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In 2006 verscheen er een onderzoek van het Verwey Jonker instituut over illegale prostitutie 

in Rotterdam. Wij hadden het volgende commentaar:   

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft het Verwey Jonker Instituut de aard en de 

omvang van de illegale prostitutie in Rotterdam onderzocht. Dit onderzoek vormt de basis van 

verdere beleidsvorming. Mede daarom vinden wij het belangrijk onze visie op dit document 

naar voren te brengen. Wij (Sylvia Bokelman en Sietske Altink van De Rode Draad 

Rotterdam en Henk Wagenaar, universitair docent bestuursrecht te Leiden)  hebben het 

onderzoeksrapport gelezen en hebben er enkele kanttekeningen bij. Die betreffen de keuze 

van de informanten, de aard van de signalen waar men op afgaat en de presentatie van de 

aantallen prostituees in het legale en illegale circuit en de opmerkingen over het prijspeil in de 

prostitutie.  

Slechts 22 van de 112 pagina's beschrijven de aard en de omvang van de illegale prostitutie in 

Rotterdam. De eerste zes pagina's van dit hoofdstuk zijn gewijd aan de veronderstelde illegale 

praktijken in de legale prostitutie. Bij het onderdeel illegale praktijken in de legale branche 

komt onze visie dat het arbeidsrecht vaak wordt geschonden, ruimschoots aan bod. 

Maar de omvang van dit verschijnsel is niet zo moeilijk te bepalen. De Belastingdienst weet 

best in hoeveel bedrijven ze een vermoeden van schijnondernemerschap heeft. Dit geldt ook 

voor de bedrijven waar veel Oost Europese prostituees als zogenaamd zelfstandig 

ondernemer, maar feitelijk in een situatie van loondienst werken. Tot 1 mei 2007 was dit 

illegaal. Van één bedrijf weten we dat de exploitant zelf de vrouwen uit Polen haalt. Van een 

bedrijf hebben we bij de gegevens van de Kamer van Koophandel gezien dat er op iedere 

barkruk een zelfstandige ondernemer als massagesalon was gevestigd. Het opgegeven 

woonadres was de bar waar hun barkruk stond. De onderzoekers volstaan helaas met een 

verhandeling over het feit dat er zich in veel sectoren dit soort illegale praktijken voordoen. 

Als tweede voorbeeld van illegale praktijken in de vergunde prostitutie geeft men als 

voorbeeld: het werken met een pooier op de achtergrond. Een kleine correctie: het werken met 

een pooier op de achtergrond is niet illegaal, het is illegaal om een prostituee, al of niet met de 

juiste papieren, te dwingen tot prostitutie en/of haar af te persen. Dit is een kleine slordigheid, 

maar het werkt de indruk dat de vrouwen illegaal bezig zijn in plaats van de pooier. Dat neemt 

niet weg dat de omvang daarvan inderdaad moeilijk te schatten is. Die wordt immers pas 

bekend als de vrouwen (of mannen) die dit overkomt, aangifte gaan doen bij de politie. Wij 

kunnen bevestigen dat veel exploitanten een dame wegsturen als ze merken dat ze door een 

pooier wordt gezonden. Zij kunnen echter niet altijd achterhalen of er iets dergelijks aan de 

hand is of niet. Hoe komen exploitanten daar bijvoorbeeld achter bij prostituees die geen 

Nederlands of Engels spreken? Op de zestien pagina's die overblijven om de aard en de 

omvang van de illegale prostitutie te beschrijven wordt er één voorbeeld breed uitgemeten. 

Daaruit valt geen conclusies te trekken over de aard en omvang van wantoestanden in het 

thuiswerk. Ook op andere plaatsen gaat men teveel op incidenten af. Wij vinden sommige 

verschijnselen nogal omstreden als signaal van mensenhandel. Zo concluderen dat wanneer 

vrouwen onder de prijs werken of stoned zijn, er wel mensenhandel in het spel moet zijn. Wij 

hebben regelmatig vrouwen gezien die stoned waren, maar dat is nu net niet kenmerkend voor 

mensenhandel. Dat geldt ook voor de verdiensten die in het onderzoek worden genoemd. Om 



daarover te kunnen oordelen moet men eerst weten wat de verdiensten in de prostitutie 

gemiddeld per uur zijn.  

Wij gaan af op berichten uit het veld. Dat een vrouw er € 20 tot 30 aan een seksuele 

dienstverlening overhoudt, is helaas normaal in bijvoorbeeld Amsterdam buiten de 

raamprostitutie. De onderzoekers verlaten zich op hookers.nl, maar de heren die daarop 

schrijven weten nooit hoeveel er van wat zij betalen naar de exploitant gaat. Dat is meestal 

meer dan de helft. Het droevige prijspeil in de prostitutie deed een collega uitroepen: “Wat nu, 

werken voor een breezertje goedkoop?” Er was immers al eerder in de publiciteit geweest dat 

meisjes bereid zouden zijn seks te hebben in ruil voor een breezertje in een disco.  

De onderzoekers beweren dat ze nooit op één signaal van illegale prostitutie afgaan. Er 

moeten er minstens twee zijn. Maar ook in die context komt men niet overtuigende signalen. 

Bedoelen ze de winkelier die zegt te weten dat er bij de buren klanten worden afgewerkt? Nu 

zou een va et vient van Oost Europese dames een signaal kunnen zijn, maar dan van illegale 

onderhuur. Of moeten we een signaal van een hulpverlener serieus nemen die zegt dat meisjes 

'soms' op het idee worden gebracht dat 'seks' een gemakkelijke manier is om aan 'geld of 

andere zaken' te komen? Alsof het voor het eerst in de geschiedenis is dat meisjes op dat idee 

komen. Op grond van vage signalen en een samenvatting van een ander rapport concludeert 

men dat er niets over het werken van minderjarigen in de Rotterdamse prostitutie valt te 

zeggen.  
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