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In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie heeft een drietal deelonderzoeken naar prostitutie plaatsgevonden. 
Eén van de drie onderdelen heeft betrekking op niet-legale prostitutie en 
is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL. Het 
onderzoek naar niet-legale prostitutie heeft plaatsgevonden tussen eind 
2013 en medio 2014. 
 
Onderzoeksopzet 
De bevindingen in dit onderzoek zijn gebaseerd op meerdere en 
verschillende bronnen, hetgeen een triangulatie (driehoeksmeting) van 
onderzoeksresultaten oplevert. Het onderzoek is begonnen met ruim 40 
gesprekken met sleutelinformanten die een landelijk beeld kunnen geven 
van de prostitutiebranche. Daarnaast is een groot aantal relevante en 
beschikbare rapporten en documenten verzameld en bestudeerd, waarbij 
eveneens een internetanalyse is uitgevoerd. Vervolgens is nagegaan of 
concrete aanwijzingen kunnen worden gevonden in vier 
verdiepingsregio’s: gemeente Amsterdam; gemeente Eindhoven; 
provincie Groningen; en de regio Noord- en Midden Limburg. In deze 
regio's zijn lokale sleutelinformanten geïnterviewd. Tevens is veldwerk 
verricht, waarbij gesprekken zijn gevoerd met exploitanten, prostituees, 
klanten en overige betrokkenen. In de verschillende verdiepingsregio’s 
zijn in totaal 180 uitgebreide interviews en ruim 50 korte gesprekken 
gevoerd. Bovendien zijn tijdens het veldwerk observaties uitgevoerd. 
Daarnaast is ten behoeve van de mogelijkheden voor omvangschattingen 
nagegaan welke relevante gegevens over niet-legale prostitutie bij 
betrokken organisaties in registraties beschikbaar zijn.  
 
Aard  
In dit onderzoek worden conform de opdracht de volgende vier vormen 
van niet-legale prostitutie onderscheiden: niet-vergunde prostitutie; niet-
legale arbeid; minderjarigheid; en seksuele uitbuiting. 
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Niet-vergunde prostitutie 
Er is sprake van niet-vergunde prostitutie wanneer bedrijven of personen 
prostitutie exploiteren waarvoor geen gemeentelijke vergunning is 
afgegeven, terwijl het lokaal beleid dat wel vereist.1 Geconcludeerd kan 
worden dat niet-vergunde prostitutie in Nederland voorkomt. Hieronder 
worden in aflopende mate van bewijsbaarheid de verschillende 
verschijningsvormen van niet-vergunde prostitutie beschreven.  
 
Uit verschillende bronnen (literatuurstudie, internetanalyse, landelijke en 
lokale sleutelinformanten, exploitanten, prostituees, klanten en overige 
betrokkenen) hebben we vernomen dat de volgende vormen van niet-
legale prostitutie voorkomen in alle verdiepingsregio’s: bedrijfsmatige 
thuisprostitutie2; niet-vergunde escort; straatprostitutie buiten de 
tippelzones; en niet-vergunde massagesalons. Dit beeld wordt bevestigd 
door observaties tijdens het veldwerk waarbij we meerdere concrete 
gevallen hebben geconstateerd. Daarnaast zeggen verschillende bronnen 
(landelijke en lokale sleutelinformanten, exploitanten, prostituees, klanten 
en overige betrokkenen) dat de volgende vormen van niet-vergunde 
prostitutie voorkomen in alle verdiepingsregio’s: hotelprostitutie; 
prostitutie vanuit bungalowparken en campings; en prostitutie in 
seksbioscopen, parenclubs en sauna’s. Deze respondenten kunnen echter 
weinig concrete casussen noemen. Bovendien levert ook het veldwerk 
weinig directe aanwijzingen op. Aangenomen mag worden dat deze 
vormen van niet-vergunde prostitutie bestaan, maar niet zo omvangrijk en 
openlijk zijn als door meerdere geïnterviewden wordt gesuggereerd. Tot 
slot zijn er vermoedens over prostitutie op cruiseplaatsen en vanuit 
horecagelegenheden die door sommige bronnen (landelijke en lokale 
sleutelinformanten, exploitanten, prostituees, klanten en overige 
betrokkenen) in enkele verdiepingsregio’s worden geuit, maar waarvan 
geen aanwijzingen tijdens het veldwerk zijn aangetroffen.   
 
Niet-legale arbeid 
Er is sprake van niet-legale arbeid indien een in Nederland werkzame 
prostituee afkomstig is van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) 
                                                 
1 Er zijn ook legale vormen van niet-vergunde prostitutie, bijvoorbeeld in 
gemeenten waar geen vergunningplicht is. Hierover wordt in dit onderzoek niet 
gerapporteerd.  
2  In dit onderzoek wordt thuisprostitutie als bedrijfsmatig beschouwd als onder 
andere actieve werving (eenmalig of vaker) van klanten (via internet) plaatsvindt.    
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en niet in het bezit is van een geldige verblijfstitel waarmee het is toegestaan 
om in Nederland te werken. Er zijn verschillende mogelijke 
verschijningsvormen van niet-legale arbeid naar voren gekomen in 
gesprekken met sleutelinformanten en in het veldwerk in de verschillende 
verdiepingsregio’s, te weten: geen of onvolledige documenten; vervalst 
paspoort; look-a-likes; en toeristenvisum. Uit verschillende bronnen 
(landelijke sleutelinformanten, lokale sleutelinformanten, exploitanten en 
prostituees) in alle verdiepingsregio blijkt dat niet-legale arbeid echter 
weinig voorkomt in de vergunde branche. Ook wordt volgens meerdere 
lokale sleutelinformanten niet-legale arbeid in de niet-vergunde branche 
weinig aangetroffen. Tijdens het veldwerk komen we één concrete casus van 
niet-legale arbeid in de niet-vergunde branche tegen.  
 
Minderjarigheid 
Er is sprake van prostitutie door minderjarigen als de prostituee jonger is 
dan 18 jaar. Uit verschillende bronnen (landelijke sleutelinformanten, 
lokale sleutelinformanten, exploitanten, prostituees en klanten) in alle 
verdiepingsregio’s blijkt dat prostitutie door minderjarigen in de vergunde 
branche weinig voorkomt. Volgens meerdere lokale sleutelinformanten 
komen regelmatig signalen (van vermoedens) van prostitutie door 
minderjarigen in de niet-vergunde branche binnen, maar worden er weinig 
concrete gevallen van prostitutie door minderjarigen aangetroffen. In het 
veldwerk hebben we met enkele prostituees gesproken die als niet-vergunde 
escort hebben gewerkt op het moment dat ze nog minderjarig waren.  
 
Seksuele uitbuiting 
Seksuele uitbuiting kan worden beschouwd als onderdeel van 
mensenhandel. Daarbij moet worden opgemerkt, dat het begrip uitbuiting 
hier wordt beperkt tot uitbuiting in de prostitutiebranche. Uit meerdere 
bronnen (literatuurstudie, landelijke en lokale sleutelinformanten, 
exploitanten, prostituees, klanten en overige betrokkenen) komt naar voren 
dat zowel de vergunde als de niet-vergunde prostitutiebranche kwetsbaar is 
voor seksuele uitbuiting. In vergelijking met de andere vormen van niet-
legale prostitutie is het voorkomen van seksuele uitbuiting de meest lastige 
vorm om aan te tonen. Tijdens het veldwerk zijn bij de geïnterviewde 
prostituees geen concrete, actuele gevallen van seksuele uitbuiting 
vastgesteld, maar wel zijn uit gesprekken en observaties diverse signalen 
naar voren gekomen die kunnen wijzen op seksuele uitbuiting in de 
verschillende verdiepingsregio’s. Bepaalde signalen die op uitbuiting 
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kunnen wijzen (wisselende werkplekken en overnachten op de werkplek) 
komen daarbij vaker voor dan andere signalen (dragen van sporen van 
lichamelijke mishandeling en het niet beschikken over eigen verdiensten).3  
 
Omvang 
Schattingen van de omvang van niet-legale prostitutie zijn vanwege het 
verborgen karakter ervan lastig te maken. Bestaande schattingen blijken 
onvoldoende betrouwbaar en accuraat. Dat geldt ook voor de pogingen 
die in dit onderzoek zijn ondernomen om de omvang van niet-legale 
prostitutie te schatten aan de hand van advertenties op internet en met 
behulp van bij instanties geregistreerde unieke gegevens van (niet-legale) 
prostituees.  
 
Geen van de toegepaste methoden heeft tot een concrete schatting geleid. 
Het aantal prostituees dat in meerdere registraties voorkomt is beperkt, 
hetgeen de betrouwbaarheid van de schattingen niet ten goede komt. 
Daarnaast is het op basis van de huidige registraties niet goed mogelijk 
vergund werkende prostituees te onderscheiden van niet-vergund 
werkende. Om voor een omvangschatting bruikbare gegevens uit 
beschikbare registraties te kunnen verkrijgen, zijn aanpassingen hierin 
noodzakelijk.  
 
Ten slotte  
Al met al kan worden geconcludeerd dat niet-vergunde prostitutie in 
vergelijking met de andere vormen van niet-legale prostitutie vaker 
voorkomt. Van de andere vormen van niet-legale prostitutie - niet-legale 
arbeid, minderjarigheid en seksuele uitbuiting - zijn weinig concrete 
casussen aangetroffen. Dat wil niet zeggen dat ze niet voorkomen. Relevant 
hierbij is de vraag welke impact de verschillende vormen van niet-legale 
prostitutie hebben. Zeker is dat de persoonlijke maar ook de 
maatschappelijke impact van iedere casus van prostitutie door minderjarigen 
en seksuele uitbuiting aanzienlijk is. Daarmee zijn deze twee de meest 
ernstige verschijningsvormen van niet-legale prostitutie die dienen te worden 
bestreden. 

                                                 
3 Hierbij is gebruik gemaakt van de signaalkaart van het Expertisecentrum 
Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM 2014). Over enkele signalen wordt door 
meerdere geïnterviewden getwijfeld of dit altijd een signaal is van seksuele 
uitbuiting. Relevant om te vermelden is dat het bij mensenhandel gaat om een 
combinatie van signalen, waarbij de context een belangrijke rol speelt. 


