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Voorwoord  
 
Na alle gesprekken die wij voerden en alle onderzoeken die wij deden, werd ons duidelijk 
dat prostitutie geen goed gereguleerde branche is. Sterker nog, wij constateren dat de wet 
“opheffing bordeelverbod” beter failliet is te verklaren als er niet een escortwet wordt 
ingevoerd.  
 
We stelden ons de vraag of we na deze constatering misschien voor drastischer 
maatregelen, zoals een herstel van het bordeelverbod, zouden moeten pleiten. Nee, is ons 
antwoord. Wij zijn ons bewust dat de discussie losbarst over een herstel van het 
bordeelverbod. Zulke drastische maatregelen zijn naar ons idee nu nog niet nodig, wel 
geven wij de noodzaak aan van het invoeren van een “escortwet”. Verzuimen we zo’n wet 
toe te voegen, dan zal er een moment komen dat we ons moeten bezinnen op drastischer 
maatregelen.  
 
We hebben getracht om de prostitutiebranche, inclusief de uitwassen, in kaart te brengen. 
Wij hebben de nota echter niet geschreven om een moreel oordeel te vellen. Daar ging het 
ons niet om. Daardoor sluit je namelijk iedere discussie uit. Je krijgt dan een discussie over 
goed en kwaad. En daar hebben prostituees geen baat bij. De door ons gesignaleerde 
misstanden in de prostitutiesector zullen dan niet aangepakt worden.  
 
Men gaat ervan uit dat “vrijwillige” prostitutie kan bestaan. Als vrouwen en mannen goed 
geïnformeerd over de inhoud van het werk zijn en de mogelijke gevolgen daarvan zien en 
als zij zelf in staat zijn om hun arbeidsomstandigheden te bepalen, zouden prostituees 
vrijwillig voor dit beroep kunnen kiezen, is de veronderstelling. Na al onze gesprekken en 
op basis van de feiten en cijfers van diverse onderzoeken schatten wij in dat dit slechts 
geldt voor een zeer klein groepje prostituees. In de praktijk wordt de meerderheid van de 
prostituees nog altijd gedwongen dit werk te doen. Dit kan op verschillende manieren, 
zoals fysiek (door een pooier), door sociale omstandigheden (familie, 
levensomstandigheden), psychisch (door nare ervaringen in het verleden zoals seksueel 
misbruik, verslaving), economisch (armoede ) of door illegaliteit (mensenhandel).  
 
Bijkomend probleem is dat prostitutie nu eenmaal niet weg te denken is uit welke 
samenleving dan ook. Onder voorwaarden kun je het dan ook niet anders dan gedogen. 
Maar dan wel onder voorwaarden die de menswaardigheid en veiligheid van prostituees 
garanderen. Prostituees moeten goed voorgelicht worden en klanten moeten zich bewust 
worden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondernemers moeten hun 
bedrijven goed en fatsoenlijk leiden en goede arbeidsomstandigheden creëren. Het 
onzichtbare, duistere circuit moet zichtbaar gemaakt worden en aangepakt. Er is nog veel 
fout dat niet ongezien en onbestreden mag blijven.  
 
Amma Asante en Karina Schaapman  
Mei 2005  
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Inleiding 
 
Steeds vaker bereiken ons berichten over onwenselijke praktijken binnen de 
prostitutiebranche. Dit was reden voor de Amsterdamse Partij van de Arbeid fractie om het 
prostitutiebeleid, de prostitutiebranche, maar ook de klant nader te bekijken.  
 
In de afgelopen drie maanden hebben wij diverse gesprekken gevoerd met onder andere 
hulpverleningsinstanties, belangenorganisaties, beleidsmakers, Jeugd- en Zeden Politie, 
GG&GD, Jeugdzorg, opvangslachtoffers vrouwenhandel van HvO-Querido, Nationaal 
Rapporteur Mensenhandel, het Van Traa - team, en (ex)prostituees. Naast het voeren van 
deze gesprekken hebben wij diverse onderzoeken en publicaties geraadpleegd. We 
hebben onderzocht of de wet en regelgeving werd gehandhaafd en hoe dit werd 
uitgevoerd. De verhalen en indrukken die we uit het veld hoorden, hebben we voorgelegd 
aan beleidsmakers, handhavers, bestrijders en onderzoekers. Overal waar we kwamen 
vroegen wij om feiten en cijfermateriaal. Alleen met cijfers worden onzichtbare praktijken 
zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Deze harde getallen zullen moeten overtuigen. De 
informatie die wij uit de gesprekken en geraadpleegde literatuur kregen, is uiteindelijk 
verwerkt in deze notitie. Na alle gesprekken, onderzoeken en uit de informatie die wij 
kregen, werd duidelijk dat zowel het landelijk als gemeentelijk prostitutiebeleid moet 
vernieuwen. Ook vraagt dit beleid om bezinning. Met deze notitie willen wij laten zien dat 
het bestaand beleid moet worden verbeterd.  
 
De opvattingen over het verschijnsel prostitutie in onze stad zijn zeer divers. Die 
verschillende opvattingen vertalen zich ook in de uiteenlopende standpunten van politieke 
partijen over de houding van de overheid ten aanzien van prostitutie en de 
prostitutiebranche. Deze houding varieert van ontkennen, aanvaarden en regelen tot 
verbieden, gedogen of combinaties daarvan. De geldende opinie bij velen is, als een vrouw 
of man op vrijwillige basis wil kiezen voor werk in de prostitutie dan moet men dat zelf 
weten. Over het algemeen onthoudt men zich liever van een moreel oordeel. 
Onderscheiden wat onvrijwillige en vrijwillig is, blijft wenselijk, maar het is ook een 
discussiepunt: In hoeverre is vrijwillig echt vrijwillig en is onvrijheid hetzelfde als dwang? Is 
onvrijheid een situatie die voortdurend moet bestaan of is incidentele onvrijheid, vrijheid in 
de ene situatie naast onvrijheid in de andere, al voldoende? Zeker is dat onvrijheid als 
gevolg van economische dwang, zeker bij prostituees uit het buitenland veel voorkomt. 
Ook komt het voor dat mannen en vrouwen onder maatschappelijke en psychische dwang 
in de prostitutie terecht komen. ‘Een vrouw of man wordt vaak aangepraat dat zij/hij door 
activiteiten als prostituee problemen kan oplossen. Is dat vrijwillig of gedwongen? De 
meest verregaande vorm van onvrijwilligheid is lichamelijke dwang, dreiging of gebruik van 
geweld. Onvrijwillige prostitutie en exploitatie hangen nauw samen met afhankelijkheid en 
macht’ 1
Waar iedereen het wel over eens lijkt te zijn, is dat het aspect vrijwilligheid vooral samen 
hangt met de leeftijd: hoe jonger van leeftijd, hoe minder kans op vrijwilligheid.  
 
Wel uitbating, geen uitbuiting 
‘In Nederland hebben wij ervoor gekozen om exploitatie van vrijwillige vormen van 
prostitutie te legaliseren en te koppelen aan een vergunning. Het uitgangspunt daarbij is 
dat het uitbaten van een bordeel geoorloofd is als het gaat om activiteiten van volwassenen 
uit vrije wil. Of anders geformuleerd: geen exploitatie van onvrijwillige prostitutie en geen 
prostitutie door minderjarigen. Of - nog korter -: wel uitbating, maar geen uitbuiting. De 
consequentie daarvan is dat de illegale prostitutie te duchten zal hebben van opsporing en 
vervolging. Het is nadrukkelijk de bedoeling om met een adequate strafrechtelijke aanpak 

                                                 
1 Prostitutie, mr. H.T.I. Scholtes, Mr. A. de Graafstichting 
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ongewenste vormen van prostitutie en randverschijnselen als mensenhandel, geweld en 
afpersing intensief te bestrijden’ 2  
 
De stand van zaken  
De opheffing van het bordeelverbod werd een feit in 2000. Vijf jaar later maakt de PvdA 
fractie in Amsterdam een balans op en constateert dat, ondanks goede bedoelingen, de 
wet en regelgeving te beperkt is en op lokaal niveau te versnipperd. Daardoor is er veel 
ruimte voor interpretatieverschillen ontstaan. De doelstelling van de wet is breed 
geformuleerd waardoor een ieder iets kan terugvinden van zijn gading; van beheersing, 
regulering tot emancipatie (het beschermen van de positie van de prostituees). De 
wetgever heeft ervoor gekozen om niet alles in  wetgeving vast te leggen. Dit geeft 
gemeenten enige vrijheid in het maken van eigen keuzes en  het stellen van eisen aan 
vergunningen.  
 
‘Amsterdam heeft inmiddels een vergunningstelsel voor bordelen, de pandgebonden 
prostitutie. De exploitanten worden gescreend, in de vergunning zijn voorschriften 
opgenomen en als die worden overtreden kunnen bestuurlijke maatregelen worden 
opgelegd. Die kant van de branche is redelijk gereguleerd.’ 3
 
Maar de vraag blijft: hoe kan het dat vijf jaar na invoering van de wet de positie van de 
meeste prostituees niet is verbeterd. Veel prostituees hebben sinds de invoering van de 
wet hun heil gezocht in onzichtbare vormen van prostitutie zoals de escortservice. 
Een onderzoek naar loverboys in het Wallengebied, dat een deel van de zichtbare kant van 
de branche in kaart bracht, concludeert: ‘verreweg de meeste prostituees leven nog steeds 
met mannen die op een of andere manier van hen profiteren en bij een deel daarvan komt 
dwang en uitbuiting voor’. 4
 
Het antwoord op bovenstaande vraag vinden wij in de reactie van het driehoeks overleg op 
eerder genoemd rapport. Hieruit blijkt dat in oktober 2000 niet het bordeelverbod is 
opgeheven, maar het souteneurverbod (artikel 250 bis). Met de opheffing hiervan, werden 
alle vormen van souteneurschap, en niet alleen de pandgebonden varianten, niet meer 
strafbaar. Vormen van niet pandgebonden souteneurschap zijn niet of zeer moeilijk in een 
gemeentelijk vergunningenstelsel op te nemen. En zelfs als die mogelijkheid er is, dan is te 
voorzien dat controle en handhaving van te stellen regels (bijvoorbeeld: het verbod dwang 
te gebruiken) ondoenlijk is. Dit alles brengt met zich mee dat het niet alleen strafrechtelijk, 
maar ook bestuursrechtelijk moeilijk is om greep te krijgen op souteneurs die niet aan een 
pand gebonden zijn, maar wel om prostituees die in een pand het beroep uitoefenen heen 
hangen en van hen profiteren. 
 
Eveneens rapporteren de onderzoekers dat zij constateren dat er meer dwang en geweld 
wordt gebruikt. In reactie hierop geeft de driehoek aan, dat dit probleem moeilijk tegen te 
gaan is met bestuursrechtelijke of strafrechtelijke instrumenten. Dat ligt voor een groot deel 
aan het feit dat het moeilijk is exact zicht te krijgen op de relatie tussen prostituee en 
souteneur. Bovendien zijn er vele vormen en varianten die al dan niet als vrijwillig werken 
beschouwd kunnen worden en het is de ervaring dat eventuele slachtoffers niet makkelijk 
over hun situatie praten. 
 
De PvdA moet helaas constateren dat de prostitutiebranche door de afschaffing van het 
“bordeelverbod” geen gezonde en goed gereglementeerde branche is geworden. ‘In de 

                                                 
2 Deze woorden sprak de minister van Justitie tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over opheffing van het 
bordeelverbod op 19 mei 1999 in aanwezigheid van beleidsmakers en politici. 
 
3 Reactie driehoeksoverleg op het rapport ‘Loverboys of modern pooierschap’. 
4 Rapport ‘Loverboys of modern pooierschap’, Prof. Dr. Bovenkerk 
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prostitutie gelden nu eenmaal afwijkende normen. Bij veel facetten van de branche is 
sprake van een isolement, zowel voor de bedrijven als de mensen die in die bedrijven 
werken. De keuze voor werken in de prostitutie is meestal een negatieve. Sommige 
vrouwen en mannen geven aan ook gelukkig te zijn met hun keuze om te werken als 
prostituee.’ 5
 
De verhalen van ex-prostituees liegen er niet om: zij wijzen erop dat ook als ze uit de 
branche zijn gestapt, altijd beschadigd zijn, maatschappelijk en persoonlijk. Angst, 
schuldgevoel, schaamte en stilzwijgen maken dat ze weinig mensen in vertrouwen nemen, 
geen hulp vragen en steeds meer geïsoleerd raken. Het kost ex-prostituees grote moeite 
om een nieuw bestaan op te bouwen. Veel prostituees vallen dan ook vaak terug in hun 
oude “beroep”. Ook hier komt weer de vraag op: in hoeverre is vrijwillig dan vrijwillig?  
Prostituees hebben een korte carrière. Daardoor moet op relatief jonge leeftijd (rond de 40) 
naar een andere levensinvulling worden uitgekeken. De verpaupering van ex-prostituees is 
bijna prototypisch. 
 
Het moet mogelijk zijn om prostituees op grond van persoonlijke ervaringen, aangevuld 
met onderwijs, in te schakelen in het maatschappelijke proces. Toch blijkt dat in de meeste 
gevallen erg lastig. De huidige structuur van het werk in de prostitutie sluit absoluut niet 
aan bij die van de “gewone” maatschappij’ 6
Hulpverlening aan uittredende prostituees zal dan ook voornamelijk moeten bestaan uit 
voorlichting, begeleiding, controle en behandeling. 
 
De vraag bepaalt het aanbod  
In deze notitie zullen wij in hoofdstuk 4 uitvoerig stilstaan bij de positie van de klant. Met 
hun vraag bepalen zij immers het aanbod.  
 
Als via wet- en regelgeving de branche nauwelijks te reguleren valt, moet er dan niet een 
ander sturingselement worden ingezet waarbij de vraag beïnvloed kan worden en het 
aanbod daardoor beter gereguleerd? Hierdoor kan uitbuiting worden tegengegaan.  
 
Eerder pleitte in Den Haag het CDA, gesteund door de PvdA, er voor om klanten van zowel 
drugsverslaafden en illegale prostituees voortaan strafrechtelijk aan te pakken wegens 
medeplichtigheid aan uitbuiting. Tot nu toe is alleen het bezoeken aan minderjarige 
prostituees strafbaar. Maar of de klanten van tevoren wisten dat de prostituee in kwestie 
illegaal of verslaafd is, valt moeilijk te bewijzen. Minister Donner heeft dit voorstel van zijn 
partij dan ook afgewezen. 
 
‘Een op de vier mannen heeft ervaring met prostituees. Het gaat dan om mannen die één 
keer een prostituee hebben bezocht en om mannen die dat verschillende keren hebben 
gedaan of regelmatig doen. Dat veel mannen gebruik maken van prostituees is algemeen 
bekend, maar dat minderjarigen en net volwassen meiden en jongens zo gretig aftrek 
vinden is schokkend.’ 7
  
Wordt het niet eens tijd dat de klant bewust wordt gemaakt wat hij met zijn (seks)vraag 
veroorzaakt? 

                                                 
5 Prostitutie, mr. H.T.I. Scholtes, Mr. A. de Graafstichting 
6 Prostitutie, mr. H.T.I. Scholtes, Mr. A. de Graafstichting 
7 Loverboys, feiten en cijfers een quikscane, Anke van Dijke en Linda terpstra 
 

 6



Hoofdstuk 1 
 
De keerzijde van het huidige prostitutiebeleid 
In 2000 werd artikel 250a  van de prostitutiewet ingevoerd. Bij dit wetsvoorstel heeft de 
overheid de volgende zes doelstellingen geformuleerd. 
1. Beheersing en regulering van exploitatie van prostitutie;  
2. Verbetering van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie; 
3. Bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik; 
4. Bescherming van de positie van prostituees; 
5. Ontvlechting van criminaliteit en seksindustrie; 
6. Terugdringen van (exploitatie van) prostitutie door personen zonder geldige verblijfstitel. 
 
Uit diverse gesprekken en onderzoeken blijkt dat door de opheffing van het bordeelverbod 
nauwelijks sprake is van beheersing en regulering. Telkens zien wij de keerzijde van het 
huidige prostitutiebeleid. Dat dwingt ons die keerzijde met de bijbehorende 
randverschijnselen te benoemen en te voorzien van feiten en cijfers. Wij richten ons hierbij 
vooral op de onzichtbare vormen van prostitutie, de illegale praktijken. Deze illegale 
praktijken binnen de prostitutie zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. Het is de taak 
van gemeenten om zorg te dragen voor beleid, uitvoering en handhaving. Het feit dat “het 
er altijd is geweest” mag niet tot een passief toezien of gedogen van onwenselijke situaties 
leiden. Daar waar hulp nodig is, moet deze worden geboden. Daar waar aanpassing, 
aanscherping of verandering van vergunningenstelsel, dan wel beleid nodig is, zal de 
gemeente met nieuwe voorstellen moeten komen. Volharden in passiviteit is volgens ons 
uit den boze, omdat illegale praktijken zich uitbreiden wanneer het beleid tekort schiet. 
 
Van legaal naar illegaal 
‘In Amsterdam werkten in 2000 naar schatting 8000 tot 10.000 prostituees. Hiervan zit 
ongeveer 30% in de raamprostitutie, 30% in besloten clubs, 10% op straat en 30% ergens 
anders (thuiswerk / escort).’ 8  
 
Het aantal prostituees dat in gelegaliseerde bedrijven werkt, is sinds de opheffing van het 
bordeelverbod met de helft afgenomen, de vrouwen zijn niet verdwenen maar ze zijn 
onzichtbaar geworden. 9
 
‘De escortmarkt is in sterke mate met andere prostitutievormen verweven. Weglekeffecten 
vanuit andere prostitutiesectoren komen in de escortbranche samen, waarbij escortservice 
het minst zichtbare en minst controleerbare deel van de prostitutiemarkt is.’ 10  
 
Door de invoering van de nieuwe wet en snelle veranderingen in de samenleving zoals de 
komst van internet en 06-lijnen is er een verschuiving gaande van zichtbare naar 
onzichtbare vormen van prostitutie. De escortbedrijven zijn moeilijk in kaart te brengen. 
Iedereen kan, zonder dat er een vergunning nodig is en zonder dat de belasting het hoeft 
te weten, een escortbedrijfje beginnen. Een mobieltje met prepaid sim-card, een prostituee 
en een advertentie in de gouden gids, de (dag)bladen, op internet of andere media 
volstaat.  
 
De escortbranche 
Op grond van openbare bronnen en interviews hebben onderzoekers in 2000 in 
Amsterdam 100 namen genoteerd van geregistreerde escortbedrijven (homo en hetero). 
Van de 81 hetero-escortaanbieders bleken 50 bedrijven in handen te zijn van slechts 15 

                                                 
8  Prostitutiebeleid in Amsterdam, gemeenteblad 2000 
9  Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (VER) 
10 Escort in Amsterdam 2000, Eysink Smeets & Deetman  
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eigenaren. Van de 19 homo-escortaanbieders waren 14 aanbieders van 5 eigenaren. 
Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de escortbranche zeer verweven is met andere 
vormen van prostitutie. ‘Er is feitelijk geen vorm van prostitutie waar geen 
escortbemiddeling plaatsvindt, aldus het rapport.’ 11

 
In het rapport ‘Escort in Amsterdam’ staat een zakelijk gemotiveerde indeling van niveaus 
van escortbedrijven: topbedrijven (10%), de hogere middenklasse (35%), de lagere 
middenklasse(35%) en vervolgens de onderkant van de branche (20%). Deze indeling, met 
daarbinnen de aangetroffen clustering van eigenaren, geeft een goed antwoord op de 
vraag naar de aard en omvang van de Amsterdamse escortbranche. De conclusie van het 
rapport luidt dat, gezien deze indeling in totaal 70-80% van de activiteiten in de branche 
zichtbaar of in elk geval traceerbaar is (aantal bedrijfsnamen, omzet en eigenaren). De 
onderkant van de markt, volgens het rapport ongeveer 20%, is vrijwel onzichtbaar. ‘De 
omstandigheden waaronder de escorts werken, worden slechter in de lagere sectoren. Aan 
de top werken de prostituees in vijfsterren hotel, in de lagere regionen werkt men in 
toiletten en parkeergarages, aldus de onderzoekers.’ 12  
 
 
Indeling op niveau van de escortbranche 
 
Type I: De top is in handen van drie eigenaren, die deels de bovenkant van de 
Nederlandse markt en deels Europese markt bedienen. De prijs ligt rond de F500,- á 
F600,- per uur. Er wordt belasting afgedragen en (bijna) alleen met legaal verblijvende 
escorts gewerkt. Het marksegment wordt op 10% geschat. 
 
Type II:  Hogere middenklasse, het overwegend legale deel van de middenklasse. De 
prijzen liggen rond de F350,- per uur, wat in de praktijk betekent dat er gedeeltelijk “wit” 
gewerkt wordt. Er zijn echter ook illegaal werkende escorts werkzaam. Hoe lager in dit 
segment, hoe meer dit type lijkt op type III. Dit marktsegment omvat 35% van de markt. 
 
Type III: lagere deel van de middenklasse, met prijzen van F200,- tot 250,- per uur. Er 
wordt geen belasting afgedragen, er wordt voor een deel met illegaal verblijvende vrouwen 
en mannen gewerkt. Dit segment wordt eveneens op 35% van de markt geschat. 
 
Type IV: Het onderste deel van de escortmarkt , minder dan F200,- per uur. Er wordt 
geen belasting betaald, escorts zijn voor een groot deel illegaal in Nederland verblijvende 
vrouwen die worden geworven via 06-advertenties van duistere bemiddelingsbureautjes en 
‘blackescorts’13. Dit segment wordt geschat op 20% 14  
 
Opgemerkt moet worden dat dit onderzoek inmiddels vijf jaar oud is. Vandaar dat de 
prijzen in guldens staan vermeld. Het aanbod van de escortservice is intussen door 
de toegankelijkheid van internet enorm toegenomen.  
 
De escortbranche is het minst grijpbare deel van de prostitutiebranche. De escort is in 
meerdere opzichten mobiel: denk niet alleen aan (prepaid) mobiele telefoons en internet, 
maar ook aan de mobiliteit van de escortwerkers. Gemeenten mogen alleen maar regels 
stellen (en handhaven) voor activiteiten binnen de eigen gemeentegrenzen. Maar een 
escortbedrijf is aan die grenzen niet gebonden. Escorts worden gemakkelijk naar andere 
gemeenten gedirigeerd. Toezicht en handhaving is lastig. Omdat de seksuele handeling 

                                                 
11 Escort in Amsterdam 2000, Eysink Smeets & Deetman. 
12 Reactie Amsterdams driehoeksoverleg mei 2000 op het onderzoeksrapport Escort in Amsterdam 2000 
13 Met black escorts worden de contacten die prostituees individueel onderhouden met klanten bedoeld. Dit 
voltrekt buiten het gezichtsveld van de exploitanten en wordt geschat op 5%. 
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zich in de privé-sfeer (in een hotel of thuis) afspeelt, kan de overheid moeilijk controleren of 
er sprake is van illegaliteit of dwang. Daarnaast is in veel gevallen naam en adres van 
escortaanbieders niet of moeilijk te verkrijgen voor een gemeente. De regelgeving en 
handhaving op lokaal niveau werkt dus niet goed.  
De escort is daarom eigenlijk geen lokaal op te lossen probleem, maar op zijn minst een 
nationaal probleem. In wezen is het zelfs een internationaal probleem (met de huidige 
techniek van internet en mobiele telefoons valt makkelijk uit te wijken naar buurlanden).  
 
Door burgemeester Deetman van Den Haag is eind 2003 bij de minister van Justitie 
aangedrongen op een escortwet. In Amsterdam is er tot nu toe niet voor gekozen om in de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bepalingen over escorts op te nemen. 
Amsterdam heeft wel meegedaan aan een landelijke escort pilot in het kader van 
handhaven op niveau. 
 
Naast de onzichtbare escortbranche zijn ook andere vormen van prostitutie die niet 
pandgebonden en meer zichtbaar zijn, zoals raam- en straatprostitutie, moeilijk te 
controleren. Hieronder staan de prijzen voor raamprostitutie, straatprostitutie en illegale 
escort. 
 
Het gemiddelde voor gebruik van de diensten van een prostituee achter het raam staat een 
tijdsduur van 10 tot 15 minuten. Gemiddeld rekent men voor pijpen 25 euro, neuken 25 
euro, pijpen en neuken 50 euro. Wil men langer en heeft men andere wensen zoals anaal, 
SM of zonder condoom, dan wordt daar over onderhandeld. Er zijn ook prostituees die ver 
onder deze prijs werken. Zeker als men weinig klanten heeft gehad. Er zijn ook prostituees 
die werken als ze zwanger zijn. Bij een bepaalde categorie mannen zijn hoogzwangere 
vrouwen in trek. Voor iedere vraag blijkt een markt te zijn. Dat blijkt uit de citaten die we op 
www.hookers.nl zagen (zie bijlage). 
 
Een prostituee die een raam huurt moet eerst de huurprijs terugverdienen voordat zij er zelf 
iets aan overhoudt, per dagdeel zal ze gemiddeld vier á vijf klanten moeten bedienen om 
de huur te kunnen betalen. Pas daarna verdient ze zelf. Er is weinig bereidheid onder deze 
groep prostituees om zich te laten registreren en belasting te betalen.  
Uit onderzoek van het Scharlakenkoord die 892 raamprostituees hiernaar hebben 
gevraagd, bleken er slechts 19 prostituees te zijn die aangaven eventueel bereid te zijn 
zich te laten registreren. Slechts een klein deel van deze vrouwen was bekend dat het 
bordeelverbod was opgeheven. Vrijwel geen enkele ondervraagde prostituee was op de 
hoogte van regelgeving en wetsverandering. Verslaafde prostituees werken soms al voor 5 
euro als de nood hoog is en dakloze jongens worden vaak in ruil voor overnachting of luxe 
goederen in natura uitbetaald. 
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Hoofdstuk 2 
 
De positie van de prostituee 
Hoewel de wet die het bordeelverbod ophief, bedoeld was om de positie van prostituees te 
verbeteren, blijkt nu dat slechts een klein deel van de prostituees gemotiveerd is om 
geregistreerd te worden. Het merendeel is dat niet van plan (ook niet bij garanties op 
geheimhouding) om belasting te betalen. 15   
 
In het debat over de opheffing van het bordeelverbod bleek dat slechts iets minder dan de 
helft van de prostituees zegt liever met het werk te willen stoppen.16

Het is de verantwoordelijkheid van de lokale overheid om die groep op te sporen, te 
ondersteunen en te begeleiden naar ander werk. De prostituees kunnen zelf stappen 
zetten met ondersteuning van de opvangvoorziening en de reguliere 
hulpverleningsinstellingen, zoals maatschappelijk werk, verslavingszorg, CWI en 
schuldsanering. Prostituees kunnen net als andere burgers hier een beroep op doen. De 
ontwikkeling van uitstapprogramma’s wordt gesubsidieerd met tijdelijke subsidies. Deze 
projecten staan deels op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 17

  
In de praktijk blijkt echter dat het voor prostituees niet eenvoudig is om uit de prostitutie te 
stappen. Velen die het probeerden, keerden vaak weer terug vanwege schulden die 
afgelost moesten worden, omdat ze geen ander werk of huisvesting konden vinden, of 
vanwege taalbarrières of hun illegale status. 
De verschillende overheidsinstanties werken slecht samen en in een aantal gevallen 
werken ze elkaar zelfs tegen. Daarnaast is er geen aandacht voor het resocialisatieproces  
dat uitstappende prostituees moeten doormaken.  
 
Amsterdam beschikt tot op de dag van vandaag niet over laagdrempelige 
uitstapmogelijkheden en maakt geen gebruik van de subsidies die voor dit doel zijn 
gereserveerd door Den Haag. Wel organiseren een aantal organisaties inmiddels zelf 
uitstapprojecten. Zo heeft het Scharlakenkoord een subsidieverzoek ingediend voor een 
uitstapproject. In Zuid-Oost is op initiatief van deelraadslid Yvette Lont van de Christen 
Unie een internaat voor 17 verslaafde prostituees van buiten Amsterdam opgezet. 
Dominee Tom Marfo organiseert in de Bijlmer opvang en uitstapmogelijkheden voor 
Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel. Deze organisaties werken allemaal vanuit een 
levensbeschouwelijke visie. Niet iedere prostituee wil op basis van een dergelijke visie de 
mogelijkheid krijgen om onder begeleiding uit te stappen. HVO-Querido, AMOC  en een 
aantal andere organisaties doen aan tijdelijke (crisis)opvang, maar hebben geen 
uitstapprogramma’s. Zij bedienen specifieke doelgroepen, zoals slachtoffers van 
mensenhandel en verslaafde prostituees en jongensprostituees.  
 
Illegale prostituees 
In heel Nederland zijn 15.000 tot 20.000 prostituees actief waarvan meer dan de helft van 
buitenlandse afkomst is. In Amsterdam schat men dat 8000 tot 10.000 prostituees actief 
zijn. Een deel komt uit landen van buiten de Europa. Een deel daarvan heeft een 
verblijfstitel waarbij arbeid is toegestaan. Het grootste deel is echter illegaal.  
 
De zwakke positie van buitenlandse vrouwen en mannen in de landen van herkomst maakt 
hen voor de prostitutie-economie aantrekkelijk. Als gevolg van economische dwang 
kwamen er de afgelopen jaren een onevenredig groot aantal werkplekken bij die 
ingenomen werden door deze (illegale) buitenlandse vrouwen en mannen. Illegaal 

                                                 
15 Escort in Amsterdam 2000, Eysink Smeets & Deetman  
16 Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003,25 437, nr.30 pag.11 
17 Tweede kamer, vergaderjaar 2003-2004, 25437, nr. 44, pag.9 
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werkende prostituees zijn bereid of gedwongen tegen lage prijzen en onder slechte 
omstandigheden te werken. 
 
Veel situaties die in principe binnen artikel 250a van het Wetboek van Strafrecht vielen, 
werden afgelopen jaren gedoogd. Alleen in uitzonderlijke situaties werd opgetreden. 
Overigens kan de politie alleen optreden na aangifte en juist in de prostitutiebranche is de 
aangiftebereidheid zeer laag.  
 
Het is een feit dat illegale prostituees al jarenlang het merendeel van de aanbodzijde van 
de prostitutiemarkt uitmaken. De meeste zijn vrouw. Naar schatting zijn er 10% mannen. 
Het aantal minderjarigen in Nederland wordt geschat op 1500 tot 2000. (Terre des 
Hommes-rapport  en 2e en 3e rapportage Nationaal Rapporteur Mensenhandel). Het is op 
basis van deze onderzoeken niet mogelijk om een schatting te maken van het aantal 
minderjarigen in de prostitutie dat actief is in Amsterdam. In het genoemde rapport lezen 
we dat  minderjarige Nigeriaanse meisjes in clandestiene Nigeriaanse bordelen in 
Amsterdam Zuidoost vastgehouden werden waarbij klanten via tussenpersonen geworven 
werden. De leeftijd van de meisjes varieerde van 13 tot 18 jaar. De meisjes zijn door 
landgenoten geronseld bij asielzoekerscentrum of in het land van herkomst. 
 
Verslaafde prostituees 
Verslaafde prostituees vormen weer een aparte groep. Het leven van deze vrouwen wordt 
getekend door geweld, lichamelijke en of geestelijke mishandeling, verkrachting en 
financiële uitbuiting. Velen zijn zwaar getekend door de gevolgen van intraveneus gebruik, 
zowel lichamelijk als psychisch. De komst van base-coke en het ongecontroleerde gebruik 
resulteren in verlies van decorum, regressie en maatschappelijke teloorgang.18  
 
Uit onderzoek blijkt dat heroïneprostituees vaker slachtoffer zijn van geweld dan niet 
verslaafde collega’s. Zo is 69% van de verslaafde prostituees wel eens slachtoffer van 
verkrachting geweest tegen 18% van de niet verslaafden. Zo’n 72% van de verslaafden 
heeft te maken met lichamelijk geweld tegen 9 % van de niet-verslaafden. 54% van de 
verslaafden is aangevallen met wapens tegen 27% van de niet-verslaafden. 92% van de 
verslaafden heeft een trauma opgelopen door het werk dat ze doen tegenover 46% niet-
verslaafden. 85% van de nieuwe wet en snelle veranderingen in de samenleving zoals de 
komst van internet en 06-lijnen is er een verschuiving gaande van zichtbare naar 
onzichtbare vormen van prostitutie en kent een eigen dynamiek. Het speelt zich af op vier 
circuits.  
 
De eerste groep zijn de "pseudo's". Dit zijn jongens die vooral op het beroven en rammen 
van homomannen uit zijn. Het speelt zich af in parken en op parkeerplaatsen. Dit soort 
jongens is intussen zeldzaam geworden, omdat de politie homo’s beter beschermt en 
homo's minder aarzeling tonen om aangifte van beroving en agressie te doen.  
 
De tweede groep bestaat uit zogenaamde “scharrelaars” die op straat of vanuit bars 
opereren. Voor hen biedt prostitutie één van de mogelijkheden om geld te verdienen. Vaak 
zijn ze kleine criminelen die daarnaast stelen, inbreken of in drugs handelen. Ook jonge 
illegalen of dakloze jongens verdienen bij met prostitutie. Marokkaanse jongens en Oost-
Europeanen zijn bij deze groep oververtegenwoordigd. 
 
De derde groep bestaat uit “gelegenheidsprostituees” die soms dezelfde plekken 
frequenteren, soms in bordelen werken. Ze leiden een dubbelleven. Het kan gaan om 
scholieren of studenten en jongeren die prostitutie in de avond of het weekeinde erbij doen.  
 
                                                 
18 Jaarverslag 2003, AMOC-DHV 
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Pas de vierde groep omvat de jongens en mannen die van prostitutie hun werk maken. Zij 
zijn de professionelen die een carrière opbouwen met homoseks en meestal werken in 
escort- en bordeelsector. Hun professionaliteit drukt zich uit in hun gezondheidsbesef, 
spaarzin, zakelijke maar sociale aanpak. Maar weinigen doen dit jarenlang dag in, dag uit. 
Voor een jongensprostituee die de 25 is gepasseerd, zijn de vooruitzichten in de prostitutie 
mager.  
 
Men schat dat er zo’n 1000 jongensprostituees actief zijn in Amsterdam. Bijna de helft van 
de jongens is al voor hun zestiende in de prostitutie begonnen. In alle onderzoeken viel op 
dat de verhouding tussen aanbod en vraag nogal scheef is. Vaak zijn op de 
prostitutieplekken meer jongens dan klanten aan te treffen. Dit drukt de prijs. 19  
 
In de afgelopen twee jaar is in de jongensprostitutie het aantal Oost Europeanen sterk 
gestegen. Veel Oost-Europeanen zijn met sterke schaamtegevoelens belast. Op prostitutie 
en homoseksualiteit rust nog steeds een groot taboe. Dit leidt niet alleen tot 
identiteitsproblemen en schaamte, maar ook tot een verwrongen beeld over West Europa. 
Dit heeft weer een groot wantrouwen ten opzichte van de hulpverlening tot gevolg. Ook is 
het druggebruik onder jongens uit Oost Europa is gestegen. 20  
 
Transgenders 
Een zekere groeisector lijkt de prostitutie door transgenders te zijn. Ook voor deze groep is 
het lastig te meten hoeveel transseksuelen, travestieten en transgenders actief zijn in 
Amsterdam. In een onderzoek van de GG&GD en Stichting SOA-bestrijding wordt het 
aantal geschat op een paar honderd. Het merendeel is man noch vrouw en is niet verslaafd 
aan drugs. Bovendien verblijft het gros illegaal in Nederland, een land waar ze makkelijk 
geld voor 'de operatie' kunnen verdienen en dat bovendien een tolerant klimaat heeft. Een 
gevolg van de illegaliteit is onder meer een verhoogd risico op ziektes en infecties. Niet 
zelden is er sprake van gedwongen prostitutie. Slechts een kleine groep werkt in clubs, 
privé-huizen en voor escortservices. Verschillende organisaties zetten zich in voor 
transseksuelen en transgenders die zich prostitueren.  
 
Er zijn twee onderzoeken verschenen naar HIV-besmetting bij transseksuelen en 
transgenders die prostitueren. Het ene onderzoek, gebaseerd op tests onder 55 
prostituees, van wie 25 transgender, kwam uit op 24 procent. De Amsterdamse GG&GD 
kwam bij 17 transgenders uit op twee HIV-geïnfecteerden, ofwel 9 procent.  
 
Meer dan tien jaar geleden begon een handjevol Thaise transseksuelen in Nederland in de 
prostitutie te werken. Inmiddels is ongeveer 5 procent van de prostituees transseksueel, 
transgender of travestiet. In Amsterdam zijn vooral veel Latijns-Amerikaanse transgenders 
in de prostitutie werkzaam. Sinds enkele jaren worden er ook meer prostituees uit het 
Oostblok gesignaleerd. Een klein groepje is afkomstig uit Afrika en een enkeling uit 
Nederland.  
 
Waar aanbod is, is ook vraag, is de algemene verklaring voor deze groeiende groep 
prostituees. Dit in tegenstelling tot andere vormen van prostitutie waar de vraag juist het 
aanbod bepaald. 
 
Verharding in de prostitutie  
Vrijwel alle prostituees klagen over de verharding in de branche. Door de komst van 
internetsites met harde porno vertonen klanten meer experimenteergedrag. De gemiddelde 
leeftijd van de klant wordt lager. Klanten stellen steeds vaker onredelijke eisen aan 

                                                 
19  In de bisnis. Professionele jongensprostitutie in Amsterdam, Arnhem.  S van der Poel: Gouda, Quint, 1991. 
20  Jaarverslag AMOC 2003. 
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prostituees. Ondanks voorlichting over de vele gezondheidsrisico’s zijn er altijd klanten die 
druk uit oefenen om geen condoom te gebruiken. Op de website www.hookers.nl geven 
klanten elkaar zelfs advies waar welke prostituee werkt en welke prostituee bereid is tegen 
betaling het zonder condoom te doen. 
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Hoofdstuk 3 
 
Mensenhandel, voodoopraktijken en minderjarige prostituees 
In een gesprek met dominee Tom Marfo, die slachtoffers van mensenhandel opvangt en 
ondersteunt, werd ons duidelijk dat diverse georganiseerde netwerken van 
menshandelaren actief is binnen en buiten Amsterdam. Deze netwerken opereren in 
Europa of zelfs wereldwijd.  
 
Tom Marfo begeleidt voornamelijk meisjes en vrouwen van Afrikaanse komaf die 
gedwongen worden te werken in de prostitutie. Deze vrouwen hebben hun eigen 
problematiek en zijn voor hulpverleners moeilijk benaderbaar. Veel meisjes hebben een 
voodooritueel ondergaan. Er is hun wijs gemaakt dat stoppen met werken de dood tot 
gevolg heeft. Illegale meisjes zijn daardoor doodsbang en durven geen aangifte te doen. 
Vaak weten ze zelf niet dat ze slachtoffer van mensenhandel zijn en gebruik kunnen 
maken van de B9 regeling. Voor deze meisjes is er geen uitzicht op een beter leven. Zij 
moeten eerst torenhoge schulden terugbetalen aan de mensenhandelaar en moeten 
werken onder erbarmelijke omstandigheden. De voodoopraktijken zijn bij westerse 
hulpverleners en gezagdragers onbekend. De hulpverlening en gezondheidszorg is voor 
hen niet toegankelijk.  
 
Inmiddels heeft Tom Marfo op eigen initiatief en zonder subsidie tegen de stroom in toch 
een aantal opvanghuizen weten te realiseren. Maar dat zijn bevindingen slechts het topje 
van de ijsberg zijn, werd duidelijk na het lezen van het rapport van De Nationale 
Rapporteur Mensenhandel. Zij geeft in de derde rapportage de herkomstlanden weer. De 
minderjarigen zijn afkomstig uit Azië, China, Afrika en Oost Europa. Daarnaast zijn ook 
meisjes met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Nederlandse achtergrond slachtoffer. In 
de rapportage zijn ook de aantallen minderjarigen in kaart gebracht. 
 
De Stichting tegen Vrouwenhandel (STV), die belast is met de centrale aanmelding en 
registratie van slachtoffers van mensenhandel, heeft in 2004 meer aanmeldingen verwerkt 
dan het jaar ervoor. In 2004 zijn er 405 aanmeldingen geregistreerd. In 2003 betrof het 257 
meldingen. Dit is een stijging van 158%! De STV verklaart bovendien dat lang niet alle 
slachtoffers worden geregistreerd. De groep zou nog wel eens aanzienlijk groter kunnen 
zijn. Het bieden van hulp aan de slachtoffers vergt specifieke deskundigheid die op dit 
moment niet altijd aanwezig is. STV werkt voortdurend aan verbetering van het opvang- en 
begeleidingsproces voor slachtoffers van mensenhandel. 
 
Meer aandacht voor mensenhandel 
De voornaamste reden voor de grote groei van het aantal geregistreerde slachtoffers is dat 
mensenhandel meer aandacht heeft gekregen, niet alleen van de politiek, maar ook van 
betrokken organisaties in de opsporing en die een rol spelen bij de signalering van 
mensenhandel. Daarnaast is de samenwerking tussen ketenpartners verbeterd en het 
belang van centrale registratie van slachtoffergegevens wordt onderkend. Daardoor zijn er 
meer gegevens over slachtoffers gemeld bij Stichting tegen Vrouwenhandel.  
 
Bij de opvang en begeleiding van slachtoffers zijn veel knelpunten. In totaal deden in 2004 
90 vrouwen één of meerdere keren een beroep op de opvangvoorzieningen. Het bleek wel 
goed mogelijk om binnen afzienbare tijd een opvangplek voor de slachtoffers te vinden, 
maar de verblijfsduur in de opvang werd steeds korter. Hierdoor moesten slachtoffers 
steeds vaker verhuizen. Reden hiervoor is onder meer de complexe problematiek van 
slachtoffers van mensenhandel en het veelal ontbreken van een toekomstperspectief. 
Om deze slachtoffers op een goede manier te begeleiden is zeer specifieke deskundigheid 
en ervaring nodig. Deze deskundigheid is niet altijd aanwezig bij de verschillende 
instellingen. 
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In 2004 is opnieuw gebleken dat procedures rondom het verkrijgen van een tijdelijke 
verblijfstatus en het uitreiken van pasjes en sofi-nummers aan slachtoffers van 
mensenhandel nog altijd niet vlekkeloos verlopen en het niet altijd duidelijk is bij welke 
instantie de verantwoordelijkheid ligt. Het gevolg is dat slachtoffers geweigerd worden door 
de opvang, geen huursubsidie kunnen aanvragen of zich niet kunnen verzekeren. Ook is er 
weinig aandacht voor de positie van kinderen van slachtoffers van mensenhandel. 20% 
van de slachtoffers heeft kinderen. Deze zijn vaak niet aangemeld of geregistreerd 
waardoor ze geen recht op voorziening hebben en niet verzekerd zijn tegen ziektekosten. 
De Stichting tegen Vrouwenhandel werkt met haar samenwerkingspartners aan een 
opvangmodel waarbij in de verschillende opvangbehoeften kan worden voorzien en 
bundeling van expertise mogelijk is.  
 
Groep slachtoffers van loverboys groeit 
Van de 405 aangemelde slachtoffers van mensenhandel zijn 51 mensen slachtoffer van 
loverboys. De meeste slachtoffers hebben de Nederlandse nationaliteit. Daardoor staat 
voor het eerst Nederland als nationaliteit van de slachtoffers op de eerste plaats. Bijna de 
helft van de slachtoffers van loverboys heeft in 2004 aangifte gedaan. Dat is opmerkelijk 
omdat deze groep vaak veel moeite heeft om te erkennen dat zij slachtoffer geworden zijn. 
Behalve Nederland, staan Bulgarije, Roemenië, Nigeria en Rusland in de top 5 van 
herkomstlanden van slachtoffers.  
De jeugd- en zedenpolitie in Amsterdam melden dat de afgelopen periode 48 zaken van 
mensenhandel zijn aangegeven. Omdat de escortbranche zich aan elke vorm van controle 
onttrekt, bestaat het vermoeden dat minderjarige en illegale prostituees vooral in die 
branch werken. 
 
Amsterdam een groot netwerk van vrouwensmokkelaars opgerold. De slachtoffers, 
vrouwen in de leeftijd tussen de 15 en 25, werden uit Oost Europese landen gelokt en hier 
gedwongen om als prostituee aan het werk te gaan. De politie heeft behalve de 
hoofdverdachte ook zeventien handlangers aangehouden. Ook de 36-jarige vrouw van de 
subsidies die voor de klantenkring, die honderden mannen telde. De politie bekijkt nog wat 
ze met de 29 slachtoffers, onder wie zes minderjarigen, moet doen’. 21

 
De meeste organisaties die niet specifiek gericht zijn op hulpverlening aan minderjarigen in 
de prostitutie, lijken incidenteel met minderjarige prostituees in aanraking te komen. Maar 
ze vermoeden dat het aantal minderjarigen groter is dan zij op basis van hun jaarcijfers 
registreren. Het overgrote deel van de organisaties ervaart minderjarigen in de prostitutie 
als een probleem dat specifieke aandacht behoeft. Duidelijk is dat de aandacht voor de 
problematiek groeiende is in Amsterdam. Het is echter de vraag of er daadwerkelijk sprake 
is van een groter wordend probleem of dat deze toename gebaseerd is op een grotere 
aandacht voor en bekendheid met het probleem, waardoor signalering en herkenning 
toenemen. 
 
Verslaafde prostituees 
 
Volgens een evaluatie van het WODC bestaat bij de meeste gemeenten die vergunningnen 
afgeven slechts een globaal beeld van de aantallen prostituees die werkzaam zijn in de 
seksinrichtingen binnen hun gemeentegrenzen. GGD’s geven aan geen taak te hebben in 
het houden van zicht op vormen van prostitutie van minderjarigen. Zij zien dit primair als 
een taak van de politie. 22

Er lijkt dan ook nauwelijks sprake te zijn van een behoorlijke controle vanuit de gemeente 
bij raambordelen of bij privé-clubs. Als die er wel is, concentreert men zich op legale 

                                                 
21 Het Parool, 25-04-2005  
22 Minderjarigen in de prostitutie in Nederland, een quick scan, ECPAT aug. 2003  
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bedrijven en laat het illegale deel van de sector met rust. Hulpverleners en 
belangenorganisaties hebben veelal geen toegang tot de raambordelen en de clubs. De 
informatie waarover de belastingdienst beschikt wordt niet gedeeld met de politie.  
 
De belangenvereniging voor prostituees De Rode Draad meldt in hun jaarverslag van 2004 
dat toegang tot de clubs vaak wordt geweigerd. Bij clubs en privé-huizen waar ze wel 
werden toegelaten troffen ze mistanden aan. Zij bezochten een huis waar de werkende 
vrouwen 12 uur aanwezig moesten zijn en niet naar buiten mochten. Zij krijgen veel 
klachten over de afwezigheid van contracten bij de raamexploitanten. Het wil nog wel eens 
gebeuren dat raamexploitanten alleen voor zes dagdelen een raam willen verhuren tegen 
hoge prijzen. Hierdoor worden prostituees gedwongen langer te werken dan ze 
aanvankelijk van plan waren of aankunnen. De verhuur van handdoeken en andere 
faciliteiten is meestal niet in de huurprijs inbegrepen. Als de prostituees al bonnen krijgen, 
zijn die vaak voor een bedrag dat aanzienlijk lager ligt dan de werkelijke huur.  
 
 
Souteneur, pooier, loverboy of mensenhandelaar? 
Souteneurs zijn meestal mannen, maar soms ook vrouwen. Souteneurs leven van de 
inkomsten van hun vrouw(en) en of man(nen). Soms wordt bescherming geboden tijdens 
het werk, maar er zijn ook souteneurs die thuiszitten. Het meedelen van de inkomsten 
hoeft op zich geen strafrechtelijk karakter te hebben. Het komt echter voor dat de 
souteneur ‘zijn’ vrouw tot prostitutie dwingt of druk op haar uitoefent als het gaat om de 
omvang van de inkomsten. Souteneurschap dat neerkomt op het organiseren van de 
arbeid en het innen van inkomsten kan neer komen op mensenhandel. Souteneurs zijn er 
genoeg, maar de politie kan ze niet aanhouden en controleren omdat met de nieuwe 
wetgeving van 2000 souteneurschap uit de strafwet is geschrapt! Men kan alleen optreden 
wegens andere vergrijpen en dan gaat het vooral om geweldpleging. Een regelmatig 
terugkerend verhaal is dat de politie is aangewezen op aangifte van het slachtoffer. 
 
Op de Wallen heeft het wijkteam kans gezien om een fotoboek samen te stellen met ruim 
zeventig ‘koppen’ van pooiers waarvan zij de identiteit vast heeft kunnen stellen. Deze 
foto’s zijn de oogst van het afgelopen half jaar. In de map ‘geweldplegers’ zitten 76 koppen. 
Het is geen officieel bestand, maar verzameld in het kader van het idee ‘ken je wijk’. Iedere 
keer dat de politie een pooierachtig type waarneemt die zij nog niet kent, wordt er een 
praatje gemaakt en worden de personalia opgenomen. Op het bureau worden de 
antecedenten nagetrokken. Als er justitiële documentatie over hen is wat betreft 
gewelddadigheid, worden ze in het boek opgenomen. Het zijn dus allemaal mannen die bij 
de prostitutie zijn betrokken en die tenminste voor hard geweld (delicten die, indien 
bewezen, een vrijheidsstraf van vier jaar of meer zouden hebben opgeleverd) gearresteerd 
zijn geweest. De foto’s worden ook gebruikt bij zogenaamde foslo’s: Oslo-confrontaties per 
foto.  
 
Wie zijn die 76 mannen? Er zijn vier mannen afkomstig uit Duitsland, één uit Turkije en de 
rest komt uit Nederland. Als vestigingsplaats is Den Haag nummer één met zestien 
mannen, dan volgt Rotterdam met vier en de rest komt uit kleinere provinciesteden uit het 
hele land. Van zeven mannen zijn de woonplaatsen onbekend. Dan is er een categorie van 
zeventien mannen waarvan alleen bekend is dat hun laatst bekende woonplaats 
Amsterdam was, maar volgens de ervaring van de teamleden komen ze vrijwel allemaal 
van daarbuiten. Deze mannen hebben gemeen dat ze allen gewelddadig tot zeer 
gewelddadig zijn en zonder uitzondering hebben ze een lange lijst criminele antecedenten: 
vrijwel altijd gewelddelicten, moord, doodslag, bedreigingen en uiteraard uit het begin van 
hun criminele carrières allemaal diefstal. Loverboys of souteneurs maken zich ook wel 
schuldig aan afpersing. Dan gaan ze bij een onbeschermd meisje naar binnen en nemen 
haar sofi-nummer of verblijfsvergunning in en dan kan zo’n meisje geen kant meer uit. Het 
verloop van de loverboys is groot, ze brengen ‘hun’ meisjes naar andere steden in het land 
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en er is ook een levendige uitwisseling met Antwerpen (als enige plaats in België omdat 
het Schipperkwartier op de Wallen lijkt). Ten slotte tellen we speciaal het aantal blanke, 
autochtone Nederlanders onder de 76. Het zijn er niet meer dan drie.(..)  
‘De pooiers van de Wallen zijn wel harder en jonger dan twintig jaar geleden. Dat is het 
verschil. En er is nog een sterk contrast met de jaren tachtig: er zijn nu meer pooiers dan 
junks in de wijk.’23  
 
Criminaliteit  
Amsterdam heeft het grootste aanbod van prostitutiebedrijven in Nederland en daarbij vind 
je alle randverschijnselen en vormen van overlast die veroorzaakt worden door criminaliteit 
die gelieerd is aan de prostitutie. Van kleine criminaliteit tot de zware georganiseerde 
misdaad zoals drugs, mensen- en wapenhandel, gewelduitbuiting, illegaliteit, fraude, 
witwaspraktijken, gok- en drugsverslaving tot vervaardigen van kinderporno aan toe. 
Probleem is dat ondanks de opheffing van het bordeelverbod een deel van de 
prostitutiebranche in meer of mindere mate gelieerd blijft aan al deze criminele activiteiten.  
 
Onduidelijk is hoeveel de stad Amsterdam verdient aan de prostitutiebranche “de wallen 
als toeristisch trekpleister”. Zeker is dat er gigantische bedragen in de prostitutiebranche 
omgaan, waarvan een percentage voor belastingen en premies moeten worden 
afgedragen. Maar of dat laatste gebeurt, is weer een tweede natuurlijk. 
Onduidelijk is ook hoeveel materiële schade de stad Amsterdam ondervindt. De 
prostitutiebranche is in feite decennia lang een illegale economie geweest, met weinig 
banden met het maatschappelijk proces. Praktisch op alle zaken wijkt de gang van zaken 
in de prostitutie van de gebruikelijke af. 
 
Het ontbreekt de gemeente vaak aan bestuurlijke instrumenten om de groei van de 
(illegale) sector binnen de perken te houden.  
De ontwikkelingen op internet gaan bijzonder snel. Dat geeft zeker de prostitutiebranche de 
gelegenheid om anonieme escortservices en diensten aan te bieden. Stonden vroeger 
prostituees op zichtbare vindplaatsen op straat of achter het raam, nu staan ze op websites 
en zijn te vinden via chatrooms. Op internet zijn veel gewelddadige websites te vinden. 
Deze websites roepen regelrecht op tot geweld tegen vrouwen en kinderen. Zo verheerlijkt 
de website www.onderdwang.nl verkrachting, andere sites promoten seks met dieren of 
minderjarigen. Ook de illegale escorts opereren via internet. Veelal zijn de sites zeer 
racistisch van toon. Klanten bestellen via  speciale klantensites datgene wat zij willen, van 
minderjarigen tot en met bejaarden. Ook schuwt men niet elkaar tips te geven waar seks is 
te bedrijven zonder condoom, met zwangere vrouwen of zo jong mogelijke meisjes. De site 
www.hookers.nl is daar  een goed voorbeeld van. Overigens tipt men elkaar op deze site  
ook op de plaatsen in het buitenland, daarbij geeft men aan met welke reisbureaus  en 
hotels ze zo voordelig mogelijk alle sekswensen in vervulling kunnen laten gaan. Daarmee 
gaat men geheel voorbij aan het feit dat in het buitenland (minderjarige)prostituees worden 
uitgebuit.  
Behalve dit soort websites biedt internet ook de mogelijkheden voor crimineel gebruik, van 
mensenhandelaren en distributeurs van kinderporno. Met de komst van internet is er een 
duidelijke verschuiving van zichtbare naar onzichtbare vormen van uitbuiting van prostitutie 
gaande.  
Bij de politie en nationale recherche houdt men zich niet bezig met actieve opsporing van 
dit soort sites. Dit komt omdat de ontwikkelingen nieuw zijn en omdat er geen capaciteit 
voor is, maar ook omdat aanpakken van harde pornosites niet tot prioriteit is aangemerkt. 
Daarbij komt dat de politie op basis van aangifte in actie komt, maar juist in deze branche 
ontbreekt het aan aangiftebereidheid. Wel is eerder kinderporno aangemerkt als prioriteit. 

                                                 
23 Rapport ‘Loverboys of modern pooierschap’, Prof. Dr. Bovenkerk 
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Dat heeft er toe geleid dat er een meldpunt is ingesteld. Dat leidde weer tot aangiftes. Dat 
bevestigt hoe belangrijk het is dat er actief beleid op dit gebied ontwikkeld moet worden.  
 
Meldpunt kinderporno. 
In 2004 ontving het Meldpunt 6.322 meldingen (ter vergelijking: in 2003 waren dat 5.999 
meldingen) die hebben geleid tot 4.765 aangiftes van kinderporno aan het KLPD én 
buitenlandse meldpunten (3.914 aangiftes in 2003). Het totaal aantal meldingen ten 
opzichte van 2003 is met ruim 5% gestegen en het totaal aantal aangiftes met ruim 20%. 
Verhoudingsgewijs is er dus bij de meldingen vaker sprake geweest van kinderporno. Dit 
werd vooral veroorzaakt door de enorme toename van spam met kinderpornografische 
inhoud. Alle aangiftes betroffen verspreiding van  kinderporno volgens het Nederlandse 
Wetboek van Strafrecht, artikel 240b. Het Meldpunt deed 107 keer aangifte. Hieruit zijn 
ruim 60 zaken bij justitie voorgekomen. De meeste meldingen in 2004 hadden nog steeds 
betrekking op afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen op buitenlandse sites. Het 
aantal meldingen over spam met kinderpornografische inhoud is ruim verviervoudigd ten 
opzichte van 2003. Vaak zijn er al voorbeeldfoto’s van kinderporno bijgesloten en staat in 
de e-mail een verwijzing naar een website met afbeeldingen van seksueel misbruik van 
kinderen. 
 
Het Internet is voor de gebruiker in het algemeen een ‘schijnbaar’ veilige en soms 
goedkope en makkelijke manier om aan kinderpornografie te komen. Het gaat hier zowel 
om mensen die op zoek zijn naar seks en alles uit willen proberen, dus ook  kijken naar 
beelden van pubers en adolescenten, als om mensen die een specifieke voorkeur hebben 
voor seks met kinderen, met name kinderen die nog niet in de puberteit zijn. Op het 
internet hebben zich internationale netwerken van mensen gevormd die behoefte hebben 
aan beelden van seks met kinderen en die deze beelden ook met elkaar uitwisselen. 
Internet heeft het mogelijk gemaakt dat een ‘vrije’ uitwisseling van gedachten en 
beeldmateriaal binnen de ‘veilige’ grenzen van gelijkdenkende haast anoniem en op grote 
schaal kan plaatsvinden. Een dergelijk netwerk biedt de deelnemers een bevestiging van 
hun seksuele voorkeur of vervulling van hun actuele seksuele behoeften, zonder dat 
buitenstaanders zich er mee kunnen bemoeien of er weet van hebben. Internet wordt ook 
gebruikt én misbruikt als mogelijkheid contacten te leggen met kinderen, via bijvoorbeeld 
chatboxen. Dit hoeft niet te leiden tot seksueel misbruik, hoewel het regelmatig voorkomt 
dat op deze manier kinderen geworven worden. Dit wordt ook wel ‘hawking’ genoemd. ‘De 
computer is onderdeel van het alledaagse leven van een kind. Het kind  computert in de 
woon- of slaapkamer, plaatsen waar kinderen zich op hun gemak voelen en veel van 
zichzelf kunnen prijsgeven aan mogelijk de verkeerde  personen’, aldus John Carr, Internet 
consultant bij het National Childrens Home, Action for Children.  
De primaire slachtoffers van kinderporno zijn uiteraard de seksueel misbruikte kinderen 
van wie afbeeldingen worden verspreid. Bij de productie zijn zij misbruikt en door de 
verspreiding van het materiaal worden zij steeds weer gereduceerd tot lustobject. 
Kinderporno schaadt niet alleen fysiek maar ook (lang) daarna in geestelijk opzicht. Een 
foto blijft namelijk voor altijd op het Internet en/of in de collectie van een verzamelaar van 
kinderpornografie. 24  

 

                                                 
24 Jaarverslag 2004 melpunt kinderporno. 
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Hoofdstuk 4 

Prostitutie en gezondheidszorg 
In de afgelopen veertig jaar is prostitutie in Nederland geïnternationaliseerd. In de jaren 
zestig waren het voornamelijk Nederlandse vrouwen. In de jaren zeventig vooral vrouwen 
uit Zuidoost Azië (Thailand en Filippijnen). In de jaren tachtig uit Latijns Amerika, Cariben 
en Sub Sahara Afrika. En sinds het einde van de jaren tachtig zien we vooral vrouwen uit 
Oost- en Centraal Europa.  
De internationalisering van prostitutie heeft vergaande gevolgen voor de bestrijding van 
SOA en Aids gehad. Informatie kon niet langer in het Nederlands alleen gegeven worden 
maar moest ook vertaald worden in andere talen. Bovendien moesten er ook voorlichters 
uit die culturen worden geworven en ingezet. 

Naar schatting is tien procent van de prostituees afhankelijk van drugs. Zij worden 
aangetroffen in 12 van de 18 regio’s. In deze 18 regio’s wordt geschat dat er 1300 
prostituees werkzaam zijn: 1025 vrouwen, 260 jongens en mannen en de rest 
transseksuelen. Door hun verslaving zijn ze in de prostitutie terecht gekomen. 
 
Interviews prostituees over ziektes en gezondheid door GG&GD 
Tussen 1995 en 1998 zijn er in totaal 2800 prostituees in raambordelen (wallen) door de 
vertrouwenspersoon van de GG&GD gesproken. De GG&GD heeft interviews afgenomen 
met voornamelijk Nederlandse en Afrikaanse vrouwen. Daarnaast is ook met Latijns 
Amerikaanse en Oost Europese prostituees gesproken, waaronder 21 transseksuelen. 
Meer dan de helft van de geïnterviewden was jonger dan 25 jaar (voornamelijk 
Nederlandse, Oost Europese en Afrikaanse vrouwen). Meer dan een derde werkte korter 
dan een jaar. Ongeveer een derde gaf aan langer dan drie jaar te werken. Er waren ook 
negentienjarige bij die aangaven al vanaf hun 15e te werken. 
 
Een groot deel van de vrouwen gaf aan geen ziektekostenverzekering te hebben. Slechts 
22 van de 100 waren verzekerd. Degenen die niet verzekerd waren, kochten medicijnen 
zonder een doktersrecept bij apotheken in België of ze kregen het thuisgestuurd. Anderen 
maakten gebruik van de beschikbare gratis gezondheidszorg en weer anderen betaalden 
contant voor gezondheidszorg. 28 Vrouwen gaven aan anticonceptie te gebruiken. 37 
Vrouwen gaven aan het gebruik van condooms voldoende te vinden. En ondanks het feit 
dat er vaak ongelukken gebeurden met condooms en de vrouwen zwanger raakten of dat 
zij uit voorzorg antibiotica innamen gaven ze aan geen behoefte te hebben aan gebruik van 
anticonceptie. In 35 gevallen was anticonceptie niet toe te passen: 14 mannen en 21 
transseksuelen. 

Gezondheidsrisico‚s voor prostituees 
De gezondheidsrisico’s voor prostituees zijn: ongeplande zwangerschap en SOA- en HIV- 
besmetting. Hoewel alle geïnterviewde vrouwen aangaven altijd condooms te gebruiken 
kwam het ook vaak voor dat vrouwen aangaven wel eens zwanger geraakt te zijn of zich 
zelf antibioticum toe te dienen. Hieruit kan worden vastgesteld dat het condoomgebruik 
lager is dan dat de vrouwen beweren. Veel van deze vrouwen informeerden naar andere 
werkmogelijkheden of mogelijkheden om een opleiding te volgen. Sommigen keerden terug 
naar het land van herkomst, maar kwamen snel terug vanwege de hopeloze economische 
situatie aldaar. De meeste prostituees zijn zich bewust van de risico’s met betrekking tot 
SOA en HIV. Geld, alcohol of drugs zijn de meest genoemde oorzaken voor het niet 
gebruiken van condooms. In sommige gevallen gingen vrouwen er van uit dat hun klanten 
‘nette heren’ waren en daardoor dus ook schoon en vrij van ziektes.  
De indruk bestaat dat bordeeleigenaren goede condooms verstrekken. Behalve in de 
gevallen waarin vrouwen vaginale condooms gebruiken voor anale seks. Vrouwen weten 
vaak niet wat ze moeten doen als er een ongeluk gebeurd is met het condoom. Ze nemen 
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dan maatregelen als het reinigen van de vagina met vloeistof, zeep of crème. Bordelen zijn 
lucratieve markten voor verkoop van dit soort middelen. In enkele gevallen gebruikten de 
vrouwen ook sponsen met antibacteriële of antivirus crèmes. In de groepsgesprekken was 
het gebruik van anticonceptie een heet hangijzer. Niet alle vrouwen namen het gebruik van 
anticonceptie als bescherming tegen zwangerschap serieus, omdat zij dachten voldoende 
te hebben aan condooms. Onder de buitenlandse vrouwen is de ‘morning after pil’ niet 
goed bekend.  
 
Met ingang van 1998 worden hepatitis B vaccinaties gratis verstrekt aan prostituees in 
bordelen. Sinds die tijd tot en met het verschijnen van dit onderzoek zijn er 100 vrouwen 
gevaccineerd. Niet alle vrouwen hebben hier aan meegedaan en sommigen weigerden een 
behandeling of waren niet aanwezig op het moment dat de arts kwam. 
 
In dit rapport wordt ook weer gesproken over de inzet van culturele tussenpersonen ten 
behoeve van buitenlandse vrouwen. Opvallend: Latijns Amerikaanse vrouwen klaagden 
veel over ongelukken met condooms en oefenden daarom op dildo’s. Oost Europese 
vrouwen houden niet van anticonceptie. Ze zeggen dat je er dik van wordt. Ook geloven ze 
dat je baarmoederhalskanker krijgt door het gebruik van de pil. Sommige van deze vaak 
jonge vrouwen klaagden over misbruik en geweld door hun pooiers. Thaise vrouwen 
gebruiken ook bijna nooit de pil omdat ze altijd condooms gebruiken.  

Toegang tot gezondheidszorg en maatschappelijk werk  
Vanwege de hoge mobiliteit van prostituees zijn zij zich vaak niet bewust van het aanbod 
aan gezondheidszorg en maatschappelijke hulp. Een andere reden waarom zij niet naar 
dokters gaan, is het feit dat de meeste buitenlandse prostituees niet verzekerd zijn voor 
ziektekosten. Dus elke ziekte die zij oplopen handelen ze zelf af. In de gevallen waarin 
prostituees wel toegang hebben tot zorg maken zij gebruik van SOA testen. Hoewel 19 van 
de 100 ondervraagden nog nooit zo’n test had gedaan. 25 
 
 

                                                 

25 Mobility in prostitution in the Netherlands 1998-1999, Europap (European Network for HIV/STD Prevention in 
prostitution). The Amsterdam Intermediary Project, ten years health and social care in prostitution, GG&GD 

 

 20



Hoofdstuk 5 

De klant in beeld  
Dat veel mannen gebruik maken van prostituees is algemeen bekend. Bijna alle klanten 
zijn man. Prostitutie voor vrouwen komt op zeer bescheiden schaal voor. Klanten komen in 
alle leeftijdscategorieën voor, maar mannen tussen de 18 en 45 jaar zijn het meest actief. 
Naar schatting heeft één op de vier mannen minimaal één keer in zijn leven contact met 
een prostituee gehad. Klanten komen uit alle bevolkingsgroepen. De reden voor een keuze 
van een prostituee is zeer verschillend. Het kan variëren: 
- Compensatie voor gebrek  aan andere seksuele contacten. 
- Aanvulling op niet volledig bevredigende seksuele relatie. 
- Een vorm van vermaak 
- Een uiting van negatieve gevoelens zoals frustratie en boosheid.  
De keuze kan incidenteel zijn of een gewoonte vormen. Ze kunnen berusten op toeval of 
op een bewuste keuze.  
 
Onderzoek naar klantgedrag komt nauwelijks voor, echter om de vraag te kunnen 
reguleren en te beïnvloeden is het vereist om op een andere manier te kijken en hem op 
een andere manier te benaderen. Hij bepaalt immers het aanbod. Randverschijnselen die 
ontstaan door de vraag van een klant moet als onwenselijk verschijnsel van 
prostitutiebezoek worden gezien. Voor klanten is het goed te weten wat de regels zijn, dat 
de overheid die regels handhaaft en dat het gedogen van illegaliteit onwenselijk is. De klant 
moet de consequenties van ongewenst gedrag nemen en verantwoordelijk worden 
gehouden voor dat gedrag. Veel klanten zijn zich niet bewust van wat zij van een prostituee 
vragen. Daarnaast maken ze nauwelijks onderscheid tussen illegale en legale vormen van 
prostitutie.  
 
Hoewel toegegeven moet worden dat het voor een klant moeilijk is onderscheid te maken 
wanneer een prostituee onder dwang dan wel vrijwillig haar werk doet, ontslaat hem dat 
nog niet van zijn burgerplicht om bij gesignaleerde misstanden melding te maken. De klant 
moet gestimuleerd worden alleen van legale vormen van prostitutie gebruik te maken. Zou 
het niet in het voordeel van een klant zijn als er in de prostitutiebranche controle is op 
onder andere mensenhandel, gezondheidszorg en arbeidsomstandigheden, maar ook op 
bijvoorbeeld brandveiligheidsvoorschriften? De gemeente zou bedrijven die zich houden 
aan de wet kunnen belonen met een keurmerk. Niet alleen de goedwillende exploitanten 
varen er wel bij dat ze van illegale prostitutiebedrijven worden gescheiden. Maar ook de 
klant en de prostituee en daardoor de samenleving als geheel. Overigens bestaat er een 
categorie klanten die onder dwang zijn bezoeken aflegt aan prostituees. Deze categorie 
vereist aandacht en hulp. Misstanden komen juist voor bij deze categorie klanten. 
 
De klant nader bekeken 
SOAIDS Nederland hield op de website www.prostitutie.nl een enquête onder klanten. 
Daaruit blijkt dat mannen afwisseling, variatie en de spanning van een ander lichaam 
zoeken in hun contact met prostituees. Meer dan de helft van de mannen in die enquête 
had een relatie. Een gedeelte van die mannen gaf eigenlijk hun vrouw de schuld van hun 
prostitutiebezoek. Hun partner voldeed namelijk niet aan hun wensen. Uit het onderzoek 
bleek dat het hebben van een partner geen gevolg had voor het prostitutiebezoek. De 
geënquêteerden waren er vaak al van jongs af aan mee begonnen en gingen er gewoon 
mee door als ze een relatie kregen. Zoals er verschillende vormen van prostitutie bestaan, 
zo zijn er ook verschillende categorieën klanten. SOAIDS Nederland spreekt op de eerder 
genoemde site over drie type klanten: 
- De zakelijke klant die gewoon seks wil, zijn prostitutiebezoek accepteert en ook niet 
moeilijk doet over condoomgebruik.  
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- De avonturier die je min of meer seksverslaafd zou kunnen noemen. Hij is negatief over 
zijn grote behoefte aan seks en ook negatief naar prostituees toe. Seks met condoom wil 
hij niet, omdat dat volgens hem geen echte seks is.  
- De romantische klant die op zoek is naar intimiteit, het type vaste klant. Hij wil ook het 
liefst vergeten dat hij er voor betaalt en een condoom moet gebruiken. Hij wil vaak net iets 
meer dan het standaard pakket. Zelf vindt hij niet dat hij dan te vergaat. Daarbij vind hij 
zichzelf een fijne klant. 
 
In Nederland bestaan niet veel onderzoeken naar ‘De Klant’. De typeringen in 
bovenstaande enquête zijn naar ons idee te simpel, door een klant die seksverslaafd is te 
kwalificeren als avonturier en een klant die op zoek is naar intimiteit als romantische klant 
te typeren, gaat men voorbij aan de problemen die bepaalde type klanten hebben, 
veroorzaken en/of in stand houden. Seksverslaving heeft namelijk grote gevolgen voor de 
klant, de prostituee en de samenleving.  
 
 
Seksverslaving 
In Nederland lopen waarschijnlijk zo'n 800.000 seksverslaafden rond. Dit cijfer is 
gebaseerd op internationaal wetenschappelijk onderzoek dat overal, behalve in Nederland, 
wordt erkend. 
 
Hoewel in Nederland vaak seks voorkomt in reclameboodschappen, muziekclips of films en 
gemeenten speciale plaatsen inrichten voor legale prostitutie, wordt het bestaan van 
seksverslaving ontkend. Er bestaat in Nederland geen enkele hulpverlening die adequaat 
aansluit op deze nood. Er is geen kliniek, noch zijn er goed opgeleide hulpverleners die 
zich op deze groep van 800.000 verslaafden en hun 800.000 partners richten. 
Seksverslaving is nog geen begrip dat veel gebruikt wordt. Maar dat gold 15 jaar geleden 
ook voor gokverslaving. Seksverslaving heeft grote consequenties voor het leven van de 
verslaafde zelf, zijn partner, gezin en omgeving. Een aantal voorbeelden van deze 
gevolgen zijn: 
- Sociaal: verlies van vrienden of partner 
- Emotioneel: enorme schaamte- en schuldgevoelens  
- Lichamelijk: het oplopen van overdraagbare ziektes 
- Juridisch: de verslaafde kan ernstige problemen krijgen, vanwege exhibitionisme, 
voyeurisme, "stalken", verkrachting, incest of misbruik van kinderen.  
- Financieel: de verslaafde besteedt vaak kapitalen aan het bezoeken van prostituees, 
pornografisch materiaal, seksbioscopen, 06-lijnen of internet.  
 
 
Leeftijd 
In een eerder genoemde enquête zagen we dat klanten jong beginnen en dat kan ook 
omdat de wet dat toestaat. In de VNG modelverordening is de leeftijdsgrens voor klanten 
op 18 jaar gesteld. Diverse gemeenten schijnen dit overgenomen te hebben, maar 
Amsterdam besloot in sept 2000 om dat niet te doen. In Amsterdam mogen jongens dus in 
tegenstelling tot andere gemeenten vanaf zestien jaar legaal een prostituee bezoeken in 
clubs, privé-huizen en raambordelen. Dat kan ook nog eens verwarring opleveren bij 
controle, een 16-17 jarige kan op het moment van controle zich gemakkelijk voordoen als 
klant. 
Vijf jaar na de wetswijziging is de prostitutiebranche nog steeds niet verschoond van 
illegale praktijken en worden er veelvuldig mistanden aangetroffen. Wij vinden het daarom 
niet verstandig om jongens van zestien in aanraking te laten komen met situaties waarbij zij 
zelf geen onderscheid kunnen maken tussen wat wel en niet mag, wat wenselijk en 
onwenselijk is en wat goed en slecht is. Tijd dus om ons opnieuw te bezinnen op dit beleid 
en de leeftijd te verhogen. 
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Veilig vrijen voor klanten 
Een analyse van de interactie tussen klanten en prostituees laat zien dat sommige klanten 
vragen om seks zonder condoom. Klanten vormen daarmee een bedreiging voor de 
gezondheid van prostituee, maar ze zijn ook een zwakke schakel in de 
voorlichtingscampagne. Bij voorlichting en bestrijding van ziektes moet daarom meer 
aandacht uitgaan naar de klant  
 
Van de 765 deelnemers die meededen aan een enquête van stichting SOA-bestrijding, 
gehouden onder klanten van prostituees, zijn er toch nog 67 klanten die ondanks 
uitgebreide voorlichting aan te merken zijn als bron van mogelijke SOA en andere 
overdraagbare ziekten. Die 67 willen namelijk het liefst zonder condoom en doen dat ook 
als ze daar de kans toe krijgen. 
 
In diezelfde enquête beweerde iets meer dan 90% (n= 724) van de deelnemers dat een 
prostituee met een seksueel overdraagbare aandoening niet zou moeten werken. Een 
derde (n= 259) vindt dat ze daar dan ook een uitkering voor ziekte voor mag ontvangen.  
Deze uitslag is schokkend. Slechts 259 van de 800 deelnemers vindt dat prostituees 
doorbetaald moeten worden als ze een SOA hebben! 441 Deelnemers vinden wel dat een 
prostituee moet stoppen, maar vindt een uitkering niet nodig!  
 
Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn - voor prostituees - een beroepsrisico en het is 
helaas nog zo dat prostituees vaker niet dan wel verzekerd zijn tegen ziekte en 
arbeidsongeschiktheid. Arbeidsomstandigheden in de prostitutiebranche zijn nog altijd 
verre van ideaal. Doorwerken met een SOA is daardoor soms onvermijdelijk. Ook is er 
niets geregeld op het gebied van omscholing of hulp bij een andere beroepskeuze voor 
prostituees met een ongeneeslijke soa of andere ziekte zoals hepatitus en/of Aids. 
Hier liggen nog veel losse eindjes van de legalisering. Het is zeer in het belang van klant, 
prostituee en exploitant als deze zaken nu eens goed worden geregeld. 
 
Overigens lijkt de klant te vergeten medeverantwoordelijk te zijn voor de 
overdraagbaarheid van ziekte. Een prostituee krijgt een SOA niet vanzelf. Dat gaat nog 
altijd via overdracht van de klant of partner.  
 
 
Klant en veiligheid 
Klanten worden regelmatig slachtoffer van illegale escortservice. Een bekend verschijnsel 
is dat de klant een vrouw besteld via een 06 nummer of internet. Bij binnenkomst van de 
vrouw betaalt hij het afgesproken bedrag, vervolgens meldt de vrouw het geld even naar 
de chauffeur te brengen en verdwijnt. Klanten durven geen aangifte te doen. Oplichting 
komt ook voor bij (raam)bordelen en privé-clubs. Op de klantenwebsite www.hookers.nl 
waarschuwen klanten elkaar. Doordat aangiftebereidheid ontbreekt zijn en blijven veel 
klanten slachtoffer. 
 
 
 
Hoofdstuk 6 
 
Conclusies 
De belangrijkste conclusie is dat het huidige handhavinginstrumentarium op wezenlijke 
punten tekortschiet. Het huidige wettelijke kader is toegesneden op het beheersbaar 
maken van de pandgebonden prostitutiebedrijven, maar is niet toereikend voor de niet 
gebonden bedrijfstak. Essentiële schakels in de handhavingketen zijn onvoldoende 
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toegerust en er is geen eenduidig beleid. Het ontbreekt de gemeente aan menskracht en 
middelen.  
Er is dus meer nodig om de escortbranche controleerbaar te maken. Om tot goede 
handhaving te komen, zal het rijk voor een adequate wettelijke basis moeten zorgen. 
Politiekorpsen en Openbaar ministerie zullen handhaving en toezicht prioriteit moeten 
geven. Alle vormen van prostitutie komen bij de escort samen. Escort is een van de 
moeilijkst grijpbare branches. Gemeenten zijn van hun inzet afhankelijk van de 
mogelijkheden die het rijk biedt, als kadersteller en facilitator. Een stevige(r) wettelijke 
regeling is vereist om de escortbranche controleerbaar te maken. Een mogelijke oplossing 
is het vaststellen van een “escortwet’’.  
Opheffing van het bordeelverbod was ook bedoeld voor de positieversterking van 
prostituees, maar in onze gesprekken zijn we erachter gekomen dat van het welzijns-  en 
emancipatiebeleid nauwelijks iets terechtgekomen is. 
 
Hoe nu verder? 
Met het lezen van deze notitie komt er heel wat op u af. Kunst is dat men zich door deze 
opsomming niet laat ontmoedigen. Er is al veel werk verzet en veel kennis en ervaring is 
aanwezig bij gemeente, hulpverlening, belangenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers 
en de branche zelf. De versnippering van kennis die bij de bestaande organisaties 
aanwezig is, vraagt om bundeling. De wet heeft een aantal dingen beoogt te bevorderen, 
maar maakt de wet dat ook waar?  
De gemeente zal antwoord moeten vinden op vele vragen. Wat willen we en wat kunnen 
we regelen? Hoe handhaven we die regels? Hoe communiceren we met die branche? 
 
Als het gaat om de aanpak van de misstanden en gezondheidsrisico’s die voorkomen in de 
prostitutiebranche dan dient de overheid vanuit haar taak in de openbare orde en 
veiligheid, zorgplicht en educatie op te treden. Vanuit die wettelijke verantwoordelijkheden 
van de overheid komen wij tot de volgende aanbevelingen. 
 
 
Wie wil en kan wat doen? 

• Landelijke overheid en nationale recherche 
• Openbaar Ministerie 
• Gemeenten  
• Van Traa Team 
• Politie  
• Belastingdienst 
• Hulpverlening 
• GG&GD 
• HVO-Querido 
• Scharlakenkoord en andere hulpverleningsinstellingen  
• AMOC-DHV 
• Transact Utrecht  
• Nationaal Rapporteur Mensenhandel  
• Stichting tegen Vrouwenhandel 
• Educatie 
• Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven 
• Vakwerk, de belangenvereniging van prostituees (voorheen verbonden aan 

De Rode Draad) 
• Ecpat, Unicef en Defence for Children 
• Amnesty International 
 
 

Mogelijke oplossingsrichtingen 

 24



Adequate handhaving is essentieel voor de normalisering van de branche en zal de 
bereidheid van legale ondernemers vergroten om volgens de regels te (blijven) werken. Bij 
onvoldoende handhaving en toezicht bestaat juist in deze sector een verhoogd risico op 
criminaliteit en mensenhandel. Het rijk zal voor een solide, eenduidige en wettelijke basis 
moeten zorgen veel gemeenten zijn bij hun inzet mede afhankelijk van de mogelijkheden 
die het rijk hun biedt. Het rijk zal dus niet alleen kaders moeten stellen maar ook facilitator 
moeten zijn. Vandaar dat we in deze notitie een aantal aanbevelingen doen aan het rijk.  
 
Wij verzoeken het College van Burgemeester en Wethouders dan ook om zich richting de 
regering uit te spreken over onderstaande aanbevelingen. Vervolgens hebben wij 
voorstellen om één en ander op regionaal en lokaal niveau te regelen.  
 
 
Landelijk 

a. Aangezien binnen de escortbranche  een verhoogd risico aanwezig is op 
exploitatie van minderjarige, gedwongen en illegale prostituees, zal er een 
escortwet moeten worden ingevoerd, zoals eerder burgemeester Deetman  
in zijn brief aan minister Donner voorstelde (16-12-2003).  

b. Bij de wetgever aandringen op een verbeterde landelijke registratie. 
Aanbevolen wordt te regelen dat er een landelijk register komt waarin door 
alle gemeenten vergunde bedrijven  worden geregistreerd en dat een 
landelijke instantie in bovenlokale bladen en op internet gaat controleren of 
alle daar aangeboden escorts inderdaad gemeentelijk gegund is.  

c. Betere registratie, hulpverleningondersteuning en voorlichting voor 
slachtoffers van mensenhandel is noodzakelijk. Alsmede moet er oog zijn 
voor de positie van de kinderen van deze slachtoffers (20% van de 
vrouwelijke slachtoffers heeft kinderen). 

d. Oprichten van een landelijk expertisecentrum. Op dit moment hebben 
sommige gemeenten wel een vergunningenstelsel en andere niet. Om te 
voorkomen dat escortondernemingen naar gemeenten uitwijken waar ze 
zich aan regulering en controle kunnen ontrekken, is het van belang dat ook 
kleinere gemeenten een juridische basis voor de regulering en controle 
scheppen. Het ontbreekt gemeenten vaak aan expertise. Daarom moet  er 
een gemeenschappelijke regeling komen en moet men kunnen beschikken 
over de expertise die elders is opgedaan, omdat er veel capaciteit nodig zal 
zijn voor effectief toezicht op de escortbranche. 

e. Er moet een landelijk onderzoek komen naar klantgedrag en seksverslaving. 
f. Bewustwordingscampagne onder (potentiële) klanten en publiekscampagne 

over mensenhandel is nodig om de vraagkant te beïnvloeden. Klanten 
moeten gestimuleerd worden alleen van de legale bedrijfstak gebruik te 
maken. Dit kan door postbus 51 spotjes en advertenties in landelijke en 
lokale media. Hierdoor kan op basis van feiten cijfers het publiek kennis 
nemen van wet en regelgeving, maar ook worden voorgelicht over de 
keerzijde.  

g. Helderheid verschaffen over de arbeidsrechtelijke positie van escort en 
sekswerkers. Het gaat hierbij vooral om de vraag of zij in loondienst zijn of 
niet. De diverse diensten die hiermee  rechtstreeks te maken hebben 
(arbeidsinspectie, UWV en belastingdienst) hebben uitvoeringsproblemen. 
Het zelfregulerende vermogen van de branche ontbreekt. Als zou worden 
vastgesteld dat sekswerkers zelfstandigen zijn, vloeit daaruit voort dat een 
effectief  toezicht slechts mogelijk is als behalve de exploitant ook de 
sekswerker zelf een vergunning of ontheffing aanvraagt. Hieraan zijn dan 
rechten (zoals ziektekosten/arbeidsongeschiktheid/pensioen) en plichten 
(aangifte van belasting) gekoppeld.  

h. Een keurmerk voor seksbedrijven die voldoen aan de wet. 
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i. Vervolging van souteneurs en loverboys voor mensenhandel. 
j. Uitbreiding van de politiecapaciteit om de uitwassen via internet aan te 

pakken: websites en pornosites die oproepen tot verkrachting, seks zonder 
condoom, geweld en seks met minderjarigen moeten uit de lucht worden 
gehaald. Makers en providers van die sites dienen te worden opgespoord en 
justitieel te worden vervolgd. 

k. In het kader van onderwijs, educatie, jeugdbeleid en gezondheidszorg dient 
te worden gezorgd voor preventie en voorlichting over prostitutie gericht op 
jongeren en scholieren. Er moet aandacht zijn voor voorlichting en 
bewustwording. Internetgebruikers, kinderen en hun opvoeders (van ouders 
tot leerkrachten), dienen  te worden voorgelicht en bewust gemaakt te 
worden over hoe ze zich veilig op het internet kunnen begeven. 

l. Aanpassing van de wet: de leeftijd waarop in de prostitutie gewerkt mag 
worden dient te worden verhoogd naar 21 jaar.  

m. Meer inzet op hulpverlening aan jongensprostituees en aanpak van 
jongensprostitutie. Door het dubbele taboe waarmee de jongens te maken 
krijgen en de handelingen die zij moeten verrichten (een hetero jongen 
wordt gedwongen tot homohandelingen) kent deze groep een eigen 
problematiek. Hulpverleners weten deze jongens moeilijk te bereiken.  

n. Er dient een systematische aanpak van loverboys/pooier te komen welke 
niet alleen gericht is op vervolging en berechting, maar waarbij de sociale 
omgeving en de gemeenschappen waaruit de loverboys/pooiers komen 
preventief betrokken worden bij de aanpak van het vraagstuk. 

o. Het is van belang dat in samenspraak met onderwijsinstellingen en 
hulpverlening te komen tot een verbetering van de opleiding van 
hulpverleners ter verbetering van de signaleringsfunctie van hulpverleners 
(hulpverleners leren om misstanden te signaleren, te melden en daarnaar te 
handelen). 

 
 

Regionaal 
p. Omdat er meer capaciteit nodig zal zijn die hieraan gegeven wordt door de 

politie. Voorwaarde is ook dat er goede samenwerkingsafspraken zijn 
tussen de betrokken partners (gemeente, politie, OM, belastingdienst en 
arbeidsinspectie). 

q. Het College van Burgemeester en Wethouders wordt verzocht om in VNG 
verband te pleiten voor regionale Safehouses voor uittredende prostituees 
die bedreigd worden. Prostituees wisselen vaak van werkplek en 
gemeenten. Vaak is het beter buiten de eigen woonplaats opgevangen te 
worden. 

r. Het College van Burgemeester en Wethouders wordt verzocht om in 
samenwerking met andere gemeentes internaatachtige opvang met 
specifieke begeleiding voor verslaafde prostituees te realiseren.  

 
 
Lokaal 

s. De burgemeester wordt verzocht een integrale vergunningen- en 
ontheffingverlening mogelijk te maken voor bedrijven die zowel 
locatiegebonden prostitutie als escort aanbieden. Veelal is er een 
gescheiden bedrijfsvoering. De huidige wet en regelgeving maakt het echter 
noodzakelijk om twee aparte vergunningen of ontheffingen te verlenen. 
Hiermee lijkt het net of het om twee aparte bedrijven gaat. Gebleken is dat 
dit er in de praktijk toe leidt dat sancties die worden opgelegd aan b.v. het 
locatiegebonden deel (omdat daar een minderjarige is aangetroffen) niet 
mogen doorwerken naar het escort deel. 
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t. De leeftijd waarop de klant gebruik mag maken van het prostitutieaanbod 
moet verhoogd worden, zoals staat aangegeven in de VNG 
modelverordening. 

u. De burgemeester dient in het driehoeksoverleg pleiten voor uitbreiding van 
de politiecapaciteit als het gaat om de uitwassen via internet aan te pakken. 
Websites en pornosites die oproepen tot verkrachting, seks zonder 
condoom, geweld en seks met minderjarigen moeten aangepakt worden. 

v. De burgemeester wordt verzocht om in het kader van zijn 
verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid een speciaal 
meldpunt te realiseren waar prostituees die slachtoffer zijn van misstanden 
en signaleerders (klanten) van die misstanden anoniem melding kunnen 
doen. En moet meer politie en justitiebescherming komen voor slachtoffers.  

w. In het kader van onderwijs, educatie, jeugdbeleid en gezondheidszorg dient 
te worden gezorgd voor preventie en voorlichting over prostitutie. Dit moet 
gericht zijn op jongeren en scholieren.  

x. Het College van Burgemeester en Wethouders wordt verzocht om bij de 
uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en de vorming van de Dienst voor 
Werk en Inkomen (DWI) een of meer klantmanagers te scholen in het 
begeleiden ex-prostituees naar regulier werk.   

y. Het College van Burgemeester en Wethouders wordt verzocht om in het 
kader van haar zorgplicht en haar verantwoordelijkheid voor preventie en 
voorlichting een informatiecentrum te realiseren waar onafhankelijke, 
betrouwbare informatie over gezondheidszorg en maatschappelijk werk, 
specifiek gericht op prostituee, wordt geboden. Het is tevens een centrum 
waar vertrouwenspersonen van politie en van de GG&GD spreekuur 
houden. Dit is niet alleen een locatie waar prostituees terecht kunnen, er 
moet ook een constante stroom van informatie richting prostituees gaan. 
Immers door steeds wisselende werkplekken zijn veel prostituees niet op de 
hoogte van het aanbod van hulpverleners. Ook moeten zowel de 
pandgebonden prostitutiebedrijven als de raamprostituees toegankelijk zijn 
voor hulpverleners. Veel bedrijven zijn nu weigerachtig. Veel prostituees 
mogen geen voorlichtingmateriaal achter de ramen hebben. 

z. In Amsterdam zijn vele instellingen en individuen actief op het gebied van 
prostitutie (voorlichting, hulpverlening, opsporing, vervolging en onderzoek) 
Allen geven aan baat te hebben bij een lokaal netwerk, meer onderlinge 
afstemming en samenwerking. De gemeente dient een actieve en 
regisserende bijdrage te leveren bij het opzetten van dit netwerk. 

 
 
 
De leden van de Gemeenteraad, 
Amma Assante 
Karina Schaapman 
PvdA-fractie Amsterdam mei 2005  
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Bijlagen 
 
 
1. Bronvermelding 
 
Organisaties en personen waarmee we spraken: 
 
Tom Marfo, opvang slachtoffers vrouwenhandel 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel 
Het van Traa-team 
Beleidsmedewerker gemeente Amsterdam 
Nationale Recherche 
Jeugd en Zedenpolitie Amsterdam/Amstelland  
GG&GD 
Opvang slachtoffers vrouwenhandel van HVO Querido 
Scharlakenkoord   
Lou Repeteur van Transact - kwartiermaker jeugdprostitutie 
The Cleft  
Jeugdzorg 
AMOC-DHV 
Freek Salm, voormalig wallenmanager 
Leerkrachten 
Ouders van slachtoffers loverboys 
Scholieren Voortgezet Onderwijs 
(ex)prostituees, zowel mannen als vrouwen 
Vereniging exploitanten relaxbedrijven (VER) 
Exploitant van escortservice 
Voorzitter van Vakwerk, de belangenvereniging van prostituees (voorheen verbonden aan 
De Rode Draad) 
Klanten 
Kamerleden 
Diverse onderzoeksjournalisten die eerder verslag deden in de media van uitwassen in de 
prostitutie branche, van kinderprostitutie tot mensenhandel. 
 
 
Geraadpleegde literatuur: 
 
- Gemeenteblad 2000, prostitutiebeleid in Amsterdam 
- Ecpat,ongehoord en ongezien, Kinderhandel in Nederland, 2004 
- Linda Terpsta,  Anke van Dijke, Publiek geheim, 2004 
- Linda Terpsta,  Anke van Dijke, Loverboys feiten en cijfers, quikscan 2005 
- Linda Terpsta,  Anke van Dijke, Loverboys een publieke zaak 2005 
- Escort in Amsterdam, Eysink Smeets & Deetman, 2000 
- Zicht op Escort, van Traateam, febr. 2001 
- Zicht op Escort II , van Traateam, Okt. 2001 
- Reactie van Driehoeksoverleg op het rapport Escort in Amsterdam, 2001 
- Loverboys of moderne pooiers in Amsterdam, Prof. dr. F. Bovenkerk, 2005 
- Reactie van Driehoeksoverleg op Loverboys of moderne pooiers in Amsterdam  
- Reactie van het Scharlakenkoord op Loverboys of moderne pooiers in Amsterdam 
- Reactie F.van ’t Hag, Theatergroep Steil (voorlichting Loverboy) op Loverboys of 
moderne pooiers in Amsterdam, Prof. dr. F. Bovenkerk, 2005 
- Tweede rapportage van de Nationaal Rapporteur mensenhandel  
- Derde rapportage van de Nationaal Rapporteur mensenhandel 
- Nationaal Actieplan Mensenhandel,2004 
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- Jaarverslag 2000-2001 Project vertrouwenspersoon voor prostituees GG&GD 
- Ecpat, Minderjarigen in de prostitutie, quikscan 2003 
- Ecpat, Stem van de slachtoffers (misbruik minderjarigen) 2002 
- Scharlakenkoord subsidieverzoek Werken aan een uitstapplan, 2004 
- Nota Prostitutiebeleid in Amsterdam, Gemeenteblad 2000 
- Tippelzone Theemsweg, evaluatie en toekomst 2003 
- Jaarverslag 2004 meldpunt kinderporno 
- De Rode Draad, Uit het Leven Gegrepen. Evaluatie opheffing bordeelverbod. 
- De Rode Draad, veldwerkverslagen, 2005 
- De Rode Draad, Besloten projectvoorstel tegen dwang en uitbuiting 2005 
- De Rode draad, jaarverslag activiteitenverslag 2003 
- Kinderporno en kinderprostitutie in Nederland: de stand van zaken (1998).  
- J. Frenken, Seksueel misbruik van kinderen: aard, omvang, signalen & aanpak (2001).  
- M. Hoogendoorn, Kinderprostitutie in Nederland: een onderzoek naar de aard en omvang 
(tweede versie 1999). 
- Ecpat, Kinderprostitutie in relatie tot reizen 
- Seksueel geweld tegen kinderen, Kamervragen vergaderjaar 1999-2000, 26690, nr. 31 
- Prostitutie Informatie Centrum (PIC) 
- Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (VER) 
- Stichting tegen Vrouwenhandel (STV) 
- Website voor de klant www.hookers.nl
- Website www.prostitutie.nl 
- AMOC-DHV Jaarverslag 2003 
- Stichting Atalanta, opvang slachtoffers mensenhandel 
- POOP Uit het Donker opgelicht, Platform organisaties opvang (ex)prostituees, 2003 
- C. Baggerman, F van Duren, R. Heims, Hoe vrijwillig is vrijwillig? Scharlakenkoord, 2004 
- Goede Bedoelingen, zaakwaarnemers in een hoerenorganisatie, Hansje Verbeek, 1996 
- Gemeente Amsterdam, Het prostitutiebeleid in Amsterdam, 1993  
- Lucie van Mens, Prostitutie in bedrijf, organisatie, management en arbeidsverhoudingen 
in seksclubs en privé-huizen. Delft, 1992     
- Ministerie van Justitie, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en VNG   
- Handboek lokaal prostitutiebeleid. ’s-Gravenhage, VNG-uitgeverij,  999     
- J.T.I. Scholtes e.a. Prostitutie, gegevens en ideeën. Mr A. de Graaf Stichting, 1980  
- Sari van der Poel. In de bisnis. Professionele jongensprostitutie in Amsterdam, Arnhem. 
Gouda Quint, 1991. 
- Paul van Gelder, Tussen 'bisnis' en taboe, Amsterdam: Spinhuis, 1995. 
- Kwetsbaar, kleurig en schaduwrijk. Jongens in de prostitutie: een verschijnsel in 
meervoud.  Amsterdam: Thela Thesis, 1998. 
- Dirk J. Korf, Ton Nabben en Madelon Schreuders, Roemeense trekvogels. Nieuwkomers 
in de jongensprostitutie. Amsterdam: Thesis Publishers, 1996. 
- Werkgroep Kinderporno en kinderprostitutie in Nederland. De stand van zaken. Utrecht: 
ChildRight/Transact, 1998. 
- Toespraak door Minister van Justitie, voorlichtingsbijeenkomst opheffing Bordeelverbod, 
mei 1999 
- De Wit deelraadslid Centrum. Prostitutie en de gevolgen binnenstad, mei 2003 
- Patrick Meershoek. Afkicken met Bijbelstudie. Parool  2-4-2005 
- Eindreportage landelijke escortpilot, december 2003 
- Brief Burgemeester Deetman aan minister Donner. Reactie op eindreportage escortpilot, 
16-12-2003 
- Cijfers Stichting tegen vrouwenhandel, mei 2005 
- Nieuwsbrief VER mei 2005 
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2. Citaten van de website www.hookers.nl 
 
Onderstaand een selectie van citaten van Hookers.nl. Dit is een website waarop klanten van 
prostituees elkaar tips geven, prostituees beoordelen met cijfers, welke prostituees waar werkzaam 
zijn en waar je met welke specifieke sekswens terecht kunt. Deze klanten begeven zich in het 
legale, maar vooral ook in illegale circuit. 
Hookers.nl heeft een totaal aantal geregistreerde leden: 58877 
- Aantal berichten 85393  
-Totaal aantal recensies 27624 
-onderwerpen: 15883  
 
De vraag bepaalt het aanbod. Om u een indruk te geven hoe het aanbod ontstaat, hebben wij 
hieronder een selectie gemaakt. Uit deze selectie blijkt dat klanten zich wel degelijk bewust zijn van 
het feit of men gedwongen dan wel vrijwillig prostitueert. Ook is men zich ervan bewust dat er 
gezondheidsrisico’s zijn. Helaas tegen beter weten in geeft men elkaar tips waar men het zonder 
condoom (zc) kan doen. In de berichten wordt jargon gebruikt. PCZ betekent “pijpen zonder  
condoom”, NZC betekent “neuken zonder condoom”. Dit is slechts een kleine greep uit de vele 
uitwisselingen van klanten onderling over prostituees die momenteel werkzaam zijn. Hieronder een 
aantal berichten. 
 
Hindoestaanse dames 
Zag laatst overdag eentje zitten in Amsterdam op de hoek van Bethlemsteeg en Sint 
Annendwarsstraat. Ze leek mij nieuw, was nogal kort maar zag eruit of ze er niet echt zin had of 
gedwongen werd...ze klopte soms op het raam naar de voorbijgangers. Ze had een lief gezichtje en 
zag er onervaren uit. Ze vroeg 50 euro voor p+n, maar op de vraag of ik haar daarvoor ook op z'n 
hondjes mocht nemen...antwoordde ze niet...dus ik ben maar door gelopen.  
 
Re: Nationaliteit/Orgine: Chinese dames 
De ontmoeting was heel normaal gegaan afspraak gemaakt naar een hotel kamer gegaan en 
gewoone sex gehad , probleem bij veel chinese meiden is dat ze niet zoveel ervaring hebben maar 
omdat ze zo jong was is alles vergeven en vergeten. 
Aan de gene die ik een tel. heb gegeven bericht me daar later van liefs op me box hou het discreet. 
 
Onderstaande klant vroeg om ’twee ethiopische sletjes om uit te wonen’ .Hij  is vaste klant 
van escortservice en doet verslag 
Quote from: ayoungpalmer  
De eerste maal kwam het meisje 45 minuten te laat en zeurde vanaf het eerste moment om meer 
geld. Ik heb haar er naar 1 uur van de toegezegde avond er uit gegooid. 
Mijn beeld is dat er een paar betrouwbarte meisjes werken zoals bijvoorbeeld Mrs V, maar dat de 
meeste echte zwartjes zijn: lui en geldzuchtig 
Quote from: nlbefking  
Ik ben nieuw op dit forum en een van de eerste berichten, die ik las was deze ervaring. Ik kan deze 
onderschrijven. In juni van dit jaar heb ik moeizaam een afspraak gemaakt met een van de meisjes 
in Utrecht. Kort voor de afspraak ontving ik een SMSje waarin ik naar de MarcoPololaan in Utrecht 
werd gestuurd. Daar aangekomen bleek het een flat te zijn, die volgens de buren al enkele maanden 
onbewoond was. Vroeger had er inderdaad een negerin gewoond. 
 
Re: Nationaliteit/Origine: Oost-europese dames 
Oost europese dames vind je, zoals the inspector reeds meldde, in Alkmaar, Leeuwarden en in 
mindere mate in Groningen (Nieuwstad). Allen raamprostitutie. 
Ook in veel clubs in (Oost-)Groningen zitten dames uit Polen, Tjechie, Roemenie, Bulgarije, 
Rusland, Oekraine etc. In de buurt van Beerta (vlakbij de A7, bij Winschoten) zitten meerdere clubs; 
bijvoorbeeld Flamingo (mooie, leuke club met veel ( > 20) oost-europese dames) en Chantall (Klein 
Ulsda) Tja, 't is niet echt in de omgeving van Den Haag/ Rotterdam, maar wel zeer de moeite waard. 
Bij Flamingo en Chantall kost een half uurtje 50 euro. De meeste dames zijn aantrekkelijk te 
noemen.  
 
 Rumbeke, Privéontvangst , Ann(BOELIE) 
« Gepost op:   
------------------------------------------------------------------------ 
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ik heb ze geprobeerd, ze was zwanger (nu niet meer denk ik) maar ze pijpt heel erg zwak, wil geen 
anaal, hoewel ze schrijft van wel, en het huis ligt er echt supervuil bij.  
doet alles zonder condoom, dus gezond is anders. 
is te dom om te beseffen dat een condoom nodig is.  
 
Hieronder een verslag van een clubbezoek. 
allochtone meisjes, altijd 5 aanwezig vaak meer. 
klein indonesisch meisje Oni (ofzo) kan goed pijpen en houdt dat lang vol, maar met condoom.  
Andere dames ook zonder, navragen 
Naam: Salon Bali Adres: Admiraal de Ruiterweg 419 h 
 
Fortaleza is een stad in brazilie waar veel kinderprostitutie plaatsvind op hookers.nl  geven 
mannen hun buitenlandervaringen door  
Re: Fortaleza « Antwoord #2 Gepost op:  
------------------------------------------------------------------------ 
he jongens hoe zit het daar met hiv en anderen soa,s in fortaleza  
 
Re: Fortaleza 
« Antwoord #3 Gepost op:  
------------------------------------------------------------------------ 
Quote from: buttiboy  
 
he jongens hoe zit het daar met hiv en anderen soa,s in fortaleza 
Het noorden van Brazilie kent, in tegenstelling tot Rio en Sao Paulo, nauwelijks HIV. Qua SOA's 
weet ik het niet precies, maar dat zal ook wel meevallen. Relatief zijn er in Brazilie wel veel SOA's, 
maar dat geldt denk ik niet voor de prostituees die met Europeanen neuken zoals in Fortaleza, 
omdat de brave Europeanen altijd condoom gebruiken. Ik heb ruim een jaar geleden een heleboel 
meisjes in Brazilie zc geneukt (ook een stuk of tien anaal zc) en er niks opgelopen.  
 
Re: Fortaleza 
« Antwoord #4 Gepost op:  
------------------------------------------------------------------------ 
Wat naief zeg! 
Ook ik ben vorig jaar naar fortaleza geweest , heb daar heel wat sperma in een condoom geschoten 
of in een warme mond, maar wat me zo opviel was dat je zo verschrikkelijk veel hele jonge meisjes 
tegenkwam die zwanger waren. 
Misschien weten we nu van wie. 
Voor een leuke avond , een klein beetje geld doen ze dit graag. 
Terwijl je een biertje drinkt en alleen staat komen ze stuk voor stuk op je af en hebben er geen 
moeite mee  jouw hand in hun slipje te laten verdwijnen. 
 
Aziatische meisjes  
« Gepost op: 19 April 2005, 10:58:54 »   
------------------------------------------------------------------------ 
Wie heeft er ervaring de priveontvangst door aziatische meisjes in Nijetrijne? Ik zag een advertentie 
staan in het Dagblad van het Noorden. Ikzelf val nogal op aziatische meisjes en vraag me af waar 
ze allemaal voor in zijn (PZC?) en of ze er goed uit zien en een beeethje jong zijn. Alvast bedankt.    
 
Nationaliteit/Orgine: Chinese dames 
ik zoek een leuke jong chinees meisje om eens lekker mee te neuken...waar moet ik zijn ?? 
wie heeft er ervaring mee ??  
  
@ Liefhebber N-Afrikaanse dames 
Ben een liefhebber van warmbloedig schoon en heb een voorkeur voor N-Afrikaanse dames 
(Marokko, Tunesie, Algerije, Egypte) maar ook dames afkomstig van Somalie en Ethiopie kunnen 
mij goed bekoren ! 
Aanwijzingen voor dames uit Magreb landen zijn (te weinig) voorhanden op dit forum; what about 
Somalie en Ethiopie ... enne geen flauwe grappen over AZC's; ... daar ben ik al geweest    
 
Re: Handelingen: NZC 
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« Antwoord #13 Gepost op: Vandaag om 06:28:40pm »   
------------------------------------------------------------------------ 
in leeuwarden schijnt ook een dame te werken die nzc aanbied ze is 44 jaar een zuidamerikaanse 
d8 ik. Ik heb er verder zelf geen ervaring mee... 
 
Re: Nationaliteit/Origine: Negerinnen die prive ontvangen 
« Antwoord #17 Gepost op:   
------------------------------------------------------------------------ 
Hi alex. hoe kan ik deze negerin van amsterdam west bereiken 
ik hoor het graag van je. 
take care 
Ik ken een leuke uit Kameroen spreekt goed Engels. Ongeveer 1.70 lekkere dikke ronde kont maar 
wel kleine tieten.je moet alleen het hotel betalen en dat kost je ongeveer 70 euro en je haar even 
ophalen in A'dam-West. Op de hotelkamer kan je rustig de hele nacht je gang gaan. Ik heb er nu 
geen tijd meer voor heb haar 1,5 jaar elke maand een keer een nacht flink doorgeneukt maar heb er 
geen tijd meer voor. Liefhebbers voor info: ik hoor het wel. 
 
Re: Lichaam: Zwanger 
« Antwoord #3 Gepost op: 15 April 2005, 14:48:28 »   
------------------------------------------------------------------------ 
Nee, dit is de originele rubriek! Enkel dames blijven niet zwanger, dus om de zoveel tijd poetsen we 
eens! x 
 
Re: Lichaam: Zwanger 
« Antwoord #11 Gepost op: 12 May 2005, 23:49:05 »   
------------------------------------------------------------------------      
dit is een prima adres, vandaag langsgeweest, dame in kwestie is hoogzwanger moet bevallen eind 
juli, zij pijpt zonder condoom en je mag in haar mond klaarkomen, ze heet tinne is blond, leuk 
snoetje, cup D, geschoren poesje prijs 40 euro van 2 tot 6 in de weedagen  groetjes 
 
Hoi Weet iemand een dame in Pattaya die zichtbaar zwanger is en toch nog beschikbaar is om te 
vrijen. en zo ja kan iemand mij dan de contact gegevens door mailen.  binnenkort naar LOS 
Gray 
 
Re: Wallen, Dollebegijnensteeg 9-3, Roxanna (1.4) 
------------------------------------------------------------------------ 
Ik ben blij maar toch ook weer niet dat ik niet de enige was die in dit misselijke mokkel zijn 
gestonken.Ik dacht al dat ik bizonder naief was geweest.Nadenkend over dit fraaie creatuur voel ik 
meer en meer een situatie van een Loverboy meisje.Gezien het feit dat er direct contact met een 
uitkijkpost werd gelegd toen ik binnentrad en de major rippoff die daar op volgde denk ik dat dit 
meisje onder zware druk daar zit.Welk nederlands meisje van 19 gaat vrijwillig deze wereld in...? 
Welke noodzaak heeft zij hier...?Ze deed dit volgens haar sinds een jaar . Wat betreft de lokatie zijn 
jullie helemaal correct. Ik had zo zwaar de kelere in dat ik niet eens mee naar haar naam gevraagd 
heb en de juiste lokatie bekeken.Veel ammok maken zit er ook niet in op zo'n moment daar het z.g 
vriendje buiten ,niet alleen was . Laten we hopen dat dit mooie meisje gauw weer bij haar ouders 
kan aankloppen.  
--------------------------------------------------------------------- 
 
Re: rotterdam, adres onbekend, joyce (1.0) 
Ik ben vrijdag bij een gangbang bij romany geweest Dat is een meisje in den haag Het stelde niet  
veel voor,gangbang was in een flatje,er lag een matras in de kamer en er waren 6 mannen Romany 
is een meisje van 22 heeft een vriend of man die bezig was met de baby een luier aan tedoen en de 
fles tegeven(een dus niet erg geile omgeving) Romany zelf is tamelijk passief en ligt voornamelijk op 
haar rug Wel gezellig informatie uitgewisseld met de mede gangopscheppers over leuke adresjes 
Gangbang zelf stelde nietveel voor de eerste vier trokken zichzelf af of werden afgetrokken 
Ze ben ik even gepijpt (zc) dat deed ze wel lekker maar het duurde wat kort Toen heb ik ze nog een 
tijdje geneukt ben klaar gekomen ,en ben naar huis gegaan Prijs voor dit alles 25E,het was lekker 
goedkoop maar het was ook niet veel  
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