
met verschillende landelijke en lokale maatregelen ter regulering 
van prostitutiebranche, is de afgelopen jaren geprobeerd misstanden 
tegen te gaan. het opheffen van het algemeen bordeelverbod, 
belastingtechnische wijzigingen en het sluiten van ramen zijn enkele 
voorbeelden. dit zou moeten leiden tot meer grip op een lastig te 
vatten branche en een betere positie van de prostituee. Kwetsbaar 
beroep, een recent onderzoek naar de prostitutiebranche in 
amsterdam, maakt duidelijk dat er nog steeds misstanden, 
zoals gedwongen prostitutie, voorkomen.
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uitbuiting  en m ensenhandel 
binnen een   ‘vrij beroep’



>>

door jos kuppens, anton van wijk  
en annemiek nieuwenhuis  
nieuwenhuis werkt momenteel bij het riec.  

hiervoor was zij werkzaam bij bureau beke, 

waar beide andere auteurs werken.

 P  
rostituees hebben, sinds de opheffing van 
het bordeelverbod in het jaar 2000, een 
 gelegaliseerd beroep. maar het opheffen  
van het algemeen bordeelverbod betekende 

niet dat misstanden in de amsterdamse prosti-
tutiebranche zijn verdwenen. uit verschillende 
recente evaluatieonderzoeken blijkt de doelstelling 
van het tegengaan van misstanden maar slechts 
ten dele te zijn gehaald. de prostitutiebranche blijft 
haar criminogene karakter houden. 

omvang
het is lastig om de omvang van het probleem 
rond mensenhandel in te schatten. de range 
 varieert van 10 procent (volgens de prostituees zelf) 
oplopend tot 90 procent (volgens sommige hulp-
verleners, politie en justitie) van de prostituees 
die op enige wijze slachtoffer worden van mensen-
handel. dit heeft ermee te maken dat de mensen-
handelaar en de prostituee er bij gebaat zijn om de 
praktijken verborgen te houden. bij de inschatting 
van de omvang van het probleem moet rekening 
 worden gehouden met de  verschillende prostitutie-
sectoren. het rapport Kwetsbaar beroep maakt 
 duidelijk dat de meeste misstanden voorkomen 
in een deel van vergunde prostitutiesector, 
 namelijk de raamprostitutie. 

In de raamprostitutie  
in Amsterdam werken jaarlijks 
tussen de duizend en  
drieduizend prostituees  
/ foto: Inge van Mill.
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de onvrijwillig heid 
is er veelal in gelegen 
dat prostituees 
op uiteenlopende 
wijzen worden 
 uitgebuit 

in ieder geval het grootste gedeelte van de vrouwen 
gaat zelf, vanwege de financiële situatie of het 
gebrek aan alternatieven, in de prostitutie werken. 
de bevinding van enkele jaren geleden dat de 
 vrouwen naar nederland worden gelokt om hier 
te werken als kamermeisjes en vervolgens in de 
prostitutie moeten werken, is momenteel niet meer 
van toepassing. dit betekent niet dat alle vrouwen 
thans ook vrijwillig aan het werk zijn. de onvrij-
willigheid is er veelal in gelegen dat prostituees op 
uiteenlopende wijzen worden uitgebuit. 

Fysiek geweld door de pooier komt weinig voor; 
vaak worden dwang en bedreiging toegepast om  
de prostituees onder druk te zetten waardoor ze 
nagenoeg geen eigen invulling aan hun werk kun-
nen geven. de pooier bepaalt bijvoorbeeld wanneer 
en hoelang de prostituees moeten werken, welke 
klanten ze moeten ontvangen en hoeveel klanten  
ze moeten afwerken. vaak wordt het weigeren van 
klanten niet getolereerd en komt het voor dat 
gedwongen prostituees dubbele diensten draaien, 
hetgeen betekent dat zij van ’s morgen tot ’s avonds 
laat seksuele diensten moeten verrichten. dit blijkt 
ook uit de volgende recensie op hookers.nl, een site 
waarop klanten ervaringen kunnen uitwisselen en 
individuele prostituees beoordelen. 

“Tijdens het wassen en aankleden stelde  
Mimi zich enigszins klagerig op over haar 
werktijden: zes keer per week een shift van 
twaalf uur! Toen ik zei dat dit ook veel te veel  
is en dat zij beter terug kon naar een normale 
werkweek van bijvoorbeeld vijf keer acht uur 
reageerde ze met ‘not possible, I need the 
money’. Als een meid zoveel uren in de week 
werkt, doet ze dat nooit eigen beweging. Ik 
vrees dan ook dat Mimi niet geheel vrijwillig 
achter het raam staat.”

een methode die pooiers gebruiken om te voor-
komen dat bij de politie vermoedens van mensen-
handel ontstaan, is het laten rouleren van vrouwen 
tussen verschillende locaties. om controle op de 
prostituees te houden, worden sommige prostitu-
ees door de pooier naar de werkplek gebracht en 
gehaald. dit kan zowel binnen als buiten amster-
dam zijn. daarnaast zijn de gedwongen prostituees 
genoodzaakt om andere (extremere) diensten (zoals 
onveilige seks en tijdens zwangerschap werken) te 
leveren om aan de inkomenseisen van de pooiers  
te voldoen.

de kwetsbaarheden
in het onderzoek naar de amsterdamse prostitutie-
branche zijn zowel de vergunde als onvergunde 
(meestal illegale) vormen van prostitutie onder-
zocht. onder vergunde prostitutie vallen de raam-
prostitutie, clubs, privéhuizen en de escort.  
 raamprostitutie is de omvangrijkste prostitutie-
sector in amsterdam. jaarlijks werken er duizend  
tot drieduizend prostituees. de leeftijd van de over-
wegend vrouwelijke prostituees varieert, maar het 
gros is tussen de twintig en dertig jaar, waarbij de 
meeste vrouwen van oost-europese afkomst zijn. 
niet-vergunde vormen van prostitutie hebben 
 bijvoorbeeld betrekking op zelfstandige thuis-
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werksters die hun diensten aanbieden. als het 
bedrijfsmatig gebeurt en ze hebben zich niet 
 ingeschreven bij de belastingdienst, dan is sprake 
van een illegale uitoefening van hun beroep. 

elk gebied wordt 
gekenmerkt door zijn 
eigen populatie van 
prostituees

juist in het meest zichtbare deel van de prostitutie-
branche, de raambordelen, is sprake van mensen-
handel. het verschil met club- en escortsector is dat 
raamprostitutie vanwege het zichtbare karakter 
voor pooiers beter controleerbaar (aantal klanten, 
werktijden et cetera) is, waardoor misstanden vaker 
voorkomen. dit geldt niet voor alle gebieden waarin 
raambordelen worden geëxploiteerd. in amsterdam 
zijn er drie verschillende prostitutiegebieden: de 
Wallen, het singelgebied en het gebied rondom de 
ruysdaelkade. elk gebied wordt gekenmerkt door 
zijn eigen populatie van prostituees en daarin 
bestaande problemen. het singelgebied en de 
 ruysdaelkade zijn kleinschaliger en de meeste 
 vrouwen, waaronder de ‘oude hollandse temeiers’ 
en Zuid-amerikaanse prostituees, werken al jaren 
zelfstandig. oost-europese vrouwen werken 
 voornamelijk op de Wallen. met name bij de oost-
europese  vrouwen is sprake van uitbuiting. dit is 
een betrekkelijk nieuw fenomeen, aangezien er 
voorheen veel werd gesproken over blanke 
 slachtoffers van zogenoemde loverboys. 

mensenhandel:
uitbuiting en 
onvrijwilligheid

onder mensenhandel vallen alle 
handelingen en gedragingen die 
volgens artikel 273f sr strafbaar zijn 
gesteld. de kern van het delict is dat 
degene die een ander werft, vervoert, 
overbrengt, huisvest of opneemt, door 
toepassing van dwang, (dreiging met) 
geweld, afpersing, fraude, misleiding 
of misbruik van uit feitelijke omstan-
digheden voortvloeiend overwicht, 
met het oogmerk die ander uit te 
buiten of zijn organen te verwijderen, 
zich schuldig maakt aan mensen-
handel.

uitbuiting heeft betrekking op uitbui-
ting in de prostitutie, andere vormen 
van seksuele uitbuiting, gedwongen 
of verplichte arbeid of diensten, 
 slavernij en met slavernij of dienst-
baarheid te vergelijken praktijken. 
artikel 273f van het Wetboek van 
strafrecht is sinds 2003 uitgebreid 
met de term uitbuiting. de uitbuiting 
van overwegend vrouwelijke prostitu-
ees kan gepaard gaan met dwang (met 
dreiging), geweld, afpersing, fraude, 
misleiding of ander misbruik zoals het 
afnemen van reisdocumenten. 

>>
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oost-europese vrouwen 
de oost-europese vrouwen zijn voornamelijk 
afkomstig uit bulgarije, hongarije en roemenië 
en zijn sinds 2004 naar amsterdam en de rest van 
nederland gekomen om in de prostitutie te wer-
ken. veel van deze vrouwen kiezen in eerste 
instantie zelf voor de prostitutie om de soms 
erbarmelijke economische situatie waarin zij zich 
bevinden te ontvluchten, maar worden in een later 
stadium uitgebuit. deze vaak jonge vrouwen zijn 
namelijk niet in staat om zelf vanuit hun geboor-
teland een baan in nederlandse prostitutie te 
regelen. de vrouwen verlaten zich op groeperin-
gen die zorg dragen voor de nodige papieren, de 
reis naar nederland, onderdak en een werkplek. 
dit tegen hoge prijzen, die ervoor zorgen dat de 
vrouwen zich bij voorbaat in de schulden steken 
om de kosten te financieren. vervolgens moeten 
die via prostitutie worden terugverdiend. de 
 vrouwen kunnen niet in vrijheid over hun eigen 
leef-, woon- en werkomstandigheden beslissen. 
er ontstaat dan een afhankelijkheidspositie 
jegens de pooier, ook omdat sommige prostituees 
de weg naar (overheids)instanties niet kunnen 
vinden.

maatregelen 
met diverse maatregelen probeert de overheid mis-
standen in de prostitutiebranche tegen te gaan. 
landelijke voorbeelden van maatregelen zijn de Wet 
bevordering integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur (bibob) uit 2003, de landelijke 
opheffing van het algemeen bordeelverbod in 2000 
en het wetsvoorstel regulering prostitutie en 
bestrijding misstanden seksbranche. in de laatste 
maatregel is onder andere opgenomen dat de pros-
tituees die bijvoorbeeld als zelfstandige escort of 
thuisprostituee werken, zich registreren en dat de 
leeftijdsgrenzen voor prostituees van 18 naar 21 jaar 
gaan.

gevreesd wordt 
dat juist veel 
legaal werkende 
prostituees, door 
registratie kiezen 
voor het illegale 
 circuit

voor amsterdam gelden als lokale maatregelen het 
controleren van vergunningsplichtige raamexploi-
tanten, clubs, privéhuizen en escortbedrijven sinds 
2008 en het reduceren van de 500 ramen naar onge-
veer 240 stuks. overigens staat amsterdam in dit 
laatste niet alleen, want ook in alkmaar, arnhem en 
rotterdam zijn ramen gesloten. verder bestaat er de 
regeling uitstapprogramma’s voor prostituees 
(ruPs). het is een landelijke subsidieregeling voor 
lokale programma’s voor prostituees die uit het vak 
willen stappen.

Zeer recent heeft minister opstelten van veiligheid 
en justitie aangekondigd af te zien van de prostitu-
tiepas, mede na aandringen van de tweede Kamer 
en de branche zelf. om die pas te krijgen, zou een 
prostituee zich elke drie jaar bij de gemeente moe-
ten laten registeren. maar gevreesd wordt dat juist 
veel legaal werkende prostituees, door deze regi-
stratie kiezen voor het illegale circuit en daarmee 
een prooi voor mensenhandelaren kunnen worden.

de vraag blijft onverminderd van kracht of de uitge-
voerde maatregelen leiden tot een vermindering van 
de misstanden in de branche en of de positie van de 
vaak kwetsbare prostituees daardoor verbetert. het 
onderzoek Kwetsbaar beroep wijst uit dat het ‘vrije 
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beroep’ van prostituee nog regelmatig gepaard gaat 
met uitbuiting en mensenhandel. de eerderge-
noemde maatregelen lijken deels ten dienste te 
staan van de prostituee, maar zijn in werkelijkheid 
voornamelijk gericht op het tegengaan van crimi-
nele personen die zich met duistere prostitutieprak-
tijken bezighouden. vaak blijft de situatie van de – 
in meerderheid vrouwelijke – prostituees moeilijk. 
vanwege drang of dwang kan deze groep niet zelf 
uit de prostitutie stappen, maar ook omdat het hen 
aan reële alternatieven ontbreekt. 

de politiecontroles 
zijn voornamelijk 
gericht op het 
 controleren van 
papieren, maar vaak 
zijn die wel in orde 

onderbuikgevoelens
binnen het vergunde segment is het evident dat 
mensenhandel vooral in de raamprostitutie voor-
komt. de politiecontroles, in opdracht van de 
gemeente, zijn voornamelijk gericht op het contro-
leren van papieren, maar vaak zijn die wel in orde. 
mensenhandel komt daarmee niet of nauwelijks 
aan het licht, ook omdat de vaak buitenlandse vrou-
wen niet graag met de politie praten. dit betekent 
dat de bestuursrechtelijke controles waarmee de 
vergunde prostitutie periodiek te maken heeft 
anders vormgegeven moeten worden, namelijk 
deels gericht op ‘onderbuikgevoelens’. ook in het 
licht van de focus van de politie op de kerntaken 
(handhaving, opsporing en noodhulp) is het de 

vraag of de politie dergelijke controles nog moet 
uitvoeren; de capaciteit die hiervoor vrijgemaakt 
wordt, kan ook ingezet worden voor bijvoorbeeld de 
opsporing van misstanden in de (niet-)vergunde 
sector. dat de gemeente amsterdam sinds kort 
werkt met gemeentelijke handhavers die mensen-
handel als aandachtspunt hebben, ondersteunt dit 
idee. 

daarnaast stelt het college van b&W van amster-
dam voor de komende vier jaar 500 000 euro per jaar 
beschikbaar voor het versterken van de positie van 
kwetsbare prostituees in amsterdam. het extra geld 
is onder andere bestemd voor prostituees die in het 
Prostitutie & Gezondheidscentrum (P&G 292) weer-
baarheidstrainingen, taallessen en een uitstappro-
gramma kunnen volgen. bij deze maatregelen moe-
ten goed de doelgroep en doelstelling in de gaten 
worden gehouden. verhoudingsgewijs komen er 
minder oost-europese prostituees bij P&G 292 dan 
hun aantal in de prostitutiebranche zou rechtvaar-
digen. veel bezoekers van P&G 292 komen boven-
dien voor de soa-controles. dit kan betekenen dat 
juist de groep die met misstanden te maken heeft, 
de oost-europese vrouwen, wellicht meer aandacht 
verdient. het beroep van prostituee blijft namelijk 
kwetsbaar. << 

het onderzoek Kwetsbaar beroep. Een onderzoek naar de 

prostitutiebranche in Amsterdam is via www.beke.nl als 

PdF-bestand te downloaden. 
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