien van prostitutie. 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het beleid in Zweden grote verschillen 

vertoont met het  huidige, zowel als door het wetsvoorstel beoogde, Belgische beleid inzake 

prostitutie.  Ondanks deze verschillen is de studie van het Zweedse model toch relevant in 

deze context, omdat het ons een beter beeld geeft van de mogelijke gevolgen die een 

dergelijke bestraffing met zich mee kan brengen.  

 

4.2. Nederland. 

 

De situatie in Nederland inzake het prostitutiebeleid zal hier in grote lijnen worden toegelicht. 

Verder zal er een kort historisch overzicht gegeven worden van de maatschappelijke kijk op 

prostitutie en de wetgeving. 

4.2.1. Algemeen. 

Koffieshops en prostitutie, dit zijn twee dingen die door velen worden geassocieerd met onze 

noorderburen, Nederland. Wanneer we kijken naar de regelgeving in Nederland omtrent 

prostitutie stellen we vast dat deze in grote mate lijnrecht staat tegenover de regelgeving 

hieromtrent in Zweden. Sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000 is prostitutie in 

Nederland gelegaliseerd. Voor deze wetswijziging was er sprake van een gedoogbeleid en 

was de situatie dus ongeveer te vergelijken met de huidige situatie in België.  

Midden jaren zeventig, begin jaren tachtig werd het Nederlandse beleid gekenmerkt door haar 

repressief beperkend karakter.
271

 Dit betekende dat prostitutie binnen bepaalde grenzen werd 

getolereerd. Er werd een selectieve controle uitgevoerd op de naleving van de bestaande 

bepalingen.
272

 De heersende normen werden gefundeerd op vier artikelen van het Nederlandse 

Strafwetboek, namelijk artikel 250, artikel 250 bis, artikel 250 ter en artikel 432 sub 3.
273

    Er 

werd een bestraffing opgelegd voor degene die het plegen van ontucht van zijn minderjarig 

kind teweegbracht, er was een bordeelverbod van kracht, een verbod van vrouwenhandel en 
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een strafbaarstelling voor de souteneur.
274

    De uitwerking van deze bepalingen werd 

geregeld door de Gemeentewet, namelijk artikel 168, dat stelt dat Gemeenten de zorg dragen 

voor de openbare zedelijkheid.
275

  De concrete uitvoering van de bepalingen werd dan op zijn 

beurt geregeld door een aantal Algemene Politie Verordeningen.
276

    Dit alles leidde ertoe dat 

er in de praktijk grote verschillen bestonden in het gevoerde beleid.  

In grote lijnen kon het gevoerde beleid ten aanzien van prostitutie onderverdeeld worden in 

drie grote pijlers. De bestrijding van prostitutie, het gedogend tolereren ervan en  

betrokkenheid van de lokale overheden.
277

                

Ter illustratie van de eerste pijler kan men de situatie in de “Spoorbuurt” in Alkmaar 

aanhalen.
278

 Toen daar enkele bordelen werden geopend, kwamen de lokale bewoners in 

opstand. Dit werd opgelost door het zogenaamde “driehoeksoverleg” waarin de verschillende 

partijen elkaar vonden in een beleid dat de prostitutie ter plaatse geheel deed verdwijnen.
279

    

 Bij de tweede pijler van het beleid, namelijk het gedogend tolereren moet een onderscheid 

worden gemaakt tussen enerzijds het passief gedoogbeleid en anderzijds het actief 

gedoogbeleid.
280

  Het passief gedoogbeleid houdt in dat prostitutie door de plaatselijke 

overheden wordt getolereerd, doch ook wordt beperkt.
281

 Wanneer zich in dit kader 

ongewenste neveneffecten voordoen, worden die bestreden. Het actief gedoogbeleid wordt 

gekenmerkt door een afstandelijke houding van de overheden. Dit komt neer op een situatie 

waarin wordt toegelaten dat  de prostitutiesector zich op bepaalde plaatsen vestigt.
282

 Wel zal 

er hier ook sprake zijn van de bestrijding van de neveneffecten van prostitutie, zoals overlast.   

Een derde, en laatste pijler, van het toenmalig beleid was de betrokken van de lokale 

overheden bij de prostitutie. Hiermee werd bedoeld dat de lokale overheid, direct of indirect, 

bij de organisatie van de prostitutie betrokken raakt.
283

 Deze derde pijler was op zijn beurt 

onder te verdelen in drie niveaus, namelijk, actief, passief en actief met een doorslaggevende 
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stem.
284

 Vanzelfsprekend was de passieve betrokkenheid het minst verregaand, deze beperkte 

zich tot louter administratief organisatorische maatregelen, zoals bijvoorbeeld het afgeven van 

vergunningen.
285

   Wanneer er sprake was van actieve betrokkenheid ging dit gepaard met 

financiële hulp van de plaatselijke overheid en was deze ook bij de uitvoering betrokken.
286

   

Bij de meest verregaande betrokkenheid werd aan de overheid een grote rol toegekend. Ze 

mede in voor de voorbereidingen, de uitvoering en de exploitatie van de seksinrichtingen.
287

   

Men kan zich afvragen wat toen eigenlijk nog de betekenis was van het bordeelverbod in de 

praktijk. De wettelijke bepalingen legden een verbod op, terwijl de lokale overheden 

prostitutie dikwijls mee ondersteunden. Toen reeds gingen er veel stemmen op voor een 

afschaffing van het bordeelverbod, maar deze wetswijziging liet op zich wachten tot het begin 

van de eenentwintigste eeuw.                     

4.2.2. Afschaffing van het bordeelverbod. 

In 2000 werd het bordeelverbod officieel afgeschaft in Nederland, wat in grote mate een 

legalisering van de vrijwillige prostitutie met zich meebracht en de strijd tegen gedwongen 

prostitutie nog meer op de voorgrond bracht.  

Op 1 september 2000 trad de wet die artikel 250 bis van het Nederlands Wetboek van 

Strafrecht wijzigde in werking. Deze wetswijziging had tot gevolg dat het vanaf dat moment 

legaal was prostitutiebedrijven te exploiteren. Het bordeelverbod werd afgeschaft om 

verschillende redenen, onder andere omdat het verbod in praktijk al heel lange tijd niet meer 

werd toegepast.
288

  Door de wettelijke erkenning van prostitutiebedrijven werd ook een grote 

mate van transparantie in de sector nagestreefd, om zo te komen tot het bannen van misbruik 

in de seksindustrie. Door de legalisering van de sector wordt een verregaande controle door 

de overheden toegelaten en zal misbruik sneller kunnen worden opgespoord en vervolgd. Dit 

was de voornaamste doelstelling van de wetswijziging. Daarnaast zullen prostituees ongeveer 

dezelfde rechten genieten als elke andere werkende burger. In 2006 werden, in opdracht van 

het Nederlandse ministerie van justitie, een hele reeks onderzoeken gedaan om na te gaan wat 

de invloed was van de nieuwe regelgeving op de prostitutiebranche. Uit deze studie kwamen 
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verschillende rapporten tot stand, elk met betrekking tot een specifiek element van de 

prostitutiesector. Bij de bespreking van de wet en haar invloed op de niet-legale prostitutie, 

namelijk seksuele diensten aangeboden door een slachtoffer van mensenhandel, zal ik mij 

beroepen op het rapport dat hieromtrent werd gemaakt in opdracht van het Nederlandse 

ministerie van justitie. 

a. Inhoudelijke wijzigingen. 

 

De Wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere 

wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod) bracht verschillende 

wijzigingen met zich mee voor het beleid inzake prostitutie in Nederland.
289

 De kern van de 

wetswijziging is dat vormen van exploitatie van prostitutie waarin meerderjarige prostituees 

vrijwillig werkzaam zijn, onder bepaalde voorwaarden, niet langer verboden zijn. Hierbij 

heeft men gebruik gemaakt van vergunningstelsels, waarbij moet worden opgemerkt dat de 

concrete invulling wordt overgelaten aan de gemeenten. Men heeft dus niet voorzien in een 

overkoepelend wetgeving omtrent prostitutie, maar men stelt enkel een algemeen kader 

voorop dat door de gemeenten zelfstandig moet worden ingevuld. Gemeenten kunnen hierbij 

echter niet kiezen tot het verbieden van seks- of prostitutie-inrichtingen binnen de 

gemeentegrenzen, ze hebben enkel de vrijheid tot het kiezen van een vergunningsbeleid.
290

 

Enerzijds verplicht de Gemeentewet de gemeenten niet om een prostitutiebeleid op te stellen, 

maar anderzijds gaat men voorbij aan een voorziening die het gemeenten uitdrukkelijk 

toestaat exploitatie van prostitutie te verbieden.
291

  

Daarnaast worden ook de sanctiemogelijkheden voor de malafide prostitutiesector uitgebreid 

door de wet. Meer bepaald wanneer er sprake is van dwang, misbruik of misleiding of 

prostitutie waarbij personen zonder geldige verblijfstitel, of minderjarigen bij betrokken 

zijn.
292

 Verder zal de exploitatie van prostitutie, van meerderjarige prostituees met geldige 

verblijfstitel voor het verrichten van arbeid,  niet meer strafbaar zijn, wanneer zij vrijwillig 

seksuele diensten leveren.
293
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In de wet wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds legale prostitutie en 

anderzijds niet-legale prostitutie. Men heeft gekozen voor de term niet-legale prostitutie in 

plaats van illegale prostitutie, omdat men een breed spectrum beoogt en niet enkel de 

uitoefening van het beroep door personen zonder geldige verblijfstitel.
294

 Om een beter 

inzicht te krijgen in de wet is het noodzakelijk eerst na te gaan wat wordt bedoeld met een 

aantal gehanteerde begrippen.  

 

Vooreerst wordt een onderscheid gemaakt tussen prostitutie en sekswerk, het verschil tussen 

beide is terug te vinden in de aard van de geleverde diensten. In beide gevallen gaat het om 

het leveren van seksuele diensten tegen geldelijke betaling, maar om te kunnen spreken van 

eigenlijke prostitutie is lichamelijk contact tussen de prostituee en de klant vereist.
295

 

Wanneer er geen sprake is van lichamelijk contact, maar er wel seksuele diensten worden 

geleverd, hebben we te maken met sekswerk.
296

 Hiertoe behoren onder andere seksshows of 

peepshows, striptease, telefoonseks, webcamseks. Een opmerking die hierbij gemaakt moet 

worden is dat de toepassing van sekswerk, de toepassing van prostitutie niet uitsluit en 

omgekeerd. Zoals reeds hierboven aangehaald zijn beide vormen sinds de afschaffing van het 

bordeel legaal in Nederland wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan en deze zijn 

afhankelijk van wat het gemeentelijk beleid hieromtrent voorschrijft. Ik zal hier niet dieper op 

ingaan per regio, maar voor een overzicht hieromtrent kan worden verwezen naar de 

rapporten gemaakt in opdracht van het Nederlandse ministerie van justitie. De exploitatie van 

prostitutie en sekswerk vindt meestal plaats in een seksinrichting, dit wordt in gemeentelijke 

beleidsdocumenten of Algemene Plaatselijke Verordeningen als volgt gedefinieerd : ―een 

overdekt geheel of een door wanden omsloten ruimte, die al dan niet met enige beperking 

voor publiek toegankelijk is.‖
297

 Daarnaast moet er ook sprake zijn van het bedrijfsmatig 

stellen van seksuele handelingen om onder de wet te vallen.
298
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Nu er een kort beeld werd geschetst van wat moet worden verstaan onder prostitutie in 

Nederland, is het van belang na te gaan wat nu eigenlijk de draagwijdte is van legale en niet-

legale exploitatie. Er is sprake van legale exploitatie van een seksinrichting indien men in het 

bezit is van een door de gemeente verleende vergunning, tenzij de gemeente nog geen 

vergunningstelsel heeft ingevoerd en men dus niet kan beschikken over een vergunning. In dit 

geval zal de exploitatie van een seksinrichting, zonder de daarvoor bestemde vergunning, wel 

als legaal worden aanzien en gebaseerd zijn op de “modelverordening” van de Verenigde 

Nederlandse Gemeenten.
299

  Niet-legale exploitatie van een seksinrichting is de exploitatie 

zonder de daarvoor voorziene vergunning, terwijl er weldegelijk een vergunningstelsel 

aanwezig is, of wanneer er niet is voldaan aan de voorwaarden gesteld aan de vergunning.
300

  

 

Overkoepelend voor heel Nederland worden een aantal minimale voorwaarden gesteld 

waaraan moet voldaan zijn, alvorens men een vergunning krijgt, maar het staat de Gemeenten 

vrij deze nog verder aan te vullen. Algemeen wordt het onvrijwillig in de prostitutie brengen 

van een persoon, het houden, of het profiteren ervan als strafbaar aangemerkt en dus niet-

legaal.
301

 Ook met betrekking tot minderjarigen en de handel in vrouwen voor 

prostitutiedoeleinden  heeft men een specifieke strafbaarstelling ingevoerd.
302

 Daarnaast is het 

tewerkstellen van prostituees zonder een geldige verblijfsvergunning voor het verrichten van 

arbeid verboden.
303

 Maar zoals reeds gezegd, kunnen de gemeenten, bovenop deze minimum 

vereisten aanvullende vereisten invoeren.  

 

Van belang in deze context is de vraag wat nu eigenlijk bedoeld wordt met onvrijwillige, 

gedwongen prostitutie. Deze vraag werd beantwoord door de definitie die eraan werd gegeven 

in de Handleiding van de collegevergadering van Procureurs Generaal van juni 1995.
304

 

Daarin werd gedwongen prostitutie omschreven als ―die vormen van bemiddeling of 
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exploitatie van prostitutie die gepaard gaan met (bedreiging met) geweld, misbruik van 

overwicht of misleiding.‖
305

 

 

Daarnaast wordt ook de handel in vrouwen met het oog op onder andere seksuele exploitatie 

strafbaar gesteld. De definitie die hieraan wordt gegeven in Nederland is gebaseerd op de 

definitie die wordt voorop gesteld in de internationale en Europese doctrine. Zo wordt er ook 

verwezen naar een element van uitbuiting en een element van dwang.
306

 Wanneer we 

specifiek kijken naar de regelgeving omtrent mensenhandel met het oog op exploitatie in 

Nederland, kan worden vastgesteld dat deze veel gelijkenissen vertoont met de Belgische 

regelgeving hieromtrent. Dit is onder andere te wijten aan het feit dat ze ook tot stand kwam 

in het licht van de internationale en Europese regelgeving. Wat wel moet worden opgemerkt, 

is het feit dat in de Nederlandse definitie weldegelijk een element van dwang vereist is om tot 

toestemming te komen.
307

 Terwijl dat, zoals reeds besproken, niet het geval is in de Belgische 

regelgeving, hier is de kwalificatie van slachtoffer van mensenhandel onafhankelijk van de 

gegeven toestemming. Aan te merken is wel, dat wanneer het gaat om een vorm van 

mensenhandel ten opzichte van een minderjarige persoon, of met het oog op het leveren van 

seksuele diensten, ook de Nederlandse regelgeving geen element van dwang vereist.
308

  

 

b. Seksuele uitbuiting en mensenhandel : beleid en invloed hiervan op de 

prostitutiesector. 

 

Voor de invloed van het gevoerde beleid op de stand van zaken in de prostitutiebranche, zal ik 

mij vooral toespitsen op het fenomeen uitbuiting en mensenhandel. Voor een verdere 

bespreking van de gevolgen van het beleid op andere vormen van niet-legale prostitutie kan 

worden verwezen naar het rapport dat werd gemaakt ter evaluatie van de wet.
309

 Zoals reeds 

aangehaald, heeft de wet tot opheffing van het algemeen bordeelverbod tot gevolg dat 

prostitutiebedrijven nu legaal kunnen bestaan op basis van vergunningstelsels. Maar of er een 

vergunningstelsel is en hoe dit georganiseerd wordt, laat men grotendeels over aan de 

gemeenten, wat soms kan leiden tot grote regionale verschillen. Hier zal een algemeen beeld 
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worden geschetst van de huidige stand van zaken in de prostitutiebranche, maar voor een 

bespreking van het beleid en zijn gevolgen per regio, kan wederom worden verwezen naar het 

evaluatierapport.
310

   

 

1°  Operationalisering van het beleid. 

Een veel voorkomend probleem dat zich voordoet in het kader van mensenhandel en seksuele 

exploitatie, is dat het moeilijk is dit vast te stellen. Dikwijls worden de vrouwen zowel 

psychologisch als met geweld onder druk gezet en zullen zij dus niet zomaar toegeven dat zij 

slachtoffer zijn geworden van dergelijke praktijken. Om de vaststelling van mensenhandel en 

uitbuiting makkelijker te laten verlopen, werden door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel 

in Nederland hieromtrent een aantal criteria vooropgesteld.
311

  Dit in de vorm van signalen die 

kunnen wijzen op een slachtoffer van mensenhandel dat wordt uitgebuit. Deze lijst van 

signalen kan worden onderverdeeld in vier categorieën, namelijk documenten, financiën, 

arbeidsomstandigheden en een rest categorie.
312

 Belangrijk voor de operationalisering is dat 

ook de politionele overheden gebruik maken van deze signalen voor de vaststelling van 

seksuele uitbuiting en mensenhandel. 

 

 Documenten. 

Hierbij kan onder andere verwezen worden naar het niet beschikken over de vereiste 

identiteitspapieren, het niet zelf hebben geregeld van de reis, een vals of vervalst paspoort, 

illegaal verblijf of illegale binnenkomst in Nederland of angst voor uitzetting.
313

  Wanneer de 

politie, bij controle van de documenten, vaststelt dat er sprake is van één van de 

bovenvermelde signalen, zal dit aanleiding moeten geven tot verder onderzoek naar de situatie 

van de prostituee. Het is namelijk een indicatie voor uitbuiting en mensenhandel. 

Vanzelfsprekend is het wel vereist dat de politie in eerste instantie overgaat tot de controle 

van de documenten.  
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 Financiën.  

Met betrekking tot het financiële aspect zijn er verschillende situaties die kunnen wijzen op 

een seksuele uitbuiting en mensenhandel. Veel voorkomend in deze context is het niet vrij en 

zelfstandig kunnen beschikken over de verdiende inkomsten, een onredelijk hoge afgifte van 

de inkomsten en een relatief hoge schuld bij de exploitant.
314

 Daarnaast kan ook de 

verplichting om een bepaald minimumbedrag per dag te verdienen een aanwijzing zijn dat 

iemand het slachtoffer is geworden van mensenhandel en seksuele exploitatie.
315

 Ook hier 

moet worden opgemerkt dat deze signalen enkel aan de oppervlakte komen na grondig 

onderzoek door de politie.  

 

Arbeidsomstandigheden. 

Slechte arbeidsomstandigheden kunnen een indicatie vormen voor seksuele uitbuiting en 

mensenhandel. Hierbij kan gedacht worden aan gebrek aan zelfstandige bewegingsvrijheid 

van het slachtoffer, heel lange werkuren, werken onder dwang, dreiging of daadwerkelijke 

toepassing van geweld, overnachting op de werkplek,…
316

 

 

Overig. 

Naast deze drie categorieën, is ook nog voorzien in een restcategorie. Dit om aan te tonen dat 

de vooropgestelde signalen niet limitatief zijn. Het zijn hulpmiddelen die worden aangegeven 

aan politie en justitie, maar in geen geval bindende richtlijnen. Het staat de overheden vrij 

andere indicaties te gebruiken, naast degene die door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel 

werden vooropgesteld. Zo zal chantage van de familieleden in het thuisland ook kunnen 

wijzen op een situatie van seksuele uitbuiting en mensenhandel. Daarnaast kan ook de 

combinatie van verschillende feiten wijzen in de richting van seksuele uitbuiting en 

mensenhandel. Onder andere de situatie waarin een vrouw, afkomstig uit een land buiten de 

Europese Unie, een huwelijk aangaat in Nederland en kort daarna tewerk wordt gesteld in de 

prostitutiesector.
317

 

                                                           
314

 Evaluatie opheffing bordeelverbod : niet legale prostitutie, Verboden bordelen, oktober 2006, Intraval, 
Groningen- Rotterdam,75. 
315

 Evaluatie opheffing bordeelverbod : niet legale prostitutie, Verboden bordelen, oktober 2006, Intraval, 
Groningen- Rotterdam,75. 
316

 Evaluatie opheffing bordeelverbod : niet legale prostitutie, Verboden bordelen, oktober 2006, Intraval, 
Groningen- Rotterdam,76. 
317

 Evaluatie opheffing bordeelverbod : niet legale prostitutie, Verboden bordelen, oktober 2006, Intraval, 
Groningen- Rotterdam,76. 



 
74 

 

Uit dit alles kan worden afgeleid dat er een grote rol is weggelegd voor de politionele 

overheden, aangezien deze signalen enkel kunnen worden vastgesteld bij diepgaande controle 

van de prostitutiebedrijven. En wanneer verschillende indicaties aanwezig zijn, kunnen zij 

besluiten over te gaan tot vervolgingen op grond van niet-legale prostitutie. Zij dragen dus 

eigenlijk een groot deel van de verantwoordelijkheid in dit opzicht. Het is daarom ook 

noodzakelijk in dit kader te kijken naar de eigenlijke praktijk. Het feit dat deze aspecten naar 

voor komen is een groot deel te danken aan de opsporingsactiviteiten van de politie.
318

 

Daarnaast zijn er ook soms meldingen van exploitanten die constateren dat prostituees die bij 

hen werkzaam zijn dergelijke tekenen vertonen, zoals bijvoorbeeld sporen van lichamelijk 

geweld.
319

 Het niet beschikken over een eigen woonruimte in Nederland en het overnachten 

op de werkplek komen relatief vaak voor in de praktijk.
320

 Beiden aspecten staan dan ook met 

elkaar in verband, het feit dat men niet beschikt over een eigen woonruimte in Nederland, 

leidt er vaak toe men de nacht doorbrengt op de werkplek. Een huwelijk met een Nederlandse 

burger komt eveneens vaak voor in de praktijk. 

 

 Naast deze aspecten wordt ook dikwijls naar voren gebracht door Nederlandse prostituees dat 

een aantal van hun buitenlandse collega‟s, en dus potentiële slachtoffers van seksuele 

uitbuiting en mensenhandel, vaak tegen hun zin werken in de seksuele dienstensector.
321

 

Hoewel dit aspect niet voorkomt in de lijst die wordt gehanteerd door de Nationaal 

Rapporteur Mensenhandel en de politie, kan dit toch gezien worden als onderdeel van 

seksuele uitbuiting. 

 

Een ander signaal dat regelmatig voorkomt in deze context en niet specifiek is opgenomen in 

de lijst van de NMR en de politie, maar hiermee wel nauw verbonden is, is het gebruik van de 

zogenaamde “loverboys”. Het zijn mannen die eigenlijk misbruik maken van de vrouwen, 

door ervoor te zorgen dat ze op hen verliefd worden. Pas nadat dit is gebeurd, gaan ze over tot 

bedreiging met of daadwerkelijk gebruik van geweld.  De vrouwen hebben dan een vals 
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gevoel van verliefdheid en veiligheid en bevinden zich in een kwetsbare positie, hetgeen hen 

extra kwetsbaar maakt voor dergelijke praktijken. De uitbuiting van de meisjes door de 

“loverboys” is doorgaans al een tijd aan de gang op het moment dat ze in de prostitutie 

belanden.
322

 In beslotenheid, vaak wanneer het meisje nog minderjarig is, heeft dan al het 

zogenaamde “grooming-proces” plaatsgevonden, namelijk een reeks van vernederingen en 

seksueel misbruik om de stap naar de prostitutie te verkleinen.
323

 Nadat ze in de prostitutie 

werkzaam zijn, is het voor de “loverboys” belangrijk om “hun” meisje goed in de gaten te 

houden. Daarom wordt in de praktijk dan ook dikwijls vastgesteld dat dergelijke meisjes in de 

raamprostitutie terechtkomen, aangezien controle hier eenvoudiger is dan bij bijvoorbeeld 

straatprostitutie. 
324

 

 

Uit de studie in de praktijk kan worden vastgesteld dat bepaalde signalen van seksuele 

uitbuiting en mensenhandel meer voorkomen dan andere. Zo zal er bijvoorbeeld meer 

frequent sprake zijn van overnachten op de werkplek dan van sporen van lichamelijk 

geweld.
325

 Daarnaast moet worden opgemerkt dat er ook een aantal aspecten die kunnen 

wijzen op de afwezigheid van seksuele uitbuiting en mensenhandel. Namelijk wanneer men 

beschikt over een ruime bewegingsvrijheid en zelfbeschikking, kan dit een teken zijn van de 

afwezigheid van seksuele uitbuiting en mensenhandel.
326

 

 

2°  Invloed van het beleid op de prostitutiesector.  

Een belangrijke vraag die zich stelt in het kader van de wet tot opheffing van het algemeen 

bordeelverbod, is de vraag naar de invloed hiervan op de huidige stand van zaken in de 

prostitutiesector. Zoals reeds hierboven aangehaald, zal ik mij beperken tot de invloed van het 

beleid op de situatie van seksuele uitbuiting en mensenhandel, aangezien dit in de context van 

het in België ingediende wetsvoorstel het meest relevant is. 
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In Nederland werd het probleem van mensenhandel bovenaan de agenda geplaatst, dit blijkt 

onder andere uit het feit dat de aanpak van mensenhandel een speerpunt is binnen het beleid 

van het Openbaar Ministerie en de politie en uit de keuzes die in het overheidsbeleid 

aangaande mensenhandel en prostitutie zijn gemaakt.
327

 Door de toegenomen aandacht voor 

het probleem mensenhandel en seksuele uitbuiting, zijn alle betrokkenen in de 

prostitutiebranche zich meer bewust geworden van de mogelijke vormen die het kan 

aannemen.
328

 Niet alleen de vreemdelingenpolitie let op de signalen van seksuele uitbuiting 

en mensenhandel, maar ook de exploitanten zelf, de hulpverleners en de medewerkers van de 

belastingsdienst. Daarnaast kan signalering van uitbuiting ook worden gezien als belangrijk 

element in het gemeentelijke beleid, wat ervoor zorgt dat het mogelijk wordt dergelijke 

praktijken vroeger op te sporen.
329

 

 

In het kader van de invloed die het gehanteerde beleid heeft op de situatie in de praktijk, moet 

worden opgemerkt dat er grote verschillen bestaan tussen verschillende regio‟s. Dit is zoals 

reeds vermeld te wijten aan de vrijheid die door de  overkoepelende overheid wordt gelaten 

aan de gemeentelijke overheden. Zo verschilt de mate waarin strikte bestuurlijke handhaving 

door gemeenten of politie wordt toegepast tussen gemeenten en tussen zowel als binnen 

regio‟s.
330

 Wanneer er sprake is van strikte en consequente handhaving zullen er nauwelijks 

nog gevallen van uitbuiting plaatsvinden.
331

 Dit geldt met name voor het gebruik van valse 

paspoorten en het gebrek aan identiteitspapieren, andere, minder concrete zaken zoals 

bijvoorbeeld het afdragen van de verdiensten,  zijn moeilijker aan te tonen en dan ook minder 

beïnvloedbaar door het beleid.
332

 

 

Met betrekking tot het aspecten overnachten op de werkplek en het ontbreken van een eigen 

woonruimte in Nederland vindt men ook regionale verschillen terug. Dit is te wijten aan het 
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feit dat gemeenten verschillen in hun beleid op het vlak van het al dan niet toestaan van 

overnachten op de werkplek in de raam- en clubprostitutie.
333

  

 

In het algemeen kan worden gesteld dat er zich weldegelijk een aantal positieve evoluties 

hebben voorgedaan met betrekking tot mensenhandel en seksuele uitbuiting sinds de 

opheffing van het algemeen bordeelverbod. Zo worden er minder vaak vrouwen aangetroffen 

met valse papieren en worden er minder vrouwen aangeboden door bemiddelaars bij clubs. 

Ter verklaring van deze positieve evoluties worden echter wel verschillende redeneringen 

gebruikt. Sommigen zeggen dat ze niet het gevolg zijn van de nieuwe regelgeving omtrent 

prostitutie, maar wel van het toenemende bewustzijn omtrent uitbuiting en mensenhandel.
334

 

Door het feit dat er in heel de wereld aandacht wordt besteed aan deze fenomenen worden 

betrokkenen zich meer bewust van het probleem en krijgt het daarom ook minder kans. 

Anderen zeggen dan weer dat het weldegelijk het gevolg is van de nieuwe regelgeving.  

 

Een grote kritiek die wordt gegeven op de wet is het feit dat de strengere controles leiden tot 

een hogere vraag naar valse papieren, namelijk documenten van EER-landen, aangezien de 

binnenkomst dan legaal is. En om over dergelijke valse papieren te beschikken zijn vrouwen 

uit niet EER landen dan ook steeds meer aangewezen op mensenhandelaren. Men kan zich 

afvragen hoe het dan komt dat wanneer men deze redenering volgt, men toch vaststelt dat er 

sinds de opheffing van het bordeelverbod minder vrouwen met valse papieren werden 

aangetroffen. Dit zou verklaard kunnen worden door een eventuele verschuiving naar het 

ondergrondse circuit. Sinds de opheffing van het bordeelverbod moet wel worden opgemerkt 

dat om aan de vergunningsvereisten te ontkomen dikwijls gebruik wordt gemaakt van 

massagesalons als vermomming voor prostitutie. Op te merken valt ook dat de opheffing van 

het algemeen bordeelverbod niet tot het gevolg heeft dat er minder souteneurs worden 

aangetroffen in de prostitutiebranche. Dit blijft ook na de inwerkingtreding van de wet 

problematisch.
335
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Ondanks de kritieken, kan men er toch vanuit gaan dat de legalisering van de prostitutiesector 

heeft bijgedragen tot de strijd tegen mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. 

 

4.2.3. Wetsvoorstel , Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het 

bestrijden van misstanden in de seksbranche. ( Wet regulering Prostitutie). 

Recent werd een voorstel van wet opgemaakt tot regulering van de prostitutie. Dit gaf 

aanleiding tot veel controverse. Het voorstel kwam tot stand naar aanleiding van de hierboven 

besproken evaluatie van de wet tot opheffing van het algemeen bordeelverbod. Ondanks de 

vooruitgang die werd geboekt in de prostitutiesector, zijn er toch nog een aantal problemen 

vastgesteld binnen de branche. Het is aan deze problemen dat het nieuwe voorstel van wet 

tegemoet wil komen. Ik zal mij hier voornamelijk toespitsen op de situatie die betrekking 

heeft op de gedwongen prostitutie, aangezien dit in de context van het werk het meeste 

relevantie vertoont.  

a. De problematiek. 

 

Uit de studie van de situatie na de opheffing van het algemeen bordeelverbod blijkt dat er ook 

na de wet nog sprake is van gedwongen prostitutie, zelfs binnen het vergunde deel van de 

branche. Bij het coördinatiecentrum Mensenhandel komen jaarlijks honderden meldingen 

binnen van potentiële slachtoffers van mensenhandel en bij het merendeel van deze 

meldingen is er sprake van gedwongen prostitutie. 
336

 Wanneer we kijken naar de cijfers zien 

we dat er sprake is van een lichte stijging in het aantal meldingen. Hetgeen volgens het 

Coördinatiecentrum  te wijten is aan een toegenomen alertheid ten opzichte van het probleem 

en een betere herkenning van de signalen door de betrokken diensten.
337

  

Zoals reeds hierboven aangehaald, heeft de nieuwe wet niet geleid tot een daling van het 

aantal prostituees dat werkt onder toezicht van een souteneur. Uit onderzoek blijkt dat dwang 

binnen de prostitutiebranche vooral wordt uitgeoefend door deze souteneurs of 
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“loverboys”.
338

 Het feit dat dit nog steeds een veelvoorkomend verschijnsel is binnen de 

branche, moet dan ook als zorgwekkend aanzien worden. 

Ook de georganiseerde criminaliteit is nog steeds aanwezig binnen de sector. De relatie tussen 

enerzijds deze criminaliteit en anderzijds de prostitutiebranche uit zich in twee aspecten. In de 

eerste plaats investeren criminelen in de branche om geld wit te wassen en daarnaast houden 

ze zich bezig met mensenhandel, een vorm van georganiseerde misdaad.
339

  

Naast deze nog steeds bestaande misstanden moet wel worden opgemerkt dat het aantal 

minderjarigen en vrouwen zonder rechtmatige verblijfstitel is gedaald binnen de branche.
340

 

 

b. Oorzaken van de nog steeds bestaande misstanden en voorziene oplossingen in het 

Wetsvoorstel. 

 

Voor het voortbestaan van de misstanden in de prostitutiebranche zijn een aantal zaken aan te 

wijzen die men met het nieuwe wetsvoorstel wil aanpakken.  

 

Als eerste wordt er verwezen naar de sterke gemeentelijke en regionale verschillen in het 

beleid. Zoals reeds hierboven aangehaald wordt er aan de gemeenten een discretionaire 

bevoegdheid gegeven met betrekking tot het beheersen en reguleren van de lokale branche.
341

 

Dit heeft tot gevolg dat, er naargelang de gemeente, verschillen bestaan omtrent de bedrijven 

die vergunningsplichtig zijn en indien er een vergunning noodzakelijk is, de voorwaarden 

verbonden aan het verkrijgen van dergelijke vergunning.
342

 Dit stelt onder andere problemen 

wanneer het gaat om escortservices en thuiswerkende prostituees. In bepaalde gemeenten zijn 

deze onttrokken van de vergunningsplicht, terwijl andere gemeenten wel in deze verplichting 

voorzien. Daarnaast zijn er gemeentelijke en regionale verschillen voor wat betreft het 
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toezicht en de handhaving op de sector.
343

 Deze verschillen kunnen ertoe leiden dat malafide 

prostitutiebedrijven hun bedrijvigheid verplaatsen naar gemeenten die niet in een 

vergunningsplicht voorzien, of waar de voorwaarden tot verkrijging van dergelijke 

vergunning minder zwaar zijn.
344

 In het wetsvoorstel wil men deze problematiek aanpakken 

door te voorzien in een algemeen geldend uniform vergunningsbeleid voor de uitoefening van 

een seksbedrijf. Zo zal enerzijds de uitoefening van een seksbedrijf uitdrukkelijk worden 

verboden, tenzij men over een geldige vergunning beschikt, en anderzijds zullen in alle 

gemeenten dezelfde vereisten worden gekoppeld aan het verkrijgen van een vergunning.
345

 

Met betrekking tot dit aspect van het wetsvoorstel werd wel opgemerkt door de Raad van 

State dat er hier voorbij wordt gegaan aan een uniform kader voor de handhaving, wat 

meebrengt dat één van de belangrijkste doelstellingen van het wetsvoorstel, namelijk het 

wegwerken van gemeentelijke en regionale verschillen, niet volledig wordt bereikt.
346

 

 

Als tweede oorzaak van de blijvende misstanden in de prostitutiebranche wordt verwezen 

naar het feit dat men weinig zicht heeft op de niet-vergunde bedrijven, de escortbranche en de 

thuiswerkers.
347

 Uit onderzoek is gebleken dat  de niet-legale vormen van prostitutie zich 

voornamelijk situeren binnen het niet-vergunde deel van de sector en dus het meer 

ondergrondse milieu. Maar juist omdat we te maken hebben met niet-vergunde 

prostitutiebedrijven is het moeilijk hier zicht op te krijgen, ze hebben geen vergunning en zijn 

dus ook niet geregistreerd. Daardoor is het moeilijk in te schatten hoeveel dergelijke bedrijven 

er bestaan en dus ook welke praktijken daar plaatsvinden. Ongeveer hetzelfde probleem stelt 

zich in kader van de escortbedrijven en de thuiswerkende prostituees.  Zoals reeds hierboven 

vermeld zijn deze vormen van prostitutie niet in elke gemeente aan de 

vergunningsverplichting onderworpen. 
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Als we specifiek kijken naar de escortbedrijven zien we dat er zich nog een bijkomend 

probleem voordoet. Het is namelijk zo dat escortbedrijven niet aan één bepaalde locatie 

gebonden zijn. Bij escortservices gaat het namelijk niet om het leveren van seksuele diensten 

op eenzelfde plaats, maar als een klant beroep doet op escortservices hoeft de klant zich niet 

te verplaatsen, maar is het de prostituee die zich naar de klant begeeft. Daarom is het mogelijk 

dat een escortbedrijf in een bepaalde gemeente gevestigd is, bijvoorbeeld waar geen 

vergunningsverplichting geldt, terwijl het diensten aanbied in andere gemeenten. Ook met 

betrekking tot thuisprostitutie stelt zich een gelijkaardig probleem. De meeste Nederlandse 

gemeenten hebben geen specifiek beleid dat deze vorm van prostitutie regelt en aangezien het 

zich voornamelijk afspeelt in de privésfeer is het moeilijk er  inzicht in te krijgen.
348

 De 

thuisprostitutie wordt gezien als de minst gereguleerde vorm van prostitutie die het meest aan 

het zicht is onttrokken. 

 

Aan deze problemen wordt in het wetsvoorstel tegemoet gekomen door middel van de 

oprichting van landelijke registers. Er wordt zowel een register opgericht voor individuele 

prostituees, als voor escortbedrijven, zo wordt er gestreefd naar meer transparantie in deze 

onderdelen van de prostitutiesector.
349

 Er werd gekozen voor de oprichting van de registers op 

landelijk niveau omdat dit het toezicht door de overheden vergemakkelijkt.
350

 

 

Een derde oorzaak die wordt aangehaald voor de nog steeds bestaande malafide praktijken in 

de prostitutiesector is de zwakke sociale en juridische positie waarin de prostituee zich 

dikwijls bevindt.
351

  Door deze zwakke positie zullen zij vaker het slachtoffer worden van 

machtsmisbruik door de exploitant. Dit risico wordt nog versterkt wanneer het gaat om 

buitenlandse vrouwen, aangezien deze nog minder vertrouwd zijn met de Nederlandse 

rechtsgang en dikwijls geen adequate kennis van de Nederlandse taal bezitten.
352

 Hieraan 

moet worden toegevoegd dat het gaat om werkzaamheden die in beslotenheid worden 
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verricht, wat het risico op machtsmisbruik eveneens vergroot.
353

 Om aan dit probleem 

tegemoet te komen worden er in een wetsvoorstel een aantal maatregelen genomen. Zo wordt 

onder andere zoals reeds vermeld voorzien in een registratieverplichting voor prostituees.
354

 

Wanneer de prostituee hieraan voldoet, kan ze legaal haar werkzaamheden uitvoeren en zal er 

ook meer controle mogelijk zijn. Zo zal er sneller kunnen worden opgetreden bij 

machtsmisbruik van de exploitant, aangezien de overheden door de registratie op de hoogte 

zijn van het feit dat men werkzaam is in de prostitutiebranche. Daarbij wordt ook bepaald dat 

de gemeente die de prostituee registreert aan deze informatie moet verschaffen, wat de 

prostituee meer vertrouwd maakt met de rechten en plichten waarover ze beschikt.
355

 Naast 

deze registratieverplichting voor elke individuele prostituee wordt in het kader van de 

vergunningsverplichting ook voorzien in een aantal minimale vereisten voor de persoon van 

de exploitant, dit om potentieel machtsmisbruik te vermijden.
356

   

 

Als vierde en laatste oorzaak wordt verwezen naar de klanten van de prostituees.
357

 Men gaat 

hier uit van de vraag en aanbod redenering. Wanneer er geen vraag is, zal er ook geen aanbod 

nodig zijn, dit is van toepassing op elke economische bedrijvigheid en dus ook op de seksuele 

diensten sector. Uit onderzoek dat werd verricht op klanten van gedwongen prostituees blijkt 

dat er sprake is van een zogenaamde “ bewuste blindheid” voor slachtoffers van 

mensenhandel.
358

 Hoewel het merendeel van de klanten de voorkeur geeft aan prostituees 

waarvan men het idee heeft dat ze vrijwillig in de sector werkzaam zijn, maken sommige 

klanten toch gebruik van seksuele diensten van prostituees, wanneer ze het vermoeden hebben 

dat het gaat om seksuele uitbuiting in het kader van mensenhandel.
359

 De behoefte aan 

seksuele dienstverlening lijkt het te winnen van mededogen met de eventueel onvrijwillige 

positie van de prostituee.  
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Voor een mogelijke oplossing van dit probleem, kan opnieuw worden verwezen naar 

enerzijds de registratieverplichting die geldt voor zelfstandige prostituees en anderzijds de 

vergunningsplicht voor exploitanten van seksbedrijven en escortservices.   Dit maakt het 

mogelijk voor de klant om een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds legale en 

anderzijds  niet-legale, dikwijls gedwongen, prostituees. De klant zal wanneer hij gebruik 

maakt van seksuele diensten tegen betaling moeten nagaan of hij te maken heeft met een 

legale vorm van prostitutie.  In het wetsvoorstel is namelijk voorzien in de bestraffing van de 

klant die gebruik maakt van illegale prostitutie.
360

 Door de klant strafbaar te stellen voor 

dergelijke praktijken, wordt hem een onderzoeksplicht opgelegd. Hij zal zich er vooraf van 

moeten vergewissen dat het prostitutie- of escortbedrijf of de prostituee van wie hij diensten 

afneemt, beschikt over een vergunning respectievelijk een registratiebewijs voor handen 

heeft.
361

  

 

Deze bestraffing kadert in de internationale en Europese strijd tegen mensenhandel en 

seksuele exploitatie. Zoals reeds eerder in het werk aanbod kwam, wordt de bestraffing van de 

klant die bewust gebruik maakt van seksuele diensten van een slachtoffer van mensenhandel 

voorop gesteld in het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van 

mensenhandel.
362

 Door middel van de in dit wetsvoorstel voorziene strafbaarstelling van 

bepaalde klanten van prostitutie geeft Nederland op eigen wijze invulling aan een bredere 

internationale trend. De problematiek omtrent het bewijs, die zich stelt in het in België 

ingediende Wetsvoorstel hieromtrent, wordt in het Nederlandse Wetsvoorstel deels opgelost 

door de voorziene registratie- en vergunningsverplichting. Dit omdat de klant kan nagaan of 

er sprake is van een geldige registratie of vergunning in hoofde van de prostituee of de 

exploitant van een seks- of escortbedrijf. Namelijk wanneer de klant dit onderzoek verricht, 

en er weldegelijk sprake is van een registratie of vergunning, kan men ervan uitgaan er sprake 

is van legale prostitutie. Er wordt hierdoor namelijk een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 

legale en niet-legale prostitutie. De klant heeft dus een duidelijke keuze en wanneer hij kiest 
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voor niet geregistreerde of niet vergunde prostitutie wordt aangenomen dat hij wist dat er 

sprake kon zijn van illegale prostitutie.  

 

Hoewel er ook in het vergunde deel van de prostitutie slachtoffers van mensenhandel worden 

aangetroffen, is het gerechtvaardigd te stellen dat een persoon, wanneer hij gebruik maakt van 

geregistreerde of vergunde prostitutie, zich niet schuldig maakt aan het gebruik van seksuele 

diensten van een slachtoffer van mensenhandel.
363

 De redenering die hieraan wordt gegeven is 

gebaseerd op het feit dat het Wetsvoorstel voorziet in dermate scherpe regulering van de 

legale prostitutiesector hetgeen  zal leiden tot het terugdringen van illegale vormen van 

prostitutie binnen de legale bedrijven.
364

  

 

In de discussie omtrent de strafbaarstelling van de klant van illegale prostitutie wordt dikwijls 

gewezen op de mogelijke negatieve gevolgen die deze bestraffing zou kunnen meebrengen. 

Één van de belangrijkste kritieken heeft betrekking op de melding van illegale praktijken door 

de klant. Er wordt gezegd dat door deze strafbaarstelling klanten minder snel zullen overgaan 

tot melding van de door hen geconstateerde misstanden uit angst voor vervolgingen.  In de 

Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel wordt dit weerlegt door te stellen dat er nog 

steeds een mogelijkheid zal bestaan tot anonieme melding en de strafbaarstelling dus geen 

invloed zal hebben op de eventuele aangifte.
365

 Daarbij dient te worden opgemerkt dat, anders 

dan bijvoorbeeld in Zweden waar een algehele strafbaarstelling van klanten geldt, de 

klant in Nederland straks voor een duidelijke keuze wordt gesteld.  Hij kan kiezen voor legale 

of voor illegale vormen van prostitutie. 
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c. Conclusie. 

 

Het wetsvoorstel heeft tot doel de prostitutiebranche te onderwerpen aan algemene regels die 

gelden op landelijk niveau. Dit omdat na de wet tot opheffing van het algemeen 

bordeelverbod is gebleken dat er nog steeds sprake is van illegale praktijken binnen de 

prostitutiebranche. Door een uniformisering van het beleid zal er meer transparantie zijn in de 

sector en zal de strijd tegen misstanden in de prostitutiebranche dus beter gevoerd kunnen 

worden. 

 

De nieuwe strafbaarstelling die het Wetsvoorstel invoert, is eigenlijk een toepassing van 

hetgeen wordt bepaald door de Raad van Europa. Door een eigen invulling te geven aan de 

bestraffing biedt Nederland een goede oplossing voor de reeds aangehaalde 

bewijsproblematiek. 

 

 Door de invoering van vergunnings- of registratieverplichting maakt het een duidelijk 

onderscheid tussen enerzijds legale en anderzijds niet-legale prostitutie, hetgeen ook een 

duidelijk overzicht geeft aan de klant. Deze kan zich, wanneer hij gebruik maakt van een niet-

legale vorm van prostitutie, niet meer beroepen op het feit dat  hij niet op de hoogte was van 

de praktijken, aangezien hij weldegelijk moest weten dat het ging om een niet vergunde of 

niet geregistreerde bedrijvigheid, dit behoort namelijk tot zijn onderzoeksplicht.  Wanneer de 

klant echter beroep doet op een legale vorm van prostitutie, waarvan achteraf blijkt dat er zich 

toch misstanden voordoen, kan hem geen schuld worden aangerekend. Dit omdat het onder de 

verantwoordelijk van de overheid valt om na te gaan of de voorwaarden voor registratie en 

vergunning vervuld zijn. Wanneer men zich wendt tot een ofwel geregistreerde prostituee of 

een vergund seks- of escortbedrijf, mag men ervan uitgaan dat deze werken conform aan de 

door de overheid gestelde vereisten.   

 

Naar mijn mening zal deze bepaling gunstige gevolgen ressorteren voor de prostitutiesector, 

aangezien klanten nu duidelijk kunnen kiezen voor legale prostitutie en bestraft kunnen 

worden wanneer ze dit niet doen. Dit zal hopelijk leiden tot een daling van de vraag naar 

illegale prostitutie en uiteindelijk dus ook een daling van het aanbod. 
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4.2.4. Vergelijking met de Belgische situatie. 

Wanneer we nader kijken naar het beleid van onze noorderburen met betrekking tot 

prostitutie, zien we dat er grote verschillen bestaan met het beleid dat in België wordt 

gevoerd. De situatie in België nu leunt eigenlijk het dichtst aan bij de situatie in Nederland 

voor de opheffing van het bordeelverbod. Er is geen wettelijke legalisering van prostitutie, 

maar toch wordt er in de praktijk niet echt tegen opgetreden door de politionele overheden. Er 

heerst een gedoogbeleid waarbij men zich vooral concentreert op de bestrijding van de 

neveneffecten van prostitutie.  

Zoals reeds hierboven besproken is er ook in Nederland een wetsvoorstel hangende dat onder 

andere een bestraffing van de klant van niet-legale prostitutie bestraft. Hier moet wel worden 

aangemerkt dat deze bepaling een ruimere draagwijdte heeft, dan de vooropgestelde 

Belgische bepaling. In het Belgische wetsvoorstel wordt enkel gesproken van bestraffing van 

een klant die gebruik maakt van de seksuele diensten van een slachtoffer van mensenhandel, 

terwijl het in Nederland gaat over elke vorm van niet-legale prostitutie. Beide bepalingen zijn 

geïnspireerd op het Verdrag van de Raad van Europa van 2005 dat een dergelijke bestraffing 

vooropstelt.
366

  Een ander groot verschil tussen beide wetgevende initiatieven is de invulling 

van de kennisvereiste. Om onder de strafbaarstelling te vallen is het noodzakelijk dat de 

betrokken klant kennis had van de situatie waarin de prostituee zich bevond, dit is een 

voorwaarde voor bestraffing die door de Raad van Europa wordt opgelegd. Zoals reeds bij de 

bespreking van deze bepaling werd aangemerkt, blijft het verdrag echter vaag over wat de 

specifieke invulling van deze kennisvereiste is, dit wordt aan de staten zelf overgelaten. 

Wanneer we kijken naar het Belgische wetsvoorstel kunnen we echter vaststellen dat de 

invulling van deze vereiste hier niet nader wordt omschreven, terwijl dit in Nederland wel is 

gebeurd. Dit is eveneens een groot verschil tussen de wetsvoorstellen in beide landen.  

In het algemeen kunnen we stellen dat onze noorderburen reeds verder gevorderd zijn in de 

uitwerking van een regulering van prostitutie in het kader van de strijd tegen mensenhandel. 

En na een eerste evaluatie van het beleid blijkt dat er reeds vorderingen gemaakt zijn in de 

strijd tegen mensenhandel en seksuele exploitatie, hetgeen naar verwachting nog zal versterkt 

worden door de inwerkingtreding van het hangende wetsvoorstel.  
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Naar mijn mening is de regeling die in Nederland is uitgewerkt en de voorziene aanpassingen 

hiervan, een regeling die ook in ons land moet overwogen worden. De regulering van 

prostitutie zorgt ervoor dat er meer transparantie komt in de sector en het dan ook 

gemakkelijker is voor de overheden om het malafide gedeelte van de branche op te sporen en 

aan te pakken. Daarnaast zorgt een dergelijke regulering ook voor een vermindering van de 

rechtsonzekerheid in hoofde van de burger.  

 

4.3. Het Verenigd Koninkrijk. 

 

De bespreking van het Verenigd Koninkrijk is van belang in de context van de bestraffing van 

de persoon die gebruik maakt van seksuele diensten geleverd door een slachtoffer van 

mensenhandel, omdat dit het eerste land is dat een dergelijke, specifieke bestraffing invoert. 

Het is dan ook het eerste land dat op deze manier navolging geeft aan het Verdrag van de 

Raad van Europa.
367

 Zoals reeds hierboven op gewezen, stelt de Raad van Europa een 

dergelijke bestraffing voorop, maar laat ze na deze concreet in te vullen. Zo kan onder andere 

verwezen worden naar de problemen die rijzen bij de toepassing van de kennisvereiste. Het is 

dan ook interessant na te gaan hoe deze kennisvereiste door het Verenigd Koninkrijk wordt 

ingevuld en welke bewijsregelen ze hieromtrent naar voren schuiven.  

De bestraffing werd ingevoerd door de Policing and Crime Act van 2009, welke eind maart 

2010 in werking trad.
368

 Door deze bepaling wordt er een nieuw artikel ingevoerd in de reeds 

bestaande Sexual Offences Act van 2003.  Zoals reeds aangehaald, kwam deze bepaling onder 

andere tot stand in het licht van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding 

van mensenhandel, dat een dergelijke bestraffing voorop stelt.
369

 Daarnaast zijn de 

voorstanders van deze bepaling van mening dat, net zoals in Zweden, prostitutie moet gezien 

worden als een vorm van geweld tegen vrouwen.
370

 Verschillende NGO‟s hebben daarom 

lange tijd gepleit voor een dergelijke bestraffing, het was mede onder deze impuls dat de 

bepaling tot stand kwam.  
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4.3.1. Specifiek : Draagwijdte van de bestraffing. 

Het nieuwe artikel stelt als volgt:  

53A Paying for sexual services of a prostitute subjected to force etc.  

 

(1) A person (A) commits an offence if—  

(a) A makes or promises payment for the sexual services of a prostitute (B),  

(b) a third person (C) has engaged in exploitative conduct of a kind likely to induce or 

encourage B to provide the sexual services for which A has made or promised 

payment, and  

(c) C engaged in that conduct for or in the expectation of gain for C or another person 

(apart from A or B).  

(2) The following are irrelevant—  

(a) where in the world the sexual services are to be provided and whether those 

services are provided,  

(b) whether A is, or ought to be, aware that C has engaged in exploitative conduct.  

(3) C engages in exploitative conduct if—  

(a) C uses force, threats (whether or not relating to violence) or any other form of 

coercion, or  

(b) C practises any form of deception.  

(4) A person guilty of an offence under this section is liable on summary conviction to a fine 

not exceeding level 3 on the standard scale.‖
371

 

 

 

Zoals blijkt uit de bepaling, zijn er een aantal elementen die aanwezig moeten zijn om onder 

de bestraffing te vallen. Essentieel is het leveren van seksuele diensten tegen betaling, maar in 

tegenstelling tot wat wordt bepaald in Zweden, is het enkele feit van betaling voor deze 

diensten niet voldoende. Het gebruik van dergelijke diensten tegen betaling zal enkel strafbaar 

zijn wanneer ze worden geleverd door een prostituee die het voorwerp uitmaakt van een vorm 

van dwang. 

a. Seksuele diensten tegen betaling. 

 

Wanneer we kijken naar de eigenlijke bepaling zien we dat er nergens wordt bepaald wat 

moet worden gezien als seksuele diensten tegen betaling. In de “Explanatory Notes” bij de 

bepaling wordt echter wel verwezen naar de Sexual Offences Act van 2003 ter verduidelijking 
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van een aantal begrippen.
372

 Het begrip seksuele diensten wordt ook hier niet gedefinieerd, 

maar er wordt wel een omschrijving gegeven van de begrippen prostituee en betaling. Om 

onder het begrip prostituee te vallen moet er sprake zijn van het leveren van seksuele diensten 

tegen betaling. En als betaling kan worden gezien : elk financieel voordeel met inbegrip van 

de kwijtschelding van een verplichting of betaling; of het leveren van diensten of goederen om 

niet of tegen verminderde prijs.
373

 Aangezien er geen sluitende definitie wordt gegeven aan 

het begrip seksuele diensten, kan men er vanuit gaan dat de omvang van dit begrip soeverein 

door de rechter zal moeten worden bepaald. Daarnaast moet ook worden aangemerkt dat het 

niet vereist is dat de betaling effectief plaatsvindt, maar een belofte tot betaling ook de 

bestraffing tot gevolg heeft.
374

 Een opmerking die hierbij gemaakt moet worden is het feit dat 

een dergelijke belofte, zoals reeds eerder aanbod kwam, moeilijk te bewijzen is. Hierop zal 

dieper worden ingegaan in het onderdeel omtrent de bewijsproblematiek. 

b. Het criterium “ subjected to force”. 

 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Zweden, vindt de bestraffing van de klant enkel toepassing 

wanneer er de seksuele diensten geleverd worden door een gedwongen prostituee. Een 

belangrijk verschil met de vooropgestelde bestraffing door de Raad van Europa is dat er in de 

Engelse bepaling nergens wordt gesproken over een slachtoffer van mensenhandel. Om onder 

deze strafbaarstelling te vallen is het niet noodzakelijk dat de betrokken prostituee het 

slachtoffer werd van mensenhandel, men gaat namelijk uit van een veel breder criterium. Het 

is voldoende dat er sprake is van een vorm van dwang in hoofde van de prostituee. Een vraag 

die in deze context gesteld moet worden is deze naar wat eigenlijk moet worden gezien als 

“dwang”. In de rapporten van NGO‟s voorafgaand aan de goedkeuring van de bepaling wordt 

gesteld dat het kan gaan om zowel lichamelijke als psychologische dwang.
375

 Daaronder kan 

dus ook dreiging met geweld ten aanzien van,of het misbruik maken van de kwetsbare positie 

van de prostitutie begrepen worden.
376

  In de documenten tot uitlegging van de bepaling 

wordt daarnaast ook gesproken van een situatie van uitbuiting.
377
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Uit dit alles kan men concluderen dat de vereisten, die worden gesteld om toepassing te 

kunnen maken van de bestraffing, in ruime zin moeten worden geïnterpreteerd. In dit opzicht 

is de bestraffing die wordt opgelegd door het Verenigd Koninkrijk breder dan deze die wordt 

vooropgesteld door de Raad van Europa. Dit aangezien het Verdrag zich enkel toespitst op 

prostituees die het slachtoffer werden van mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. 

De ruimere invulling die het Verenigd Koninkrijk geeft aan de vooropgestelde bepaling is 

mede te wijten aan de kijk die men hanteert ten aanzien van prostitutie, deze leunt dicht aan 

bij de visie die Zweden heeft op het fenomeen. 

 

4.3.2. De bewijsproblematiek. 

Zoals reeds meerdere malen aan bod kwam in dit werk, brengt een dergelijke bestraffing van 

de klant problemen met zich mee met betrekking tot het bewijs.  

In het Verenigd Koninkrijk heeft men dit probleem willen oplossen door de bestraffing van de 

klant niet afhankelijk te stellen van enige kennisvereiste in hoofde van de gebruiker. De wet 

bepaalt namelijk dat het irrelevant is of de gebruiker wist, of had moeten weten, dat de 

betrokken prostituee het slachtoffer werd van uitbuiting.
378

 Het enkele feit dat de prostituee 

zich in een dergelijke positie bevindt, is voldoende om strafbaar te worden gesteld. Er wordt 

namelijk een objectieve aansprakelijkheid ingevoerd in hoofde van de gebruiker, wat 

meebrengt dat het van geen belang is of de gebruiker op de hoogte was van het feit dat de 

betrokken prostituee het voorwerp uitmaakte van dwang, bedrog of bedreiging.
379

   

Hieruit vloeit voort, dat de “Prosecutor” enkel moet bewijzen dat de verdachte zich schuldig 

heeft gemaakt aan het betalen, of de overeenkomst tot betalen, voor seksuele diensten 

geleverd door een prostituee die het voorwerp uitmaakte van enige vorm van dwang of 

uitbuiting.
380

 In het Verenigd Koninkrijk werd al meerdere malen gebruik gemaakt van de 

figuur objectieve aansprakelijkheid in kader van seksuele misdrijven, er kan onder andere 

verwezen worden naar de bepalingen omtrent verkrachting van een kind onder de dertien 

jaar.
381

 Tegenstanders van deze objectieve aansprakelijkheid werpen vaak op dat het gebruik 

van dergelijke figuur in het strafrecht het recht op eerlijk proces, gegarandeerd door het 
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EVRM in het gedrang brengt. Zowel het Britse House of Lords als  het Europese Hof voor de 

Rechten van de Mens hebben hierover echter geoordeeld dat het gebruik van objectieve 

aansprakelijkheid, voor misdrijven met betrekking tot kwetsbare personen, geoorloofd is.
382

  

De toepassing van dergelijke objectieve aansprakelijkheid kan worden gezien als een 

mogelijke oplossing voor het probleem van de kennisvereiste. Dit neemt echter niet weg dat 

de opsporing van een dergelijk misdrijf niet evident is voor de politionele overheden. Over de 

toepassing van de wet in de praktijk zijn momenteel slechts weinig cijfers beschikbaar, 

aangezien de wet pas eind maart 2010 in werking trad. Wel moet worden opgemerkt dat er 

sinds de inwerkingtreding reeds arrestaties hebben plaats gevonden. Hieruit kan besloten 

worden dat de bepaling weldegelijk toepassing vindt in de praktijk. Een grondige evaluatie 

van de wet en zijn gevolgen is op dit moment echter nog niet mogelijk.  

 

4.3.3. Vergelijking met de Belgische situatie. 

Bij vergelijking van de nieuwe wetgeving van het Verenigd Koninkrijk en het in België 

ingediende wetsvoorstel zijn er een aantal verschillen die in het oog springen. Hoewel beide 

initiatieven gebaseerd zijn op het verdrag van de Raad van Europa, zien we dat de concrete 

invulling sterke verschillen vertoont. Een eerste verschilpunt heeft betrekking op de situatie 

waarin de prostituee zicht bevindt. In België moet het, om toepassing te maken van de 

bestraffing, specifiek gaan over een prostituee die het slachtoffer werd van mensenhandel met 

het oog op seksuele exploitatie. Voor de specifieke draagwijdte van dit begrip wordt 

verwezen naar de invulling die eraan wordt gegeven in de internationale en Europese 

doctrine. In het Verenigd Koninkrijk stellen we echter vast dat het feit dat de prostituee het 

voorwerp uitmaakt van enige vorm van dwang of uitbuiting reeds voldoende grond vormt om 

toepassing te maken van de bestraffing.  

Een tweede belangrijk verschil heeft betrekking op de kennisvereiste in hoofde van de klant. 

Zoals hierboven uitvoerig werd besproken wordt er in de Britse regelgeving gebruik gemaakt 

van de figuur objectieve aansprakelijkheid. Wanneer we echter kijken naar het Belgische 

wetsvoorstel, stellen we vast dat de gebruiker, om strafbaar te worden gesteld, op de hoogte 

moet zijn van de situatie waarin de prostituee zich bevindt. Hetgeen ervoor zorgt dat het 
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Openbaar Ministerie een zwaardere bewijslast draagt. In het volgende hoofdstuk zal hier 

dieper op ingegaan worden. 

Een laatste opmerking die in dit kader moet worden gemaakt is het feit dat niet vergeten mag 

worden dat het in het Verenigd Koninkrijk gaat om een goedgekeurde wet die reeds in 

werking is getreden, terwijl het Belgische wetsvoorstel nog steeds hangende is. Dit maakt het 

dan ook niet mogelijk de praktijk van beide initiatieven te vergelijken.  

 

V. Specifiek : Operationalisering van de bestraffing.  

5.1. Algemeen. 

 

Zoals reeds blijkt uit het bovenstaande werd de problematiek van het fenomeen mensenhandel 

met het oog op seksuele exploitatie, in Europa, zowel als op wereldvlak, bovenaan de agenda 

geplaatst. Het is onder invloed van deze tendens dat het wetsvoorstel tot invoeging van een 

artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van 

seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel tot stand kwam. Dit en ook het 

wetsvoorstel op zich werd hierboven reeds uitvoerig besproken. Hierna zal verder worden 

ingegaan op de werking van de wetsbepaling in de praktijk moest het wetsvoorstel worden 

aangenomen.  

 

5.2. Operationalisering van de bestraffing.  

 

De vraag die zich hier stelt is de volgende : Hoe zal een dergelijke wet in de praktijk moeten 

worden omgezet? Zoals blijkt uit de studie van het beleid in een aantal Europese landen, zijn 

er verschillende manieren om een dergelijk beleid door te voeren.  Zo kan er verwezen 

worden naar de hierboven gedane studie van het Zweeds model, dat reeds een beleid voert dat 

gericht is op de bescherming van de prostituee en de daaruit volgende bestraffing van de 

klant. Ook het Nederlandse en het Engelse model zijn in dit kader relevant, aangezien ze, 

meer dan het Zweedse model, aanleunen bij de Belgische praktijk. Wat uit al het voorgaande 

echter ook kan worden besloten is het feit dat de omzetting van een dergelijke bestraffing 

verschillende problemen met zich mee brengt. En wanneer we specifiek kijken naar het 
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wetsvoorstel stellen we vast dat een aantal essentiële elementen van de bestraffing niet 

concreet werden uitgewerkt. Men kan er dan ook vanuit gaan dat deze invulling zal moeten 

gebeuren door de rechtspraak. 

 

5.2.1. Criteria om te kunnen spreken van een gedwongen prostituee. 

Essentieel voor de omzetting in de praktijk van het wetsvoorstel is de vraag naar wat eigenlijk 

bedoeld wordt met een gedwongen prostituee. In het tweede deel van dit werk werd reeds 

uitvoerig besproken welke invulling in het Wetsvoorstel wordt gegeven aan het begrip 

“slachtoffer van mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie”. In dit opzicht kan dus 

verwezen worden naar hetgeen hier reeds over gezegd is. 

Wat moet worden gezien als een slachtoffer van mensenhandel met het oog op seksuele 

exploitatie blijkt dus duidelijk uit het wetsvoorstel, maar de vraag naar de criteria waaruit men 

kan afleiden dat men onder deze categorie valt, stelt meer problemen in de praktijk. In de 

meeste gevallen zal de prostituee zelf geen melding maken van haar gedwongen positie uit 

schrik voor represailles, daarom is het noodzakelijk aan de politionele overheden een aantal 

richtlijnen te geven aan de hand waarvan ze dit kunnen besluiten. In dit kader kan verwezen 

worden naar de criteria die hieromtrent in Nederland werden gesteld. Er worden een aantal 

indicaties naar voren geschoven die kunnen wijzen op een situatie van seksuele uitbuiting. En 

hoewel de situatie verschillend is in Nederland, zijn de criteria die zij naar voren schuiven ook 

relevant voor de Belgische situatie. Dit omdat het gaat om de detectie van een slachtoffer van 

mensenhandel, en zoals reeds op gewezen is mensenhandel een grensoverschrijdend 

fenomeen dat dikwijls deel uitmaakt van de activiteiten van criminele netwerken.  

De vraag naar de criteria aan de hand waarvan men een slachtoffer van mensenhandel kan 

herkennen, kan dus worden opgelost op basis van hetgeen hieromtrent in Nederland is 

bepaald. Dit aangezien het Belgische Wetsvoorstel hier geen antwoord op geeft. Wel moet 

worden opgemerkt dat het hier geenszins gaat om limitatieve criteria, maar slechts richtlijnen 

die kunnen helpen bij de detectie van slachtoffers van mensenhandel.  
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5.2.2. Kennisvereiste. 

De vereiste van kennis in hoofde van de gebruiker van de seksuele diensten tegen betaling is 

wellicht het meest omstreden element van de vooropgestelde bestraffing. Dit hoewel deze 

voorwaarde rechtstreeks werd overgenomen uit het verdrag van de Raad van Europa.
383

 De 

omzetting in de praktijk van deze vereiste brengt een aantal problemen met zich mee waar  

noch het verdrag, noch het wetsvoorstel een duidelijk antwoord op geven.  

Een eerste opmerking die hieromtrent door velen wordt gemaakt, is het feit dat een persoon, 

die gebruikt maakt van seksuele diensten tegen betaling, hierdoor zelf de 

verantwoordelijkheid draagt om na te gaan of de betrokken prostituee het slachtoffer werd van 

mensenhandel met het oog op seksuele exploitatie. Hetgeen gezien kan worden als een 

verschuiving van de verantwoordelijkheid van de politionele overheden naar de klant. Het is 

namelijk niet aan de burger om misdrijven op te sporen.  

Een tweede probleem dat zich stelt in dit kader heeft betrekking op het bewijs van dergelijke 

kennis. Hoe kan men bewijzen dat de klant weldegelijk op de hoogte was van de positie 

waarin de prostituee zich bevond? In het wetsvoorstel wordt hieromtrent niks bepaald, en 

wanneer we kijken naar de bepaling in het verdrag van de Raad van Europa, stellen we vast 

dat er ook hier slechts vaag op ingegaan wordt. In het rapport ter verduidelijking van het 

verdrag stelt men dat, om na te gaan om iemand op de hoogt was van de situatie waarin de 

prostituee zich bevond, er moet gekeken worden naar de feitelijke, objectieve 

omstandigheden.
384

 Dit is wederom een vage omschrijving, die door de lidstaten zelf moet 

worden ingevuld. In het Belgische wetsvoorstel heeft men echter nagelaten dit verder te 

specificeren. Wanneer het wetsvoorstel wordt omgezet in een wet zal dit dus door de 

rechtspraak moeten worden ingevuld.  
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Mogelijke invulling : De ―Witwaswetgeving‖  

Er zijn verschillende redeneringen die kunnen gevolgd worden om te komen tot een concrete 

omschrijving van het begrip, zo kan er onder andere worden verwezen naar de invulling van 

het begrip in de Belgische witwaswetgeving.
385

 Om te beginnen zal ik even kort schetsen wat 

moet worden gezien als een “witwasmisdrijf” en wat de link is met de bestraffing van de klant 

van een gedwongen prostituee.  

Er is sprake van “witwassen” wanneer “een persoon een opeenvolging van transacties 

uitvoert met de opbrengst van een misdrijf, meestal een geldsom, om de illegale herkomst 

ervan te camoufleren en om ze te gebruiken.‖
386

 

Vanzelfsprekend is, om te kunnen spreken van een transactie, de betrokkenheid van een derde 

noodzakelijk. Sinds 2007 zal deze derde in bepaalde gevallen het voorwerp uitmaken van 

bestraffing.  Artikel 505, eerste lid, 2° bepaalt namelijk dat bestraft kunnen worden met een 

gevangenisstraf en/of geldboete:   

―zij die zaken, voortkomend uit een misdrijf,  kopen, ruilen of om niet ontvangen, bezitten, 

bewaren of beheren, ofschoon zij op het ogenblik van de aanvang van deze handelingen, de 

oorsprong van die zaken kenden of moesten kennen‖
387

 

 

Wanneer we deze bepaling nader bekijken, stellen we vast dat ook hier een vereiste van 

kennis wordt opgelegd als voorwaarde voor de bestraffing. En net zoals in het wetsvoorstel, 

wordt de draagwijdte van deze vereiste niet verder uitgewerkt. Maar aangezien deze bepaling 

reeds sinds september 2009 in werking is, werd deze vereiste van kennis reeds uitwerkt door 

rechtspraak en rechtsleer. Voor de invulling van het begrip in het wetsvoorstel kan dan ook 

worden verwezen naar hetgeen hieromtrent in kader van de witwaswetgeving  reeds is 

bepaald.  Om te bepalen om iemand op de hoogte was dergelijke praktijken wordt eveneens 

verwezen naar de objectieven en feitelijke omstandigheden. Op basis van deze 

omstandigheden had de dader moeten weten dat het ging om illegale praktijken.
388

  Op die 

manier wordt dus een weerlegbaar vermoeden ingevoerd, hetgeen door de dader enkel kan 
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worden weerlegd door te bewijzen dat de vermogensvoordelen wel legaal werden 

verkregen.
389

 Deze interpretatie wordt ook gevolgd door de Hof van Cassatie.
390

  

Volgens het Hof volstaat het voor de schuldigverklaring van de dader aan het witwasmisdrijf 

dat hij de delictuele oorsprong of illegale herkomst van de vermogensvoordelen kende of 

moest kennen, zonder dat hij steeds de precieze oorsprong of herkomst daarvan moest 

kennen, op voorwaarde dat hij in de feitelijke omstandigheden waarin hij de verrichtingen 

uitvoerde, moest weten dat de zaken geen andere dan de delictuele oorsprong of illegale 

herkomst hadden.
391

  

 

Essentieel bij deze redenering is de vraag naar wat eigenlijk kan gezien worden als feitelijke 

omstandigheden. In het kader van de witwaswetgeving werden door de Cel voor Financiële 

Informatieverwerking een aantal voorbeelden gegeven van omstandigheden waaruit men de 

illegale oorsprong van de vermogensvoordelen zou moeten afleiden.
392

 Hieraan moet wel 

worden toegevoegd dat het hier niet gaat om een limitatieve opsomming, het staat de rechter 

vrij andere omstandigheden in aanmerking te nemen.  

 

Wanneer we deze redenering toepassing op de kennisvereiste voorzien in het wetsvoorstel, 

kunnen we stellen dat men eveneens zal uitgaan van een weerlegbaar vermoeden in hoofde 

van de klant. Dit brengt mee dat de klant aan de hand van de omstandigheden zal moeten 

uitmaken of de prostituee het slachtoffer van mensenhandel met het oog op seksuele 

exploitatie werd. Hetgeen ons terug brengt bij de eerste opmerking omtrent de kennisvereiste, 

namelijk de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor het opsporen van misdrijven. 

Daarnaast moet ook worden opgemerkt dat er in kader van mensenhandel en seksuele 

exploitatie in België geen indicatoren naar voren worden geschoven en het voor de klant dus 

zeer moeilijk is uit te maken of hij al dan niet te maken heeft met een slachtoffer van 

mensenhandel. Hierbij kan wel verwezen worden naar de indicatoren die in Nederland naar 

voren worden geschoven, maar deze zijn bedoeld als richtlijnen voor de politionele overheden 

en geenszins voor de klant.  
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Eigenlijk kunnen we, naar mijn mening,  besluiten dat de invoering van een dergelijke 

kennisvereiste als voorwaarde voor de bestraffing in de praktijk slechts weinig zal 

voorstellen. Men gaat uit van een vermoeden dat de persoon op de hoogte was van de situatie 

waarin de prostituee zich bevond, maar er worden nergens concrete criteria naar voren 

geschoven aan de hand waarvan de persoon het kon weten.  Daarbovenop zal niet het 

Openbaar Ministerie de bewijslast omtrent de kennisvereiste moeten dragen, maar rust deze 

door het vermoeden op de klant. In de praktijk zal deze situatie, volgens mij, neerkomen op 

een soort objectieve aansprakelijkheid in hoofde van de klant, gelijkend op de situatie in het 

Verenigd Koninkrijk. 

 

5.3.  Conclusie. 

 

De eigenlijke operationalisering van het wetsvoorstel zal veel problemen met zich 

meebrengen waarvan de oplossing, door het gebrek aan concrete wetgevende regels 

hieromtrent, aan rechtspraak en rechtsleer wordt overgelaten. En hoewel er modellen voor 

handen zijn aan de hand waarvan we de invulling van bepaald elementen kunnen voorspellen, 

zal de toepassing in de praktijk van het wetsvoorstel volledig afhangen van de visie die men 

ten aanzien van de bepaling hanteert. Zal men evolueren tot een situatie zoals deze voorop 

wordt gesteld Nederland, namelijk een registratie- en vergunningsplicht die voor de klant een 

duidelijk onderscheid maakt tussen enerzijds “legale” en anderzijds “niet-legale prostitutie”? 

Of zal men zoals in het Verenigd Koninkrijk de kennisvereiste laten varen en uitgaan van een 

objectieve aansprakelijkheid? Dit zal afhangen van de interpretatie die aan het wetsvoorstel 

zal worden gegeven.  
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VI. Besluit. 
 

Klanten van gedwongen prostitutie, strafrechtelijk vervolgen? Deze vraag moet gesitueerd 

worden binnen het kader van het wetsvoorstel tot invoeging van een nieuwe artikel 380quater 

in het Strafwetboek, hetgeen een bestraffing invoert voor personen die bewust gebruik maken 

van de seksuele diensten geleverd door een slachtoffer van mensenhandel.
393

 Om tot een 

antwoord op deze vraag te komen heb ik doorheen mijn masterproef zowel de internationale 

en Europese regelgevende documenten hieromtrent bestudeerd, alsook een 

rechtsvergelijkende studie gemaakt met een aantal relevante landen.  

Uit het gedane onderzoek kunnen we besluiten dat het wetsvoorstel een aantal lacunes 

vertoont die het, naar mijn mening, quasi onmogelijk maken de vooropgestelde bestraffing 

succesvol in de praktijk om te zetten. Zo kan er onder andere worden verwezen naar de 

vereiste van kennis in hoofde van de gebruiker van de seksuele diensten. In dit kader zijn er 2 

vragen die reizen, ten eerste, aan de hand van welke criteria kan de gebruiker afleiden dat hij 

te maken heeft met een slachtoffer van mensenhandel, en ten tweede, hoe kan het openbaar 

ministerie bewijzen dat de klant weldegelijk op de hoogte was van de positie waarin de 

prostituee zich bevond? Noch het wetsvoorstel, noch de internationale en Europese 

regelgevende documenten geven hier een antwoord op. In het werk werden verschillende 

modellen grondig bestudeerd, die men eigenlijk in twee categorieën kan indelen vertrekkende 

vanuit de gevolgde visie op prostitutie.  

Een eerste mogelijke interpretatie, gaat uit van de gedachte dat prostitutie een vorm van 

geweld tegen vrouwen uitmaakt en in zijn geheel moet bestreden worden. Wanneer we deze 

interpretatie toepassen op het wetsvoorstel, komen we tot een situatie die neigt naar de situatie 

in het Verenigd Koninkrijk. Men gaat ervan uit dat de klant wist dat de prostituee werd 

gedwongen, tenzij deze hiervan het tegendeel bewijst. Dit maakt de kennisvereiste eigenlijk 

overbodig en zal, naar mijn mening, leiden tot een verschuiving van de prostitutiesector naar 

het ondergrondse milieu. In deze situatie zal de klant de verantwoordelijkheid dragen voor de 

opsporing van slachtoffers van mensenhandel in de seksuele dienstensector, terwijl uit studie 

blijkt dat de lichamelijke behoefte van de man primeert op het bewustzijn dat de prostituee 

zich in een benarde positie bevindt. Daarom zal een dergelijke objectieve aansprakelijkheid er 
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volgens mij toe leiden dat klanten de meer ondergrondse prostitutiewereld opzoeken, 

aangezien ze van mening zijn dat er daar minder controle van de overheid plaatsvindt. 

Wanneer we kijken naar de invulling die vandaag de dag door de rechtspraak wordt gegeven 

aan de kennisvereiste in andere rechtsgebieden, stellen we vast dat deze gelijkenissen vertoont 

met de uiteengezette objectieve aansprakelijkheid. Er kan dus worden aangenomen dat de 

rechtspraak, uit gebrek aan concrete bepalingen in het wetsvoorstel, deze redenering zal 

toepassen op de kennisvereiste in het licht van de bestraffing van de klant van gedwongen 

prostitutie. 

Een tweede mogelijkheid, is een beleid zoals vooropgesteld in Nederland. Maar om dit te 

bewerkstelligen is een legalisering en regulering van de prostitutiesector noodzakelijk, 

hetgeen tot op de dag van vandaag nog niet is gebeurd in België. Door het verlenen van 

vergunningen en de verplichte registratie voor zelfstandige prostituees, wordt er een duidelijk 

onderscheid gemaakt tussen legale en niet legale prostitutie. Door de invoering van een 

dergelijke praktijk, zal het niet meer de klant zijn die de verantwoordelijk draagt voor de 

opsporing van slachtoffers van menshandel, maar zal deze verantwoordelijkheid worden 

gedragen door de gemeenten, die instaan voor de registratie en het verlenen van de 

vergunningen. De invulling van de kennisvereiste zal dan ook niet meer voor problemen 

zorgen, aangezien men ervan kan uitgaan dat een registratie of vergunning gelijk staat met een 

legale vorm van prostitutie. Naar mijn is dit het beleid dat in België moet worden nagestreefd. 

Welke weg België zal inslaan, is nog niet duidelijk. Maar hoe dan ook moeten we vaststellen 

dat het wetsvoorstel, in zijn huidige staat, niet voldoet aan de vereisten die de praktijk op dit 

vlak stelt. Daarbovenop ben ik van mening dat de invoering van een dergelijke bestraffing 

niet zal leiden tot een vermindering van het aantal gevallen van mensenhandel met het oog op 

seksuele exploitatie, maar enkel een verschuiving van dit fenomeen. Een probleem kan pas 

volledig worden opgelost, als men terug gaat naar haar wortels.  
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