
 

 

WETSVOORSTEL 

 

Voorstel van wet van de leden Segers, Rebel-Volp en Kooiman tot wijziging van het Wet-

boek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de straf-

baarstelling van misbruik van prostituees die slachtoffer van mensenhandel zijn (strafbaar-

stelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel) 

 

VOORSTEL VAN WET 

 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-

Nassau, enz. enz. enz. 

 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in een afzonderlij-

ke strafbaarstelling die bescherming biedt aan prostituees die het slachtoffer zijn van men-

senhandel en gelet daarop het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht  BES 

aan te passen; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen 

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en 

verstaan bij deze: 

 

ARTIKEL I 

 

Na artikel 273f  van het Wetboek van Strafrecht wordt een artikel ingevoegd, dat luidt: 

 

Artikel 273g 

 

Hij die seksuele handelingen verricht met een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet 

vermoeden dat die ander zich onder de in artikel 273f, eerste lid, sub 1˚, bedoelde omstandig-

heden beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen beta-

ling, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de 

vierde categorie.  

 

ARTIKEL II 

 

Na artikel 286f  van het Wetboek van Strafrecht BES wordt een artikel ingevoegd, dat luidt: 

 

Artikel 286g 

 

Hij die seksuele handelingen verricht met een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet 

vermoeden dat die ander zich onder de in artikel 286f, eerste lid, sub 1˚, bedoelde omstandig-

heden beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen beta-

ling, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de 

vierde categorie.  

 

 

ARTIKEL III 

 



 

 

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het 

Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

 

 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, au-

toriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand 

zullen houden. 

 

 

Gegeven 

 

 

 

 

 

 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 

 
 


