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Voorwoord

Zes blinde mannen komen een olifant tegen. Ze willen weten hoe de olifant eruit ziet, en beginnen te 
voelen. “Een olifant is als een muur!”, zegt de eerste man, die de fl ank van de olifant betast. “Welnee”, 
zegt zijn buurman, die een poot vast heeft, “een olifant is als een zuil!” De man die een slagtand 
bevoelt schudt zijn hoofd om zoveel dommigheid. Want voor hem is het toch glashelder dat de 
olifant op een speer lijkt. Wat echter weer wordt betwijfeld door de man die bij toeval de staart van 
de olifant betast, want: “een olifant is als een touw!”

Elk van de mannen heeft zijn eigen perceptie van wat een olifant is, en elk heeft – in ieder geval voor 
een deel - gelijk. Maar ook niet. Elk van de mannen ziet immers slechts een klein deel, maar kan de 
verleiding niet weerstaan dat deel gelijk te stellen aan het geheel. Het totaal is voor hen niet 
waarneembaar, en blijkt veel complexer dan kan worden bevroed.  

Deze parabel van de zes blinde mannen en de olifant is in het kader van criminologisch 
onderzoek geen onbekende. Kort geleden nog bouwde Gabry Vanderveen haar dissertatie 
over veiligheids beleving rond deze parabel op (Vanderveen, 2006). Toch is er geen onderzoek 
waarop deze parabel meer toepasselijk is dan het onderzoek dat nu voor u ligt. 

De escortbranche in Amsterdam is de in dit onderzoek voorliggende ‘olifant’. Het was de 
uitdaging in dit onderzoek om “het onzichtbare zichtbaar te maken”, om maar door te borduren 
op de titel van een recente prostitutienota van de Amsterdams raadsleden Asante en Schaap-
man. De harde waarheid is: het onzichtbare láát zich nauwelijks zichtbaar maken. Zeker niet 
als de belangen om onzichtbaar te blijven groot zijn, en de mogelijkheden om uit het zicht te 
blijven legio. Zoals in – in delen van! – de Amsterdamse escort het geval is.

Dit onderzoek pretendeert dan ook niet het fi nale woord te geven over de escortbranche 
in Amsterdam. Wel hebben wij, met ons zeskoppig onderzoeksteam, als het ware de ‘voel-
capaciteit’ van de zes blinde mannen uit de parabel een tijdlang kunnen verdubbelen. 
Daarmee is meer, naar onze mening zelfs véél meer, over de Amsterdamse escortbranche 
duidelijk geworden. Maar nogmaals, wij pretenderen nu niet de gehele olifant te pakken 
te hebben. 

Tijdens het onderzoek, het voelen, tasten, zoeken, hebben wij daarbij aan de olifant van 
de Amsterdamse escort een aantal ‘knobbels’ gevonden wij waar ons zorgen over maken. 
Die knobbels zijn ook groter dan wij bij aanvang van het onderzoek hadden verwacht. 
Wij hopen dat dit onderzoek een bijdrage kan vormen aan het verhelpen daarvan.

Amsterdam, september 2007

Marnix Eysink Smeets
Leider van het onderzoeksteam  
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Managementsamenvatting

Dit rapport omvat het verslag van een doorlichting van de Amsterdamse escortbranche. Deze 
vond plaats in opdracht van het gemeentebestuur van Amsterdam. Input was gewenst voor 
een herziening van het beleid ten aanzien van de prostitutiesector als geheel en de - tot nu toe 
grotendeels ongereguleerde escortbranche - in het bijzonder. Bijzonder aandachtspunt daarbij 
vormt de voorgenomen vergunningsplicht ten aanzien van de escortbranche. 

De centrale vraag van het onderzoek is drieledig: (1) waaruit bestaat en hoe functioneert deze 
branche, (2) welke misstanden doen zich daarin voor en (3) wat is nodig en mogelijk om deze 
misstanden te reduceren en voorkomen? 

Het onderzoek
Het onderzoek in deze, notoir lastig te onderzoeken, branche werd uitgevoerd op basis van een 
zogenaamde multi-bronnen-aanpak. Hierin werden bevindingen uit literatuur, deskresearch 
(diverse registers, internet) en dergelijke op systematische wijze gecombineerd met inzichten 
van professionals in en om de branche, zoals toezichthouders, hulpverleners, toeleveranciers, 
escortondernemers, escorts en klanten. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen september 
2006 en september 2007. In begin 2007 heeft het enige tijd stilgelegen toen op mensenhandel 
werd gestuit en daarbij een onderzoek van de Nationale Recherche voor de voeten dreigde te 
worden gelopen.     

De branche is gegroeid, ‘Amsterdams’ is een relatief begrip
Het onderzoek vormt min of meer een herhaling van een vergelijkbaar onderzoek uit 1999. Ten 
opzichte van de toen aangetroff en situatie zijn aanzienlijke veranderingen geconstateerd. Het 
aantal aangetroff en spelers is toegenomen, zowel waar het gaat om bureaus (nu: een 120-tal, 
eerder zo’n 60) als om al dan niet zelfstandige escorts (nu: 1.000-1.200 versus circa 500 in 1999). 
De genoteerde toenamen zijn méde toe te schrijven aan de grotere ‘vindbaarheid’  van bureaus 
en escorts door het toegenomen gebruik van internet. Ook wanneer hiervoor wordt gecorri-
geerd, is echter nog steeds sprake van een reële stijging. 

De aanbieders op de Amsterdamse markt zijn niet alleen gevestigd in Amsterdam zelf, maar 
ook in de regio om Amsterdam, tot zelfs in het buitenland. De markt die door deze aanbieders 
wordt bediend strekt zich óók tot ver buiten Amsterdam uit.

Forse bewegingen in de branche
De branche is de afgelopen jaren fors in beweging geweest. Hoofdtrends zijn ‘neerwaartse druk’ 
(prijsdruk, groei aanbieders lager in de branche), ‘fragmentatie’ (met name door een verschuiving 
van bureaus naar zelfstandig opererende escorts) en ‘toename misstanden’. Deze trends zijn 
aangewakkerd door uiteenlopende ontwikkelingen, waarvan de opheffi  ng van het bordeel-
verbod er slechts één is. Enige verbetering lijkt zichtbaar te zijn waar het gaat om de mate waarin 
escort ondernemers zich inspannen om aan administratieve of fi scale verplichtingen te voldoen.  

Vier segmenten
De branche bestaat uit twee grote subsegmenten en twee kleine. De grote segmenten zijn 
de vrouwen voor mannen (de meest bekende escortvorm) en de mannen-voor-mannen 
(gay-escort). De kleine segmenten betreff en de transgenders en gigolo’s. De aard, omvang, 
ontwikkelingen en misstanden verschillen sterk per segment. De branche kent daarmee ook 
vele gezichten, van redelijk goede tot uitgesproken slechte. 

1 - Het vrouwen-voor-mannensegment
Zie voor de huidige opbouw van dit segment de fi guur op navolgende pagina. Het segment is 
gegroeid, zowel bezien in het aantal bureaus als in het aantal actieve escorts. De groei heeft zich 
vooral voorgedaan in het midden- en lagere deel van de markt. Daarnaast deden hoger in de 
markt  enkele buitenlandse partijen hun intrede en zijn meer zelfstandige escorts zichtbaar dan 
voorheen. Er zijn persistente aanwijzingen dat sprake is van escort in enkele kleinere, meer 
besloten circuits (met name in etnische gemeenschappen), op de omvang hiervan kon echter 
geen nader zicht worden verkregen. 
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Rond het VvM-segment  zijn verder faciliteerders, pimps en mensenhandelaren zichtbaar. 
Deze houden nauw verband met de situatie in – met name - het midden- en onderste deel van 
de bureaumarkt. Hier is de situatie op het vlak van dwang, drang en mensenhandel zorgwek-
kend te noemen. Dit lijkt op dit moment vooral geconcentreerd rond de grootste groep 
escorts in dit deel van de branche: de jonge Roemeense vrouwen. Verder staan de prijzen in 
de (bureau)markt  onder druk, hetgeen de neerwaartse tendens in de markt versterkt en 
mogelijk ook de kans op misstanden bevordert.   

2 - Mannen-voor-mannen: gay-escort
In dit segment heeft zich ten opzichte van 1999 een aardverschuiving voltrokken: het 
aantal bureaus is meer dan gehalveerd (van 10 naar 4), het aantal zelfstandige escorts is 
geëxplodeerd (nu: 250-400). In het uitgaanscircuit is nog steeds een relatief kleine groep 
actief. Van verregaande misstanden in de branche lijkt geen sprake. Afwijkingen van wat 
als ‘algemeen aanvaard’ moet worden geacht zijn vooral te signaleren rond de mate van 
safe sex en, net als in alle andere segmenten, rond de mate waarin zelfstandige escorts 
waarschijnlijk aan de beoogde belastingverplichtingen voldoen. Verder zijn de omstandig-
heden waaronder de relatief kleine groep ‘gelukzoekers’ in het uitgaanscircuit hun werk 
doen niet florissant te noemen. Van drang, dwang of mensenhandel is in dit segment niet 
of nauwelijks sprake.
 

3 - Transseksuelen en gigolo’s
Twee ‘splintersegmenten’ met elk hooguit enkele tientallen escorts en een enkel bureau. 
Binnen het segment van de transseksuelen is sprake van verhoogde gezondheidsrisico’s.   

Doelstellingen van de opheffi  ng van het bordeelverbod nog niet gerealiseerd
Van een signifi cante verbetering wat betreft de (zes) doelstellingen van de opheffi  ng van het 
bordeelverbod is vooralsnog geen sprake. Het ontbreken van een gericht reguleringsbeleid ten 
aanzien van de branche en een gebrek aan toezicht daarop vormen hierin een belangrijke factor.  

faciliteerders • pimps • handelaren

buitenlandse 
aanbieders >5

top
2-3

midden-hoog
3-5

midden-laag
± 50

laag
< 50

zelfstandigen

kleinere 
circuits

zelfstandigen

uitgaanscircuit

bureaus
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Vergunningsplicht
Een vergunningsplicht lijkt gewenst, doch zal maar een gedeeltelijke oplossing van het 
probleem vormen. Dat geldt zeker wanneer alleen de escortbureaus onder een regime worden 
geplaatst. Ook ten aanzien van zelfstandige escorts zal enige regulering nodig zijn, mogelijk in 
de vorm van een pasjesregeling. 

Aanvullende maatregelen nodig
Zonder aanvullende maatregelen zal een vergunningsplicht uiteindelijk echter weinig zoden aan 
de dijk zetten. Een brede omslag is nodig van een reactief naar een proactief beleid ten aanzien 
van de sector. Toezicht en handhaving, proactieve politie-inzet en hulpverlening vormen daarvan 
onderdelen. Verbetering van de informatievoorziening en het bouwen van allianties met diverse 
partijen in en om de branche zijn conditio-sine-qua-non. Verdere intensivering van de opsporing is 
gewenst.

Trek de touwtjes gestaag aan
Met een gerichte aanpak van de branche kan op redelijk korte termijn een aanzienlijke 
verbetering worden bereikt. Daarbij heeft een aanpak waarbij, over een zekere periode, stap-
voor-stap de touwtjes strakker worden aangetrokken (‘het leegknijpen van de tube tandpasta’) 
de voorkeur boven een aanpak waarin getracht wordt alles in één klap te regelen (‘het blazen in 
een volle asbak’). Daaraan ligt onder meer ten grondslag dat bij de eerste werkwijze het 
makkelijker zal zijn uitwassen de kop in te drukken zonder ook meteen de – zeker óók aan-
wezige – prille, goede ontwikkelingen in de knop te breken. Maar vooral ook zal het met de 
eerste werkwijze mogelijk zijn sneller en beter in te spelen op strategisch ontwijkingsgedag, 
dat in deze branche met een ‘rizomatisch’ karakter zeker te verwachten valt.

De aanpak van mensenhandel kan nú
Voor de aanpak van de geconstateerde drang, dwang en mensenhandel is het afwachten tot 
een brede aanpak is geformuleerd nodig noch wenselijk. Voldoende mogelijkheden zijn 
aanwezig om deze nu al eff ectiever aan te pakken.    

Diegenen die geen tijd hebben het hele rapport te lezen, maar tóch nog iets meer willen  

weten adviseren wij de hoofdstukken 9 en 10 te lezen. 
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 Inleiding

Het gemeentebestuur van Amsterdam maakt zich zorgen over de prostitutiesector in 
 Amsterdam. De opheffi  ng van het bordeelverbod zou wel eens niet gebracht kunnen 
hebben wat werd beoogd. En in toenemende mate bereiken het gemeentebestuur 
signalen over misstanden in (delen van) de branche. 

Gelet hierop besloot het gemeentebestuur van Amsterdam over te gaan tot een ‘integrale 
verkenning’ van de Amsterdamse prostitutiesector. Doel daarvan is “de problemen in 
 samenhang in kaart te brengen en hieraan nieuwe en eff ectieve oplossingen te verbinden.”1 

Een onderdeel van deze verkenning is een doorlichting van de Amsterdamse escortbranche. 
De escortbranche onttrekt zich immers grotendeels aan het dagelijkse zicht. Maar er zijn wel 
signalen dat deze branche de afgelopen jaren explosief is gegroeid. En dat juist het minst 
gunstige deel van de prostitutiebranche zich hierin heeft teruggetrokken. De branche is tot 
op heden nog niet aan een vergunningsplicht onderworpen, het invoeren daarvan is echter 
wel gepland. De vraag is dan hoe deze vergunningsplicht zal uitwerken. Redenen genoeg dus 
om deze branche eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. 

Een vergelijkbaar onderzoek vond – door goeddeels hetzelfde onderzoeksteam – ook al plaats 
in 1999, vlak vóór de opheffi  ng van het bordeelverbod in 2000. Dat resulteerde in het rapport 
Escort in Amsterdam (Naber et al., 2000). Het nu voorliggende onderzoek vormt in grote lijnen 
een herhaling van dat onderzoek. Dit maakt ook een vergelijking mogelijk tussen de situatie 
anno 1999 en die anno 2007. Om alvast een voorschot op de resultaten daarvan te nemen: 
het beeld is veranderd, en niet onverdeeld ten goede.

  
 

1

1      Briefi ng onderzoek van gemeente Amsterdam, 2006
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 Voorgeschiedenis en doelstelling van het onderzoek 

In 1999 bleken op de Amsterdamse escortmarkt tientallen escortbureaus actief, werkend onder 
meer dan honderd verschillende namen. Die bureaus bleken uiteenlopend van aard: van zeer 
groot tot marginaal klein, van opererend aan de top-van-de-markt tot aan de absolute 
onderkant en van werkend binnen vrijwel alle geldende regels tot in meerdere opzichten 
illegaal. Naast de bureaus werden ook zelfstandig werkende escorts aangetroff en, onder meer 
in het uitgaanscircuit.

In totaal werd het aantal in één jaar in Amsterdam actieve escorts geschat op maximaal 500. 
Een niet onaanzienlijk deel hiervan was van buitenlandse herkomst en hier illegaal aan het werk. 
Tevens werd geconstateerd dat hierbij nogal eens sprake was van bemiddelaars die de komst naar 
Nederland faciliteerden. Ook werd melding gemaakt van pooierschap (Naber et al., 2000). 

Opheffi  ng bordeelverbod
Het onderzoek werd gepubliceerd aan de vooravond van de opheffi  ng van het bordeelverbod
(1 oktober 2000). Door die opheffi  ng werd een scheiding aangebracht tussen de verboden en 
niet-verboden vormen van (exploitatie van) prostitutie. Doelstelling van de opheffi  ng was (en 
is) onder meer de bestrijding van schadelijke vormen van (exploitatie van) prostitutie krachtiger 
ter hand te kunnen nemen. 

De verwachting van alle betrokkenen in het onderzoek uit 1999 was dat de opheffi  ng van het 
bordeelverbod een aanzienlijke verschuiving in de escortbranche teweeg zou brengen. Illegaal 
hier verblijvende en fi scaal illegaal hier werkende escorts zouden naar verwachting (verder) in 
het zwarte circuit verdwijnen. Mogelijk zou de escortbranche ook een aanzuigende werking op 
prostitué(e)s hebben die voorheen in andere segmenten van de prostitutiebranche werkzaam 
waren. De bovenkant van de bureaumarkt zou onder druk komen, het zwarte circuit zou groeien.  

Verschuiving van politiek-bestuurlijke focus
Met de opheffi  ng van het bordeelverbod is natuurlijk een verschuiving gemarkeerd in de 
politiek-bestuurlijke visie en focus ten aanzien van prostitutie. De visie verschoof in Nederland 
als het ware van regulationistisch naar meer laboristisch, waarbij prostitutie in principe als 
arbeid wordt beschouwd waarvoor mannen en vrouwen uit economische motieven vrijwillig 
kunnen kiezen. De focus ligt nu vooral op het voorkomen van misstanden die zich daarbij voor 
kunnen doen (Daalder, 2007). 

Prostitutie kan heden ten dage dus worden gezien als economische transactie tussen twee 
‘consenting adults’ en als – in principe - reguliere bedrijfsbranche. Slechts daar waar vrijwillig-
heid niet kan worden aangenomen, geen sprake is van ‘adults’ of waar anderszins tegen 
geldende regels wordt gehandeld of risico’s bestaan (bijvoorbeeld op het gebied van overlast, 
volksgezondheid of fi scale verplichtingen), bestaat dan reden tot ingrijpen. Dergelijke redenen 
bleken de afgelopen jaren in Amsterdam nog volop aanwezig, zo valt uit meerdere initiatieven, 
onderzoeken en nota’s af te leiden. De belangrijkste daarvan (met hun implicaties voor de 
escortbranche) bespreken wij hierna kort.   

Sluiting Theemsweg
Enige tijd na de opheffi  ng van het bordeelverbod werd de Amsterdamse tippelzone aan de 
Theemsweg gesloten. Hoewel de Theemsweg straatprostitutie - en dus geen escort – betrof, 
kon niet uitgesloten worden geacht dat de sluiting (zowel door veranderingen aan de vraag- 
als aan de aanbodkant) ook consequenties voor de escortsector zou hebben.

Wallenaanpak
Het gemeentebestuur ondernam (en onderneemt) ook de nodige activiteiten om zijn greep 
op (de prostitutie in) het Wallengebied te herwinnen. Niet uitgesloten kon worden dat dit ook 
repercussies zou hebben voor de situatie in de escortbranche. 

2
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Diverse lokale onderzoeken
Er verschenen ook diverse onderzoeken die een nieuw of aanvullend licht wierpen op de 
ontwikkelingen in de Amsterdamse prostitutiesector. De belangrijkste hiervan zijn:

‘Loverboys’ of modern pooierschap in Amsterdam (Bovenkerk et al., 2004). Dit onderzoek liet 
zien dat loverboys in de strikte betekenis van het woord wellicht wat minder voorkomen dan 
uit de media lijkt af te leiden, maar dat er wel degelijk sprake is van een forse aanwezigheid van 
‘moderne pooiers’ in de sector. In die zin “blijkt de normalisering van de prostitutiesector te 
haperen”, zo stellen de onderzoekers. Er is daarbij naar hun mening in Amsterdam een fors 
probleem rond tewerkstelling en uitbuiting, wat zou moeten pleiten voor een veel intensievere, 
steviger aanpak van dit soort mannen. 

Tippelen na de zone: straatprostitutie en verborgen prostitutie in Amsterdam (Korf et al., 2005). 
Dit onderzoek bracht vooral de onderkant van de Amsterdamse prostitutiesector in kaart, waarbij 
de nadruk lag op straatprostitutie en verschillende vormen van verborgen prostitutie. De 
onderzoekers vonden onder meer op diverse plaatsen in de stad lastig traceerbare escort- en 
escortachtige activiteiten die om meerdere redenen lang niet altijd het daglicht konden velen.
  

Seksueel gedrag in een subcultuur van Tieners in Zuid-Oost (GGD Amsterdam, 2006). Een 
onderzoeksrapport dat veel tegenwind ving, waarschijnlijk vooral doordat de bevindingen wat 
sterk en onhandig zijn opgeschreven. Het zou echter jammer zijn daarmee álle bevindingen uit 
het onderzoek meteen terzijde te schuiven. Het rapport bevat onder meer aanwijzingen die er op 
wijzen dat er sprake is van escortachtige activiteiten door relatief jonge vrouwen binnen etnische 
gemeenschappen.  

‘Het onzichtbare zichtbaar gemaakt’. Een nota uit 2005 van de hand van de Amsterdamse 
gemeenteraadsleden Asante en Schaapman. In deze nota uiten zij hun grote zorg over de 
ontwikkelingen in de Amsterdamse prostitutiebranche, waarin naar hun oordeel nog te zeer 
van uitwassen sprake is. Daarbij wijzen zij vooral ook op het belang van een veel stringentere 
aanpak van de escortbranche, omdat in deze, naar hun mening ‘minst grijpbare’ branche, de 
misstanden zich relatief ongehinderd voor kunnen blijven doen.  

Amsterdams prostitutiebeleid
In 2006 besluit het gemeentebestuur de Amsterdamse escortbranche aan een vergunnings-
plicht te gaan onderwerpen, zoals eerder al was ingevoerd voor diverse andere seksinrichtingen. 
In samenhang daarmee wordt ook de toepassing van de wet BIBOB op de sector voorbereid.

Tevens werd, zoals in hoofdstuk 1 al aangegeven, door het gemeentebestuur besloten tot een 
zogenaamde ‘integrale verkenning’ van de Amsterdamse prostitutiesector en het Amsterdamse 
prostitutiebeleid. Deze verkenning zou een beter inzicht moeten geven in de problemen in 
deze sector en - vooral - hieraan adequate oplossingen moeten verbinden. 

Doelstelling onderzoek
Het nu voorliggende onderzoek vormt voor de hierboven genoemde integrale verkenning 
een belangrijke bouwsteen. De doelstelling zou dan ook kort verwoord kunnen worden als 
het bieden van een zodanig inzicht in de escortsector dat het Amsterdamse ‘bestuur en beleid’ zich 
een betrouwbaar beeld kunnen vormen van (de problemen in) deze sector en van de mogelijkheden 
om hierop een adequaat beleid te richten.
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 Vraagstelling en werkwijze

3.1 Vraagstelling
De centrale vraagstelling van dit onderzoek is drieledig en luidt: 

Waaruit bestaat – en hoe functioneert – de Amsterdamse escortbranche, welke misstanden 
doen zich hierin voor en welke mogelijkheden bestaan voor het voorkomen dan wel terug-
dringen van deze misstanden?

Deze centrale vraag is nader uitgewerkt in een elftal subvragen:
1 Hoeveel organisaties en escorts zijn actief in de Amsterdamse escortbranche?
2 Hoe en door wie worden de organisaties gerund?
3 Hoe hangen deze organisaties met elkaar en met andere samen?  
4 Wie maken er gebruik van escort en waarom?
5 Hoe worden klanten geworven?
6 Wie werken er als escorts en hoe worden zij geworven?
7  Welke gewenste en ongewenste ontwikkelingen hebben zich in de branche voorgedaan 

sedert (en: door) de opheffi  ng van het bordeelverbod? 
8  In hoeverre is in de branche sprake van misstanden, bijvoorbeeld van illegaliteit, dwang, 

uitbuiting en minderjarigheid? 
9  Welke gevolgen zullen het vergunningsplichtig maken van de escort en, hiermee 

samenhangend, het van toepassing raken van de wet BIBOB voor (het functioneren van) 
de sector en de eventuele misstanden daarbinnen hebben?

10  Welke mogelijkheden zijn er voor het voorkomen dan wel terugdringen van gesignaleerde 
of te verwachten misstanden?

11  Wat zijn de belangrijkste verschillen in de bevindingen van het onderzoek met de 
 bevindingen uit 2000? 

3.2 Werkwijze
Onderzoek in deze branche is niet zonder hindernissen, zo merkten wij ook al in de voorgaande 
editie van dit onderzoek. Vandaar dat veel aandacht is besteed aan een zorgvuldige opzet en 
uitvoering van het onderzoek. De kern hiervan wordt gevormd door een zogenaamde multi-
bronnen- en multimethoden-aanpak. Uitgangspunt was namelijk dat elke te gebruiken bron en 
elke methode slechts een gedeeltelijk zicht op de branche zou geven. Door de resultaten van de 
bevindingen uit veel verschillende bronnen met elkaar te combineren (triangulatie) kan echter 
uiteindelijk toch een betrouwbaar beeld worden gevormd. Gebruik is uiteindelijk gemaakt van 
een combinatie van de navolgende bronnen:
1  open bronnen, zoals internet, kranten en gidsen, KvK-bestanden
2  professionals om de branche heen (in bestuur, opsporingsinstanties, hulpverlening, 

belangen organisaties)
3  betrokkenen uit de branche zelf (ondernemers, escorts, toeleveranciers – zoals taxichauf-

feurs- en belangenorganisaties)
4  afnemers (directe afnemers, dus klanten, maar ook indirecte, zoals hotelportiers)
5  literatuur en wetenschap(pers)

In totaal werd een honderdtal gesprekken gevoerd met mensen uit de hierboven aangegeven 
groepen, is een groot aantal open bronnen geanalyseerd en werd relevante literatuur vanaf het 
jaar 2000 op bruikbaarheid bezien. 

Omwille van de leesbaarheid is een uitgebreide verantwoording van de gevolgde werkwijze en 
de daarbij gehanteerde uitgangspunten opgenomen als bijlage I. Bijlage II bevat een overzicht 
van professionals waarmee werd gesproken, bijlage III geeft de samenstelling van de begelei-
dingscommissie onder wiens toezicht het onderzoek plaatsvond. In bijlage IV is een voorbeeld 
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van de bij de interviews gehanteerde itemlijsten gegeven. In bijlage V tenslotte is verantwoord 
hoe tot een schatting van de aantallen via bureaus actieve (vrouwelijke) escorts is gekomen. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode september 2006 tot september 2007.
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4 Escort en (Amsterdamse) escortbranche: een afbakening

4.1 Wat is escort?
Het lijkt zo’n helder woord: ‘escort’. En iedereen heeft meteen een beeld op zijn of haar netvlies 
van wat dat inhoudt. Tijdens ons onderzoek bleek echter al snel, dat dat beeld van persoon tot 
persoon stevig kan verschillen; dat wat de één dus (‘natúúrlijk’) als escort ziet, door weer een 
ander als (‘natúúrlijk’) heel iets anders wordt beschouwd. 

Drie basisbetekenissen

Het woord ‘escort’ wordt in de prostitutiesector op ten minste een drietal manieren gebruikt: 
(1) ter aanduiding van een vorm van prostitutie, (2) ter aanduiding van de persoon die deze 
dienst verleent en (3) ter aanduiding van dat deel van de branche dat zich met deze vorm van 
dienstverlening bezighoudt.

Het is dus vooral zaak goed te defi niëren wat onder de betreff ende dienst wordt verstaan. 
Tijdens ons onderzoek bleek dat onze gesprekspartners vaak vooral intuïtief wisten aan te 
geven wat zij wel en niet onder ‘escort’ rekenden. Een vrouw die na een telefonische bestelling 
bij een bureau aan huis komt voor seksuele dienstverlening? Dát is escort, zo is voor iedereen 
zonneklaar. 

Maar een vrouw die een paar dagen per maand haar intrek neemt in een hotel en daar, al dan 
niet via een bureau, op afspraak mannen ontvangt? Is dat ook escort? Over die – inmiddels vrij 
populaire – vorm van prostitutie beginnen de meningen al sterker uiteen te lopen. Mensen uit 
de branche (werkers, klanten, ondernemers) zien het al snel als escort, mensen buiten de 
branche zien het vaak als een moderne vorm van thuisontvangst. En de jongen dan die in het 
gay-uitgaanscircuit duidelijk maakt dat hij tegen betaling wel mee naar huis gaat, of zijn 
06-nummer uitdeelt waarmee hij later ‘besteld’ kan worden? Is dat escort, of is dat een variant 
op tippelen? En wat als er niet zozeer sprake is van betaling voor de seksuele diensten in ‘baar 
geld’, maar in drankjes bijvoorbeeld, zoals in de vorm van de sinds enige tijd nogal eens 
besproken ‘breezerseks’? Is dat ook een vorm van escort, of is dat seksuele dienstverlening van 
een heel andere orde?

Werkdefi nitie

De omschrijving van escort die op dit moment in beleidsland vrij veel wordt gebruikt, is die 
van ‘niet-locatiegebonden’ prostitutie. Deze verzamelnaam geeft echter weinig richting bij het 
beantwoorden van de hierboven opgeworpen vragen. Meerdere specifi ekere defi nities zijn in 
omloop, maar zij blijken elk hun tekortkomingen te hebben. Zo hanteerden wij in ons eerdere 
onderzoek: “Het tegen betaling bieden van gezelschap en seksuele dienstverlening op een met 
de klant afgestemde locatie, zoals een hotel, privé- of vakantieadres”. Achteraf moeten we 
constateren dat deze defi nitie één  algemeen aanvaard aspect mist, namelijk dat van een 
voorafgaand contact, meestal via internet of telefoon.  Om het domein waartoe dit onder-
zoek zich zou uitstrekken enigszins te begrenzen, hebben wij daarom de werkdefi nitie 
opgesteld zoals weergegeven in onderstaand kader. 
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Werkdefi nitie escort

1  het bieden van gezelschap met de expliciete mogelijkheid van seksuele dienstverlening

  In de praktijk blijkt het  niet altijd daadwerkelijk te komen tot seksuele dienstverlening, 
de intentie of expliciete mogelijkheid lijkt ons daarom een betere maatstaf. 

2  door een persoon van welke kunne of geaardheid dan ook

  In de volks- en beleidsmond wordt meestal louter over vrouwen gesproken. Maar dit type 
werk wordt ook gedaan door (homo, hetero of bi-)mannen en transgenders. Ook hun 
dienstverlening wordt tot de escort gerekend.

 
3  tegen een tevoren overeenkomen fi nanciële vergoeding 

  De fi nanciële transactie is naar onze mening kenmerkend en markeert ook de scheidslijn 
met de heden ten dage – al dan niet terecht – veelbesproken ‘breezerseks’.

4. waarbij de ‘bestelling’ van het gezelschap verloopt via een medium 

  Een medium kan hierbij zowel worden uitgelegd als een persoon als een technisch 
hulpmiddel, zoals e-mail of telefoon.

5.   en waarbij het gezelschap en de seksuele dienstverlening niet plaatsvinden op het vestigings-
adres van het gezelschap, maar op een in overleg met de klant bepaalde andere plaats.  

  Dit is wederom een kenmerkend aspect van escort als zogenaamde ‘niet-locatiegebonden 
prostitutie, en bakent het af van bijvoorbeeld de zogenaamde ‘thuisontvangst’. 

Vormen van prostitutie die aan alle gestelde criteria voldoen, betitelen wij verder als escort. In 
het veld troff en wij ook vormen van prostitutie aan die door groepen in het veld als escort 
werden betiteld, maar die maar aan vier van de vijf criteria voldeden (bepaalde vormen van 
hotelprostitutie bijvoorbeeld). Deze betitelen wij verder als ‘pseudo-escort’.   

4.2 Escort is ‘overal’
Traditioneel wordt de prostitutiebranche verdeeld in een aantal hoofdsegmenten, zoals de 
raamprostitutie, straat- of tippelprostitutie, de prostitutie in clubs en privéhuizen, het thuiswerk 
et cetera. Op deze indeling bestaan de nodige varianten, bijvoorbeeld door verder uit te 
splitsen naar de inrichtingen waar de prostitutie plaatsvindt. Zo onderscheidde Flight recent: 
raambordeel, seksclub, privéhuis, escortbedrijf, erotische massagesalon, seksbioscoop, 
parenclub en ‘overige seksinrichtingen’ (Flight et al., 2006). 

Een andere indeling is die naar type werker. Dan valt bijvoorbeeld, aan de hand van wat wij in 
Amsterdam aantroff en, een indeling te maken in straatprostitué(e), thuiswerker, raamwerker, 
clubwerker, escort, hotel- en horecawerker. Op basis van de gesprekken, de literatuur en ons 
veldwerk konden wij constateren dat in Amsterdam escort als dienst eigenlijk door al deze typen 
werkers wel in meer of minder mate wordt verleend. In het onderstaande lichten wij dat kort toe. 

Straatprostitué(e)s Sinds de opheffi  ng van de tippelzone aan de Theemsweg is straatprosti tutie 
in Amsterdam natuurlijk een minder zichtbaar verschijnsel dan voorheen. Minder zichtbaar 
betekent echter nog niet ‘non-existent’. Eén van onze onderzoekers constateerde daarbij dat 
door verslaafde straatprostituees in het Wallengebied strikt genomen nog wel eens aan escort 
werd gedaan. Zij constateerde dat tenminste enkele van deze straatprostituees gedurende 
langere tijd over een gsm met hetzelfde 06-nummer beschikten, waarmee zij klanten ook de 
gelegenheid gaven hen als het ware te ‘bestellen’. 
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Raamprostituees Raamprostitutie en escort zijn twee volstrekt gescheiden werelden, hoorden wij 
als de dominante mening bij meerdere van onze gesprekspartners in en om de escortbranche. Een 
enkele Wallenkenner geeft wel aan dat sommige raamprostituees hun 06-nummer (bij uitzonde-
ring) wel eens aan een klant geven, een enkeling zou een eigen website hebben. Kortom: het 
dominante beeld dat wij oppikten, is dat door raamprostituees vast wel eens ‘een escortje’ wordt 
gedaan, maar dat dat toch moet worden gezien als de uitzondering die de regel bevestigt. Gaande 
ons onderzoek vingen wij echter in toenemende mate afwijkende geluiden op. Van verschillende 
kanten wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat diverse buitenlandse vrouwen zowel achter het raam 
als in de escort actief zijn: al dan niet onder druk van ‘pimps’ gaat men ‘daar waar het werk is’. De 
ramen hebben daarbij al snel de voorkeur, mede omdat de opbrengsten hier hoger zijn.  

Thuiswerkers Zeker sinds de opkomst van internet heeft het thuiswerk een vrij grote vlucht 
genomen. De prostitué(e)s ontvangen thuis de klanten waarmee zij via internet of krantenad-
vertentie in contact zijn gekomen. In de advertenties wordt daarbij veelal gesproken van ‘alleen 
ontvangen’ of ‘ontvangen en verplaatsen’. In het laatste geval wordt dus ook escort als 
dienstverlening geboden. Dit is op vrij uitgebreide schaal zichtbaar.

Clubwerkers Amsterdam kent vele clubs. De meeste hiervan kennen óók de mogelijkheid van 
escort. Sommige clubs kennen deze mogelijkheid alleen impliciet: zij adverteren er niet mee, 
maar op aanvraag blijkt het wel degelijk mogelijk. Andere clubs noemen de mogelijkheid ook 
expliciet in hun reclame-uitingen. Enkele clubs gaan nog een stapje verder: zij hanteren één of 
meer eigen ‘labels’ (aparte bedrijfsnamen) waaronder zij hun escortdiensten bieden. In het 
laatste geval lijkt het dus of de klant zaken doet met een escortbureau, maar in werkelijkheid 
maakt men gebruik van de werkers uit de club. De werkers in de club hebben dus de mogelijk-
heid ofwel in de club ofwel buiten de club (escort) hun diensten te verlenen.

Hotelwerkers  Hotellobby’s of hotelbars zijn al van oudsher een interessante plaats voor 
prostitué(e)s om klanten op te pikken. Inmiddels kent het hotelwerk echter nog een nieuwe 
variant die in het praktijkveld tot de escort wordt gerekend. Prostitué(e)s nemen voor een of 
meerdere dagen hun intrek in een hotel waar zij klanten ontvangen waarmee zij ofwel tevoren 
reeds afspraken hebben gemaakt via telefoon of e-mail, of waarmee zij op dat moment (meest 
via 06-nummers) afspraken maken. In feite gaat het hier om een variant van de thuiswerkers, zij 
het dat de ontvangst niet thuis, maar in het hotel plaatsvindt. Men kan dus in twijfel trekken dat 
het hier gaat om pure escort, omdat de klant geen of weinig invloed heeft op de locatie waar de 
dienstverlening plaatsvindt. Zowel klanten als werkers rekenen deze vorm echter al snel onder 
de escort; in ons onderzoek is er voor gekozen hierop aan te sluiten, wij spreken daarbij dan van 
pseudo-escort. De omvang van deze relatief nieuwe variant is niet onaanzienlijk. Een bekend 
hotel net buiten Amsterdam geniet ‘in het wereldje’ op dit vlak een grote faam: ‘daar zitten er 
altijd wel een stuk of tien’, zo wordt ons van meerdere kanten toevertrouwd. 

Een hotelmanager: “We doen er alles aan om het tegen te houden, maar je hebt er lang niet altijd 
zicht op. Soms wel, en dan zie je soms ook nare dingen. Zo heb ik er laatst een gezin uitgegooid: 
vader, moeder en twee kinderen. Als moeder een klant ontving, ging vader met de kinderen even 
naar buiten. Daar werd ik niet blij van…”

Horecawerkers Bij deze groep gaat het om werkers die hun klanten oppikken in reguliere of 
meer gespecialiseerde horeca. Van het laatste is bijvoorbeeld sprake in een etablissement in 
het centrum van de stad, waar elke dag een groot aantal jonge mannen beschikbaar is voor 
(gay) seksuele dienstverlening elders. Omdat niet echt sprake is van een bemiddelaar of 
medium, kan men zich afvragen of hier strikt genomen sprake is van escort, of dat hier bij wijze 
van spreken eerder sprake is van een variant op tippelen. Wij betitelen dit dus verder als 
‘pseudo-escort’. Van een dergelijke onduidelijkheid is geen sprake bij bemiddeling tot escort 
vanuit een koffi  ehuis, restaurant of dansgelegenheid, zoals eerder gesignaleerd door Korf et al 
in het onderzoek ‘Tippelen na de zone’ (Korf., 2005). 
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Escorts Hier gaat het om de prostitué(e)s bij wie de dienstverlening (vrijwel) alleen bestaat uit 
escort in de strikte zin van het woord. Het gaat hier om werkers die actief zijn via escortbureaus 
of die als zelfstandigen hun klanten werven, vaak via internet, krantenadvertenties of mond-
tot-mondreclame. Zij bezoeken hun klanten meest op een privé-adres of de hotelkamer van de 
klant.   

Het geheel overziend

Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn geworden dat escort als dienstverlening dus in zekere 
zin voorkomt in vele geledingen van de prostitutiebranche, zij het in verschillende mate. 

4.3 Escort als branche
Ook al constateren wij dus dat bijvoorbeeld achter het raam of bijvoorbeeld op straat strikt 
genomen wel eens van escort sprake is (en mogelijk dus zelfs wat vaker dan verwacht), niemand in 
en om de prostitutiebranche zal echter raamwerkers of tippelaars tot de escortbranche rekenen. 

Onder de ‘escortbranche’ als bedoeld in dit onderzoek rekenen wij die organisaties en perso-
nen waarbij escort tenminste een substantieel deel van de dienstverlening vormt. Dan rekenen 
wij dus in ieder geval escorts (en escortbureaus), clubs met escort en thuiswerkers die ook voor 
een substantieel deel ‘verplaatsen’ tot de escortbranche. In aansluiting op het spraakgebruik in 
het veld (en kijkend naar de doelstelling van dit onderzoek) hebben wij ervoor gekozen 
daarnaast de pseudo-escort (in hotel- en horecawerk) tot de escortbranche te rekenen en 
daarmee tot subject van dit onderzoek. 

4.4 De Amsterdamse escortbranche
Nu is afgebakend wat in het kader van dit onderzoek wordt gerekend onder de escortbranche, 
is het tenslotte nog zaak af te bakenen wat dan verstaan moet worden onder de Amsterdamse 
escortbranche. Het is daarop immers dat dit onderzoek zich richt. 

De verleiding is groot om die afbakening louter juridisch te doen. En dus onder deze branche te 
verstaan: die organisaties of personen die gevestigd zijn in Amsterdam. Uit ons onderzoek blijkt 
dan echter dat daarmee een aanzienlijk deel van de organisaties en personen die in Amsterdam 
actief zijn, buiten beschouwing blijft. 

Diverse in Amsterdam zeer bekende escortbureaus blijken bijvoorbeeld niet in de gemeente 
Amsterdam te zijn gevestigd, maar in gemeenten in de regio. Eén van de bekendste aanbieders 
van hotelwerkers blijkt te opereren vanuit Oost-Europa. Van meerdere andere organisaties die 
(ook) actief zijn op de Amsterdamse escortmarkt kon tot op heden de offi  ciële vestigingsplaats 
zelfs in het geheel niet worden nagetrokken.

Dergelijke organisaties uitsluiten van het onderzoek zou een vertekend en niet compleet beeld 
van de Amsterdamse escortscene opleveren. Beleid dat te zijner tijd op basis van de inzichten 
van dit onderzoek zou zijn ontwikkeld, zou dan dus ook een riskant groot deel van de spelers 
op de Amsterdamse escortmarkt buiten schot laten. Daarom zijn in dit onderzoek de navol-
gende criteria gehanteerd om te bepalen of een organisatie of persoon tot de Amsterdamse 
escortbranche moet worden gerekend:     
a. formeel of materieel gevestigd in Amsterdam, en/of
b.  zich aantoonbaar (al dan niet ook) specifi ek richtend op Amsterdam (bijvoorbeeld door 

gebruik van een 020-nummer), en/of
c.  door collega-ondernemers en/of klanten als een signifi cante speler op de Amsterdamse markt 

beschouwd (van sommige bureaus is a. of b. niet aantoonbaar, terwijl zij, zo blijkt uit uitlatin-
gen van collega’s en klanten, wel in relevante mate op de Amsterdamse markt actief zijn).  

Welk beeld zichtbaar wordt als aan de hand van deze criteria de Amsterdamse escortbranche in 
beeld wordt gebracht, wordt beschreven in het navolgende hoofdstuk. 
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 De Amsterdamse escortbranche in eerste vogelvlucht

5.1 De situatie rond 2000
Rond de eeuwwisseling leek op het eerste gezicht een ruime honderd bedrijven actief te zijn op 
de Amsterdamse escortmarkt. Maar bij wat beter kijken bleek het échte aantal aanbieders een 
stuk kleiner. Nogal wat van de aangetroff en bureaunamen bleken uithangborden voor één en 
hetzelfde bureau te zijn. Meer dan de helft van de bureaunamen (64) kon zo herleid worden tot 
een relatief kleine groep ondernemingen en ondernemers (maximaal 20) die ieder dus onder 
verschillende namen actief waren. Escort werd zowel aangetroff en in de homo- als in de 
heterosector. Het aantal escorts werd geschat op 500 (Naber et al., 2000). 

Het onderzoek werd uitgevoerd aan de vooravond van de opheffi  ng van het bordeelverbod. 
Het onderzoek waarschuwde voor een verschuiving in de escortbranche naar de onderkant van 
de markt. Diegenen die uit het zicht van instanties zouden willen blijven, zouden zich juist in 
die onderkant terugtrekken (Naber et al., 2000). Ook in de jaren daarna werd van verschillende 
kanten op dit risico gewezen. Een groei van de escortbranche en een beweging naar de 
onderkant van deze branche werden gevreesd. 

Kort na het eerdere onderzoek verrichtte het Van Traateam nog een tweetal inventarisaties van 
de branche, in 2000 en 2001 (Van Traateam, 2001). Men kwam tot wat hogere aantallen dan 
Naber et al. eerder hadden aangetroff en. De gehanteerde criteria verschillen echter, waardoor 
de cijfers lastig te vergelijken zijn. Wel constateerde het Van Traateam tussen 2000 en 2001 
een daling van de aangetroff en bureaus en escorts, vooral in het minder zichtbare deel van 
de branche. Dit zou dus mogelijk niét wijzen op ‘de escort als vluchthaven’ in deze periode. 
Cijfers van na 2001 zijn niet beschikbaar.

5.2 Anno 2007: geen up-to-date overzicht voorhanden
Gelet op het risicokarakter van de escortbranche verwachtten wij dat bij professionals rond 
de Amsterdamse branche wel een zekere mate van overzicht over de branche anno 2007 zou 
bestaan. Dat bleek niet het geval. Vrijwel geen van de door ons geïnterviewde professionals 
had het gevoel een redelijk (betrouwbaar) overzicht over de branche als geheel te hebben. 
Noch over aantallen en typen bureaus, noch over aantallen werkers, meestal ook niet over 
dominante bewegingen binnen de branche. Een enkeling probeerde zo nu en dan toch op wat 
meer systematische wijze wat meer over de branche te weten te komen (bijvoorbeeld door 
steekproefsgewijs gesprekken te voeren), verder hing het meestal af van wat zich in het 
normale werk aan vraagstukken of zaken vanuit de escortsector aandiende. 

De (voormalig) Teamleider Commerciële zaken van de politie Amsterdam-Amstelland: “Een 
overzicht over de escortbranche als geheel hebben we niet. Natuurlijk, zo nu en dan hebben we 
een zaak die in de escortbranche speelt, dan kom je in aanraking met bijvoorbeeld een bureau en 
een paar mensen. Maar een overzicht over de sector als geheel, het aantal bureaus, de mensen 
erachter, nee, dat hebben we niet. Daar hebben we ook domweg geen tijd voor.”

Ook binnen de sector zelf gaven de meeste interviewpartners aan geen goed overzicht te 
hebben. Meestal had men wel een beeld van collega’s met een min of meer vergelijkbaar 
bureau, maar hoe minder vergelijkbaar de bureaus, des te vager de beelden werden.  Veel van 
onze gesprekspartners vonden het dan ook lastig een schatting te maken van de aantallen 
nú actieve bureaus en escorts. Als zij een al schatting gaven, lag die ergens tussen de 50 en 
200 bureaus en tussen de 1.000 en 2-3.000 escorts, soms zelfs nog ver daarboven. 

5
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5.3  Het verkrijgen van een goed overzicht is ook bijna ondoenlijk: de Amsterdamse 
escortbranche als glazen labyrint
Vroeger stond op een kermis een (toen nog ) spectaculaire attractie: het glazen labyrint. Een doolhof 
van goed gepoetste glazen wanden, spiegels en zo hier en daar een opening. Wie zich erin begaf, 
was al snel elk gevoel van realiteit kwijt. Wat was echt, wat was gezichtsbedrog? Soms zag je opeens 
10 andere mensen, maar dat bleek bij nader inzicht de weerspiegeling van één andere bezoeker te 
zijn. Soms stootte je opeens je hoofd, omdat die deur geen deur bleek te zijn…. En opeens zag je weer 
niemand, terwijl je zeker wist dat er nog véél meer andere mensen waren. 

De (Amsterdamse) escortbranche blijkt in zijn uitingsvormen veel weg te hebben van dat oude 
glazen labyrint. Wat je niet ziet, blijkt er wel te zijn, wat je wel ziet, blijkt vaak een weerspiege-
ling van wat anders. Een inventarisatie van de spelers in die branche (bureaus, ondernemers, 
escorts) wordt zo al snel een lastige aangelegenheid. Wie eenvoudigweg telt wat aan de 
oppervlakte zichtbaar is, komt bedrogen uit. Een aantal mechanismen ligt daaraan ten 
grondslag. Daar gaan wij in het navolgende kort op in. 

Grote verschillen in zichtbaarheid

Aan het functioneren van de escortbranche ligt één ijzeren wet ten grondslag: wie klanten wil 
krijgen, zal zich voor hen zichtbaar moeten maken. Bij voorkeur ook nog op een zodanige 
manier dat de klant geïnteresseerd raakt en het contact aangaat. 

De manier waarop en de mate waarin dit gebeurt, hangt mede af van de markt waarop men 
zich richt en de volumes die men wenst te behalen. Als een bureau of escort zich richt op het 
algemene publiek, dan zal men zich ook vrij breed zichtbaar moeten maken. In gidsen, 
krantenadvertenties en op internet. En hoe meer omzet men wenst te genereren, des te 
frequenter, uitgebreider en beter men zichtbaar moet zijn. 

Bureaus of escorts die zich alleen op een bepaald deel van de markt richten (de gay-scene) 
kiezen voor media die vooral daarin gebruikt worden. Ook die zijn overwegend nog zicht- en 
traceerbaar.

Anders wordt het voor bureaus en escorts die zich slechts op een zeer kleine niche richten en/of 
die genoegen nemen met een zeer klein omzetvolume. Voorbeelden daarvan zijn de escorts 
die louter actief zijn in kleine, min of meer besloten netwerken (zoals in bepaalde etnische 
gemeenschappen) of escorts die bijvoorbeeld met een paar dagen werken per maand genoe-
gen nemen. In het eerste geval hoeft men louter bekendheid te genereren in het beperkte 
netwerk, wat bijvoorbeeld via mond-tot-mondreclame kan gebeuren. In het andere geval hoeft 
men maar gedurende een korte periode per maand zichtbaar te zijn. Zodra het gewenste aantal 
boekingen is bereikt, kan men weer onzichtbaar worden. Op dit deel van de branche is dan ook 
slechts met zeer grote moeite zicht te krijgen.

Een eerste blik op de markt laat dan ook grote verschillen in zichtbaarheid zien: van bureaus die 
in vrijwel elk beschikbaar medium met een advertentie of verwijzing te vinden zijn, tot vage 
verwijzingen naar escorts of bureautjes die in kleine circuitjes actief zouden zijn. Bovendien is 
soms ook sprake van bewust ‘maskeren’. Wie immers wél duidelijk wil maken aan klanten dat 
men beschikbaar is voor escort, maar niét wil dat de identiteit van de aanbieder traceerbaar is 
(bijvoorbeeld voor overheidsinstanties), staan veel mogelijkheden ter beschikking. Bijvoor-
beeld door het gebruik van wisselende namen, frequente wisseling van 06-nummer of door 
pas ná het leggen van een eerste contact duidelijk te maken dat betaling vereist is. 

De vindplaatsen waar escortaanbieders zich aan hun klanten zichtbaar maken, kunnen 
uiteindelijk ruwweg in vier typen worden onderverdeeld: (a) gedrukte media, (b) internet (c) 
locaties (bepaalde horeca-etablissementen) en (d) sociale netwerken. De ‘vindbaarheid’ voor 
buitenstaanders neemt af van a. naar d. Gedrukte media zijn natuurlijk gemakkelijk te controle-
ren; op internet wordt het al een stuk lastiger doordat niet alle informatie op elk moment voor 
iedereen toegankelijk is. In sociale netwerken wordt de informatie alleen gedeeld met mensen 
die daartoe behoren. 
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Een eerste scan

Een eerste inventarisatie van de huidige aanbieders op de aangegeven vindplaatsen levert  
ongeveer 220 namen van escortbureaus op. Daarnaast zijn zowel aan de gay- als heterokant 
vele honderden (zich als) zelfstandige (presenterende) werkers zichtbaar. Wanneer al deze 
zichtbare aanbieders op face value worden genomen, zou dat betekenen dat in totaal zeker 
2.000 tot 3.000 werkers in de escort actief zijn. Dat blijkt bij nadere analyse echter een forse 
overschatting van de werkelijkheid te zijn. Er is namelijk sprake van tenminste zes vertekenende 
eff ecten waarvoor gecorrigeerd moet worden:

1.  De vluchtigheid van de branche, waarbij tegelijkertijd ‘dor hout’ lang zichtbaar blijft. 
Bedrijfsnamen en zelfstandige escorts komen en gaan in een relatief hoog tempo. Eenmaal 
gebruikte namen blijken nog lang te blijven ‘rondzweven’, zeker op internet. Kennelijk 
wordt het niet zo nodig ervaren een website of profi el van internet af te halen op het 
moment dat de activiteiten gestaakt worden. Tenminste 20% van de bureaunamen die 
wij aantroff en, blijkt uiteindelijk dan ook niet meer actief. Er is geen reden om aan te nemen 
dat dit bij de zelfstandige escorts op internet veel anders is.

2.   Bureaus zijn onder meerdere namen actief. Veel bureaunamen zijn slechts verschillende 
‘uithangborden’ van één en hetzelfde bureau. Erachter zit één en dezelfde eigenaar, één 
en dezelfde organisatie, één en dezelfde pool van beschikbare escorts. Tenminste 70 
bureaunamen blijken zo uiteindelijk uit te komen bij maar 16 bureaus. Het betreft hier 
overigens vooral een marketingstrategie, niet zozeer een ‘maskeringsstrategie’: het ene 
label van het bureau geeft een andere belofte dan het andere label. Soms wordt een 
label ook gebruikt om te kijken of een ‘nieuwe’ propositie misschien wat meer omzet 
genereert. Soms wordt een nieuw label gebruikt om met een wat andere prijsstelling 
in de markt te gaan zitten. Maar achter die diverse labels zit dan dus één en hetzelfde 
aanbod. 

“Laten we wel wezen”, zo zegt een ondernemer, “we verkopen natuurlijk alleen maar illusies. 
Dus of ik nou adverteer met ‘mooie Braziliaanse’ of ‘sexy Roemeense’: ik stuur er één en 
hetzelfde meisje met donker haar heen. Daar let die klant verder echt niet op. Het is mijn taak 
om hem over de telefoon naar het juiste meisje te praten.” 

3.   Zelfstandigen beschikken over profi elen op meerdere plaatsen.  Een mannelijke escort drukt 
het zo uit: “Ik sta wel op zeven of acht verschillende sites, want ‘nooit geschoten is altijd 
mis’.” Die handelswijze blijkt niet ongebruikelijk. Bovendien vormen nogal wat profi elsites 
die op het eerste gezicht verschillende sites lijken te zijn, slechts een andere ‘verpakking’ 
van één en dezelfde set profi elen. Er is hier dus precies hetzelfde fenomeen zichtbaar als 
bij de bureaus: dezelfde organisatie biedt zich met hetzelfde aanbod onder meerdere, 
ogenschijnlijk verschillende namen aan. 

4.   Escorts zijn tegelijkertijd voor meerdere bureaus actief.  Zeker de vrouwelijke escorts die via 
bureaus werken, zijn vaak ingeschreven zijn bij meerdere bureaus tegelijkertijd. Er is hier 
dus sprake van een zekere overlap. 

5.   Een deel van de escorts is zowel zelfstandig als voor bureaus actief.  Vooral mannelijke escorts 
zijn tegelijkertijd actief voor een bureau én als zelfstandige. Er is dus ook tussen zelfstandi-
gen en ‘bureauwerkers’ sprake van overlap, die ook nog eens verschilt per type escort 
(mannelijk, vrouwelijk).

6.   Een deel van de escorts en escortaanbieders is voor de buitenstaander geheel niet zichtbaar.  
Het geldt hier voornamelijk de aanbieders in meer gesloten circuits, waarover later in dit 
rapport meer. Voor dit eff ect moeten de aangetroff en getallen dus als het ware weer 
omhoog worden gecorrigeerd, lastig is echter te bepalen ‘met hoeveel’.
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5.4 De eerste ‘geschoonde’ telling
Wanneer de aanvankelijk getelde 220 bureaunamen voor de hiervoor beschreven eff ecten 
worden gecorrigeerd, blijft uiteindelijk maar een 120-tal daadwerkelijk actieve bureaus over. 
Hiervan kan een 70-tal als ‘structurele’ aanbieders worden betiteld. Zij worden over langere tijd 
op meerdere vindplaatsen gesignaleerd. De andere betreff en waarschijnlijk incidentelere 
initiatieven, door sommigen wel betiteld als ‘hit-and-run’-bureautjes. Voor de werkers (zowel 
mannen als vrouwen) lijkt een ruime duizend (1.000-1.200) een aanzienlijk betere schatting dan 
de op het eerste gezicht aanwezig lijkende 2 tot 3.000. 

De aantallen zijn dus fors lager dan op het eerste gezicht lijkt. Maar nog steeds hoger dan in 
1999 werd becijferd. De eerder verwachte groei van de escortbranche lijkt door de huidige 
inventarisatie dus bevestigd te worden. 

5.5 Een opdeling in vier deelsegmenten
De hiervoor gegeven cijfers betreff en de getallen voor de spelers in de Amsterdamse escort-
branche als geheel. Er zijn echter grote verschillen zichtbaar wanneer gekeken wordt naar de 
verschillende segmenten binnen die branche. Escort is immers in de volks- (en beleids!)mond al 
snel een dienstverlening van vrouwen aan mannen. Maar wie de Amsterdamse escortbranche 
overziet, valt op dat er ook heel andere vormen van aanbod zijn. Wij hanteren uiteindelijk een 
onderscheid in vier subsegmenten, dat grafi sch kan worden weergegeven zoals in onderstaan-
de fi guur 5.4. 

 
1 -   Vrouwen voor mannen. Het meest bekende, meest in het oog springende en grootste 

segment. Dienstverlening van vrouwen – al dan niet vanuit bureaus – aan heteroseksuele 
mannen. De term vrouwen voor mannen is overigens niet voor de volle honderd procent 
accuraat. Ten eerste is volgens diverse escortaanbieders een gering deel van de klanten 
geen man, maar ‘stel’ (m/v). En ook een (zeer) klein deel van de aanbieders betreft 
m/v-stellen. 

2 -   Mannen voor mannen. Het gaat hier dus om de gay-escort. Een vrij substantieel segment, 
waarin bureaus en veel zelfstandigen opereren.

3 -   Transgenders. Escortdienstverlening van transgenders (transseksuelen, travestieten) aan 
vooral mannen, meestal aangeboden onder de aanduiding shemales. Een klein, maar niet 
onbeduidend segment.

4 -   Mannen voor vrouwen. Het gaat hier om mannen die vaak als ‘gigolo’ worden betiteld. 
Een zeer klein segment, dat op dit moment een kwijnend bestaan lijkt te leiden.

vrouwen voor mannen

200 bureaunamen
115 actieve bureaus
500-750 escorts

transgenders
2 bureaunamen • 1 actief bureau • 10-20 escorts

mannen voor mannen

16 bureaunamen
4 actieve bureaus
250-400 escorts

gigolo’s
2 bureaunamen • 0 actieve 
bureaus • 10-20 escorts



15 Escort in Amsterdam Revisited: de Amsterdamse escortbranche anno 2007

Niet aangetroff en: vrouwen voor vrouwen. Wie vanuit de bovenstaande verdeling strikt 
mathematisch doorredeneert, zou al snel tot de conclusie moeten komen dat er dan ook zoiets 
als een ‘vrouwen voor vrouwen’-segment zou kunnen bestaan. Een dergelijk segment hebben 
wij niet aangetroff en. Wel gaven enkele escort-ondernemers uit de vrouwen-voor-mannen-
sector te kennen dat zij een enkele keer door een vrouwelijke klant om een vrouwelijke escort 
worden verzocht. 

De aard, ontwikkelingen én misstanden in elk van deze deelsegmenten lopen sterk uiteen. 
Vandaar dat de segmenten in de navolgende hoofdstukken afzonderlijk beschreven worden.  
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 Het bekendste deel van de escortbranche: vrouwen voor mannen  

 

Dit hoofdstuk zoomt in op het grootste en bekendste deel van de escortbranche: de vrouwe-
lijke escorts voor mannelijke klanten. De opbouw van dat segment kan in Amsterdam anno 
2007 op hoofdlijnen worden geschetst zoals in onderstaande fi guur 6.1. 

 

Allereerst is dus sprake van een soort piramidale opbouw, met een beperkte groep aanbieders 
hoog in de markt, daaronder een middencategorie (te splitsen in een vrij beperkte sub-top – 
midden-hoog- en een grotere groep daaronder – midden-laag -) en een vrij grote groep 
aanbieders onderin de markt. Deze opbouw lijkt sterk op wat ook al bij de voorgaande editie 
van dit onderzoek werd aangetroff en. Ook toen werd een indeling gemaakt in vier typen 
bureaus (I-IV), mede aan de hand van hun positie in de markt.

Ten tweede is een verschil zichtbaar tussen bureaus (de grootste groep aanbieders), zelfstandi-
gen en aanbieders in besloten netwerken. Ook dit verschilt op het eerste gezicht niet veel van 
wat in het voorgaande onderzoek werd aangetroff en. 

Wat echter wel anders is dan in de voorgaande editie, is wat om de piramide heen zichtbaar is. 
Ten eerste zijn dat de aanbieders uit het buitenland, meest wat hoger in de markt. Ten tweede, 
als het ware ‘onder de piramide’, de groep faciliteerders, pimps en mensenhandelaren. Ons 
onderzoek heeft voldoende aanwijzingen opgeleverd om te mogen veronderstellen dat deze 
groep niet onaanzienlijk is. Een ander verschil met de bevindingen uit de voorgaande editie van 
het onderzoek betreft de kwantiteit. Daarop gaan wij in de navolgende paragraaf nader in. 

6.1 De omvang van dit segment anno 2007
Betrouwbare cijfers over de omvang van de Nederlandse escortbranche zijn schaars. Aan het 
einde van het vorige millennium is de omvang van de totale prostitutie wel geschat op 20.000 
tot 25.000 prostituees (Mens en van der Helm, 1999). Asante en Schaapman noemen in hun 
nota uit 2005 een aantal van 15.000 tot 20.000 prostituees voor het hele land. Vaak wordt het 
aandeel van de escort in de totale prostitutie op circa 15% geschat, hetgeen zou betekenen dat 
– over het gehele land bezien – het totaal aantal escorts 2.250 tot 3.750 zou bedragen. 

Ten aanzien van de gehele prostitutiesector in Amsterdam worden de laatste jaren vooral 
getallen genoemd tussen de 8.000 en de 10.000 (Asante en Schaapman, 2005, Biesma et al., 
2006). Als de indicatieve maat van 15% weer wordt gehanteerd, zou dat dus een aantal  

6

faciliteerders • pimps • handelaren

buitenlandse 
aanbieders >5

top
2-3

midden-hoog
3-5

midden-laag
± 50

laag
< 50

zelfstandigen

kleinere 
circuits
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escortprostituees in de orde van grootte van 1.200-1.500 betekenen. Iets minder dan de helft 
dus van het geschatte landelijke totaal. De ‘hardheid’ van de genoemde getallen is echter 
onduidelijk, net als de geldigheid voor de situatie anno 2007.

In het onderstaande komen wij dan ook tot een eigenstandige schatting van de aantallen 
bureaus en werkers in het vrouwen-voor-mannen (VvM) segment in Amsterdam anno 2007. 
Wij bekijken daarbij eerst de bureaus, zelfstandigen en kleine circuits afzonderlijk, om daarna 
tot een beredeneerde schatting voor het geheel te komen.

6.1.1 Aantallen bureaus en hun escorts 
Landelijk wordt een trend gesignaleerd van een vermindering van het aantal seksinrichtingen. 
Zo meldt Daalder dat het aantal seksinrichtingen landelijk tussen 2000 en 2006 met circa een 
derde zou zijn gedaald. Onze gesprekspartners zijn van mening dat in en rond de Amsterdamse 
escortbranche juist  van een tegenovergestelde ontwikkeling sprake is. Volgens hen zou nu dus  
van (veel) meer bureaus sprake moeten zijn dan in 1999. De cijfers uit onze inventarisatie geven 
hen gelijk. Het aantal aantroff en bureaunamen in de VvM-markt is nu zo’n 200, tegen 81 in 1999.  
Ook wanneer wij corrigeren voor de bureaunamen die niet meer actief blijken te zijn (ca. 40) 
blijft nog steeds een hoger aantal over (160). 

De bureaunamen blijken terug te voeren te zijn op heel uiteenlopende bureaus, zowel wanneer 
gekeken wordt naar vestigingsplaats (in/buiten Amsterdam), als wanneer gekeken wordt naar 
mate van activiteit (structureel in de markt zichtbaar of niet). Ook zijn, zoals eerder al opge-
merkt, nogal wat bureaunamen slechts een ‘uithangbord’ voor één en hetzelfde achterlig-
gende bureau. Zo zetten de drie Amsterdamse bureaus met de meeste bureaunamen  met 
elkaar een dertigtal verschillende namen in de markt.

Escort-sudoku?

Wie vervolgens het aantal escorts dat actief is via bureaus probeert te schatten op basis van 
alle op de websites gegeven profi elen van ‘onze dames’, komt in eerste instantie al gauw (ver) 
boven de 1.000. Maar als wij dan op de in hoofdstuk 5 aangegeven manier gaan corrigeren, 
komen wij een stuk lager uit: ‘met een zeer ruime marge érgens in de buurt van de 500’. Let wel: 
hier gaat het dan om het aantal op één moment via bureaus actieve escorts2. Deze schatting 
van het aantal actieve escorts is natuurlijk wel érg vaag. Vandaar wij ook andere wegen 
bewandeld  hebben om tot een schatting te komen. 

De eerste alternatieve schattingsmethode die wij gebruikt hebben is via een inschatting van 
het ‘aantal ritjes per nacht’ in Amsterdam: het aantal bezoeken dat door escorts wordt afgelegd. 
Hiertoe hebben wij onder meer aan hotelportiers in een aantal hotels gevraagd hoeveel escorts 
zij in een week in hun hotel signaleren.  De tweede methode is via een becijfering op basis van 
het gemiddeld aantal ‘ritjes per bureau’. Daarover heeft een aantal escortondernemers 
uitspraken gedaan, hoe ruw ook. 

2      Een andere manier van kijken is die naar het aantal ‘in één jaar actieve’ escorts. De wisselingen in de sector zijn relatief groot: het totaal aantal op 
jaarbasis actieve escorts moet dan ook als (aanzienlijk) hoger worden ingeschat.

bedrijven

gevestigd buiten
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gevestigd in
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3      Dit is overigens exclusief de werkers in clubs die geen apart escortlabel hebben. Worden deze wel meegerekend, dan moet het aantal nog substantieel 
worden opgehoogd.

Voor de liefhebbers is in bijlage III opgenomen hoe wij via elk van deze methoden tot een 
inschatting van het aantal actieve escorts zijn gekomen. Dat heeft min of meer het karakter van 
escort-sudoku gekregen: geprobeerd is de inhoud van de ‘ontbrekende vakjes’ in te vullen via 
logisch doorredeneren op basis van de wél beschikbare gegevens. Elke methode afzonderlijk 
levert een ruime bandbreedte van de meest waarschijnlijke aantallen op, zoals weergegeven in 
de onderstaande tabel. Door de diverse methoden met elkaar te combineren ontstaat  echter 
wel een beeld van de meest plausibele schatting. 

Het aantal op een zeker moment via bureaus actieve escorts ligt daarmee vermoedelijk ergens 
tussen de 200 en 650. Een schatting van 350-500 lijkt op basis van het beschikbare materiaal de 
meeste steun te hebben3. Zoals eerder aangegeven moet men, vanwege de relatieve vluchtig-
heid van het escortbestand, deze schatting nog aanzienlijk verhogen, wil men het aantal op 
jaarbasis actieve escorts benaderen. 

 

Een vergelijking met enkele andere plaatsen

De getallen krijgen wellicht nog wat meer reliëf door deze te vergelijken met recente bevindin-
gen uit wat andere plaatsen. Rotterdam bijvoorbeeld liet onlangs een onderzoek uitvoeren 
naar het illegale deel van de prostitutiesector. Daaruit kwam naar voren dat de Maasstad in 
2006 vier vergunde escortbedrijven kende, met in totaal naar schatting 25 prostituees. Maar 
ook werden tijdens het onderzoek tenminste 14 niet-vergunde escortbureaus aangetroff en; 
het aantal daaraan verbonden prostituees is niet vermeld (Goderie et al., 2007).  

De – op het vlak van de escort zeer actieve - politie in Eindhoven schat het aantal aldaar actieve 
bureaus ten tijde van het onderzoek op circa 10. Daaraan zouden 50-100 escorts zijn verbon-
den. Voordat men startte met een aangescherpt handhavingsbeleid, had men in Eindhoven 
overigens de indruk met 50-100 escortbureaus van doen te hebben. Dit aantal smolt bij nadere 
analyse en controle al snel weg tot 15-20. Zelfstandig opererende escorts worden hier boven-
dien nauwelijks waargenomen (Heijnen, telefonisch interview).  

6.1.2  Zelfstandige escorts op internet
Anno 2007 is ook een groot aantal escorts zichtbaar dat zich buiten het bureaucircuit aanbiedt. 
Veelal gebeurt dat via profi el- (en andere) sites op internet. Vaak vermeldt de escort daarbij 
expliciet de plaats van vestiging, zodat vast te stellen is in hoeverre het hier – in ieder geval 
naar eigen opgave - Amsterdamse escorts betreft. 

Ook hier doen zich echter weer de eerder aangegeven vertekenende eff ecten voor. Ten eerste 
blijken ogenschijnlijk verschillende sites in feite één en dezelfde set profi elen weer te geven. 
Ten tweede is het maar zeer de vraag hoe up-to-date en betrouwbaar de profi elen zijn: bij 
steekproeven lukte het slechts met een zeer beperkt deel van de opgegeven escorts daad-
werkelijk contact te leggen. Ten derde blijken als ‘zelfstandig’ aangeboden escorts niet altijd 
ook werkelijk zelfstandig. Nogal eens blijkt het bij nader inzien toch om een aanbod van een 
escortbureau te gaan, soms ook kan dit door de aard van de advertentie slechts worden 
vermoed. Tenslotte blijken niet alle escorts ook permanent waarneembaar. Zoals eerder 
aangegeven hanteren sommigen als strategie dat het eigen profi el slechts wordt getoond 
totdat voldoende belangstelling voor de komende tijd is gegenereerd. Zodra het aantal 
gewenste klanten is bereikt, wordt het profi el weer afgeschermd.

schatting op 
basis van  0 – 100 100 – 200 200 – 300 300 – 400 400 – 500 500 – 600 600 – 700 700 – 800

bureaubestanden        • • • • • •   

ritjes per nacht   • • • • • • • •      

ritjes per bureau     • • • • • • • • • •  
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Op een deel van de sites moet betaald worden om bij verdere informatie over een escort te 
komen. Dat gaat meestal via telefonische betaalnummers tegen aardige tarieven. De 
beheerders van deze sites hebben er dus belang bij om veel aantrekkelijke profi elen op hun 
site te hebben: dat genereert immers omzet. Dat maakt voorzichtig ten aanzien van de 
betrouwbaarheid van deze profi elen. (Ook) de Eindhovense politie bijvoorbeeld viel het op dat 
het lastig was daadwerkelijk contact te leggen met escorts achter betaalnummers: het lukte 
hen slechts met 3 van de 40 gepresenteerde escorts uit een steekproef contact te maken.

SMS een escort? 

Op sommige sites wordt de suggestie gewekt dat ook via SMS een afspraak met een (al dan 
niet Amsterdamse) escort kan worden gemaakt. Een test onzerzijds leerde dat de sms’er dan 
geraffi  neerd aan het lijntje wordt gehouden, waarbij soms meerdere antwoord-sms’jes tegelijk 
worden verzonden (à 1,50 p.o.b). Een contact met een escort werd zo niet gelegd, wel waren 
wij binnen de kortste keren veel geld kwijt…

Door al deze mechanismen is een betrouwbare schatting van het werkelijke aantal Amsterdamse 
escorts op internet moeilijk te maken. Wat wel opvalt, is dat het aantal profi elen van vrouwelijke 
escorts zeker niet groter is dan dat van mannelijke, sterker nog: het aanbod van mannen is ruimer. 
Het hoogste aantal Amsterdamse escorts dat wij op één site aantroff en was circa 70, bij de 
mannen is dat zo’n 250. Alles combinerend vermoeden wij dat het Amsterdamse aanbod van 
zelfstandige vrouwelijke escorts op internet (op één moment) hooguit 200 bedraagt. 

6.1.3 Kleine circuits
Er zijn persistente signalen in het veld dat ook sprake is van escort in minder ‘klassieke’ circuits, 
zoals in het uitgaansleven, in koffi  ehuizen en restaurants en in vrij besloten circuits in meest 
etnische gemeenschappen, zoals in diverse gemeenschappen in Amsterdam Zuidoost. Daarom 
zijn ook korte verkenningen in en naar die sectoren uitgevoerd.

Algemene horeca

Korte gesprekken in het uitgaansleven met horecapersoneel – en met name horecaportiers – 
hebben slechts enkele lichte signalen over prostitutie c.q. escort in het uitgaansleven op-
geleverd. Enkele gevallen worden gemeld, maar die duiden niet op escort op enige schaal 
van betekenis. De verkenning was van beperkte omvang, de bevindingen worden echter 
onderschreven door gesprekken met betrokkenen uit de escortbranche zelf. Zij sluiten zeker 
niet uit dat het incidenteel voorkomt, maar over het geheel genomen ziet men geen escort-
activiteiten van betekenis in het reguliere uitgaanscircuit. 

Wanneer overigens hotellobby’s en –bars tot het reguliere uitgaanscircuit worden gerekend, 
ontstaat een wat ander beeld. Deze plaatsen worden wel met enige regelmaat genoemd als 
wervingsterrein voor escorts. Dit wordt ook bevestigd door - incidentele - eigen waarneming. 
Betrokkenen melden dat er een groot verschil bestaat in het gedogen van deze activiteiten in 
hotels: het ene hotel stelt aan dergelijke activiteiten meteen paal en perk, het andere laat ze 
oogluikend toe. In een enkel geval wordt gemeld dat medewerkers daarbij actief faciliteren 
(en er ook fi nancieel beter van worden).

Koffi  ehuizen en restaurants

Zeker de laatste jaren komen in het hele land signalen op dat in koffi  ehuizen en restaurants in 
diverse etnische gemeenschappen sprake zou zijn van het faciliteren of bedrijven van prostitu-
tie, soms ook van escort.  Opvallend is echter dat die signalen maar op zeer beperkte schaal in 
concretere aanwijzingen of bewijzen worden omgezet. Zo maken Biesma et al. in hun recente 
studie van illegale vormen van prostitutie melding van prostitutie in dergelijke circuits, 
concrete aanwijzingen bleven echter ook voor hen beperkt. (Biesma et al., 2006, gecit. in 
Daalder, 2007 p. 74). 
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Goderie et al. vinden concrete aanwijzingen voor escortachtige activiteiten vanuit Turkse 
horecagelegenheden aldaar (bars, cafés, discotheken, géén koffi  ehuizen). Hier zou met name 
bemiddeld worden in Bulgaarse vrouwen. Hun komen ook berichten ter ore van dergelijke 
activiteiten in andere etnische circuits, maar daar blijft het bij: de gemeenschappen (b)lijken te 
gesloten om de signalen afdoende op hun hardheid te kunnen checken (Goderie et al., 2006). 

In het verzorgingsgebied van twee politiekorpsen in de omgeving van Amsterdam, Zaanstreek-
Waterland en Kennemerland, hebben zich in de afgelopen jaren concrete zaken afgespeeld 
waarbij prostitutie in of vanuit (etnische) horeca bewezen kon worden.  Hierbij wordt met name 
melding gemaakt van Bulgaarse vrouwen in Turkse horecagelegenheden.   

Korf et al. verkregen overigens eerder enig zicht op escort vanuit etnische horeca in Amster-
dam, met name in het stadsdeel Oud-West. Zij troff en diverse cafés van waaruit deze activitei-
ten plaatsvonden. Zij spraken ook een “Oost-Europese escortbaas, die […] rond de 15 jonge 
vrouwen voor hem heeft werken. Contacten met klanten legt hij met name in cafés; afspraken 
worden via de telefoon gemaakt.” De illegale escort in Oud-West zou naar de bevindingen van 
Korf et al. veelal gaan om “Oost-Europese meisjes die, naar het zich laat aanzien, vooral uit 
Roemenië, Bulgarije en de Oekraïne, maar bijvoorbeeld ook uit Polen komen.” (Korf et al., 2005, 
p. 81-82).  Korf benadrukte in een persoonlijk gesprek met één van onze onderzoekers de 
intensieve, langdurige benadering die nodig was om tot deze bevindingen te kunnen komen. 

Een dergelijke benadering ging de scope van onze  deelverkenning in dit onderzoek te boven. 
Daarom is langs andere weg getracht enig nader zicht op het vraagstuk van de etnische horeca-
escort te krijgen. Natuurlijk zijn diverse betrokkenen uit het reguliere escortveld hierop bevraagd. 
Een enkeling bevestigde de bevindingen van Korf nog eens, soms ook leidde dit tot enkele 
concrete aanwijzingen over locaties, die bij controle echter niet bevestigd konden worden.  

Ook werden in april 2007 álle Amsterdamse buurtregisseurs via een e-mail bevraagd op 
concrete signalen ten aanzien van prostitutie in etnische horeca. Je zou immers mogen 
verwachten dat van alle overheidsfunctionarissen in het veld, zij hierop het meeste zicht 
zouden hebben. Een kleine 50 buurtregisseurs reageerden op de uitvraag, één van hen zei 
concrete signalen te hebben. Bij navraag bleken die signalen betrekking te hebben op het 
(recente) verleden en deels reeds bekend (in zijn gebied werd onder meer één horecagelegen-
heid mede naar aanleiding van prostitutie door de burgemeester gesloten).

Alle bevindingen op een rij zettend, is de conclusie verleidelijk om te constateren dat de verbreid-
heid van prostitutie of escort in deze sector dus kennelijk wel meevalt. Anders zouden immers wel 
meer concrete signalen zijn opgevangen. Deze conclusie vinden wij – nog steeds – prematuur. 
De bevindingen kunnen per slot van rekening net zo goed worden uitgelegd als het resultaat van 
de enorme geslotenheid van de circuits waarin de activiteiten plaatsvinden en/of van het feit dat 
men in de anonimiteit van Amsterdam wellicht nog iets makkelijker uit het zicht kan blijven dan 
elders. Vooralsnog vinden wij die laatste verklaring waarschijnlijker dan de eerste.

Amsterdam Zuidoost

In Amsterdam Zuidoost troff en wij diverse escortbureaus aan die op de reguliere markt 
opereren. Dat is natuurlijk niet verbazingwekkend: met zoveel bureaus mag verwacht worden 
dat in elk stadsdeel wel escortbureaus (en zelfstandigen) gevestigd zijn. Uit eerder onderzoek 
kwamen echter ook signalen naar voren over escort in min of meer gesloten netwerken. Zo 
signaleerden (wederom) Korf et al. in hun Tippelen na de zone-onderzoek dat in Zuidoost 
“prostitutie via de escort(achtige) methode in zwang is bij jonge meiden.” Ook de GGD-
quickscan uit 2006 maakt hier melding van. En een recent onderzoek onder illegale Afrikaanse 
migranten in Zuidoost liet zien dat de vrouwen onder hen betaalde seks soms zien als een 
buitenkansje om wat extra’s te verdienen. Die seks zou meestal plaatshebben binnen de eigen 
gemeenschap en vaak onveilig (Heus, 2007). 

Wij hebben daarom ook een verkenning naar escort in besloten circuits in etnische gemeenschappen 
in Zuidoost uitgevoerd; gekozen is daarbij voor enkele Afrikaanse gemeenschappen. De verkenning is 
uitgevoerd door een onderzoekster die zeer bekend is met (en in) deze gemeenschappen. 
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Tijdens de verkenning werden veel signalen opgepikt die overeenkomen met die uit de 
hierboven genoemde onderzoeken. Diverse, zeer uiteenlopende respondenten maakten 
melding van escort door vooral jonge (ook minderjarige) vrouwen of meiden, van huisfeesten 
waar betaalde seks kan plaatshebben et cetera. Ook werd aangegeven dat vrouwen weliswaar 
actief zijn in escort of andere prostitutie in besloten etnische circuits, maar dat zij deze activitei-
ten met opzet uitoefenen op grote afstand van Amsterdam om doorbreking van hun anonimi-
teit te voorkomen. 

Het grote probleem bij de verkenning (die dus per defi nitie beperkt van omvang en intensiteit 
was) is dat alle signalen verkregen zijn uit tweede hand. Van snorders, van mensen die aange-
ven dat bekenden van hen dit doen en dergelijke. Het is niét gelukt escorts zelf hier daadwerke-
lijk over aan het praten te krijgen of observaties te doen waarmee concrete aan wijzingen 
konden worden verkregen. Onze bevindingen geven dus wederom aanleiding tot vermoedens, 
maar bewijzen niets.

Overall

Dát in de verkende circuits sprake is van escort lijdt vrijwel geen twijfel, de grote vraag is in 
welke mate. Uitspraken over aantallen escorts die hierbij betrokken zijn, zijn op basis van de 
bevindingen van deze, nadrukkelijk beperkte deelverkenningen, nauwelijks te doen. Elk aantal 
zou slechts een slag in de lucht zijn.

6.1.4 De drie circuits gecombineerd
Voor het bureaucircuit lijkt zoals gezegd een aantal van 350-500 escorts het meest waarschijn-
lijk, voor internet is zo’n 200 de meest waarschijnlijke indicatie. In het vrouwensegment lijken 
escorts, minder dan in het gay-segment bijvoorbeeld, minder vaak tegelijk voor bureaus te 
werken én op internet actief te zijn. Hiervoor behoeft dus slechts beperkt gecorrigeerd te 
worden. Voor de twee circuits bij elkaar zou circa 500-700 actieve escorts dus een indicatie 
kunnen zijn. Hier bij moet nog een onbekend aantal voor de escorts in de ‘kleine circuits’ 
worden opgeteld. Het gaat hier om de ‘op elk willekeurig moment’ actieve escorts. Wanneer 
een benadering gewenst is voor het aantal ‘in één jaar actieve escorts’ moet het aantal, gelet 
op de frequente wisselingen in de branche, nog eens  worden opgehoogd.  

Nu in het voorgaande de vrouwen-voor-mannen-sector in kwantitatief opzicht in kaart is gebracht, 
wordt in het navolgende de sector in meer kwalitatieve zin bekeken. Daarbij wordt de aandacht 
gericht op de bureaus, de escorts, de klanten, de mate waarin sprake is van misstanden en de 
wenselijkheid van beleidsaanpassingen.

6.2 De bureaus nader bekeken
In de markt is een grote verscheidenheid aan bureaus zichtbaar. Van gevestigde namen met 
een stevige omvang tot aan kleine, kort in de markt aanwezige éénmansoperaties. De voor-
gaande editie van dit onderzoek maakte op basis van de bevindingen uit 1999  een onder-
scheid in vier typen bureaus, zoals hieronder weergegeven.

Classifi cering van escortbureaus  in 1999  (Naber et al., 2000)

Type I:   Een kleine groep topbedrijven die de bovenkant van de Nederlandse en Europese 
markt bedienden, waarin op dat moment in hoge mate conform de heersende 
regelgeving werd gewerkt. Tarieven van fl  500-600,- per uur (omgerekend 250 euro) 

Type II:  De hogere middenklasse, werkend met overwegend legale escorts. 
Tariefi ndicatie fl  375,- per uur (170 euro) 

Type III:  De lagere middenklasse: geen belastingafdracht en voor een deel werkzaam met 
illegaal hier verblijvende escorts. Tariefi ndicatie fl . 200-250,- per uur (circa 110  euro) 

Type IV:   Onderkant van de markt, geen belastingafdracht, escorts voor een groot deel illegaal, 
lastig zichtbaar in de markt. Tarief van fl . 200 en minder (omgerekend 90 euro en minder)
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Situatie anno 2007

De bovenkant van de markt heeft het de afgelopen jaren zwaarder gekregen,  de onderkant 
van de markt is gegroeid. Dat is het beeld dat uit de gesprekken met betrokkenen in de 
branche naar boven komt. Door onze gesprekspartners worden verschillende indelingen 
gemaakt om de huidige marktsituatie aan te geven. Daarbij hanteren zij uiteenlopende  
dimensies voor de indeling van de markt. In de kern vertonen die echter een grote mate 
van overlap.

De ruwste indeling is die tussen “louche en niet-louche’. Daarbij wordt benadrukt dat op dit 
moment de louche groep aanzienlijk groter is dan de niet-louche. Dat beeld wordt min of meer 
onderschreven door een landelijk opererende politiefunctionaris op het gebied van mensen-
handel. Hij geeft aan dat de Amsterdamse escortbranche in vergelijking met seksinrichtingen 
elders in het land “nogal slecht staat aangeschreven”. 

De meeste van onze gesprekspartners maken een indeling in drie lagen van de branche. Een 
zeer kleine, uitstekende top, daaronder een beperkte laag ‘semi-goede bedrijven’ en daaronder 
een zeer grote groep bedrijven waarbij men grote vraagtekens plaatst. Die vraagtekens hebben 
dan betrekking op zowel legaliteit (fi scaal, verblijfsstatus) als op ‘menselijke zorgvuldigheid’ 
(zorg voor de escorts, soms ook gedrag naar klanten). Verder wordt het al eerder genoemde 
onderscheid gemaakt in langduriger opererende bedrijven en hit-and-run bureautjes.
 

Wanneer wij deze indeling combineren met de inventarisatie van aangetroffen merk-
namen, lijkt de indeling uit 1999 dus niets van zijn waarde te hebben verloren. Nog steeds 
is sprake van (niet eens) een handvol topbedrijven, daaronder zit (een zeer kleine groep) 
hogere middenklasse, daaronder een forse groep lagere middenklasse, tenslotte noteer-
den wij een 50-tal namen die als hit-and-run lijken te kunnen worden gekwalificeerd en 
die wij dus tot de absolute onderkant rekenen. De scheidslijnen tussen de verschillende 
categorieën zijn arbitrair: er is eerder sprake van een glijdende schaal dan van duidelijk af 
te bakenen niveaus. 

Die vage grenzen worden ook veroorzaakt door twee tegengestelde tendensen die wij 
waarnemen waar het gaat om ‘legaal werken’. Aan de ene kant zien wij dat steeds meer 
bedrijven bezig lijken in fi scaal/administratief opzicht meer volgens de regels te gaan werken. 
Hier is als het ware een verbetering zichtbaar van boven naar beneden. Aan de andere kant 
nemen wij waar dat, waar het gaat om het werken met illegale escorts, een omgekeerde 
beweging zichtbaar is: hier is dus eerder juist een beweging van beneden naar boven zichtbaar. 
Hierop wordt later in dit hoofdstuk nader ingegaan.

Clubs, clubs met escort, ‘pure’ escort

Net als in 1999 is ook nog steeds het onderscheid zichtbaar tussen clubs (die soms aan escort 
doen), clubs-annex-escort (die naast de club ook eigen ‘escortlabels’ in de markt hebben 
staan) en pure escortbureaus (de overgrote meerderheid). De clubs-met-escort bevinden 
zich meer aan de bovenkant van de markt. Wat opvalt, is dat zij te kennen geven dat hun 
escort-omzetten ondanks stevige marketinginspanningen de afgelopen jaren enorm zijn 
afgenomen, zodanig dat hun escort-activiteiten nauwelijks nog rendabel zijn. Zij wijten dit 
aan meerdere factoren: de teruggelopen economie, de al dan niet tijdelijke terugval in het 
(Amerikaanse) toerisme, maar ook aan de druk op de prijzen als gevolg van de grotere 
concurrentie lager in de markt. 

Internationale concurrentie

Hoog in de markt wordt ook gewezen op concurrentie door aanbieders uit andere landen. 
Met name één bureau uit het Oostblok wordt daarbij genoemd, dat “de mooiste vrouwen hier 
naartoe stuurt voor prijzen waar wij nooit aan kunnen tippen.” Maar wij troff en meer van dit 
soort bureaus aan, die voornamelijk (pseudo)escorts in ‘hoteltours’ aanbieden. 

Spelers uit de regio

Zoals eerder vermeld vonden wij ook diverse bureaus die in ieder geval formeel zijn gevestigd 
in gemeenten rond Amsterdam. Sommige daarvan kennen al een vergunningsplicht. 
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Een ondernemer geeft aan dat hij met opzet voor de vestiging in zo’n al vergunde gemeente heeft 
gekozen: “Ik wilde de ontwikkelingen voor zijn. Toen ik mijn bedrijf opzette, heb ik me dus laten 
informeren waar al van een vergunningsplicht sprake was en heb ik daar mijn domicilie gekozen. 
Dan kon ik dus later niet meer verrast worden door de inhoud of strekking van een eventuele 
vergunningsplicht in Amsterdam.” Uit andere bronnen werd overigens duidelijk dat dit niet 
betekent dat zijn bedrijf nu daarom ook in alle opzichten legaal functioneert…..  

Die vestiging van spelers op de Amsterdamse markt in al ‘vergunde’ gemeenten wijst erop dat 
een vergunningsplicht kennelijk niet voor iedereen reden hoeft te zijn ogenblikkelijk elders 
domicilie te kiezen. Wellicht heeft dat ermee te maken dat op de vergunningsplicht ook niet 
overal een even stringent toezicht wordt of werd gehouden. Zo zijn in de – vergunningsplich-
tige - gemeente Haarlemmermeer diverse bureaus gevestigd die feitelijk nog niet over een 
vergunning beschikken. Medio 2007 hebben deze bureaus echter wel een aanschrijving 
ontvangen (bron: regiopolitie Kennemerland, Marechaussee Schiphol).   

6.2.1 Organisatie en rechtsvormen
De bureaus hanteren uiteenlopende organisatie- en rechtsvormen. Wij noteerden als  rechts-
vorm in ieder geval de BV, de v.o.f. (vennootschap onder fi rma) en de eenmanszaak (in meerder-
heid). Meestal troff en wij één ondernemer als eigenaar. Er zijn echter ook bureaus die meerdere 
vennoten of eigenaren kennen. In ruime mate is sprake van inschrijving in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel.

Bij de bureaus in de lagere middenklasse of lager lijkt de organisatie uit niets meer te bestaan 
dan de eigenaar die met één of meer mobiele telefoons vanuit huis (of waar dan ook) de 
klanten en prostituees bij elkaar brengt, al dan niet met behulp van min of meer ‘vaste’ 
chauff eurs (taxichauff eurs, snorders, anderen). Ook rijdt men nogal eens zelf. Met name bij de 
grotere bureaus aan de bovenkant is sprake van een aparte telefoniste.

6.2.2 De ondernemers 
Wij troff en eigenaren van zéér uiteenlopend karakter. Voor de één was het een fulltime job, 
voor de ander slechts een bijverdienste. De meesten die wij spraken, legden zich louter toe op 
de escortbusiness; als zij ook andere activiteiten ondernamen, was dat meestal een verwante 
activiteit in de seksindustrie. Meerdere van hen lieten ons weten eerst héél andere beroepen te 
hebben uitgeoefend, voordat zij door uiteenlopende omstandigheden met deze branche in 
aanraking kwamen (vaak als chauff eur) en dan besloten voor zichzelf te beginnen. 

Angst voor BIBOB

Een deel van de geïnterviewde ondernemers gaf aan over criminele antecedenten te beschik-
ken. Of naar eigen zeggen anderszins in justitiële registraties voor te komen. Meestal betrof dat 
(volgens hen!) oudere, slechts ten dele met het escortwerk gerelateerde zaken (zoals het uit -
geven van vals geld, bedreiging, geweld). Eén ondernemer vertelde enkele jaren eerder twee 
jaar te hebben vastgezeten wegens mensenhandel (vrouwenhandel in het kader van prostitu-
tie). Meerdere bronnen wijzen er echter op dat ook enkele andere ondernemers eerder in 
verband met mensenhandel zijn gebracht. In het licht daarvan is men onzeker over de conse-
quenties van het van toepassing raken van de Wet BIBOB op de escortbranche: er is grote 
onzekerheid over de persoonlijke consequenties daarvan. Men is daarbij vooral beducht voor 
de gepercipieerde ‘vaagheid’ van de toepassing van de Wet BIBOB, men constateert immers 
dat hiervoor niet alleen informatie gebruikt kan worden over ‘bewezen verklaarde’ zaken. 

Criminele verwevenheid?

Wanneer in het veld wordt gevraagd naar de mate van verwevenheid van escortbureaus met 
vormen van criminaliteit, wijst men op meerdere aspecten. Het eerste is dat volgens meerdere 
respondenten een enkel bureau wordt gebruikt als witwasmachine, vooral voor in de drugs-
handel verdiend geld. Dat tenminste incidenteel inderdaad sprake lijkt van witwassen, werd 
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ons bevestigd door een bron uit het justitiële circuit. Ten tweede wijst men op een toegenomen 
hardheid onderin de markt, mede door een grotere rol in de afgelopen jaren van buitenlandse 
– veelal Roemeense – bemiddelaars, faciliteerders en mensenhandelaren. Hierop wordt later in 
dit hoofdstuk nader ingegaan. Ten slotte nog worden wat voorbeelden genoemd (die eerder 
ook in de media te lezen waren) van enkele escortondernemers die wegens zeer zware delicten 
in de gevangenis raakten, maar van daaruit toch hun escortbureau via tussenpersonen leken te 
kunnen voortzetten.  

6.2.3  Bedrijfsvoering
De indruk die wij bij onze rondgang langs ondernemers kregen, is dat in toenemende mate 
sprake is van inspanningen om – in ieder geval  in administratief opzicht - te werken aan een 
reguliere bedrijfsvoering. Men geeft aan veel energie te hebben gestoken in het transparan-
ter maken van de bedrijfsvoering en de administratie, in een naar eigen zeggen ‘keurige’ 
belastingafdracht en in het zodanig vormgeven van de relaties met de escorts, dat naar 
hun eigen mening sprake is van een bemiddelingsbureau dat bemiddelt voor zelfstandige 
ondernemers. Kortom, de beweging die landelijk zichtbaar is, is ook zichtbaar in de 
Amsterdamse escort.  

Exemplarisch is het gesprek met een ondernemer van een bureau uit de lagere middenklasse. 
Gevraagd naar hoe lang deze ondernemer al actief is, antwoordt deze: zo’n anderhalf jaar. 
Wanneer de onderzoeker laat merken te weten dat de betreff ende ondernemer al veel langer op 
de markt actief is, zegt hij: “Tja, ik ben inderdaad al jaren op de markt. Maar ik heb pas sinds 
pakweg 1,5 jaar samen met een administrateur de boel goed op orde gemaakt: goede admini-
stratie, ik betaal nu belasting, registreer m’n escorts et cetera.  Dus zeg ik nu steeds maar dat ik pas 
sinds die tijd bezig ben.” 

Diverse ondernemers klagen er daarbij over dat zij – inmiddels, en naar eigen zeggen – gráág 
naar een goede, gezonde, legale bedrijfsvoering gaan, maar dat hun dit door diverse partijen 
wel erg moeilijk wordt gemaakt. Allereerst wijzen zij daarbij op de Belastingdienst. Zowel bij de 
duidelijkheid van de huidige regels als bij de bejegening door de Belastingdienst plaatsen zij 
grote kanttekeningen. Zij hebben in ieder geval het gevoel dat een en ander onduidelijk is. 

Ten tweede wijst men op de mogelijkheden om normaal zaken te doen met banken, leasemaat-
schappijen et cetera. Zodra die in de gaten hebben in welke branche een bedrijf of ondernemer 
opereert, wordt, meestal zonder expliciete opgaaf van reden, medewerking ingetrokken.  

“Wij hebben ons in het kader van een transparante bedrijfsvoering keurig met de omschrijving 
van onze activiteiten ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Toen 
gingen we naar de bank om een rekening te openen, naar een leasemaatschappij om auto’s te 
huren, en dergelijke. Dat zou steeds snel in orde zijn. Maar overal duurde en duurde het maar en 
werden de aanvragen tenslotte afgewezen. ‘Paste niet bij de bedrijfspolicy.’ Toen zijn we naar de 
Kamer van Koophandel teruggegaan, om te kijken of we onze de bedrijfsomschrijving niet 
konden wijzigen, want zo konden we nooit normaal opereren. Dat mocht niet. Uiteindelijk is dat 
via een enorme omweg toch gelukt. Nu kunnen we normaal functioneren: opeens kregen we 
overal alles voor elkaar. Maar wie heeft het nu dan over een reguliere branche?”

6.2.4 Bedrijfseconomische aspecten
De ondernemers gebruiken een mix van communicatiemiddelen om hun aanbod onder de 
aandacht te brengen. Advertenties in dag- of weekbladen, gidsen, internet. Ook wordt 
geprobeerd afspraken te maken met mogelijke intermediairs, waarbij fees voor het aanbrengen 
van klanten worden betaald. De gebruikte mix hangt natuurlijk sterk af van de doelgroep die 
men wil bereiken (zakenlieden, toeristen, ‘doorsnee-inwoners’ van Amsterdam of daarbuiten). 
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Aanwezigheid in de Gouden Gids en in varianten daarop voor toeristen (Visitors Guide) wordt door 
de belangrijke spelers als onontbeerlijk gezien, maar is tegelijkertijd kostbaar. Dat is nog eens extra 
het geval wanneer gewerkt wordt met meerdere merknamen voor één en hetzelfde bedrijf. 

Eén van de spelers met meerdere labels in de markt: “Aan de Gouden Gids ben ik op jaarbasis 
bijna een ton kwijt. Aan de andere gidsen en advertenties nog eens een ton. Tel hier de kosten voor 
telefoon en telefoniste bij op, chauff eurs en dergelijke, dan zie je dat ik al bijna 2,5 ton kwijt ben 
voordat ik ook nog maar één cent heb verdiend. In het verleden was dat geen probleem, je verdiende 
het echt wel terug. Maar inmiddels moet ik echt m’n best doen om de kosten en inkomsten met 
elkaar in evenwicht te houden.” 

Een kleine speler: “Ik adverteer eigenlijk alleen in een grote krant. Met 3-4 advertenties per week 
heb ik voldoende klanten om net mooi te kunnen draaien. Ik heb verder alleen twee mobiele 
telefoons en een tweedehands auto. Dan hoef je niet zoveel omzet te maken om toch een redelijk 
salaris (naar eigen zeggen rond modaal) te kunnen overhouden.”   

In het kader van de werving worden door de ondernemers twee kanttekeningen relatief vaak 
geplaatst. De eerste is de noodzaak van een (nog) strakker toezicht op wie wel en wie niet kan 
adverteren voor escortdiensten. Men vindt dat er al van enige verbetering sprake is sinds de 
invoering van het landelijk convenant met de Nederlandse Dagblad Pers. Volgens dit conve-
nant kunnen aanbieders alleen nog adverteren als dat onder vermelding van een uniek 
nummer is, zoals een registratienummer van de Kamer van Koophandel of een vergunnings-
nummer. 

Maar men vindt ook dat van toezicht op die nummers kennelijk geen sprake is: te vaak ziet men  
fake- en incorrecte nummers (hetgeen bevestigd wordt door een steekproef van de onder-
zoekers). Dat wordt als stekend ervaren, omdat de ondernemers zich wel met extra kosten 
geconfronteerd zien: de opname van de nummers kost hen meestal een extra advertentieregel. 
“Ik heb de Telegraaf daar op een gegeven moment over gebeld”, zo zegt één ondernemer ver-
ontwaardigd, “en wat zeiden ze daar: dat is onze zaak niet, Justitie moet die nummers maar 
controleren.” Strakkere controle, ook door de kranten zelf, wordt dus bepleit. Daarnaast ziet men 
het als essentieel dat unieke nummers verplicht worden gesteld voor álle uitingen, dus ook in 
andere media dan de dagbladpers.

Tarieven

Op dit moment gelden als indicatie voor de prijsstelling per uur bij de verschillende typen 
bureaus de navolgende prijzen:

Top 200 euro en hoger

Hogere middenklasse 135 tot 200 euro

Lagere middenklasse 100 tot 125/135 euro

Onderkant 75 tot 100 euro

Veel respondenten, zeker van de betere bureaus, wijzen erop dat in feite beneden een tarief 
van rond de 130-140 euro niet meer volledig legaal gewerkt kan worden. Ten eerste wordt het 
bedrag gesplitst in een deel voor het bureau (zoals men zelf vaak zegt: de bemiddelingsfee) en 
een deel voor de escort. Het deel voor de escort varieert natuurlijk per segment: voor de top 
gelden bedragen van 125 euro,  in het  middensegment geldt als vuistregel een bedrag van 
50 euro. In het onderste deel van de markt kan dit bedrag nog verder zakken óf geldt wel 
50 euro, maar daarvan moet de escort dan ook nog zelf de vervoerskosten betalen. Van het deel 
voor het bureau dient – in principe, want of dat ook gebeurt is een tweede - eerst de 19% BTW 
te worden afgetrokken, de rest is dus voor kosten en bedrijfsresultaat. 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat de omvang van te dekken kosten fors 
kunnen variëren van bureau tot bureau. Diverse partijen in de (lagere) middenklasse geven 
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aan dat zij – naar eigen zeggen - met een tarief van 125 euro per uur nog steeds volledig legaal 
kunnen draaien, domweg omdat zij een goedkopere marketingstrategie hanteren. Zij onder-
schrijven wel de stelling dat hoe lager het tarief is, hoe groter de kans is op niet legaal werken. 
Beneden de 125 euro lijkt een eerste grens voor waakzaamheid, bij tarieven onder de 100 euro 
moeten ook volgens hen alle alarmbellen gaan rinkelen. “Er wordt tegenwoordig ook voor 
pakweg 80 euro gewerkt. Daarvoor valt voor niemand normaal te werken, dat kan domweg 
niet kloppen.”   

6.2.5 Werving van en zorg voor de escorts
Vrijwel niemand zegt actief te hoeven werven om aan escorts te komen. Die melden zich 
vanzelf, zo zeggen de ondernemers. Meestal omdat zij gewoon naar dezelfde advertenties 
kijken als de klanten, ook wel doordat zij door bekenden op een bepaald bureau worden 
gewezen. De vrouwen melden zich vrijwel altijd in eerste instantie telefonisch bij een bureau. 
Soms worden de ondernemers ook gebeld worden door “mannen die vrouwen kunnen 
aanbieden”. Men zegt hier nooit op in te gaan. Uit informatie uit andere bronnen blijkt echter 
dat het begrip ‘nooit’ hier met een korrel zout moet worden genomen. 

De eisen die door de bureaus aan vrouwen worden gesteld zijn verschillend. Bij de bureaus aan 
de bovenkant van de markt zeggen de ondernemers dat strikt getoetst wordt of vrouwen wel 
gerechtigd zijn in Nederland dit werk uit te voeren; als zij niet over de juiste status beschikken, 
wordt niet eens een intakegesprek met hen aangegaan. Bij bureaus lager in de markt vallen 
andere geluiden te horen. Vrijwel overal meldt men een kopie te maken van een paspoort of 
identiteitsbewijs, zodat men in ieder geval weet met wie men zaken doet. Maar veel conse-
quenties lijken daar verder niet aan verbonden te worden.

De meerderheid van de escorts die op dit moment in dit deel van de markt zijn, is Roemeens. 
Voor 1 januari 2007 waren zij in het geheel niet gerechtigd als escort te werken, na 1 januari 
2007 alleen als zij dit doen als zelfstandig ondernemer. Daar wordt door de ondernemers 
verschillend mee omgegaan, zoals ook uit de onderstaande citaten moge blijken:

Een ondernemer uit de hogere middenklasse: “Geen goede papieren, geen titel om te mogen 
werken? Dan komen ze er bij mij niet in.” 

Een ondernemer uit de hogere middenklasse, met vrijwel alleen Roemeense vrouwen in zijn 
bestand: “Of Roemeensen gerechtigd zijn hier te werken? Tja, dat weet ik eigenlijk niet eens. Kijk, 
ik ben bemiddelingsbureau en doe zaken met zelfstandigen. Dus als iemand het tegen mij voor 
doet komen dat zij gerechtigd is om hier te werken, dan ga ik dat verder toch niet controleren? Als 
ik naar de bakker ga, vraag ik toch ook niet of hij dat vak eigenlijk wel uit mag oefenen?” 

Een ondernemer uit de lagere middenklasse: “Ik stimuleer sinds kort dat mijn meisjes zoveel 
mogelijk legaal zijn. Maar dat zijn ze natuurlijk lang niet allemaal. Maar wat moet ik dan? 
Aan anderen valt niet te komen. Dus als Cohen zorgt dat ik voldoende legale meisjes heb, dan 
doe ik verder mijn best wel.”

Vrijwel alle ondernemers geven aan een intakegesprek met nieuwe escorts te voeren. De gel-
dende gedragsregel daarbij is dat het gesprek nooit wordt gevoerd in de aanwezigheid van 
een eventuele begeleider (zie ook Biesje et al., 2006, p. 140). Breeduit wordt gemeld dat men 
zich ver wenst te houden van eventuele begeleiders van vrouwen ‘op de achtergrond’. 

“Dat soort jongens zijn ook gewoon slecht voor de business. Dan weet je dat zo’n meisje ofwel een 
deel van haar geld moet afdragen, ofwel onder druk staat. Beide zijn fnuikend voor de kwaliteit, 
zo’n meisje werkt dan toch met veel minder plezier. Dat moet ik dus niet.” 
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Dat de praktijk echter wat weerbarstiger is dan uit het bovenstaande lijkt af te leiden, moge wel 
blijken uit de onderstaande citaten. Veruit de meeste ondernemers in de middenklasse en lager 
waarmee wij spraken, bleken wel degelijk in de gaten te hebben dat nogal wat werkers aan een 
‘pimp’ vastzitten, waarbij zij ook regelmatig signalen van drang en dwang krijgen.

“Ik werk vrijwel alleen met Roemeense meisjes, die domineren op dit moment immers de markt. 
Maar echt hoogte van ze krijg je niet, ze laten nauwelijks iets los. Maar als zo’n meisje opeens 
blauwe plekken heeft, of niet naar beneden komt als je bij haar voor komt rijden, dan snap je 
natuurlijk wel dat het niet helemaal koosjer zit.” 

“Als zo’n meisje elke keer voor of na een klus meteen begint te sms’en, dan weet je dat er een vent 
achter zit.”

“Tot voor kort zat 80% van die meisjes aan een pimp, nu schat ik dat het iets beter is, pakweg 60%. 
En ik zie ook wel dat er een aantal huizen zijn waar die meisjes vaak onder begeleiding zitten. Ook 
dat is de laatste tijd wel minder geworden, maar ze zijn er nog steeds.” 

Enkele betrokkenen, waaronder escorts zelf, maken er overigens melding van dat de intake nog 
wel eens verder gaat dan het louter administratieve: van het soms geheel moeten ontkleden 
tot, in een enkel geval, het ‘eerst door de ondernemer uitproberen van de aangeboden waar’.   

De zorg van de ondernemers voor de vrouwen die eenmaal voor hen werken varieert. Een 
vertegenwoordiger van de GGD zou twee ondernemers die zij kent zo willen voordragen “voor 
een lintje”: zodra er wat met één van hun meisjes is, bellen zij meteen de GGD. Maar van de rest 
ziet zij niets: het lijkt wel of zij niets doen, zolang het maar geen problemen geeft. Wanneer 
escorts waarmee wij spraken zich hierover uitlieten, spoorde dit grotendeels met het boven-
staande beeld: het belang van omzet maken gaat in hun beleving bij de meesten ver uit boven 
het belang van zorg.  

6.3 De escorts 
Van ‘de’ escorts in de Amsterdamse escortbranche is niet of nauwelijks sprake. Daarvoor verschil-
len de karakteristieken van de escorts in de deelcircuits (bureaus, zelfstandigen, gesloten circuits) 
immers te veel. We hebben ons daarbij wél een beeld kunnen vormen van de escorts die actief 
zijn via de bureaus en in zelfstandigheid, maar slechts zeer indirect van de escorts die actief zijn 
in de kleinere, gesloten circuits.      

Het belangrijkste onderscheid dat zich opdringt, is dat tussen de escorts die werkzaam zijn in 
het midden- en lage deel van de bureausector aan de ene kant en de escorts die werkzaam zijn 
in het topsegment van de bureausector en de zelfstandige escorts aan de andere kant. De 
escorts in deze twee ruwe clusters lijken zich op een groot aantal facetten van elkaar te 
onderscheiden.   

Nationaliteit 

Via de bureaus worden nog maar op zeer beperkte schaal Nederlandse vrouwen in de escort 
bemiddeld. Een uitzondering vormt de bovenkant van de markt, waar Nederlandse vrouwen 
nog wel degelijk werkzaam zijn. Ook onder zelfstandige escorts troff en wij relatief veel 
Nederlandsen aan. 

In het midden en aan de onderkant van de bureaumarkt zijn het echter al enige tijd  vrouwen 
uit de Balkanlanden die de markt domineren, waarbij met name de Roemeense vrouwen in 
het oog springen. Dat wordt bevestigd door diverse typen bronnen: betrokkenen uit de 
markt zelf, scans van de websites van bureaus, ervaringen van klanten en ervaringen van 
opsporingsinstanties. 
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De Koninklijke Marechaussee op Schiphol voerde onlangs een pilot-escortcontrole uit in een 
hotel op Schiphol. Hier werd bij 8 bekende bureaus van de Amsterdamse escortmarkt een 
escort ‘besteld’. Eén bureau bleek inmiddels van de controle op de hoogte en stuurde, 
vergezeld van de onderneemster en een journalist een geheel legale escort met Nederlands 
paspoort. De andere zeven bureaus stuurden in totaal vier Roemeensen, twee Bulgaarsen en 
een Albanese vrouw. Allen illegaal werkzaam.  

(bron: Koninklijke Marechaussee Schiphol)

Het landelijk prostitutiebeeld zoals recent beschreven door Daalder, dat aangeeft dat mede als 
gevolg van verscherpte controle en handhaving het aantal vrouwen uit landen als Roemenië 
zou zijn gedaald, lijkt in de Amsterdamse escort dus niet zichtbaar (Daalder, 2007). Eerder is van 
het omgekeerde sprake.  

Leeftijd, opleiding, zelfredzaamheid

Binnen de twee onderscheiden clusters springt een verschil in het oog in leeftijd. Bij de escorts 
In het midden en aan de onderkant van de bureaumarkt heeft de grootste groep een leeftijd 
van rond de 20. Bij de zelfstandigen en de topbureaus ligt dit hoger en is de spreiding ook groter. 

Volgens insiders zou zich, met de toename van de vrouwen uit de Balkan, ook een trendbreuk 
hebben voorgedaan waar het gaat om het opleidingsniveau. Zij merken op dat de eerste 
lichting vrouwen uit Oost-Europa die in de escort actief was relatief hoogopgeleid was; op dit 
moment zou echter vooral sprake zijn van laag opgeleide vrouwen. Bij de zelfstandigen en 
vrouwen in het hogere segment zien wij een gevarieerd opleidingsniveau, waaronder ook 
hoogopgeleiden.

Een zelfstandige escort: “Een medestudente aan de universiteit werkte als escort. Daar werd ik 
nieuwsgierig van. Ik heb me eerst ingeschreven bij een bureau, maar dat beviel me niet. Toen ben ik 
voor mezelf begonnen. Ik werk één dag in de maand, daarnaast maak ik m’n studie af.”

Professionaliteit en zelfredzaamheid 

Het beeld is dat zeker de vrouwen die in het midden en aan de onderkant van de bureaumarkt 
actief zijn, de escort uitvoeren als primair middel van bestaan en daarbij zoveel als mogelijk 
beschikbaar zijn. Van (en over) de Roemeense vrouwen bijvoorbeeld hoorden wij meestal dat 
de meeste van hen het liefst 6 dagen per week actief zijn. 

“Ik werk zoveel als ik kan, want ik moet geld verdienen voor mijn kind dat ik in Roemenië heb achter -
gelaten. Maar de business is ‘fucking shit’ de laatste tijd. Ik heb de afgelopen week maar op 4 dagen werk 
kunnen krijgen, en dan ook nog maar twee uur per keer. Dat is veel te weinig om van te leven.” 

Aan de bovenkant van de markt en onder zelfstandigen lijkt de situatie substantieel anders. 
De zelfstandige escorts waarmee wij spraken, werkten hooguit enkele keren per week of 
minder. Een ondernemer aan de bovenkant van de markt zei ons ook een grote voorkeur te 
hebben voor vrouwen voor wie de escort niet de primaire vorm van levensonderhoud vormt. 
“Je moet het leuk blijven vinden, dat gaat lastiger als je er echt afhankelijk van bent.”    

Maar niet alleen in de frequentie waarmee het vak wordt uitgeoefend, ook in de (mogelijk-
heden tot) zelfredzaamheid lijken forse verschillen zichtbaar. In persoonlijke autonomie, maar 
ook in de mate waarin men in staat is zelfstandig hier de markt op te gaan. Door de bekendheid 
met de Nederlandse samenleving bijvoorbeeld, de mogelijkheden om aan alle administratieve 
vereisten te voldoen, zelfstandig de markt op te gaan, de eigen veiligheid te waarborgen 
et cetera. Op dit moment lijkt bijvoorbeeld onder de groep Roemeense escorts de mate van 
zelfredzaamheid nog laag. 
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Financiële aspecten

Voor de escorts die via bureaus in midden- en onderkant actief zijn, is circa 50 euro per uur het 
meest voorkomende honorarium dat zij zélf aan een uur met een klant overhouden. Maar zelfs 
dat tarief staat nogal eens onder druk.

“Van de 125 euro die het bureau aan de klant vraagt, gaat 50 euro naar het bureau en 25 euro 
naar de chauff eur. De overige 50 euro kan ik houden. Daar moet ik dan nog wel belasting over 
betalen, het bureau helpt mij daarbij. Maar tegenwoordig zijn er ook nogal wat meisjes die 
werken voor 35 of 40 euro. Daardoor voel ik me soms genoodzaakt dan maar dingen te doen die 
ik eigenlijk liever niet doe, uit angst dat het werk naar een ander gaat.”

Aan de bovenkant van de markt en bij de zelfstandigen zijn de inkomsten in het algemeen 
(een stuk) hoger. Bij de bureaus in de bovenkant van de markt verdienen de escorts snel meer 
dan het dubbele van het lager in de markt geldende tarief. Ook bij zelfstandige escorts lopen 
de uurtarieven wel uiteen: op basis van onze bevindingen gaan wij er echter vanuit dat rond 
de 100 euro de mediaan vormt.  Wij hebben daarbij niet bepaald de indruk opgedaan dat 
door de escorts op grote schaal aan hun belastingverplichtingen wordt voldaan. Hoog in de 
markt wordt door een enkele ondernemer aangegeven dat hij de escorts ondersteunt bij het 
voldoen aan de belastingverplichtingen. Elders zijn de signalen vooral dat er ‘zwart’ wordt 
gewerkt.

Keuze voor de prostitutie 

De meest prangende vraag is in dit licht natuurlijk in hoeverre sprake is van ‘echte’ vrijwillig-
heid. Is de keuze voor de prostitutie een heel bewuste vrije keuze, is het een uit nood geboren 
keuze, of is het door drang of dwang van anderen? Om uit de eeuwigdurende discussie te 
komen over wat onder vrijwillig of onvrijwillig moet worden verstaan, hebben wij het in 
onderstaande kader beschreven schaaltje gehanteerd.

 

Onder dwang door derden verstaan wij geweld, vrijheidsberoving, ernstige bedreigingen, 
afnemen van paspoorten en dergelijke. Onder drang door derden verstaan wij bijvoorbeeld het 
gebruiken van een moreel overwicht, een relatie of het afsluiten van een wel erg eenzijdige 
zakelijke overeenkomst. Van situationele push of pull is sprake als het werk een ontsnapping 
betekent uit een als vervelend ingeschatte (leef)omstandigheid of situatie (push) of wanneer de 
fi nanciële beloften van het werk als zo verleidelijk worden gezien dat de wellicht vervelende 
kanten ervan maar op de koop toe worden genomen. Bij ‘leuk werk’ speelt dat allemaal niet: er 
wordt gewoon van harte voor het werk gekozen, vanwege het karakter van het werk. De indeling 
in deze vier categorieën is zo gekozen om de discussie helderder te maken. Natuurlijk zijn de 
grenzen tussen elk der categorieën betrekkelijk, en gaat het meer om een glijdende schaal van 
‘geheel vrijwillig’ naar ‘geheel onvrijwillig’.

Wanneer we de beide eerder onderscheiden clusters bekijken, valt op dat de ‘gemiddelde 
positie’ van de escorts in de beide clusters wezenlijk lijkt te verschillen. Van de zelfstandigen en 
de escorts bij de bureaus in de bovenkant van de markt vinden veel betrokkenen in en rond de 
markt dat zij zich meestal in de twee rechter vakjes bevinden. Men constateert wel dat de groep 
die het louter doet omdat het leuk werk is, erg beperkt is. De meesten worden toch (al dan niet 
mede) getrokken door het feit dat er op een relatief simpele manier meer geld kan worden 
verdiend dan men – met de mogelijkheden die men heeft – op een andere manier zou kunnen 
verdienen. De zelf-standige escorts die wij spraken, namen allemaal een andere positie in op 
de verdeling, maar bevonden zich – naar eigen zeggen - inderdaad ook allemaal aan die 
rechterzijde. 

dwang 
door derden

drang 
door derden

situationele 
push/pull

‘leuk 
werk’
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“Toen het mis ging met de vader van mijn kind wilde ik hem niet vragen om alimentatie. Daarom 
ben ik, na lang wikken en wegen, in de escort aan de slag gegaan. Dat doe ik nu al een paar jaar. 
In het begin vond ik het leuk, ik hou van seks en vind het een kick dat mannen voor me willen 
betalen. Maar de laatste tijd is het werk me een beetje gaan tegenstaan, ik doe het nu nog louter 
voor het geld.”

“Ik ben er puur voor de kick ingestapt, ik zoek spanning. Mijn man weet er van, we hebben het 
samen besloten, een enkele keer verhuren we ons ook als stel. Onze relatie is er door verrijkt, het 
geld is maar bijkomstigheid.”

“Ik doe het volledig vrijwillig, vind het ook leuker dan gedacht. Ik maak er bezwaar tegen dat alle 
vrouwen die dit werk doen als slachtoff er worden gezien. Maar eerlijk is eerlijk: ik zie ook wel dat 
er vrouwen zijn waarbij daarvan zeker sprake is.”

Het beeld in het andere cluster, dus bij de escorts in het midden en aan de onderkant van 
de bureausector, is heel anders. De gemiddelde situatie komt hier aanzienlijk sterker aan de 
linkerkant van de schaal te liggen. En wel zodanig, dat naar onze mening sprake is van een 
zorgwekkende situatie. In de navolgende paragraaf gaan wij hierop uitgebreider in, ter 
beeldvorming echter alvast enkele citaten:

“Ik ben naar Nederland gekomen omdat ik van een vriend hoorde dat ik hier in de sex-business 
veel geld kon verdienen. Ik heb twee maanden met vijf andere Roemeense meisjes in een huis 
gezeten. Ik mocht daar niet naar buiten, behalve om te werken, mijn paspoort was afgenomen, 
van mijn verdiensten moest ik veel afdragen. Op een gegeven moment vond ik mijn paspoort 
toch. Ik ben toen ogenblikkelijk weggegaan. Eerst terug naar Roemenië, daarna op eigen kracht 
weer naar Nederland. Want ik wil wel geld verdienen, maar niet onder druk. Jullie hebben  geen 
idee hoe groot, corrupt en wijdverbreid het systeem is dat hierachter zit.”

Een ander: “Geen enkel Roemeens meisje zal zeggen dat ze een pimp heeft of dat ze gedwongen 
wordt. Ik ook niet. Ik wil dus ook niets zeggen over wat zich hiervoor heeft afgespeeld. Maar dat 
Roemeense meiden op grote schaal onder druk worden gezet is wel duidelijk. Ook door de familie 
thuis te bedreigen of nog erger. Het is dat ik geld moet verdienen voor mijn kind en dat ik het op 
een andere manier niet kan. Maar ik vind dit werk verschrikkelijk en stop er liever vandaag dan 
morgen mee.” 

Keuze voor de escort

De reden om de escort te kiezen boven bijvoorbeeld club of raamwerk is meestal een meng-
vorm van verschillende redenen. Autonomie (voor de zelfstandigen), fl exibiliteit en anonimiteit, 
waarbij er verschillende redenen voor die wens tot anonimiteit kunnen zijn (sociaal, fi scaal, 
verblijfstechnisch, politieel-justitieel, bescherming tegen klanten of pimps). Meestal is er sprake 
van een mix van diverse van de gewenste anonimiteitsvormen, die van persoon tot persoon of 
van subgroep tot subgroep sterk kan verschillen.

 
6.4 Onvrijwilligheid, uitbuiting, mensenhandel: een wezenlijk probleem

Het vraagstuk van onvrijwilligheid, uitbuiting, mensenhandel in de prostitutie houdt al 
geruime tijd (inter)nationaal en lokaal de gemoederen bezig. Nogal eens wordt daarbij 
verondersteld dat er sinds de opheffi  ng van het bordeelverbod van een verschuiving naar 
de escortbranche sprake zou zijn. Recent onderzoek geeft aan dat, landelijk gezien, van een 
systematische verschuiving op dit gebied richting escortbranche geen sprake zou zijn. 
Signalen van onvrijwillige prostitutie zijn daarbij “in geringe mate aangetroff en”, aldus de 
onderzoekers (Daalder, 2007).
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4    Omdat slachtoff ers in meerdere sectoren konden werken, tellen de percentages niet op tot 100 procent
5    Een voorbeeld van een wankele schatting: De Nationaal Rapporteur schat dat 5% van de slachtoff ers aangifte doet. Indien dat het geval is, zou het 

aantal escortprostituees landelijk gezien ten minste het twintigvoudige moeten zijn van de groep die aangifte doet. Als we uit zouden gaan van een 
conservatieve schatting van gemiddeld drie slachtoff ers per zaak, komen we uit  op een geschat aantal van ten minste plm. 1650 tot 1800 slachtoff ers 
per jaar die in (ook) de escortbranche tewerk zijn gesteld (20 x [5%van 578] x 3). Het is evident dat een dergelijke schatting berust op diverse niet 
verifi eerbare aannames en dus als cijfer om beleid op te baseren van weinig betekenis is.

Ons onderzoek lijkt dus echter een wat ander beeld te geven. Wij kunnen weliswaar niet stellig 
beweren dat van een verschuiving sprake is, daarvoor zouden wij immers ook in andere 
branches hebben moeten kijken. De signalen die wij uit de escortbranche kregen over onvrij-
willigheid waren echter zodanig van omvang en zodanig consistent, dat wij die in ieder geval 
als meer dan als “in geringe mate” moeten kwalifi ceren.

Een complexe materie

Het doen van uitspraken over de aard en omvang van onvrijwilligheid, uitbuiting en mensen-
handel in de prostitutie is van oudsher een lastige aangelegenheid. Meerdere factoren liggen 
daaraan ten grondslag. 

Allereerst worden veel verschillende begripsomschrijvingen, defi nities en criteria gehanteerd. 
Door sommige partijen of organisaties gehanteerde zeer ruime defi nities en omschrijvingen 
leiden per defi nitie ook tot zeer ruime schattingen van aantallen. Die oogsten dan weer veel 
kritiek van anderen die zelf veel scherpere defi nities hanteren. Daarbij wordt soms ook 
vermoed dat sprake is van ophoging van cijfers, om zo een gevoel van urgentie te creëren 
(Kelly, E., 2002).
 

De complexiteit schuilt echter natuurlijk niet alleen in het defi nitievraagstuk. De aard van de 
materie speelt minstens evenzeer een rol. Mensenhandel is vaak gelieerd aan georganiseerde 
criminaliteit. Dat staat garant voor een geoliede machine die in zijn modus operandi vaak goed 
in staat blijkt om aan opsporing te ontkomen. De belangen voor betrokkenen om niet naar buiten 
te treden zijn ook groot, zowel waar het gaat om de handelaren en andere betrokkenen aan de 
‘daderkant’, als waar het gaat om slachtoff ers. Wat in de offi  ciële statistieken van politie en justitie 
terecht komt, is daardoor slechts het topje van de ijsberg, waarbij het echter nog steeds gissen 
blijft naar de verhouding tussen geconstateerde gevallen en het zogenaamde dark number.

Indicaties uit registraties

In Nederland is wat betreft mensenhandel de Nationaal Rapporteur Mensenhandel de primaire 
informatiebron. Deze baseert zich voor de aantallen slachtoff ers van mensenhandel  op 
gegevens van de Stichting Tegen Vrouwenhandel (STV). 

De STV noteerde in de periode 2000-2003 over heel Nederland jaarlijks tussen de 250 en 350 slacht off ers, 
over 2004 en 2005 jaarlijks ruim 400 slachtoff ers. Het merendeel van deze slachtoff ers was in de 
prostitutie werkzaam. Het is lastig te bepalen welk deel hiervan in de escortbranche werkzaam 
was. Wel is bekend uit NRM-gegevens dat van alle in 2003 succesvol afgesloten opsporings-
onderzoeken – dus de zaken die ook zijn ‘ingestuurd’ naar het OM - het in 17% van de zaken ook 
escortprostitutie betrof (tegenover 48% clubs en bordelen, 44% raamprostitutie en 21% straat-
prostitutie) (NRM, 2005) (N=578).4

Desgevraagd zijn ons de voor Amsterdam uitgesplitste gegevens beschikbaar gesteld door de 
NRM. Daaruit blijkt dat in 2000, 2001, 2002 en 2003 resp. 5, 4, 5 en 2 opsporingszaken door de 
Amsterdamse politie zijn afgesloten om naar het OM in te sturen. In 2002 en 2003 was daar-
onder één escortbedrijf verdacht. De rest betrof raam- en straatprostitutie of clubs.

Gelet op het feit dat veel opsporingsonderzoeken stranden op bewijskwesties, zijn de aantallen 
succesvolle (d.w.z. ingestuurde) opsporingsonderzoeken in de escortbranche natuurlijk een 
wankele basis voor een schatting van de omvang van mensenhandel in de escortprostitutie5. 
In de vergunde prostitutie zegt overigens 8% van de prostituees in recent onderzoek dat men 
onder dwang is begonnen met het prostitutiewerk. 
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Bekijken we de gegevens uit de Amsterdamse Korpsmonitor Mensenhandel 2005-2006, dan 
blijkt dat in de regio Amsterdam-Amstelland de escortbranche voor de politie grotendeels 
een witte vlek is. Gemeld wordt dat men “geen/onvoldoende zicht op deze (onvergunde) 
branche heeft binnen ons korps.”6 De Amsterdamse politie wijt, zo blijkt uit de monitor, het 
gebrek aan inzicht en controle aan het niet vergunningsplichtig zijn van escortbedrijven in 
Amsterdam. Tegelijkertijd laat men zich ook kritisch uit over de recente ontwikkelingen 
waarbij de escort nu ook lijkt te worden vergund, “zonder dat wij – politie – de vereiste tools 
hebben gekregen.” Men verwijst naar pogingen “dat nu op te vangen door in de vergunnings-
voorwaarden een groot aantal van deze vragen op te nemen. Bijvoorbeeld vast telefoonnummer.” 
Deze opmerkingen lijken er op te wijzen dat de afstemming in interventies en regulering van 
de escortbranche en bij de ver antwoordelijkheden aan bestuurlijke en handhavende kant 
verbetering behoeft7. Hierop zou, zo benadrukken direct betrokkenen, inmiddels actie zijn 
ondernomen.

Over 2006 zijn verder in het Amsterdamse korps bij 152 zaken ‘sterke signalen’ van mensen-
handel geregistreerd. Dit leidde tot 15 opsporingsonderzoeken, waarvan er in  mei 2007 7 
waren gestart. Hoeveel van deze zaken specifi ek in de escortbranche spelen, is ons niet bekend. 
In totaal deden in 2006 verder 31 slachtoff ers van mensenhandel een beroep op de zogenaam-
de B-9 regeling. 

Schattingen van opsporingsexperts

De bij de internationale opsporing van mensenhandel betrokken Nederlandse opsporings-
experts wijzen op een toegenomen en hoge mate van activiteit door Roemeense mensen-
handelaren. De in Boekarest gevestigde Nederlandse liason offi  cer schat in dit licht dat 70 – 80% 
van alle Roemeense en Bulgaarse prostituees het slachtoff er is van mensenhandel. De werving 
zou vooral door materiële verleiding gebeuren (als duidelijk is dat het om sekswerk gaat, 
worden heel hoge verdiensten voorgespiegeld, of er wordt ander soort werk in het vooruitzicht 
gesteld). In Nederland worden deze schattingen nog eens bevestigd door de experts bij het 
Nationale Expertisecentrum Mensenhandel. De mate van verwevenheid met de escortbranche 
blijft daarbij onduidelijk, maar deze is wel aanwezig.   

Schattingen van escortondernemers

Escortondernemers hebben als geen ander overzicht over grotere aantallen escorts. Zij hebben 
er frequent contact mee, halen – zeker lager in de markt - vaak ook zelf de escorts op hun 
woonadressen op, zien hun gedrag voor en na de dienstverlening et cetera. Ook aan hen is dus 
systematisch de vraag voorgelegd in hoeverre naar hun mening sprake is van vrijwilligheid, 
drang of dwang bij de escorts. 

Over bozen, openen en hoofdafwenders

De ondernemers die wij spraken, kunnen wat betreft dit onderwerp in enkele, elkaar in de 
praktijk deels overlappende subtypen worden ingedeeld:

1.  De bozen: enkele ondernemers die zich erg opwinden over wat zij in de markt zien én wat 
zij daaraan naar hun mening vooral niét zien gebeuren door de overheid;

2.  De (overdreven) keurigen: ondernemers die aangeven hard aan het werk zijn om hun bedrijf 
een legale basis te geven en daarom ook wel wat vertellen over wat zij in de markt zien;

3.  De hoofdafwenders: zij melden wel de nodige signalen op te vangen, maar zeggen 
tegelijkertijd dat dat hun zaak niet is of dat zij zich daar verder niet in verdiepen;

4.  De openen: vertellen frank en vrij over wat zij zien, óók waar het hun eigen bedrijf aangaat.

6    Overigens wordt door de politie in Amsterdam in de recente Korpsmonitor Mensenhandel gemeld dat de vergunde prostitutiesector “redelijk goed 
onder controle is; relatief weinig misstanden aangetroff en.” Korpsmonitor Mensenhandel Korps Amsterdam Amstelland 2005-2006.

7    Op het terrein van mensenhandel wordt intensief contact onderhouden en informatie uitgewisseld tussen het Amsterdamse politiekorps en het landelijk 
Expertisecentrum Mensenhandel Mensensmokkel. Sinds 2003 is in het Amsterdamse korps een korpsexpert en projectleider op het terrein van 
mensenhandel aangesteld. Deze constateert in de recente Korpsmonitor dat op alle fronten er meer aandacht voor het onderwerp mensenhandel 
waarneembaar is, zowel bij OM, als bij de Korpsleiding en Gemeentelijk Bestuur. Binnen het regio korps Amsterdam-Amstelland wordt hard gewerkt aan 
deskundigheidsbevordering op het gebied van mensenhandel. Binnen het zedenteam hebben tien rechercheurs de cursus mensenhandel met succes 
afgesloten in 2006.
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Het zal geen verbazing wekken dat ondernemers aan de bovenkant van de markt inschatten 
dat het type escorts waar zij mee werken, vooral vrijwillig aan de slag is. Zodra iets lager in de 
markt wordt gesproken verandert  het beeld echter drastisch. De ondernemers daar werken, 
zoals eerder aangegeven, met name met Roemeense vrouwen. En “met die Roemeense vrouwen 
zit het helemaal fout”, zoals één ondernemer het verwoordde. De ene ondernemer is daar 
opener over dan de ander, en elk vertelt weer een ander deel van het verhaal. 

Het beeld dat daaruit ontstaat is er een van een meerderheid van Roemeense vrouwen die nog 
aan een pimp vasthangt of anderszins onder supervisie staat. Daarbij zou soms sprake zijn van 
een ‘businessdeal’: de pimp of de betrokken organisatie heeft geld voorgefi nancierd dat  met 
een stevige rente moet worden terugbetaald. Daarbij wordt ook melding gemaakt van absurde 
prijzen die de betreff ende dames voor bepaalde zaken moeten vergoeden. 

Bij een ander deel is, zo wordt door meerdere bronnen aangegeven, geen sprake van een 
businessdeal, maar van daadwerkelijke dwang, via meerdere methoden, waaronder geweld of 
bedreiging van familie thuis. Daarbij wordt ook gesignaleerd dat er in en rond Amsterdam 
sprake is van een aantal huizen waarin de Roemeense vrouwen in kleine groepjes wonen, nogal 
eens onder toezicht van een mannelijke (of vrouwelijke) pimp. Dit wordt consistent gemeld 
door betrokkenen in en om de branche (ondernemers, ex-ondernemers, escorts zelf), maar 
ook plausibel gemaakt door incidentele waarnemingen van opsporingsinstanties.

Een voorbeeld van een ‘pandje’

Medio 2005 wordt een buurtregisseur betrokken bij overlast vanuit een pand in de omgeving 
van de Wibautstraat. Er wordt ’s nachts soms geschreeuw en ruzie gehoord en daarnaast is er 
nogal wat nachtelijk verkeer naar en van het pand. Buurtbewoners zien jonge vrouwen vaak 
bellen op het balkon. Van het huis zijn steeds de gordijnen dicht, op aanbellen wordt niet 
gereageerd. Na een aantal malen proberen wordt toch opengedaan. De buurtregisseur treft 
een jonge vrouw aan, bijna huilend en angstig omdat zij de politie heeft binnengelaten. 
De buurtregisseur ziet bij de kapstok veel laklaarzen staan, in het pand liggen veel mobiele 
telefoons. De vrouw is een Roemeense, maar kan geen paspoort tonen, omdat een man dat 
heeft meegenomen. De buurtregisseur ruikt onraad, vermoedt prostitutie en dwang, maar 
grijpt na overleg met de Vreemdelingendienst niet in. De Vreemdelingendienst bezoekt het 
pand een paar weken later in het kader van de actie Spirit (overlastpanden). Nu wordt weer een 
andere vrouw aangetroff en, een illegaal hier aanwezige 19-jarige vrouw uit het Roemeense 
Botosani. In het pand worden wederom veel mobiele telefoons aangetroff en, seksspeeltjes, 
evenals het paspoort van een 43-jarige Roemeen. De vrouw wordt uitgezet. 
Bron: telefonisch onderhoud Vreemdelingendienst regiopolitie Amsterdam-Amstelland. In het kader 
van de actie Spirit worden in 2004 en 2005 nog vier van dergelijke panden bezocht, waarbij Roemeen-
se vrouwen werden aangetroff en, met vermoedens van prostitutie en mensenhandel. De indruk van 
de betrokken functionaris is dat “het nog barst van dit soort pandjes.”

Veel wordt benadrukt dat de vrouwen nauwelijks bereid zijn over hun omstandigheden te 
praten. De twee Roemeense vrouwen die wij toch spraken, bevestigden echter zowel in 
hoofdlijnen als in diverse vervelende details de hierboven aangegeven hoofdlijnen. 

In toenemende mate zouden vrouwen zich overigens inmiddels aan de druk weten te ontworste-
len en dan in kleine groepjes samenwonen. De wijziging van de regelgeving op 1 januari jl., 
waardoor Roemeense vrouwen vanaf die datum gerechtigd zijn om als zelfstandig ondernemer in 
de prostitutie actief te zijn, zou deze tendens versterken, zo signaleren betrokkenen in het veld. 

Opmerkelijke instroom?

Na 1 januari 2007 hebben opvallend veel vrouwen uit het Oostblok, maar met name uit 
Roemenië,  zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig ondernemer op het 
vlak van prostitutie, zo bleek bij navraag. Voor die inschrijving is onder meer een inschrijving in 
de Gemeentelijke Bevolkingsadministratie nodig.
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In mei 2007 bracht het CBS een persbericht uit dat – landelijk bezien - zich in het eerste kwartaal 
van 2007 aanzienlijk meer mensen uit Roemenië en Bulgarije in het GBA hadden ingeschreven 
dan verwacht. Het aantal bedroeg een ruime 2800. Het CBS vond het opvallend dat het 
voor namelijk vrouwen betrof (60%), en dan meest twintigers. In NRC-Next meldde de betref-
fende CBS-onderzoeker dat het hier mogelijk om huwelijksmigratie ging. Op ons verzoek 
zijn de CBS-cijfers aan een nadere analyse onderworpen. De Bulgaren bleken sterker 
vertegenwoordigd dan de Roemenen. Beide groepen hadden zich vooral gevestigd in de 
vier grote steden.

Daarop is ook bezien wat in de Amsterdamse bevolkingsadministratie zichtbaar was. 
Hieruit bleek dat zich in de eerste helft van het jaar zo’n 540 Bulgaren in Amsterdam hadden 
ingeschreven en 270 Roemenen. In beide groepen hadden zich meer vrouwen ingeschreven 
dan mannen (55% van de Bulgaren, 70% van de Roemenen). Vooral was opvallend dat de 
groep jongere vrouwen8  sterk vertegenwoordigd was. Bij de Bulgaren bedroeg dit zo’n 
40% (216), bij de Roemenen echter zelfs 66% van het totaal aantal ingeschrevenen van de 
betreff ende nationaliteit. 

En een opmerkelijke uitstroom….

De instroom is ook van de andere kant bezien. Onze gesprekspartners in Roemenië meldden 
ons dat een uitstroom van jongere vrouwen waargenomen wordt in met name het armere, 
oostelijke deel van Roemenië, de provincie Moldavië (gelegen aan de grens met het naast-
gelegen land Moldavië). Deze vrouwen zouden vooral in andere Europese landen actief zijn 
in de prostitutie. Onze gesprekspartners spraken daarbij van een publiek geheim: iedereen 
veinst dat zij elders een reguliere baan hebben, terwijl wel degelijk bekend is welk werk zij 
feitelijk uitoefenen. Dat geheim doorbreken staat echter gelijk aan sociale uitsluiting. Toch 
wordt volgens onze zegslieden op dit moment in Roemenië een campagne voorbereid om 
juist dát te doen: het publiek geheim bespreekbaar maken, zodat aan deze uitstroom wellicht 
een halt kan worden toegeroepen.  

De herkomst van de vrouwen spoort sterk met wat ook onze gesprekspartners in en om de 
Amsterdamse escortbranche aangeven. Met wijst eigenlijk nog specieker naar één plaats 
(en gelijknamige regio) in oostelijk Roemenië:  Botosani. Deze naam wordt ook door vertegen-
woordigers van diverse opsporingsinstanties herkend als veel voorkomende naam in het 
verband van vrouwenhandel en prostitutie.  Uit deze regio zouden veel vrouwen vandaan 
komen die in de Amsterdamse escortbranche werkzaam zijn, daarnaast zou de stad en regio 
met deze naam ook fungeren als scharnierpunt. Wij kregen uiteenlopende berichten over de 
mate van organisatie die hier eventueel achter zou zitten.    

Relaties met andere vormen van criminaliteit

In toenemende mate zijn er aanwijzingen voor de verwevenheid van Roemenen die zich 
bezighouden met prostitutie of mensenhandel, met een andere vorm van criminaliteit, het 
zogenaamde ‘skimmen’9. Zo kwam medio 2007 het recherchebureau Ultrascan in het nieuws 
met een onderzoek naar een groot aantal Roemeense skimmers , men constateerde dat deze 
skimmers vaak onderdak genoten bij Roemeense prostituees (De Stem, 27 juli 2007). Ook in 
een zeer recente mensenhandelzaak in de directe omgeving van Amsterdam kwam deze relatie 
naar boven (zie kader op de volgende pagina).  

8    Bij deze analyse gedefi nieerd als 17-35
9    Skimmen is het door middel van apparatuur ‘afromen’ van de gegevens van betaalpassen en creditcards, om deze daarna over te zetten op valse passen. 

Hiermee wordt vervolgens geld opgenomen van de rekening van de geskimde pashouder.
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Barrièremodel SIOD

entree identiteit wonen werk

faciliteerders 

Landsmeer, zomer 2007

Buurtbewoners zien een vrouw in paniek voor een raam om hulp roepen. Zij zetten een ladder voor 
het raam en helpen haar uit het huis te ontkomen. De politie wordt gealarmeerd. De vrouw blijkt 
een 18-jarige Roemeense. Zij is een paar weken in het land en is naar eigen zeggen hier gekomen 
om in een restaurant gaan werken. In het huis verblijven ook twee Roemeense mannen en twee 
Roemeense vrouwen. De laatste zijn actief in de Amsterdamse raamprostitutie, en delen hun 
inkomsten met de mannen. De mannen zijn vooral actief met ‘skimmen’, in georganiseerde vorm. 
Nadat de 18-jarige vrouw de mannen had horen bespreken dat het tijd werd dat ook zij geld ging 
verdienen, en wel in het Amsterdamse ‘Red Light District’, besloot zij te vluchten. Door één van de 
vrouwen was zij inmiddels  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (in Zeeland), voor haar was 
ook al een sofi nummer aangevraagd. De mannen zijn aangehouden wegens mensenhandel.

Bron: Recherche Regiopolitie Zaanstreek-Waterland

Een verbeterde situatie per 1-1-2007?

Op 1-1-2007 zijn Bulgarije en Roemenië toegetreden tot de EU. Daarmee is de toegang tot – 
en het verblijf in - ons land voor inwoners uit deze landen eenvoudiger geworden. In de 
prostitutie werken is nog steeds niet toegestaan, ténzij dit is als zelfstandig ondernemer. 
Daarvoor is onder meer inschrijving bij de Kamer van Koophandel noodzakelijk. Zoals al 
opgemerkt vinden sindsdien deze inschrijvingen op grote schaal plaats. In principe is 
daarmee ook de voedingsbodem voor mensenhandel en uitbuiting wat verminderd. 
Dit kan het beste duidelijk worden gemaakt aan de hand van onderstaand Barrièremodel, 
dat is opgesteld binnen de SIOD. 

Het model gaat er vanuit dat een persoon die niet gerechtigd is tot de toegang, het verblijf en 
het werken in een bepaald land, een viertal barrières moet nemen om dit tóch te kunnen doen. 
Allereerst moet de entree tot het betreff ende land worden verschaft (barrière 1). Een formele 
identiteit (documenten) moet worden verkregen om de toegang en het verblijf mogelijk te 
maken (barrière 2). Er moet een verblijfplaats worden geregeld (barrière 3), en werk (barrière 4). 
De gedachte is dat het voor veel mensen lastig is deze barrières op eigen kracht te slechten en te 
zorgen voor het geld voor de reis, de papieren, een woning et cetera. Dit betekent dat al snel 
gebruik zal worden gemaakt van faciliteerders, die ofwel goed de weg weten wat betreft één 
van deze barrières, ofwel door losse netwerken of een stevige organisatie in staat zijn álle 
barrières te slechten. Hoe meer barrières genomen moeten worden, des te groter de kans is dat 
de werkzoekende persoon op dergelijke faciliteerders een beroep moet doen c.q. in de greep 
van hen komt (Van der Lugt et al., 2003). 

Ons onderzoek heeft veel  signalen opgeleverd over de aanwezigheid van faciliteerders rond – in 
ieder geval – de Roemeense vrouwen. In theorie is de situatie sedert 1-1-2007 voor deze faciliteer-
ders inmiddels echter minder gunstig. Door de toetreding tot de EU zijn de eerste twee barrières 
immers - in ieder geval ten dele - weggevallen.     

Alles overziend

De signalen van zowel experts, ondernemers als de enkele vrouwen die wij gesproken hebben, 
wijzen naar onze mening consistent in één richting, namelijk op een substantieel probleem op 
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het gebied van (tenminste) beperkte vrijwilligheid c.q. mensenhandel van de grootste groep 
escorts in Amsterdam: de Roemeensen. 

De vraag dringt zich op waarom, op dit moment10, vooral Roemeensen hier in de escort – en 
in deze omstandigheden – worden aangetroff en. Op grond van min of meer vergelijkbare 
omstandigheden en mogelijkheden zou men evenveel Bulgaarsen kunnen verwachten. In 
de formele instroom naar Amsterdam zijn zelfs meer Bulgaren en Bulgaarsen zichtbaar dan 
Roemenen en Roemeensen. Eén verklaring wordt door zowel professionals rondom de branche 
als door enkele betrokkenen in de branche opvallend vaak genoemd: de Bulgaarsen zijn ook 
aanwezig in de prostitutie, maar vooral in een ander deel ervan. Zij zouden zich meer in de 
etnische horeca ophouden. Wij durven hier geen harde uitspraken over te doen, maar deze 
verklaring is zeker niet onvoorstelbaar.  

Eerder meldde de NRM overigens dat de politie landelijk vermoedt dat 50% van de exploitan-
ten van seksbedrijven op de hoogte is van mensenhandel, en slechts 40% van de exploitanten 
zou als onwetend kunnen worden gekwalifi ceerd. Op basis van onze bevindingen moet 
worden verondersteld dat deze getallen in de Amsterdamse escortbranche anders liggen, 
in ieder geval in het midden en aan de onderkant ervan. Wij konden ons immers niet aan de 
indruk onttrekken dat alle ondernemers die wij spraken in het midden en aan de onderkant 
van deze sector in ieder geval voor een deel van de verschijnselen op de hoogte zijn.

Een laatste punt geldt de vraag of de gevonden verschijnselen nu specifi ek ‘des prostituties’ 
zijn of (ook) meer in brede zin samenhangen met het verschijnsel illegale arbeid. Van diverse 
bronnen die thuis zijn in het circuit van illegale werkers uit andere landen vernamen wij immers 
dat in ieder geval een deel van de onder de escorts aangetroff en verschijnselen zich ook 
voordoet onder illegale werkers in bijvoorbeeld de agrarische sector of de (Chinese) horeca. 
Het lijkt plausibel te veronderstellen dat een deel van de bevindingen in dit bredere licht 
moeten worden gezien, maar dat dit nog eens verergerd wordt door de specifi eke situatie in 
de prostitutie- c.q. escortbranche (zo zijn de jonge vrouwen waar het hier om gaat vermoedelijk 
makkelijker onder druk te houden dan mannen).     

6.5 Overige misstanden en risico’s
In deze paragraaf kijken wij vooral naar andersoortige misstanden, zoals illegaliteit, minder-
jarigheid, geweld, gezondheidsrisico’s en dergelijke.

Illegaliteit

In de voorgaande paragraaf is dit vraagstuk al min of meer expliciet aan de orde geweest. De 
vraag naar illegaliteit kan daarbij overigens als het ware in tweeën worden gesplitst: hebben de 
werkzame escorts (a) een geldige verblijfstitel en (b) zijn zij ook gerechtigd te werken. De datum 
van 1-1-2007 geldt dan als een soort waterscheiding, vooral waar het gaat om de werkers die 
actief zijn voor de bureaus in het midden en aan de onderkant van de markt. Er zijn voldoende 
redenen om aan te nemen dat vóór 1-1-2007 de meerderheid van deze escorts in dit deel van de 
markt noch over een geldige verblijfstitel beschikte, noch gerechtigd was hier te werken. 

Na 1-1-2007 is deze situatie op het eerste punt louter door de verandering van het geldende 
regime wezenlijk veranderd. Zoals bleek in paragraaf 6.6., hebben vanaf dat moment opvallend 
veel vrouwen zich ingeschreven in de het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
Desalniettemin valt het dan op dat bij de eerder beschreven pilot van de Koninklijke Mare-
chaussee op Schiphol géén van de escorts gerechtigd bleek te werken. Dit gegeven strookt 
echter wel met wat ook betrokkenen uit de branche zelf aangeven: er is in toenemende mate 
zichtbaar dat de vrouwen aan de administratieve vereisten gaan voldoen, het merendeel heeft 
dit echter nog niet gedaan.

Minderjarigheid

Er zijn geen signalen opgevangen dat minderjarigen op structurele en grootschalige basis actief 
zijn in de vrouwensector. Een uitzondering wordt gevormd door 17-jarige vrouwen van Roemeense 

10    Door de jaren heen lijkt immers sprak te zijn van golfbewegingen, waarin dan weer de ene groep, dan weer een andere groep dominant in de branche aanwezig is.
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komaf. Door escortondernemers wordt incidenteel gemeld dat deze zich aanbieden om actief 
te worden in de escortbranche. Ook door opsporingsinstanties worden soms 17-jarige vrouwen 
aangetroff en, zie ook het voorbeeld in onderstaand kader.

Zandvoort, zomer 2007

Een ons bekende escortondernemer uit de regio Amsterdam wordt door een Roemeense man 
benaderd met de vraag of hij interesse heeft in een paar vrouwen voor zijn bureau. Dat heeft 
hij wel. Er wordt afgesproken in een illegaal pension in Zandvoort. Daar ontmoet hij een paar 
Roemeense mannen, ook enkele jonge vrouwen zijn aanwezig. Als hij ziet dat de vrouwen in 
zijn bijzijn “door de kamer worden geslagen”, wordt het hem te gortig. Hij gaat weg en 
waarschuwt de politie. Die houdt uiteindelijk 3 Roemeense mannen en één tot Nederlander 
genaturaliseerde Roemeen aan wegens mensenhandel. Zij boden vier Roemeense vrouwen 
aan, twee daarvan waren minderjarig (17 jaar). Eén van de 17-jarige vrouwen was gehuwd met 
de oudste Roemeense verdachte11. De vrouwen waren met de mannen per auto vanuit Bacau 
naar Nederland gereisd. 

 
Geweld

Geweld ánders dan in het kader van uitbuiting of mensenhandel, dus bijvoorbeeld geweld 
door klanten, wordt ons door de betrokkenen uit de branche relatief weinig gemeld. Op 
zichzelf is dat overigens ook niet zo raar: de werkwijze in de escortbranche maakt het voor 
klanten niet zo gemakkelijk met geweldpleging weg te komen. Hun adres is immers bekend en 
de vrouwen worden meestal begeleid door een – al dan niet potige – chauff eur. Incidenteel 
pikten wij in het veld dan ook verhalen op van klanten die even “te grazen waren genomen” 
nadat zij vrouwen onheus bejegend hadden.

Drugs

Het desgewenst ‘meeleveren’ van drugs is een kwestie van service van de zaak, zo vertelt een 
ondernemer. “Daar moet je niet al te moeilijk over doen.” Dit wordt door diverse anderen bevestigd 
en het spoort ook met de bevindingen uit 1999 . Ook wordt onder (en over) escorts relatief veel 
melding gemaakt van drugsgebruik, soms ook in de vorm van ‘problematisch’ drugsgebruik.

Arbeidsomstandigheden en gezondheid(srisico’s)

Veilige seks is de norm, zo verklaren alle ondernemers in de branche. Zij zeggen daar vaak ook 
op te hameren. “Maar natuurlijk staan wij er niet naast als het contact daadwerkelijk plaats-
vindt.”  Ook zouden de escorts vrij zijn om te bepalen wat zij wel en niet met een klant doen en 
of zij überhaupt iets met een klant willen doen. Met name in het midden en aan de onderkant 
van de bureaumarkt valt uit verhalen van escorts en klanten echter een wat ander beeld te 
destilleren. De druk lijkt groot om niet al te selectief te zijn waar het gaat om het aannemen van 
klanten, noch om al te moeilijk te doen ten aanzien van activiteiten die een escort eigenlijk 
liever niet wil doen. “Als je het niet wilt: voor jou tien anderen”, lijkt daarbij een vaak ingezet 
argument. Er wordt daarbij regelmatig gesproken over een toenemende druk van klanten om 
ook aan onveilige seks te doen.

Een escort: “In mijn profi el op de website staat dat ik ook zoen. Maar laatst had ik een klant met 
louter nog een paar zwarte stompjes in zijn mond en heb ik geweigerd. Ik heb toen van het bureau 
enige tijd geen werk meer gekregen.”

 

Zoals eerder beschreven zien slechts weinig ondernemers het als hun verantwoordelijkheid 
om voorzieningen te treff en waar het gaat om gezondheidszorg of controles voor de via hun 
bureau werkzame vrouwen. Verschillende betrokkenen wijzen er daarbij op dat veel van de 
illegaal hier actieve vrouwen niet over een adequate ziektekostenverzekering beschikken.

11    Door onze gesprekspartners in Roemenië wordt dit beschreven als een niet ongebruikelijke handelswijze in het kader van mensenhandel.
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“Een enkele handigerd heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten, maar de meesten 
hebben niets. Als er dan wat is, gaan ze liever naar huis terug dan dat zij hier adequate zorg 
zoeken. Maar dat levert natuurlijk veel uitstelgedrag op, met alle risico’s vandien.”    

6.6 Klanten
Onderzoek naar klanten is schaars, en valide onderzoek al helemaal. Onlangs zette de Engelse 
wetenschapper Belinda Brooks-Gordon het wel beschikbare onderzoek  echter nog eens op 
een rijtje (Brooks, 2006). Uit haar overzicht is af te leiden dat door de jaren heen de meeste 
onderzoeken in de westerse wereld laten zien dat zo’n 10% van de mannen prostitutie-ervaring 
zou hebben. Vrij consistent komt daarbij uit de onderzoeken naar voren dat het percentage 
mannen dat een dergelijke ervaring heeft, de laatste decennia afneemt. Niet bekend is welk 
deel daarvan de ervaring in de escortsector heeft opgedaan. 

De mate van prostitutie-ervaring en –bezoek stijgt met de jaren: prostitutiebezoek lijkt eerder 
een zaak van oudere mannen dan van jongere. Vrij consistent komt naar voren dat prostitutie 
vaker voorkomt wanneer mannen (ver) van huis zijn. Er is een duidelijk verband aangetroff en 
tussen de mate van prostitutiebezoek en de mate waarin mannen al dan niet voor hun werk 
regelmatig ver van huis zijn. Ook is sprake van samenhang tussen burgerlijke staat en prostitu-
tiebezoek (bijvoorbeeld gescheiden mannen meer dan niet-gescheiden) én tussen prostitutie-
bezoek en de mate waarin mannen ook al seksuele ervaring met een mán hebben gehad. Dit 
laatste lijkt erop te wijzen dat prostitutiebezoek dus mede samenhangt met een lossere, meer 
op experiment of avontuur gerichte seksuele ‘lifestyle’. 

Er bestaan ook grote verschillen in de mate van ‘prostitutieconsumptie’: variërend van spora-
disch tot ‘heavy-user’. Die laatste groep neemt daarbij met een klein aantal bezoekers een groot 
aantal bezoeken voor zijn rekening. De hypothese is dat deze groepen niet alleen in gedrag, 
maar ook in achterliggende kenmerken en drijfveren fors van elkaar verschillen. Zowel uit de 
marketing als uit de veiligheidszorg is bekend dat beïnvloeding van deze verschillende 
subtypen sterk verschillende strategieën vereist.

Een recent Nederlands onderzoek onder (494) prostituanten leerde dat een kwart in het jaar 
voorafgaand aan het onderzoek ‘enkele keren’ een prostituee had bezocht, een kwart eens per 
1 à 2 maanden en een kwart meerdere keren per maand c.q. (meer dan) wekelijks. De groep die 
gebruik had gemaakt van de diensten van een escort (9%) behoorde overigens relatief vaker 
tot de laagfrequente groep (Van der Poel et al., 2006). 

 

In het onderstaande zal blijken dat de bevindingen in de Amsterdamse situatie zeker overeen-
komsten met de bovenstaande lijnen hebben.

Een grote hoeveelheid buitenlandse klanten

Zeker bij de bureaus wordt een belangrijk deel van de klanten gevormd door buitenlandse 
bezoekers van Amsterdam (c.q. de Amsterdamse regio). Het gaat daarbij zowel om toeristen als 
om zakenmensen. Het aantal buitenlandse klanten is de afgelopen jaren om verschillende rede-
nen wel minder geworden, maar het aandeel is nog steeds substantieel. Als wij de verschillende 
schattingen bij elkaar nemen, komen wij tot een verhouding tussen buitenlandse bezoekers en 
Nederlandse inwoners van ruwweg fi ftyfi fty. Het aandeel buitenlanders zou daarbij toenemen 
naarmate een bureau hoger in de markt actief is. 

Het karakter van de in Nederland woonachtige klanten is volgens opgaven van zowel onder-
nemers als escorts zeer gevarieerd: van hoog tot laagopgeleid, uiteenlopende sociaal-economische 
klasse of etnische herkomst. Niet alle etnische groepen zijn daarbij even populair onder de 
aanbieders, vanwege uiteenlopende gewoonten, wensen en vooral de mate van respect 
waarmee met name de escorts zich behandeld voelen.
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Niet verbazingwekkend betekent het bovenstaande ook een ongeveer gelijke mate van 
verdeling over hotels en privé-adressen, wanneer gekeken wordt naar de plaats van de 
afspraak. De buitenlandse bezoekers maken immers vooral gebruik van hotels, de Nederlandse 
inwoners maken overwegend gebruik van privé-adressen.

Amsterdam versus (ver) buiten Amsterdam

De escortbureaus, maar ook diverse zelfstandige escorts, leveren hun diensten niet alleen in 
Amsterdam zelf, maar ook in de Amsterdamse regio, tot soms ver daarbuiten. Daar wordt door 
diverse bureaus ook actief geworven: wie googlet op escort in diverse plaatsen in het land, 
vindt in de resultaten vaak ook bekende Amsterdamse bureaus. Een ruwe schatting op basis 
van verschillende opgaven uit het veld is dat ook hier de verhouding over het geheel (van de 
bureaus) gesproken circa fi ftyfi fty ligt.  

Burgelijke staat 

Van der Poel vond dat de helft van de prostituanten uit haar onderzoek alleen woonde, een 
kwart woonde samen met een partner, een iets kleinere groep met partner en kinderen (Van 
der Poel et al., 2006). Min of meer in lijn hiermee geeft een tweetal Amsterdamse escortonder-
nemers aan dat (bij hen) drie typen klanten de boventoon voeren: (1) gescheiden mannen, 
(2) alleenstaanden, (3) getrouwde mannen die wel eens wat spannends willen als hun vrouw 
van huis is. Maar, zo zeggen zij, het zijn vooral de eerste twee groepen waar zij het van moeten 
hebben: “Hoeveel alleenstaande mannen zijn er wel niet in Nederland? Dát is onze markt.” 

Een klant: “Ik leef op mezelf, heb niet zoveel mensen om me heen. Soms maak ik dan wel eens 
gebruik van een prostituee, ook wel eens in de vorm van een escort. Wat ik dan vooral belangrijk 
vind, is dat het klikt, dat het gezellig is. De sex is leuk, maar dat het een aardig meisje is, vind ik 
minstens zo belangrijk.”

Drugs, geweld

Zoals eerder aangegeven (zie paragraaf 6.7.) wordt geweld door klanten niet frequent gesig-
naleerd. Drugsgebruik wel, drugs worden ook, zoals eveneens eerder al aangegeven, soms 
meegeleverd als part-of-the-deal. Desalniettemin melden diverse spelers in de branche een 
grotere voorzichtigheid in het aannemen van klanten naarmate de nacht vordert: “Je krijgt 
steeds meer mensen aan de lijn die stijf staan van de dope, als je daar zaken mee doet is dat vaak 
vragen om problemen.” In hoeverre deze voorzichtigheid zich ook in de praktijk door vertaalt in 
het werkelijk weigeren van klanten, kunnen wij niet beoordelen.

Uit verhalen van gebruikers op klantensites komen soms indicaties dat vraagtekens kunnen 
worden gezet bij de mate van vrijwilligheid van de betreff ende escort. Ten minste één bureau 
kent op de eigen website overigens een mogelijkheid om vermoedens van misbruik of 
uitbuiting van een escort door te geven. Door de klanten van dit bureau is van deze mogelijk-
heid nog nooit gebruik gemaakt12.    

6.7  Het streven naar een gereguleerde branche
Een belangrijk deel van de prostitutiebranche is inmiddels aan regelgeving en toezicht 
onderhevig, de Amsterdamse escortbranche echter niet. Dat is diverse professionals rond de 
branche een doorn in het oog en wordt door hen ook als een reden gezien waarom zich in 
deze branche zoveel zaken afspelen die het daglicht niet kunnen velen. “Er is geen regelgeving 
voor escort, de grootste crimineel kan zich bij de KvK inschrijven en dan gebeurt er nog niks, 
gewoon omdat er geen controle is”, zo stelt een hulpverleenster. Het geluid van de professio-
nals wordt onderschreven door de ondernemers aan de bovenkant van de branche. Zij zeggen 
met lede ogen toe te zien hoe zij zelf, als zeer zichtbare spelers, wel (enige) controle ervaren 
– overigens vooral van de Belastingdienst – maar tegelijkertijd moeten aanzien dat grote delen 
van de branche schijnbaar ongemoeid worden gelaten. 

12      De vraag is natuurlijk ook of het melden bij het bureau nu voor een klant wel zo voor de hand ligt, een verwijzing naar Meld Misdaad Anoniem ligt dan 
wellicht meer in de rede.
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Een toonaangevende ondernemer: “De escortbranche is jarenlang het stiefkindje geweest waar 
het gaat om de aandacht vanuit de (lokale) overheid. Daar pluk je nu de wrange vruchten van: de 
bezem had immers allang door het kolenhok moeten worden gehaald. Maar dan moet je wel echt 
willen. Ik betwijfel of die wil in Amsterdam aanwezig is. Als je dat zo laat, gaat de bovenkant van de 
markt – waar het nog redelijk goed geregeld is - eraan en tiert de onderkant verder welig. Maar dan 
ben je dus nog veel verder van huis.” 

Anderen – in de categorie ‘bozen’ – zeggen vooral verbijsterd te zijn, omdat in hun ogen zoveel 
signalen van dwang, drang en mensenhandel zichtbaar zijn, terwijl zij daarop zo weinig gerichte actie 
zien. Zij zien in de komende vergunningsplicht daarvoor ook in het geheel geen oplossing, naar hun 
mening zijn geheel andere maatregelen nodig. In paragraaf 6.7.2 komen deze nader aan de orde. 

Zoals eerder beschreven is er in de branche wel een tendens om de zaken beter op order te 
krijgen wat betreft het voldoen aan administratieve en fi scale verplichtingen. Men heeft het 
gevoel dat er toch meer controle zal komen, men voelt de hete adem van de belastingdienst al 
in de nek, men verwacht een vergunningsplicht: alleen al de perceptie van een strakkere 
overheidsregulering en –toezicht heeft kennelijk een eigen doorwerking.  

6.7.1  Verwachtingen en behoeften ten aanzien van de vergunningsplicht
Bij de betrokkenen in en rond de branche is wijd bekend dat de gemeente Amsterdam 
overweegt een vergunningsplicht voor de escortbranche in te stellen. Ten aanzien van de 
wenselijkheid van een vergunningsplicht zijn (wederom) de professionals om de branche en 
de ondernemers bovenin de branche het redelijk met elkaar eens: die vergunningsplicht moet 
er gewoon komen. Maar, zo onderstrepen de ondernemers aan de bovenkant van de branche: 
dan wel voor iedereen. En vooral: dan ook voorzien van een voldoende mate van controle en 
handhaving. Want anders zal de hele vergunningsplicht al snel een wassen neus blijken.

Ook mét voldoende toezicht en handhaving zijn de verwachtingen in het veld ten aanzien 
van die vergunningsplicht overigens niet al te hoog. Legio ontduikingsmogelijkheden worden 
geschetst, waarvan een ‘formele’ verplaatsing van het bedrijf naar een niet-vergunde gemeen-
te in de regio het meest voor de hand ligt. Meerdere gesprekspartners bepleiten daarom een 
landelijke, of toch minstens regionale regeling.  

Van verschillende kanten wordt verder gewezen op de spanning die er bestaat tussen vergun-
ningsplicht en zelfstandig werkende escorts. De zelfstandig werkende escorts niét vergunnen, 
zet de deur open naar allerlei ongewenste bijverschijnselen, zoals bureaus die zich voortaan 
met ogenschijnlijk zelfstandige escorts in de markt zetten, zo waarschuwen sommigen. Maar 
zelfstandigen wél onder een vergunning brengen, zal ertoe leiden dat veel zelfstandigen 
verder onderduiken, benadrukken weer anderen: de ‘prijs’ voor een vergunning zal hun veel 
te hoog zijn. Letterlijk, zo is de angst, omdat men zeer hoge tarieven verwacht voor de vergun-
ning. Maar vooral fi guurlijk: veel zelfstandige escorts zijn veel te bang voor het verlies van hun 
anonimiteit. Zij zullen daarom naar verwachting geen vergunning aanvragen – mocht die voor 
hen nodig zijn – en gewoon verder wegkruipen in de anonimiteit. 

6.7.2 Wat volgens betrokkenen (wel) zou moeten gebeuren
De suggesties die door de betrokkenen uit het veld worden gedaan ten aanzien van een 
eventuele aanscherping van het beleid vertonen een hoge mate van consistentie. Gepleit 
wordt voor verbeteringen, aanscherping en intensivering op diverse domeinen. De suggesties 
kunnen worden samengevat als:  
 

1 -   Stel maatregelen vast mét de branche, niet óver de branche  Open, constructieve en structurele 
communicatie met de branche wordt al een tijd lang node gemist, net als een geloofwaardig 
gemeentelijk aanspreekpunt met verstand van zaken en continuïteit. Deze aanbeveling wordt 
zéér breed gedragen.
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2 -    Zorg voor een heldere, werkbare en vooral defi nitieve oplossing met de belastingdienst. Er is 
grote behoefte aan eenduidiger en redelijker regels, die ook aansluiten op de feitelijke situatie 
in de escortbranche, al sluit deze wellicht niet helemaal aan op het denken over zelfstandigheid 
of loondienst in andere branches. Overweeg ook het toepassen van het 6% BTW-tarief voor 
prostitutie, zo oppert een respondent. Dit zou een keurige afdracht kunnen aanmoedigen.

3 -    Focus beleidsmatige aandacht, controle en handhaving op die groep waar het probleem zit. 
Zwicht niet voor de verleiding van het plukken van ‘laaghangend fruit’, waarbij vooral 
toezicht plaatsvindt op de open en gemakkelijk controleerbare bedrijven aan de opper-
vlakte van de markt, zo wordt door nogal wat ondernemers benadrukt. Maak het hun juist 
makkelijker om te functioneren, en maak het de slechte bedrijven moeilijker. Voorkom dus 
ook dat op juist de goedwillende bedrijven een vracht aan administratieve regels wordt 
losgelaten, sommigen zullen hierdoor niet meer rendabel zijn en de poorten sluiten. Terwijl 
dat overwegend de bedrijven zijn waar de zaken (al dan niet ‘wat’) beter geregeld zijn.

4 -    Richt toezicht en controle óók op de zelfstandigen… omdat zelfstandigheid of schijnbare 
zelfstandigheid anders een vlucht- en vrijplaats wordt voor iedereen die het regime wil 
ontduiken. (Dit is dus geen universeel pleidooi voor het onder vergunning brengen van 
zelfstandigen, zie daarvoor de voorgaande paragraaf). 

5 -   Stel scherpere voorwaarden aan het adverteerbeleid (en handhaaf deze!). Zorg dat adverte-
ren alleen mogelijk is met een vast, controleerbaar nummer. Dat kan een vast telefoon-
nummer zijn, maar net zo goed het KvK-nummer. Maak scherpere afspraken met alle 
partijen die voor het kunnen adverteren relevant zijn, zoals de uitgevers van kranten en 
huis-aan-huisbladen, de Gouden Gids, internetproviders. En zorg dat zij ook daadwerkelijk 
de nummers controleren. 

6 -    Kijk verschrikkelijk uit met een vergunning: dit jaagt mensen alleen maar verder ondergronds. 
Nogal wat betrokkenen achter daarom het middel eigenlijk ernstiger dan de kwaal.

7 -    Kies eerder voor inhoudelijke maatregelen, zoals het instellen van een vertrouwd meldpunt, 
dan voor procedurele zoals een vergunningsplicht. Steun bureaus actiever bij de signalering 
van mensenhandel. Zorg daarbij voor een vertrouwd en bekend aanspreekpunt, maak van 
tevoren al afspraken over wie wat kan doen in geval van signalen van mensenhandel.   

8 -    Als er dan al een vergunning komt,  wees zorgvuldig met de inhoud van de aan de vergunning 
verbonden eisen én kosten. Diverse gesprekspartners wijzen erop dat de manier waarop de 
concept-eisen nu zijn geformuleerd, geschreven lijken te zijn vanuit een volstrekt achter-
haalde visie van een klassiek bedrijf met escorts die – als waren zij in loondienst - op een 
bank zitten te wachten totdat zij opgeroepen worden. De eisen brengen hen in hun ogen 
weer dichterbij de oude gezagsverhouding, iets waar zij juist verre van willen blijven. 
Anderen pleiten voor het instellen van vakbewaamheidseisen, zoals in de horeca, of voor 
verplichte begeleidings- of intakegesprekken met escorts, waarvoor ondernemers dan ook 
zouden moeten worden opgeleid.  

9 -    Overweeg de vergunning eerst voor iedereen gemakkelijk haalbaar te maken, en ga dan 
langzaam maar zeker de eisen opvoeren.

10 -  Zorg voor een eff ectieve en eerlijke handhaving. Breeduit wordt geconstateerd dat de 
eff ecten van een aanpak staan of vallen met de handhaving. Een handhaving waarvan men, 
zoals eerder aangegeven, op dit moment nog weinig ziet.

11 -   Geef véél meer informatie en ondersteuning aan (met name de vrouwelijke) escorts, rekening 
houdend met verschillen in herkomst. Gepleit wordt in dit verband voor veel meer aanwezig 
en duidelijker voorlichtingsmateriaal voor de escorts, met informatie over hulpverlening, 
vertrouwensadressen, wat wel en niet mag in het werk en over uitstappen uit de branche. 
Ook wordt gepleit voor steunpunten waar de vrouwen ook zeer praktische hulp kunnen 
krijgen, bij het zoeken naar woonruimte, noodzakelijke inschrijvingen, voldoen aan fi scale 
of andere verplichtingen.
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12 -   Zorg dat de politie niet alleen ervaren wordt als opspoorder, maar ook als mogelijke hulp.

13 -   Versoepel de B9-regeling, want die leidt er alleen maar toe dan escorts langer hun mond 
houden. De huidige werkwijze ten aanzien van vrouwen die besluiten aangifte te doen 
wegens mensenhandel werkt, ook na de recente aanpassing, nog steeds niet optimaal, 
zo stellen ook diverse betrokkenen uit de branche zelf. 

14 -  Leg de prijzen vast, zodat de heftige concurrentie niet leidt tot bodemprijzen, die ten koste 
gaan van het welzijn van de werkers. Deze suggestie is weliswaar slechts afkomstig van 
één gesprekspartner in de vrouwen-voor-mannenbranche, maar wordt ook geopperd in 
de gay-branche, reden waarom wij deze toch hebben opgenomen. Tegelijkertijd wordt 
breeduit geconstateerd dat de huidige neerwaartse prijsdruk zéér schadelijk is voor – in 
ieder geval het goedwillende deel van – de branche.  

15 -   Regel de boel niet dicht in een poging alles te vangen, dat lukt je namelijk toch niet, men is 
inventief.

6.8 Alles overziend: de vrouwen-voor-mannensector anno 2007
Het vrouwen-voor-mannensegment is anno 2007 groter dan in 1999  werd aangetroff en. Dit 
geldt zowel voor het aantal bureaus als, met de nodige voorzichtigheid, voor het aantal actieve 
escorts. De groei heeft zich vooral in het midden- en lagere segment van de bureaumarkt 
voorgedaan. Daarnaast hebben hoger in de markt ook enkele buitenlandse partijen hun 
intrede gedaan. Tenslotte zijn meer zelfstandige escorts zichtbaar. Er zijn zowel verbeteringen 
als verslechteringen zichtbaar in de markt. 

De zorgwekkendste verslechtering betreft dwang, drang en mensenhandel. In het midden- en 
onderste deel van de bureaumarkt is de situatie op dit vlak zorgwekkend te noemen. De prijzen 
in de (bureau)markt staan onder druk, hetgeen de neerwaartse tendens in de markt versterkt 
en mogelijk ook de kans op misstanden bevordert. Een (of enige) verbetering lijkt zichtbaar te 
zijn waar het gaat om de mate waarin escortondernemers zich inspannen om aan administra-
tieve of fi scale verplichtingen te voldoen.  

Maatregelen om de situatie in de branche op meerdere aspecten te verbeteren zijn dringend 
gewenst. Een vergunningenstelsel kan hierin een rol spelen, doch is – in ieder geval volgens de 
betrokkenen in en om de branche - zeker niet de enige maatregel die gewenst is.   
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 De mannen-voor-mannen branche: escort in de gay-scene

Prostitutie door mannen komt er in de onderzoeksliteratuur tot nu toe bekaaid af. Er zijn weinig 
onderzoeken beschikbaar die hier specifi ek aandacht aan besteden. Dat geldt zeker wanneer 
wordt gekeken naar de onderzoeken die sedert 2000 – de verschijningsdatum van de vorige 
editie van dit onderzoek – zijn uitgekomen. Wel wordt in sommige onderzoeken de homo-
prostitutie als het ware ‘in de marge’ even meegenomen. Illustratief voor die situatie is een 
voetnoot uit de recente evaluatie van de opheffi  ng van het bordeelverbod:

“In dit rapport wordt de (vrouwelijke) term prostituee gehanteerd. Dit betekent niet dat mannelijke 
prostituees zijn uitgesloten van het onderzoek. Echter, vrouwelijk prostituees zijn verreweg in 
de meerderheid. Om de leesbaarheid van het rapport te vergroten worden beide groepen samen 
aangeduid als prostituees. Er is in het onderzoek geen speciale aandacht besteed aan homo-
prostitutie of jongensprostitutie” (Daalder, 2007, p. 21).

Uit het ons onderzoek blijkt dat de term ‘verreweg in de meerderheid’ voor de Amsterdamse 
escortbranche genuanceerd moet worden. Ja, het is zo dat Amsterdam waarschijnlijk enkele 
malen meer vrouwelijke dan mannelijke escorts kent. Maar dat laat onverlet dat aan de 
homokant zeker geen sprake is van een verwaarloosbaar aantal. Er is sprake van een branche 
van substan tiële omvang. Daarbij zal tevens blijken dat in deze branche sprake is van een 
geheel eigen dynamiek. Waar het gaat om misstanden is daarbij ook een geheel ander beeld 
zichtbaar dan in de heterobranche. Dit rechtvaardigt dus ook een eigenstandige beschrijving 
van de branche. 

7.1.  Een eerste beeld van de belangrijkste vindplaatsen
In 1999  was de branche voor de buitenstaander vooral zichtbaar via advertenties in specifi eke 
op de gay-scene gerichte media, zoals de Spartacus Gids, de Gay & Nightkrant en dergelijke. 
Internet stond nog relatief in de kinderschoenen: wij noteerden toen ‘tientallen hits’ bij het 
zoeken op het trefwoord escort, terwijl wij nu vele honderden, zo niet duizenden noteren.  
De homo-escort branche werd in 1999 in vier vormen zichtbaar: in georganiseerde vorm in 
(1) clubs-met-escort en (2) escortbureaus en in de vorm van zelfstandig werkende escorts via
 (3) het uitgaanscircuit en (4) privé-contacten (Naber et al., 2000).

De situatie anno 2007

De situatie die wij in 2006/2007 aantreff en, is wezenlijk veranderd ten opzichte van die van 
zeven jaar geleden. De verandering is niet zozeer kwalitatief – de vormen zijn in (zeer) grote 
lijnen hetzelfde -, maar kwantitatief. ‘Internet’ en ‘zelfstandigheid’ zijn daarbij de sleutelwoor-
den. Nog steeds zijn weliswaar op het eerste gezicht vele ‘georganiseerde vormen’ van escort 
zichtbaar (clubs met escort en escortbureaus), net als escorts die zich in het uitgaanscircuit 
aanbieden. Maar vooral vallen de vele, zéér vele zelfstandige escorts op die zich, op uiteen-
lopende manieren, via internet aanbieden. 

  

De eerste ‘landkaart’ van de branche ziet er dan ook uit zoals weergegeven in de bovenstaande 
fi guur. Net als in 1999 kent de branche minder uitgesproken verschillen in ‘hoog-midden-laag’ 
dan het VvM-segment, een piramidale opbouw zoals in dat segment is dan ook minder zichtbaar.

7

zelfstandigen

uitgaanscircuit

bureaus
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Een eerste ruwe telling 

Bij onze inventarisatie troff en wij nu aanbod van homo-escort aan in gedrukte media, op 
internet en in het uitgaanscircuit. Bij de gedrukte media gaat het om ‘algemene’ media zoals 
kranten, Gouden Gids, Telefoongids en dergelijke, maar ook om gaymedia als Spartacus Guide, 
Gaynews, Gaymap en dergelijke. Op internet gaat het om websites van bureaus, allerlei 
profi elsites en chatboxes. 

Wanneer alle uitingen die via deze kanalen worden geteld op face value worden genomen, 
worden een dertigtal bureaus en vele honderden zelfstandig werkende male-escorts zichtbaar. 
Zoals in hoofdstuk 5 al is aangegeven, leidt een dergelijke ongecorrigeerde telling echter tot 
een forse overschatting van de feitelijke situatie. In het navolgende wordt het gesignaleerde 
aanbod dan ook nader onder de loep genomen en gecorrigeerd. 

 
7.2  Het aanbod nader bezien

7.2.1  De bureaus: sterk uitgedund
Het dertigtal aangetroff en bureaunamen bleek redelijk gespreid te zijn over  de twee subtypen: 
van de gay-bureaus noteerden wij er 16, van de (vooral) op de heteromarkt gerichte bureaus 
die óók gay-escorts aanbieden 15. 

Van de specifi eke gay bureaunamen bleken echter nog slechts 9 daadwerkelijk actief. Achter 
die namen bleken uiteindelijk 4 organisaties actief te zijn: 1 escortbureau dat zich onder 
6 namen in de markt presenteert – en die alom als de marktleider in dit segment wordt 
gezien –, 2 escortbureaus die elk onder één naam werken en één club die ook escort biedt. 

Ook van de hetero-aanbieders die tevens gay-escorts zeiden te leveren, bleef er na de correc-
ties op het gebied van (in)activiteit én ten aanzien van het verschil tussen labels en bureaus 
uiteindelijk slechts een viertal nog actieve aanbieders over. Gesprekken met ondernemers aan 
zowel gay- als heterokant van de markt leerden dat dit type aanbieder waar het gaat om het 
gay-aanbod hooguit een marginale rol speelt. In het onderzoek wordt aan deze groep aanbie-
ders – waar het gaat om het gay-aanbod – dan ook verder geen aandacht meer besteed.

In 1999 werden 19 specifi eke homo-escortlabels aangetroff en, in handen van 10 eigenaren. De 
conclusie is dus gerechtvaardigd dat het aantal homo-escortbureaus in de tussenliggende periode 
sterk is uitgedund. Deze constatering strookt met de waarneming van de escorts en escortonder-
nemers met wie wij spraken: men spreekt van een kaalslag onder de bureaus. Die kaalslag zou zich 
overigens niet alleen hebben voorgedaan onder de escortbureaus, maar ook onder clubs. 

De groep escorts die via de bureaus actief is, lijkt relatief beperkt: na de noodzakelijke correc-
ties lijkt een aantal van circa 75 hiervoor de meest realistische schatting. Binnen die groep is 
overigens dan nog sprake van een grote diversiteit: een klein groepje daarvan wordt zeer 
vaak bemiddeld, een deel ‘af en toe’, een ander deel ‘eigenlijk niet of nauwelijks’. 

7.2.2 Zelfstandige escorts op internet: een ware explosie
Zoals eerder aangegeven zijn er tal van portals of profi elsites waarop gay-escorts hun diensten kunnen 
aanbieden. Een eerste splitsing is daarbij te maken tussen Nederlandse (of beter: Neder landstalige) en 
internationale sites. De Nederlandse sites bevatten profi elen van hier actieve escorts, de internatio-
nale sites bevatten profi elen van mannen all-over-the-world. Door een zoekfunctie kan daarbij 
echter vaak specifi ek op Nederland en/of zelfs Amsterdam worden gezocht. 

Wanneer de profi elen van ‘Amsterdamse escorts’ op deze sites worden geteld, komt daaruit al 
snel een getal dat in de vele honderden loopt. Ook hier zijn echter weer de nodige correcties 
nodig: voor het feit dat ogenschijnlijk verschillende profi elsites bij nader inzien één en dezelfde 
blijken te zijn bijvoorbeeld, en vooral ook voor het feit dat escorts zich veelal op meerdere sites 
tegelijkertijd inschrijven. 
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Uitgaande van de veronderstelling dat mannen zich niet (vaak) op één en dezelfde site onder 
meerdere namen zullen inschrijven (er staat meestal ook een foto bij) zou dus het hoogste 
aantal genoteerde profi elen op één site als een min of meer veilige ondergrens kunnen worden 
genomen. Wij telden het aantal van 249 als het hoogste aantal (op www.boys4all.nl, januari 
2007). Op deze site telde Weijnen medio 2006 over heel Nederland gezien overigens ruim 
2.400 profi elen (Weijnen, 2006). De bovengrens is lastiger te bepalen, alle sites overziend 
hebben wij dit vooralsnog geschat op 400.

Dan dienen twee correcties plaats te vinden die een tegenovergestelde werking hebben. 
Allereerst moet nog worden gecorrigeerd voor escorts die niet meer actief zijn, maar die toch 
nog op de site staan aangegeven. Twee hulpverleners met wie wij spraken, gaven bijvoor-
beeld ook aan dat zij nogal eens buitenlandse jonge mannen op de profi elsites zagen staan 
waarvan zij wisten dat deze Nederland (of in ieder geval Amsterdam) allang verlaten hadden. 
Enkele respondenten vermoeden daarnaast dat ook in dit segment sommige profi elen die 
achter zogenaamde betaalnummers staan niet echt zijn, maar louter fungeren als ‘lokkertje’.

Een tweede correctie die moet plaatsvinden is die voor mannelijke escorts die niet over een 
eigen expliciet escortprofi el beschikken, maar die zich tijdens chatsessies wel als zodanig 
bekendmaken (bijvoorbeeld via het eerder genoemde $-teken). Bij telling vielen op een 
willekeurige avond op één van de meest populaire sites al een vijftiental personen te identifi ce-
ren die zich zo als escort profi leerden. Hoe groot de beide correcties precies zijn, hebben wij in 
de loop van dit onderzoek niet kunnen vaststellen. Op basis van de signalen uit gesprekken en 
internetinventarisaties lijkt het niet onredelijk te om deze beide correcties als – met zeer ruime 
marges – ongeveer even groot te veronderstellen. 

Daarmee zou een beredeneerde schatting van het totale aantal in Amsterdam actieve male-
escorts die zich zelfstandig presenteren via internet, op één moment uitkomen op 250-400.  
Daarbij gaat het hier niet alleen maar om fulltime-escorts. Van verschillende kanten wordt 
duidelijk dat waarschijnlijk maar een klein deel van deze escorts zeer actief is. Het overgrote 
deel valt in de categorie ‘af-en-toetjes’. Maar dat in de afgelopen jaren in totaal sprake is 
geweest van een forse toename lijdt, ook volgens de betrokkenen uit de branche, geen 
enkele twijfel.

7.2.3 Uitgaanscircuit: gelijk gebleven?
In het uitgaanscircuit fungeert één horeca-etablissement in de Amsterdamse binnenstad 
als min of meer befaamd trefpunt  voor het oppikken van (nu: Roemeense) jongemannen 
voor seksuele dienstverlening. Ook op internet wordt naar dit café, op een steenworp afstand 
van de Stopera, verwezen. Er is altijd een aantal jonge mannen aanwezig dat beschikbaar is 
voor seksuele dienstverlening op een andere locatie. In totaal wordt het aantal mannen dat 
zich met dit doel in Amsterdam bevindt door meerdere betrokkenen geschat op een dertig- 
tot veertigtal.  Zoals gezegd betitelen wij dit als pseudo-escort: er is hier strikt genomen 
immers sprake van de tussenkomst van een medium waarlangs klant en prostitué bij elkaar 
worden gebracht. 

Regulier uitgaanscircuit 

Een beperkt aantal mannen is ook actief in andere uitgaansgelegenheden, deels in hetzelfde 
gebied. Ook de openbare ruimte rond uitgaans- gelegenheden dient daarbij als ontmoe-
tingsplek. “Ik heb een zesde zintuig ontwikkeld om potentiële klanten eruit te halen”, zo vertelde 
ons een (wederom Roemeense) man die op deze wijze actief is, “dus ik spreek hen soms ook 
gewoon op straat aan.” Naar schatting van diverse betrokkenen gaat het ook hier om hooguit 
enkele tientallen, een aantal dat ook voor een aanzienlijk deel overlapt met de mannen die 
hierboven zijn genoemd. Een enkeling meldt dat ook (beperkt) sprake is van escortaanbod in 
(gay)sauna’s.

13  Ook in dit segment is sprake van periodieke golven, waarin de dominante herkomst van de escorts in de tijd wisselt.
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In totaal is naar schatting een veertig- tot vijftigtal mannen actief in deze vorm van pseudo-
escort in en rond het uitgaanscircuit. 

7.2.4 Alles overziend: een schatting van de huidige omvang van gay-escort
Amsterdam kent dus anno 2007 negen male-escortlabels, waarachter vier organisaties te 
vinden zijn. Verder is er een zeer ruim aanbod van zich op diverse manieren zelfstandig 
aanbiedende escorts. Wanneer de door ons gemaakt schattingen voor de actieve escorts 
per subsector bij elkaar op worden geteld, komen wij op een aantal van 365-52514. Dan moet 
nog gecorrigeerd worden voor dubbeltellingen: sommige mannen die in het uitgaanscircuit 
opereren zijn ook op internet te vinden. Bijna alle mannen die via bureaus werken, bieden zich 
óók zelfstandig op internet aan, et cetera. 

Zoals een escortondernemer aangeeft: “Het is vaak nog knap lastig een jongen die wij zelf 
aanbieden daadwerkelijk te boeken, want zo’n jongen heeft het vaak drukker met zijn zelfstandige 
werk dan met het werk via het bureau.” 

Een schatting van 250-400 lijkt ons op dit moment de werkelijkheid het dichtst te benaderen. 
Het is daarbij onze indruk dat het werkelijke aantal male-escorts (inclusief pseudo-escorts) 
eerder aan de onderkant dan aan de bovenkant van de gegeven bandbreedte ligt. 

7.2.5 Verklarende trends
Er is al met al sprake van een substantiële verandering ten opzichte van het beeld van zeven 
jaar geleden, vooral door de forse verschuiving van bureaus naar zelfstandige escorts. De door 
ons constateerde verschuiving wordt ook gerapporteerd door diverse insiders uit de Amster-
damse male-escortbranche. Men rept over de sterke vermindering van het aantal bureaus en 
de opkomst van solo opererende escortdienstverleners, meest ‘ondergronds’. De overgebleven 
bureaus melden daarbij ook nog eens fors gedaalde omzetten ten opzichte van het verleden 
(“mijn omzet is gehalveerd ten opzichte van zes jaar terug”). Volgens de diverse betrokkenen uit 
de branche is deze ontwikkeling een gevolg van een mix van, elkaar versterkende, factoren. 

Allereerst noemt men de opkomst van internet en gsm. Dit stelt escorts  in staat om op zeer 
eenvoudige manier zelfstandig te opereren en zichzelf in de markt te zetten. Maar ook geo -
politieke ontwikkelingen worden als belangrijk aangemerkt. De val van de Muur, de daar-
opvolgende uitbreiding van de EU/EER en 9/11 worden daarin als meest belangrijk gezien. 

Door de val van de Muur gingen nieuwe markten voor de afnemers open (Tsjechië, Rusland), 
waar aanvankelijk veel lagere prijzen werden gehanteerd. Enerzijds raakte Amsterdam 
daardoor zijn koploperspositie als gemakkelijke vindplaats voor betaalde gay-seks kwijt aan 
plaatsen als Praag, maar ook raakten buitenlandse klanten min of meer verwend door de lagere 
prijzen daar. Het male-toerisme vanuit vooral de V.S. zakte ook door 9/11 enige tijd in. Tevens 
vond toestroom van (pseudo)escorts uit nieuwe landen plaats. Het eff ect van een en ander 
werd nog eens versterkt door de periode van laagconjunctuur en de introductie van de euro. 
Ook dit leverde een druk op de prijs op en het verschuiven van de vraag naar de goedkopere 
aanbieders: de solo opererende escorts.

Tegelijkertijd veranderde het regime ten aanzien van de prostitutie in Nederland door de 
opheffi  ng van het bordeelverbod en het – in verschillende opzichten – aantrekken van toezicht 
en controle. Het hieruit voortvloeiende streven naar meer transparante bedrijfsvoering bij de 
bureaus leidde tot een gedeeltelijke uittocht van escorts, die bang waren hun anonimiteit te 
verliezen én meer in het oog te lopen van de Belastingdienst.

Tenslotte begonnen de klanten in toenemende mate te merken dat een eenpitter niet per 
se een hogere mate van onbetrouwbaarheid of onveiligheid oplevert. Dus durfden zij daar 
in toenemende mate mee in zee te gaan. De male-escorts zelf hebben minder (dan in de 

14   Immers: bureaus: 75, internet 250-400, uitgaanscircuit: 40-50
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heteromarkt) de bescherming van een bureau nodig (in de vorm van een chauff eur, begelei-
ding). Wel hechten zij veel waarde aan anonimiteit, die bij de bureaus steeds minder gegaran-
deerd leek te zijn. 

De centrale ontwikkeling in de markt kan ook wel betiteld worden als ‘verticale integratie van 
de bedrijfskolom’: de noodzaak van een bureau als schakel tussen klant en prostitué is sterk 
afgenomen, waardoor het aantal bureaus ook sterk is verminderd. 

7.3 De bureaus nader bezien
Analoog aan de ontwikkelingen in de gehele prostitutiesector (zie ook Daalder, 2007), stellen 
de resterende bureaus zich op als ‘bemiddelaar in escortdiensten’. Zij geven aan te werken met 
escorts die zij als zelfstandigen zien: aan deze escorts rekenen zij een bedrag voor de bemidde-
ling. Deze bemiddelingsfee kan meerdere vormen aannemen: een vast bedrag of variabel.  De 
aangetroff en bureaus verschillen wederom in gebruikte rechtsvorm: van eenmanszaak tot BV, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met BTW-nummer en dergelijke.

Werkwijze: intake escorts

De ondernemers waarmee wij spraken, zeggen min of meer gelijke procedures te hanteren bij 
de intake van eventuele nieuwe escorts. Er vindt een intakegesprek plaats, waarbij ook de 
leeftijd en identiteit wordt vastgesteld (is er sprake van een EU-paspoort?). Ook zou daarbij 
nadrukkelijk worden gekeken naar de motivatie om dit werk te gaan doen. “Ik kijk bijvoorbeeld 
ook of er geen sprake is van een economisch vluchtmotief, want dat wil ik niet”, zo zegt één van 
de ondernemers. Een ander zegt in meer brede zin naar de drijfveren te kijken: “dat je het voor 
het geld doet vind ik prima, maar je moet toch ook wel inhoudelijk wat met het werk hebben, 
anders hou je het nooit vol en raak je beschadigd.” Wie naar de ondernemers luistert, krijgt al 
snel de indruk dat een zorgvuldige, respectvolle bejegening van de escorts zeker voorkomt. 
Maar wie naar andere betrokkenen luistert, hoort dat dit zeker niet aan álle ondernemers is 
gegeven: verschillen in de mate van zorgvuldigheid bij de intake liggen dan ook voor de hand. 

Werkwijze bij het tot stand brengen van de bemiddeling

Het goed tot stand brengen van het contact tussen klant en escort is meer dan het aannemen 
van een telefoontje alleen, zo benadrukken diverse betrokkenen in de branche. De manier 
waarop dat wordt ingevuld verschilt van bureau tot bureau, wat er toe leidt dat de reputaties 
van de diverse bureaus bij zowel klanten als escorts nogal lijken te verschillen.

Een escort met ervaring met meerdere bureaus:  “Een goede escortbemiddelaar maakt niet 
alleen de afspraak tussen klant en escort, maar vraagt aan de klant goed door over wat hij verwacht 
van de escort, welke rol – bijvoorbeeld actief of passief – hij moet innemen. Dan weet je precies waar 
je aan toe bent als de feitelijke ontmoeting plaatsvindt. Maar vooral ook is het contact na afl oop 
van wezenlijk belang. Heb je enige interesse en respect voor je klanten en escorts of niet? Dat 
verschilt enorm tussen de bureaus. Bij het ene bureau wordt je echt behandeld als ‘hoer’, die gewoon 
snel z’n fee moet afdragen en wegwezen. Bij het andere wordt je als mens gezien en behandeld, daar 
gaat de begeleiding dus veel verder dan alleen het geld aannemen.”

Prijsstelling

In de voorgaande editie van dit onderzoek werden prijzen gevonden van 225-275 gulden per 
uur, omgerekend een bedrag van rond de honderd euro. Op dit moment liggen de tarieven 
voor één uur gay-escort via een bureau normaal gesproken in de buurt van de 140-170 euro 
(in de regio Amsterdam). Het ene bureau rekent standaardprijzen, het andere bureau zet de 
standaard-bemiddelingsfee bovenop het bedrag dat de escort vraagt, waardoor wat meer 
variatie in de tariefstelling ontstaat. De tarieven liggen aanzienlijk dichter bij elkaar dan 
bijvoorbeeld in de vrouwen-voor-mannen-branche (zie het voorgaande hoofdstuk). Vooral aan 
de bovenkant van de markt zijn de tarieven minder hoog. “De markt staat het niet toe om een 
hoger tarief te vragen”, zo zegt een ondernemer. “Stel dat een escort 130 euro wil hebben, en je 
zou daar 70 euro bemiddeling bovenop zetten, dan kom je op 200 euro. Dat gaat in deze markt 
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domweg niet!” Alleen in uitzonderlijke gevallen, bij bijvoorbeeld heel specifi eke kenmerken 
(‘bodybuilder’), zijn volgens enkele kenners uitzonderingen mogelijk.

Belastingverplichtingen

Net zoals in ander recent onderzoek is geconstateerd (zie Daalder, 2007), vormt de manier 
waarop aan de belastingverplichtingen kan en moet worden voldaan een heet hangijzer. Dat 
heeft een onevenredige invloed op de bedrijfsvoering, zo wordt door diverse betrokkenen in 
de branche geconstateerd. Enerzijds wordt geklaagd over een vérgaande mate van onduidelijk-
heid. Bijvoorbeeld over het feit dat er een dispuut is met de Belasting over het bedrag waarover 
door de ondernemer omzetbelasting moet worden afgedragen. Is dat over de bemiddelings-
fee, of is dat over het totale bedrag dat aan de afnemer van de escort in rekening wordt 
gebracht? Maar vooral ook wordt een hoge mate van onredelijkheid gevoeld waar het gaat om 
de manier waarop een en ander inwerkt op de mate waarin een bureau nog voldoende aantrek-
kelijk is voor de escorts. Zoals een escortondernemer vertelt: 

“Vanaf de legalisering ben ik mijn klanten keurig gaan factureren. En let op: met ‘klanten’ bedoel 
ik de escorts waarvoor ik bemiddel! Maar dat factureren wordt door de meeste van hen absoluut 
niet op prijs gesteld: zij zijn bang dat zij dan veel te zichtbaar worden, zowel voor de belasting-
dienst als voor anderen. Dan beginnen ze maar liever voor zichzelf. Vaak zeggen ze dan tegen me 
dat ze stoppen met escortwerk, omdat ze een baan hebben gevonden. Maar ik weet wel beter: 
even later staat hun profi el op internet. Tegelijkertijd zie ik dat de controle op de bureaus stevig is, 
maar op zelfstandige escorts bijna nul. Dan werk je dus alleen maar in de hand dat iedereen 
ondergronds gaat, en dat kan toch nooit de bedoeling zijn.” 

Verwevenheid met elkaar of met andere sectoren

De bureaus die wij aantroff en, werken, voor zover wij konden nagaan, geheel los van elkaar en 
zijn dus concurrenten. “Wij vissen allemaal in dezelfde vijver”, zo zegt een ondernemer. Enkele 
ondernemers hebben zelf kortere of langere tijd als escort gewerkt (of doen dat nog) en 
hebben ook kennis van andere bureaus doordat zij daarvoor actief zijn geweest. Signalen 
dat sprake zou zijn van verwevenheid met andere legale of illegale sectoren hebben wij niet 
verkregen.

7.4 De escorts nader bezien
In eerder onderzoek is al geconstateerd dat er grote verschillen bestaan tussen de mannen en 
jongens die in de homoprostitutie actief zijn. Op basis daarvan zijn door meerdere onderzoe-
kers (aanzetten tot) typologieën opgesteld. Zo maakte Van Gelder een eerste onderscheid 
tussen de out-group (de mannen die op straat actief zijn) en de in-group (de professionals) 
(Van Gelder, 1997). Van der Poel maakte later een onderscheid in vier typen: 

1.   de pseudo’s (die af en toe en prostitutie gebruiken voor andere criminele activiteiten),
2.   scharrelaars (mannen die allerhande, meest illegale activiteiten ondernemen om in hun 

levensonderhoud te voorzien),
3.   gelegenheidsprostitués (zij leiden een overwegend conventioneel bestaan, waarbij zij 

slechts af en toe prostitutie bedrijven) en
4.   professionelen (de mannen die hier echt hun vak van hebben gemaakt (Van der Poel, 1999).

Weijnen maakt in zijn recente studie van de Amsterdamse homo-prostitutiebranche een 
enigszins daarop gelijkend onderscheid in vier groepen: Gemarginaliseerden, Gelukzoekers, 
Bijverdieners en Professionals. Hij doet dit aan de hand van een zevental kenmerken: inkomen, 
woonplaats, drugsverslaving, legaliteit, geaardheid, frequentie prostitutie, aard prostitutie en 
toekomstbeeld (Weijnen, 2006).

Aangetroff en typen anno 2007

In onze inventarisatie herkenden wij in de Amsterdamse male-escort (inclusief de pseudo-
escort) meerdere van bovenstaande typen. Uit onze gesprekken werd duidelijk dat in ieder 
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geval Van der Poels gelegenheidsprostitués en professionals in de escortbranche voorkomen, 
de groepen die Weijnen ‘bijverdieners’ en professionals noemt. Ook kwamen wij tot hetzelfde 
beeld als Weijnen over de pseudo-escorts in het uitgaanscircuit: namelijk dat het hier vooral om 
de categorie ‘gelukzoekers’ gaat: mannen die, gedreven door slechte omstandigheden in hun 
land van oorsprong, kijken of hier – onder meer ! – via prostitutie een beter bestaan op te 
bouwen is. Waarin zij helaas niet of nauwelijks weten te slagen.

Het is lastig om kwantitatieve schattingen voor de verdeling over deze groepen te geven. 
Eerder kwamen wij tot een schatting van 30-40 pseudo-escorts in het uitgaanscircuit. Dat lijkt 
– heel ruw gesproken – een ondergrens voor de categorie gelukzoekers. Weijnen citeert in zijn 
onderzoek een hulpverlener die het aantal professionals schat op 15-20. Op basis van de 
signalen die wij hebben, lijkt ons dat (erg) laag. Te weinig materiaal is beschikbaar om ‘hard’ 
aan te geven wat het getal wél zou moeten zijn.

De grens tussen ‘bijverdiener’ en ‘professional’ is overigens arbitrair. Zo spraken wij een male-
escort die al jaren een toonaangevende baan heeft, maar die naast studie en (later) baan op 
grote schaal aan escort deed. Daarmee verdiende hij meestal meer dan met zijn reguliere baan, 
zo vertelde hij ons15. In zijn houding ten opzichte van het escortwerk had hij echter alle trekken 
van een betrokken professional. De meeste van zijn collega’s - die hij met name via bureaus 
tegenkwam - hadden, zo zei hij, het escortwerk als enige vorm van inkomsten, en zouden dus 
als fulltime professional moeten worden gekwalifi ceerd.

Over standvogels, trekvogels en ‘nieuwe exoten’

Voor een ander relevant onderscheid spelen wij leentjebuur bij de ornithologie, waar een 
onderscheid wordt gemaakt tussen standvogels, trekvogels en nieuwe exoten. Met de 
‘standvogels’ bedoelen wij dan de escorts die hier geboren en getogen zijn (ongeacht etnische 
afkomst) en hier gedurende enige tijd hun diensten aanbieden. Voor zover wij kunnen beoor-
delen betreft dit de grootste groep. 

Onder de ‘trekvogels’ verstaan wij dan de male-escorts die elders gevestigd zijn, maar hun werk 
min of meer ‘rondreizend’ uitoefenen. Hiervan wordt zowel aan de boven- als aan de onderkant 
van de markt melding gemaakt. Bij de geïnterviewde gelukzoekers was nogal eens sprake van 
‘dan weer hier, dan weer daar proberen’. Een paar maanden Amsterdam, en dan weer door naar 
een volgende plaats. Maar ook is sprake van professionele male-escorts die reizend van 
Europese hoofdstad naar hoofdstad hun werk uitoefenen: elke keer enkele weken hun intrek in 
een hotel nemen, hun afspraken doen en dan weer doorgaan.

Met de ‘nieuwe exoten’ ten slotte bedoelen wij mannen die van oorsprong elders hun vestiging 
hebben, maar zich gedurende langere tijd in Amsterdam vestigen om hier structureel hun vak 
uit te oefenen.

Tarieven

De gemiddelde zelfstandige male-escort rekent een tarief van 100-150 euro per uur. Wanneer 
gewerkt wordt via een escortbureau ontvangt de escort minder, omdat dan aan de klant wel 
een iets hoger tarief wordt gevraagd, maar de bemiddelingskosten hier nog af moeten.

Aan de onderkant van de markt zijn de tarieven aanzienlijk lager. Sommigen melden dat in het 
gelukzoekers-uitgaanscircuit tarieven worden gevraagd van rond de 100 euro; wij zijn over-
wegend lagere tarieven tegengekomen, vaak in de buurt van de 50 euro. Uit pure nood wordt 
soms ook nog voor veel lagere tarieven gewerkt, tot en met ‘voor een hap eten en een slaap-
plaats’. Eén escortklant geeft dan ook aan dat hij het gevoel heeft in dit circuit ‘op het randje 
van uitbuiting’ te zitten en daarom dit maar zoveel mogelijk mijdt. Gesprekken met meerdere 
mannen uit het circuit laten dan ook een – in de ogen van de onderzoekers - niet opwekkend 
beeld zien: niet alleen zijn de tarieven laag, het aantal klanten dat uiteindelijk geboekt kan 
worden is dat ook. 

15   bevestigd door een andere bron
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“Als ik een drukke week heb, dan heb ik vier afspraken. En nu is het al een hele tijd rustig, en haal ik 
zelfs dat niet. Van het geld dat ik verdien, wil ik dan ook nog geld naar huis sturen. Een slaap-
plaats heb ik niet, ik slaap op boten op de grachten.”

Belasting

Het beeld dat uit de gesprekken met de escorts zelf en met de ondernemers naar voren komt, 
is dat de zelfstandig werkende escorts over het daarmee verdiende geld overwegend geen 
belasting afdragen. Wij spraken met één professionele escort die zei hierop een uitzondering te 
vormen. Hij gaf aan het geen enkel probleem te vinden belasting te betalen, maar het wél een 
probleem te vinden als daarmee bekend zou worden welk type werk hij verricht. Hij zou een 
oplossing hebben gevonden waarmee hij wel belasting betaalde, zonder dat herkenbaar was 
uit welke activiteit de inkomsten afkomstig waren·. 

Drijfveren

“Je moet wel iets met seks hebben, anders kan je dit werk nooit volhouden”, zo stelt een escort-
ondernemer. “Er is dus een aantal escorts die dit werk vooral doen omdat ze een grote sexdrive 
hebben. Het geld is dan mooi meegenomen, maar niet het belangrijkste. Maar eerlijk is eerlijk, de 
grootste groep heeft dan wellicht wel affi  niteit met seks, maar doet het toch primair om het geld.” 
Het beeld dat wij in onze gesprekken aantroff en spoort goeddeels met deze uitspraak. 

“Ik ben begonnen omdat ik toch al veel seks had, dat verschrikkelijk leuk vond, en ik  het wel een 
mooie fantasie vond om als escort te werken. Ik ben het dus vooral gaan doen om mijn fantasie 
uit te leven. Ik vond het verschrikkelijk leuk en verdiende er goed mee”, zo stelt één van de escorts 
waarmee wij spraken en die kortgeleden na 7 jaar zijn escortbestaan beëindigde. 

Een volgende wordt al meer door het geld gedreven: “Ik heb allerlei baantjes gehad en tussendoor 
ook wel weer wat anders geprobeerd. Ik ben begonnen met liveshows op internet. Maar de escort 
levert me toch de beste manier op om een hoop ‘easy money’ te verdienen, ik heb vrijheid en ik 
heb geen baan van negen tot vijf.”

Welbewuste keuzen dus, waarmee men ook relatief tevreden zegt te zijn. Maar aan de onder-
kant van de markt  is ook een ander beeld zichtbaar. Daar noteerden wij – onder de geluk-
zoekers – verhalen als deze:

Ik ben hetero, dus heb eigenlijk niets met gay-seks. Voor mij is het de enige reële manier om hier 
geld te verdienen. Ik stel mijn grenzen erg strak, dus ik doe maar een paar dingen met mijn 
klanten. Zodra het echt op gay-seks gaat lijken haak ik af. Maar de klanten willen meestal wel 
meer dan dat ik wil. 

De meeste gelukzoekers claimen overigens niet zelf homoseksueel te zijn. Dit wordt door 
insiders in deze scène (grotendeels) bevestigd. 

7.5 Klanten
De mensen die gebruik maken van male-escort kunnen op verschillende manieren worden 
gerubriceerd.  

Allereerst is dat naar woonplaats of de plaats waar de feitelijk seksuele dienstverlening zal 
plaatsvinden. Het is zeker niet zo dat de Amsterdamse escort-aanbieders alleen in Amsterdam 
leveren. Er wordt ook tot (ver) buiten Amsterdam geleverd, voor de bureaus vormt dit zelfs een 
substantieel deel van de omzet. Zo meldt één escortondernemer bijvoorbeeld dat slechts 
40% van de aanvragen uit Amsterdam komt, 60% wordt door hem buiten Amsterdam geleverd.
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Het is niet bekend hoe dit ligt voor de zelfstandige escorts. Toch circuleren ook onder hen veel 
verhalen over zelfs verre reizen die gemaakt worden, naar klanten in het buitenland. Sommige 
van onze gesprekspartners menen dat dit echter alleen maar stoerdoenerij is (‘hoerenpraat!’), 
om elkaar als het ware de ogen kunnen uitsteken. Toch hebben wij in enkele gevallen bevesti-
ging van een andere bron kunnen krijgen. Ook een klant vertelde ons  zo nu en dan ‘louter voor 
de kick’ een escort uit een ander land te laten overkomen.

Escorts vinden zowel plaats naar privé-adressen als hotels. Voorheen was de Amsterdamse 
hotelmarkt een zeer belangrijke. Buitenlandse toeristen kwamen hier speciaal naartoe om 
gedurende één of meer dagen gay-seks te kunnen hebben. Die markt is echter, door de 
redenen zoals eerder geschetst, een stuk ingezakt. 

Achtergronden

“Veel van mijn klanten zijn getrouwde mannen”, zo stelt één van de escorts (professional) met wie 
wij spraken, “vaak veertigers, sommigen daarvan willen gewoon ook wel eens gay-seks proberen. 
Soms ook heb ik jongere mannen, die voor het eerst gay-seks willen hebben. De gay-virgins, zoals ik 
ze noem.” Een andere professional met ruime ervaring maakt een deels overlappend onderscheid:

“Ik zie eigenlijk vier groepen. Je hebt de ‘rollenspelers’, met veel fantasie, altijd in voor wat leuks, 
in feite de leukste klanten. Maar dat is maar een paar procent. Dan heb je de getrouwde mannen. 
Die maken vaak al lang van tevoren een afspraak voor de avond dat hun vrouw bij wijze van 
spreken naar de boetseerclub is. Ik schat dat op 30-40%. Dan heb je de grootste groep: de gay-
toeristen. Dat is pakweg 50%. Tenslotte heb je nog een heel klein groepje avonturiers, die bijvoor-
beeld voor het eerst gay-seks willen proberen. Dan heb je het ook weer over een paar procent.” 

Drijfveren

Waarom kiest een man voor een escort, terwijl de gay-scene toch zoveel andere mogelijkheden 
biedt om aan seksuele contacten te komen? Die vraag legden wij aan diverse van onze gespreks-
partners voor. “Convenience” en “anonimiteit” lijken de belangrijkste antwoorden te zijn. 

“Als je de baan opgaat, zit je rug meteen onder de muggenprikken en ga je naar een bar, dan sta je in 
één of anders hokje dat te vies is voor woorden”, zo stellen een escort en een klant. “Dan kan je 
maar beter comfortabel thuis zijn of in een hotel.” “Maar wat je je daarbij overigens ook moet 
realiseren, is dat ik eigenlijk de spanning vooraf nog het alleropwindendst vind”, zo zegt de klant. 
“De daad zelf valt daarbij eigenlijk in het niet: het is de spanning op weg daarheen die het het 
leukste maakt.” 

7.6 Misstanden en risico’s
De meeste gesprekspartners benadrukken dat van structurele misstanden in de gay-sector  
naar hun mening geen sprake is. Zeker niet, zo benadrukken diverse van hen, wanneer zij dit 
vergelijken met datgene wat zij - via berichten in de media - horen over wat in de vrouwen-
voor-mannensector zou spelen. 

(On)vrijwilligheid

Unaniem zijn onze gesprekspartners van mening dat van ‘drang of dwang door derden’ in de gay-
sector geen sprake is. Afgezet tegen het eerder geïntroduceerde schaaltje, geeft men zonder uit-
zondering aan dat escorts in de mannen-voor-mannensector zich zonder uitzondering in de twee 
meeste rechtse gebieden bevinden. Wel wordt benadrukt dat veel van de gelukzoekers in het uit-
gaanscircuit zich als het ware aan de meest linker kant van het vakje situationele push/pull bevinden.

dwang 
door derden

drang 
door derden

situationele 
push/pull

‘leuk 
werk’



54Escort in Amsterdam Revisited: de Amsterdamse escortbranche anno 2007

Het fenomeen ‘pimp’ of ‘pooier’ is in de gaysector niet of nauwelijks bekend. “Ik ken toch 
inmiddels wel zo’n 100 mannelijke escorts, en ik weet vrijwel zeker dan geen van hen op één of 
andere manier aan een pooier vastzit”, zo zegt een professionele escort. Dat beeld wordt door 
alle andere insiders die wij spraken onderschreven.
  
Illegaliteit

De bureaus geven aan niet met escorts in zee te gaan die niet bevoegd zijn om hier te werken; 
escorts bevestigen dit beeld in grote lijnen. Op basis van de verschillende gesprekken en de 
inventarisatie op internet lijkt de hypothese gerechtvaardigd dat hoe lager in de gay-markt 
wordt afgedaald, hoe groter de kans is op illegale escorts. Of anders gezegd: vooral in de 
pseudo-escort lijkt de kans hierop groot. Zo zouden de Roemeense jongemannen na 1 januari 
2007 in principe hun diensten kunnen aanbieden wanneer zij zich als zelfstandig ondernemer 
hebben ingeschreven in de Kamer van Koophandel, er zijn echter geen aanwijzingen dat 
hiervan op enige schaal sprake is.

Minderjarigheid

De kans om via één van de bureaus een minderjarige escort te verkrijgen achten wij klein: de 
ondernemers laten niet na te benadrukken hieraan absoluut niet te beginnen, een claim die 
ook door andere gesprekspartners wordt bevestigd. Een enkele gesprekspartner geeft aan wel 
eens een minderjarige jongen als escort in het circuit buiten de bureaus gesignaleerd te 
hebben, maar nadrukkelijk als uitzondering. Het betekent niet dat de gesprekspartners 
uitsluiten dat prostitutie met minderjarige jongens plaatsvindt , men verwijst hiervoor naar 
geheel andere (pedo-)circuits. Deze bevinding is overigens identiek aan de bevinding die wij 
ook zeven jaar geleden deden.

Opvallend is wel dat één van de escorts met wie wij spraken, vertelt zijn loopbaan op 15-jarige 
leeftijd te zijn begonnen: “Ik was al vroeg seksueel actief en wist ook al vroeg dat ik op mannen viel. 
Ik heb toen eens een advertentie op zo’n telefoonlijn gezet en daar niets vermoedend ook mijn leeftijd 
bij genoemd. Ik kreeg daar veel reacties op, de meeste niet serieus. Maar ik kreeg óók een reactie van 
een bordeel annex escortbureau uit het zuiden van het land. Daar ben ik toen actief voor geworden.” 

Drugs

“Ik denk dat vrijwel alle jongens in de business wel aan cocaïne doen”, zo zegt een escort. Het helpt 
ook wel bij het werk. Deze – zelfstandig werkende – escort neemt ook coke mee als de klant 
daarom vraagt. Dat is zeker niet ongebruikelijk, zo zeggen verschillende insiders. “Dat moet je 
ook niet zien als een extra manier om geld te verdienen, maar als een extra service om de klant ‘de 
belevenis’ te geven die hij wil.” Coke, Viagra, poppers: het kan meegeleverd worden als daarom 
wordt gevraagd. En het wordt veelvuldig gebruikt. Bij de bureaus ligt dat overigens strakker: zij 
wensen, voor zover wij kunnen nagaan, overwegend niet met drugs - en in ieder geval niet met 
coke - te worden geassocieerd.

Over wat het voor de escort betekent als een klant cocaïne heeft gebruikt, lopen de meningen  
wat uiteen: de ene escort vindt dat het werk voor hem dan alleen maar makkelijker wordt, een 
andere escort – een hetero in de categorie gelukzoekers – vindt het juist heel vervelend, omdat 
het de klanten voor hem onvoorspelbaar maakt. 

Geweld

Geweld tegen escorts wordt door onze gesprekspartners nauwelijks gemeld. De escorts 
waarmee wij spraken, zeggen allemaal wel één vervelende ervaring te hebben meegemaakt 
(een agressieve klant bijvoorbeeld, een klant die zich ontpopt tot stalker, een poging tot 
verkrachting), maar zeggen nadrukkelijk steeds dat dit een incidentele uitzondering was.

(Andere) criminaliteit

Iets veelvuldiger – maar nog steeds zeer beperkt - wordt melding gemaakt van diefstallen of 
andere manieren om geld afhandig te maken. Dat lijkt zowel te gebeuren tegen de klant als 
door de klant: zo maken diverse escorts melding van het feit dat zij wel eens door een klant 
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bestolen zijn. Maar ook weten zij van klanten die bestolen zijn door escorts, of door hen zijn 
opgelicht: bijvoorbeeld doordat zij een aanbetaling moesten doen om een afspraak te kunnen 
maken, waarna de klant nooit meer iets vernam. Voor de meeste betrokkenen gaat het echter 
nog steeds om uitzonderingen, dergelijke incidenten zijn geen schering en inslag.

Gezondheid

Wij maken hierbij een onderscheid tussen de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Ten 
aanzien van dat laatste is ‘safe sex’ natuurlijk het meest in het oog springende punt. Bij de 
bureaus is safe sex de offi  ciële lijn. Formeel wordt daar niet van afgeweken, hoewel een 
ondernemer ons daarbij ook te kennen geeft “er natuurlijk niet bij te staan om te controleren of 
dat ook gebeurt.” Eén ondernemer gaat er zo automatisch van uit dat er aan safe sex wordt 
gedaan, dat hij het ook niet als problematisch ziet als iemand HIV-positief is, want: “Je moet 
sowieso veilig vrijen, dus dan maakt dat ook niet uit.” Hij heeft dan ook een escort in zijn 
bestand die HIV-positief is. 

Verhalen van meerdere betrokkenen maken duidelijk dat in de praktijk ‘safe sex’ zeker niet zo 
wordt uitgelegd als door de offi  ciële instanties wordt aangeraden. Zij constateren ook dat de 
normen op dit gebied in de gaywereld na de eerste schrik rond AIDS weer een stuk losser zijn 
geraakt. De gewoonten in de gay-escort zijn daarvan naar hun mening slechts een refl ectie. Zo 
meldt een ondernemer dat de vraag naar ‘bareback’-seks duidelijk is gestegen. Hij ziet het feit 
dat zoveel klanten openlijk daarom vragen als signaal dat het in de markt kennelijk ook in 
toenemende geleverd wordt. Een ander meldt: “Natuurlijk wordt er bijvoorbeeld gepijpt zonder 
condoom. Ten eerste loop je nauwelijks risico, ter tweede is het mét condoom voor zowel klant als 
escort helemaal niks.” 

Een klant en een escort melden beiden in de loop der jaren wel de nodige geslachtsziekten te 
hebben opgelopen, maar “nothing a good pill can’t cure”. Ze zijn ook minder bang voor HIV: 
“dan moet je het wel heel bont maken.”

Onze gesprekspartners maken ook opmerkingen over de geestelijke gezondheid. Ten eerste 
wordt, zoals eerder beschreven, door verschillende gesprekspartners uit de scene gezegd dat je 
dit werk alleen maar moet doen op het moment dat je er echt affi  niteit mee hebt. “Anders raak je 
absoluut beschadigd.” Maar zelfs al heb je die affi  niteit, dan nog blijkt het werk uiteindelijk toch 
nog erg belastend, zo stelt een escort die onlangs stopte omdat hij het “mooi vond geweest”:

“Ik heb zeker geen spijt van het vak dat ik tot voor kort beoefende. Tóch zou ik het, als ik weer voor de 
keus stond, niet zo snel weer doen. Het pleegt toch een aanslag op je. Het is niet goed voor je sociale 
leven – je hebt daar heel weinig tijd voor – maar je kan ook lang niet altijd open zijn over wat je doet.
Het heeft ook een invloed op je seksualiteit, een tijdlang daarna was ik op dat vlak nauwelijks meer 
te interesseren. Na het stoppen heb ik ook enige tijd een forse emotionele terugslag gehad.” 

Alles overziend

Ernstige misstanden die vaak met de prostitutiebranche worden geassocieerd, zoals mensen-
handel, dwang of drang door derden en geweld lijken in de gay-escortscene geen rol te spelen. 
Twee andere zaken springen wél in het oog: de marginale omstandigheden aan de relatieve 
onderkant van de markt (bij de als gelukzoekers te kwalifi ceren pseudo-escort)s én  de weer 
losser wordende normen ten aanzien van safe sex, met de mogelijk daaraan verbonden risico’s. 
Ten slotte is er wat betreft de belastingafdracht (door zelfstandigen) is nog een situatie die niet 
helemaal spoort met het beeld van een ‘normale, regulier functionerende’ branche. 

7.7  Het streven naar een gereguleerde branche
De opheffi  ng van het bordeelverbod heeft zeker invloed op de branche gehad, zo stellen 
diverse gesprekspartners, maar is zeker niet de enige invloed geweest. Wel versterkt (de 
perceptie van) dat beleid sinds de opheffi  ng de toch al bestaande tendens van integratie van 
de bedrijfskolom, fragmentatie van de markt en een beweging naar de minder zichtbare delen.
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Anders gezegd: het versterkt de beweging ten nadele van de escortbureaus en ten voordele 
van de zelfstandig werkende escorts. Want, zo benadrukt een escortondernemer nog eens: het 
toezicht en de daaruit voortvloeiende maatregelen is vooral gericht op de bureaus, vermindert 
de anonimiteit van de daar werkende escorts en maakt het werken voor een bureau daarmee 
(nog) minder aantrekkelijk. Wanneer op zelfstandige escorts een vergelijkbare mate van 
toezicht zou zijn, zou dit eff ect minder groot zijn, zo wordt gesteld. Dergelijk toezicht wordt 
echter niet waargenomen. Het toezicht waar men dan op doelt, betreft dan vooral het toezicht 
door de Belastingdienst. Ander toezicht neemt men niet waar.

Uit de gesprekken met de ondernemers blijkt ook langs indirecte weg dat zij zich zéér bewust zijn 
van hoe (in hun beleving) de overheid op dit moment naar hen kijkt. Wij constateren een bijna 
overdreven aandoende voorzichtigheid in formuleringen, woordgebruik en dergelijke: uit alles 
wil men kennelijk laten blijken dat men écht de zaken transparant, degelijk en netjes wil regelen. 
Wij hebben daarbij de overtuiging opgedaan dat dit niet alléén maar window-dressing is. 

Eén van de ondernemers merkt daarbij op dat hij zijn eigen zorgvuldigheid en bereidheid om 
zaken goed te regelen zeker niet beantwoord ziet door de wijze waarop de overheid naar hem 
toe opereert. 

“Ten eerste vind ik het raar dat de lokale overheid niet veel meer de samenwerking met ons zoekt, 
om mét elkaar te zoeken naar hoe we tot een beter gereguleerde branche kunnen komen. Ik wil 
graag, héél graag, meedenken en meepraten, ik denk dat ik ook veel toe te voegen heb. Maar ik 
heb dus niet het gevoel dat men naar een soort gezamenlijke aanpak streeft. Er wordt meer iets 
top-down over ons heengegooid, terwijl ik daarbij ook nog eens het gevoel heb dat men niet echt 
in de gaten heeft hoe deze branche eigenlijk werkt. Dat kan dus alleen maar misgaan.”  

“Ik zie iets vergelijkbaars in de manier waarop de belastingdienst communiceert. Hun logica is 
voor ons nog steeds nauwelijks te volgen. Maar in plaats van daarover met elkaar te praten 
communiceert men via aanslagen. Dat vind ik niet bijster constructief. De redelijkheid is zoek.”

Ten aanzien van de intenties van de overheid bij de regulering van de branche bestaan onder 
onze gesprekspartners in de gay-scene verschillende beelden. Sommigen zeggen aan die 
intenties volstrekt niet te twijfelen, maar hebben wel twijfels ten aanzien van de manier waarop 
aan die intenties invulling wordt gegeven. Anderen zeggen wel te willen geloven dat het de 
overheid te doen is om het voorkomen van misstanden in de branche, maar vermoeden ook 
dat er nog een andere, achterliggende drijfveer is: het überhaupt willen terugdringen van 
prostitutie, uit moralistische overwegingen. Beide ‘stromingen’ hebben één ding gemeen: men 
twijfelt aan de eff ectiviteit van de manier waarop aan de intenties invulling wordt gegeven. 

Die twijfel richt zich op meerdere facetten. Ten eerste vraagt men zich af of – in ieder geval een 
deel van –  de maatregelen niet vooral geïnspireerd zijn door (en gericht zijn op) de problemen 
die zich weliswaar in de ‘vrouwenescort’ lijken voor te doen, maar aan de ‘mannenkant’ niet 
(mensenhandel, dwang door pooiers en dergelijke). Kortom: de maatregelen vormen – voor 
hen - een oplossing voor een niet bestaand probleem. En vooral: “Om mensenhandel en 
dergelijke aan te pakken heb je nu toch al meer dan genoeg instrumenten? Het is toch al geregeld 
in het Wetboek van Strafrecht, daar heb je toch geen APV meer voor nodig?” 

Ten tweede vraagt men zich af of het de overheid niet juist te doen is om het illegale, slecht 
zichtbare, grijze circuit, terwijl men in de uitvoering zich vooral lijkt te richten op het legaal 
werkende, goed zichtbare deel van de branche. 

Ten derde is men er zeer bang voor dat ‘het middel ernstiger zal blijken dan de kwaal’. De 
maatregelen lijken immers, zoals eerder is aangegeven, de trend van het in de onzichtbaarheid 
verdwijnen van escorts te versterken. Maar daarmee worden zij in hun ogen ook minder bereik-
baar voor maatregelen in het kader van de volksgezondheid, maatregelen die juist in de gay-
scene als wél wenselijk worden gezien. “Je neemt een belangrijke vindplaats van werkers weg!”
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7.7.1 Verwachtingen en behoeften t.a.v. de vergunningsplicht
De hierboven aangegeven twijfels gelden bij diverse van onze gesprekspartners zéker ten 
aanzien van een eventuele vergunningsplicht.

Diverse gesprekspartners geven aan er ernstig beducht voor te zijn dat de vergunning alleen 
zal gelden voor de bureaus: dit zal de bestaande trend ten faveure van zelfstandig werkende 
escorts alleen maar versterken. En dat zal de doorzichtigheid van de branche nu juist verminde-
ren, zo is de heersende gedachte. Een ondernemer stelt dan ook: “De vergunningsverlening staat of 
valt met vergunningsverlening voor de héle branche. Als je je alleen op de bureaus richt, zit je verkeerd!”

Maar over de mogelijkheid tot het vergunnen van zelfstandige escorts lopen de gedachten 
uiteen. De één suggereert dat het wel haalbaar is, als je ook strakke controle weet in te zetten, 
met ook strikte afspraken met internetproviders. Anderen denken dat veel escorts zich niets 
zullen aantrekken van de eventuele noodzaak van een vergunning, maar dat het alleen maar 
zal leiden tot een nog sterkere afkalving van het aanbod via escortbureaus: zij zullen immers de 
escorts wel om hun vergunning moeten vragen.

Eén van de ondervraagde escorts zou het niet raar vinden als individuele escorts niet een 
vergunning zouden moeten hebben, maar wel een pasje, aan het verkrijgen waarvan enige 
eisen zijn gesteld. Desgevraagd geven ook enkele andere gesprekspartners aan nog wel enige 
kans te zien voor een ‘pasjes regeling’ voor individuele escorts.

“Ik heb ook een tijdje als escort in Australië gewerkt. Ik moest daar een gezondheidstest over -
leggen en een bewijs van een adequate ziektekostenverzekering. Toen mocht ik pas aan de slag. 
Ik vond dat eigenlijk prima. Als zoiets in Nederland gedaan zou worden zou ik me daar prima in 
kunnen vinden. Verbind er ook maar een paar voordelen aan.”

Verder wordt door diverse respondenten gesignaleerd dat diverse bepalingen uit het medio 
2007 voorliggende voorstel een miskenning vormen van de wijze waarop de escortbranche 
functioneert. De voorschriften ten aanzien van de gezondheidszorg bijvoorbeeld suggereren 
in hun ogen het bestaan van een werkgever-werknemerrelatie, een relatie waar men zich juist 
verre van wil houden. Maar ook de bepalingen ten aanzien van de locatie waarop een escort-
bedrijf wel of niet gevestigd mag zijn, doen bij diverse gesprekspartners de wenkbrauwen 
fronsen: “Het enige wat wij doen is bellen, wij hebben nauwelijks aanloop, dus je kan het in feite 
waar-dan-ook doen zonder enige overlast. Waarom dan deze bepalingen?” 17

Een ander punt waar voor door de ondernemers wordt gewaarschuwd, is verdere administra-
tieve lastenverzwaring. De afgelopen jaren is de omzet immers al fors gedaald, de kosten zijn 
gelijk gebleven of (in ieder geval relatief) gestegen. Eén van de ondernemers geeft aan dat bij 
verzwaring van de administratieve lasten het punt snel dichtbij komt dat de kosten en de baten 
niet meer in verhouding zijn en het bedrijf dus domweg niet meer rendabel zal zijn. 

Breeduit wordt gewezen op het gevaar van strategisch gedrag dat uit een vergunningsplicht kan 
voortkomen. Zoals gezegd: “Het enige wat je moet kunnen doen is bellen.” Dat kan overal vandaan, daar-  
voor hoef je echt niet in Amsterdam te zitten. Dus het is erg eenvoudig de wijk te nemen naar een gemeente 
waar de vergunningsplicht niét bestaat. Of zelfs verder: een telefoon nummer laat zich via internet 
makkelijk omleggen naar het buitenland ..[…]…de prostitutiebranche laat zich nu eenmaal moeilijk 
regu leren en controleren. Er zullen altijd individuen zijn die proberen om de gaten van de regelgeving op te 
zoeken.” De kans hierop is natuurlijk minder als aan de vergunning voor een bedrijf ook dui  delijke 
voordelen zitten. Vooralsnog worden deze voor delen door de betrokkenen nog niet gezien.

Wat geldt voor bureaus (de mogelijkheden om te ‘duiken’), geldt volgens de gesprekspartners 
evenzeer voor zelfstandige escorts. Ook zij zullen op strategische wijze verplaatsingsgedrag of 
maskeringsgedrag gaan vertonen. “En zie ze dan nog maar te vinden, maar weg zijn ze echt niet!” 

17    Één van de onderzoekers kwam tijdens dit onderzoek tot de conclusie dat vlakbij zowel zijn huidige als zijn vorige woonadres in Amsterdam meerdere 
escortbureaus gevestigd waren. Hij had daar nooit iets van gemerkt…
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Ten slotte wordt door één respondent gewaarschuwd voor een ‘one-size-fi ts-all’-aanpak, óók 
binnen de gay-branche. De branche varieert van bureaus tot ‘virtueel tippelen op internet’ tot 
in feite echt ‘tippelen’ rond het uitgaanscircuit. Dat zijn zulke verschillende werelden, daar zul je 
dus ook per segment maatwerk op moeten zetten. 

7.7.2 Wat volgens betrokkenen (wel) zou moeten gebeuren
“Ga allereerst serieuzer het gesprek aan met de branche. Ga dan niet meteen uit van vergunnings-
verlening (het middel), maar maak duidelijk welk doel je wilt bereiken. En laten we dan samen 
bekijken hoe dat doel het beste bereikt kan worden.” 

Dat is kort gezegd het devies dat vooral de ondernemers voor de (nabije) toekomst meegeven. 
Waaraan één van hen nog eens toevoegt: 

“Als je doel het uitbannen van misstanden is, zoals mensenhandel of minderjarigheid, hebben wij 
bijvoorbeeld veel meer aan een vaste, bekende, te vertrouwen contactpersoon dan aan een 
vergunningsstelsel. Voor overleg hoe met bepaalde situaties om te gaan, maar bijvoorbeeld ook om 
misstanden op een eff ectieve manier te kunnen aanpakken.” 

Verdere wijzen meerdere betrokkenen op hetzelfde punt als waar mensen uit de vrouwen-
voor-mannenbranche al op wezen: “Als je wilt dat wij als reguliere branche opereren, help ons 
dan ook om dat te kúnnen doen. Door normaal met een bank zaken te kunnen doen, een rekening 
te kunnen openen, met creditcards te kunnen werken et cetera.”

 
7.8   Al met al: de mannen-voor-mannen-branche anno 2007

In vergelijking met de situatie in 1999  heeft zich een aardverschuiving voltrokken in de 
mannen-voor-mannenbranche: het aantal bureaus is meer dan gehalveerd, het aantal zelf-
standige escorts is geëxplodeerd. In het uitgaanscircuit is nog steeds een relatief kleine groep 
actief. Van verregaande misstanden in de branche lijkt geen sprake. Afwijkingen van wat als 
‘algemeen aanvaard’ moet worden geacht zijn vooral te signaleren rond de mate van safe sex 
en rond de mate waarin zelfstandige escorts waarschijnlijk aan de beoogde belastingverplich-
tingen voldoen. Verder zijn de omstandigheden waaronder de relatief kleine groep ‘geluk-
zoekers’ in het uitgaanscircuit hun werk doen, niet fl orissant te noemen. Een vergunningsplicht 
wordt niet op voorhand afgewezen, als dan maar álle spelers in de markt aan dezelfde eisen én 
aan toezicht en controle onderworpen zullen zijn. Zelfstandige escorts zullen echter nauwelijks 
eff ectief onder een volledige vergunning te brengen zijn, een lichtere ‘pasjesregeling’ kan dan 
eventueel uitkomst bieden.
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 Twee splintersegmenten: transgenders en gigolo’s 

Naast de twee hiervoor beschreven relatief grote segmenten kent de Amsterdamse 
escort branche nog twee andere segmenten, die echter veel kleiner zijn. Twee zogenaamde 
‘splintersegmenten’ dus: de transgenders en de gigolo’s. Volledigheidshalve worden de 
beide segmenten hier ook nog kort geschetst.

8.1 Transgenders
In de Amsterdamse escortbranche is een klein aantal transgenders actief: travestieten en 
transseksuelen (pre- en postoperatief). De transseksuelen zijn daarvan de meest gesignaleerde 
groep. In de markt worden zij vaak aangeduid met de term shemales. 

Veel van onze gesprekspartners geven aan geen zicht te hebben op deze groep. Wel heeft 
men de indruk dat de ‘transen’ zich in Amsterdam voornamelijk in de raamprostitutie en clubs 
bevinden. Een transseksueel die zelf actief is in de raamprostitutie zei 10 à 15 transseksuelen te 
kennen die actief zijn in de Amsterdams prostitutie-scene. Geen daarvan was (ook) actief in de 
escort. Zij koos overigens zelf specifi ek voor het raam en niet voor de escort, “omdat je in het 
raam sneller je geld verdient (je bent niet steeds vol uur bezig), maar vooral omdat je ziet wie je als 
klant krijgt. Dat moet je in de escort nog maar afwachten.”

Zelf troff en wij aanbod van transgenders – en dan vooral transseksuelen – van zowel bureaus 
als van ogenschijnlijk zelfstandige escorts. Gelet op het beeld dat ook in andere sectoren van 
de escort is aangetroff en, zal ook hier vermoedelijk weer overlap bestaan. Op basis van de door 
ons aangetroff en aantallen lijkt een schatting van 10-20 in de Amsterdamse escort actieve 
transgenders ons het meest waarschijnlijk. 

Een enkel Duits bureau 

Er zijn twee bureaus op internet aangetroff en die aangeven gespecialiseerd te zijn in transsek-
suelen en die zich (ook) richten op Amsterdam. Eén daarvan lijkt echter niet meer actief te zijn. 
Het andere bureau zou volgens betrokkenen een Duits bureau te zijn. Hoeveel escorts er voor 
dat bureau (in Amsterdam) daadwerkelijk werken, is niet te zeggen, contacten met dit bureau 
leidden niet tot aanvullende informatie. Maar ook diverse ‘algemene bureaus’ zeggen shemales 
aan te bieden. Dat blijkt bij navraag meestal echter een zeer marginale business. Wij noteerden 
voor transseksuelen via bureaus prijzen van 200 tot 250 euro per uur.  

Zelfstandige transgenders op internet

Op de profi elsites op internet is een aantal transseksuelen (pre- en post operatief) en 
travestieten te vinden. Een vluchtige scan (op verschillende momenten) van twee ver-
schillende portals laat op beide portals steeds tussen de 5 en de 10 ‘Amsterdamse’ trans-
seksuelen en travestieten zien die zich op dat moment als escort profi leren. Met twee 
daarvan hadden wij contact, zij gaven echter aan de betiteling escort alleen te hanteren om 
zich al te lastige mannen van hen lijf te houden - vragen om betaling zou hen afschrikken. 
Dat verhaal komt ons niet erg over tuigend voor. De prijzen op internet variëren sterk. 
Van 40 tot 350 euro per uur voor een transseksueel. Voor travestieten noteerden wij 
bedragen van 25 tot 100 euro.

De klanten

Zowel in de literatuur als in de gesprekken wordt verondersteld dat de keuze voor een trans-
gender vooral wordt bepaald door het steeds verder verleggen van de seksuele grenzen en 
het zoeken van nieuwe kicks. In dit licht voorspellen enkele respondenten dan ook dat de markt 
voor ‘shemales’ in de toekomst alleen maar groter zal worden.

8
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Misstanden en risico’s

De misstanden en risico’s als bedoeld in dit onderzoek lijken in de groep transgenders vooral 
op twee aspecten betrekking te hebben: illegaliteit en gezondheid. In de literatuur wordt er 
frequent op gewezen dat het gros van de transseksuele prostituees illegaal in Nederland 
verblijft: een land waar ze makkelijk geld voor ‘de operatie’ kunnen verdienen en dat bovendien 
een tolerant klimaat heeft. Niet zelden is er in dit licht sprake van ‘beperkt vrijwillige’ prostitu-
tie, doordat andere reële opties voor hen ontbreken. Verder worden in deze groep relatief veel 
psychische problemen gemeld, wat weer een weerslag kan hebben op zorg voor het eigen 
lichaam en preventie van geslachtsziekten, zoals HIV-preventie. Het type dienstverlening dat 
door transseksuelen wordt verleend – relatief veel anale seks - maakt de risico’s hoger; er zijn 
aanwijzingen voor een verhoogde HIV-prevalentie. Eén ondernemer die net was begonnen met 
het aanbieden van ‘shemales’ en daar meteen weer mee was gestopt, zei dat ‘verzwegen 
seropositiviteit’ de reden was ogenblikkelijk te stoppen. Daarnaast wordt melding gemaakt van 
problematisch drugsgebruik (Factsheet, 2006, Genderstichting, 2002).

Beleid

In de literatuur wordt melding gemaakt van tekortschietende hulpverlening en voorlichting, 
deze zou niet aansluiten bij de wensen en beleving van transgenders. Zij voelen zich niet thuis 
bij de hulpverlening en niet aangesproken door het aanbod dat voornamelijk op hetero- en 
homoseksuelen is gericht (Factsheet, 2006). 

Tussentijdse conclusie

Voor zover wij hebben kunnen nagaan is hier dus gelet op de omvang sprake van een segment 
met beperkte relevantie, waarin echter wel sprake kan zijn van een verhoogde mate van illegali-
teit en van gezondheidsrisico’s.

8.2  Gigolo’s 
In de discussies over escort worden zij eigenlijk nooit genoemd, maar ze bestaan toch echt, 
ook in de Amsterdamse escortscene: de gigolo’s, mannen die seksuele dienstverlening voor 
vrouwen verzorgen. Die dienstverlening voldoet geheel aan de defi nities die wij eerder gaven 
van escort. Vandaar dat in deze paragraaf ook, zij het beknopt, op dit type dienstverlening 
wordt ingegaan. Daarbij zal al snel duidelijk worden dat dit escortsegment in zowel kwantitatief 
als kwalitatief opzicht weinig beleidsrelevant is. 

Aard en omvang van dit segment

Bij een eerste inventarisatie troff en wij op het web twee in gigolo’s gespecialiseerde bureaus 
aan. Al snel bleek dat één van die bureaus zijn activiteiten allang had beëindigd; inmiddels 
geldt dit vermoedelijk ook voor het andere bureau. Dit laatste bureau gaf kort daarvoor nog 
aan een zestal gigolo’s tot zijn beschikking te hebben. Daarnaast werd een enkel VvM-bureau 
aangetroff en dat (ook) gigolo’s aanbiedt. 

Op diverse portals kwamen wij daarnaast – corrigerend voor vermoedelijke dubbeltellingen 
– nog een vijf- tot tiental mannen tegen die zich aanbieden als gigolo. Eén van hen vertelde 
ons dat hij ook actief was voor één van de hierboven bedoelde bureaus (en bleek op de site 
daarvan ook vindbaar). Er is dus waarschijnlijk weer overlap tussen de mannen die zelfstandig 
actief zijn en de mannen die zich via een bureau aanbieden. Gelet op de beperkte relevantie 
van het segment hebben wij verder niet al te veel tijd meer gestoken in het nader uitkammen 
van de bestanden: op basis van de ons ter beschikking staande signalen lijkt een schatting 
van 10 tot 20 (ten tijde van ons onderzoek) actieve gigolo’s een schatting die de werkelijkheid 
het meest benadert.

De gigolo’s

Voor zover wij kunnen nagaan bestaat zelfs binnen dit kleine segment nog een grote variëteit. 
Zo kwamen wij in dit segment een bekende professionele mannelijke escort tegen, die ook 
diverse andere vormen van seksuele dienstverlening biedt (bijvoorbeeld ook voor mannen). 
Maar uit diverse advertenties lijkt ook opgemaakt te kunnen worden dat er de nodige mannen 
zijn die zich niet zozeer uit zakelijke overwegingen op internet als gigolo presenteren, maar dit 
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vooral zien als een extra mogelijkheid om seksuele contacten op te doen. Dit moge ook blijken 
uit de tarieven die volgens de advertenties en profi elen worden gevraagd. Het eerder aange-
troff en gespecialiseerde bureau vraagt weliswaar een ‘professioneel tarief’ van 125 euro per uur 
en enkele zelfstandige gigolo’s vragen ook tarieven die in deze richting gaan, maar verder 
zakken in de profi elen op internet de tarieven verder al snel, tot 40 euro per uur of tot zelfs 
geheel gratis.  

De klanten

Een gigolo waarmee wij spraken, gaf aan dat er enige tijd geleden nog wel wat vraag naar 
gigolo’s was, van vooral Amerikaanse zakenvrouwen en toeristen. Daarvan was echter al 
geruime tijd geen sprake meer. Andere respondenten uit de escortbranche bevestigden dit 
beeld: zij gaven aan dat er nauwelijks sprake (meer) is van vraag uit de markt. 

Misstanden

Hierover is ons niets bekend geworden.

Tussentijdse conclusies

Voor zover wij kunnen nagaan, is hier dus sprake van een nauwelijks (beleids)relevant segment. 
Desalniettemin is het goed zich te realiseren dat het segment bestaat, en dat maatregelen die 
worden getroff en ten aanzien van de escortbranche als geheel dus óók de kleine groep 
aanbieders in dit deelsegment zullen raken.
 



62Escort in Amsterdam Revisited: de Amsterdamse escortbranche anno 2007



63 Escort in Amsterdam Revisited: de Amsterdamse escortbranche anno 2007

 De gehele branche overziend

We brengen de centrale vraag in onderzoek nog even in herinnering:  

Waaruit bestaat – en hoe functioneert – de Amsterdamse escortbranche, welke misstanden doen zich hierin 
voor en welke mogelijkheden bestaan er voor het voorkomen dan wel terugdringen van deze misstanden? 

In dit hoofdstuk maken we de balans op van wat daarvan zichtbaar is geworden. Hoe is het 
beeld wanneer op het niveau van de branche als geheel wordt gekeken?  

9.1  De branche is gegroeid en is stevig in beweging
In 1999 werden in de branche als geheel een ruime 100-bureaunamen aangetroff en, een 60-tal 
bureaus daarachter en een 500-tal escorts. Anno 2007 noteren wij zo’n 220 namen, zo’n 120 fei te-
lijke bureaus en tenminste 1.000 à 1.200 escorts. Een duidelijke groei van de omvang derhalve. 

Nogal wat betrokkenen in het veld menen dat sprake is van nóg hogere aantallen. Naar onze 
mening valt dat echter vooral te verklaren door de manier waarop de escort-aanbieders zich 
presenteren in de markt. Wij constateerden immers dat daardoor een ‘glazen labyrint’-eff ect 
ontstaat, waarin feit en fi ctie nauwelijks te onderscheiden zijn. Pas na  een complexe, zeer 
arbeidsintensieve correctieslag kan ook maar een benadering van het wérkelijke aantal 
aanbieders worden gegeven. Die correctieslag is door ons dus ondernomen. 

Internet heeft in vergelijking met de situatie rond de eeuwwisseling een veel groter belang 
gekregen als vindplaats van escortaanbieders. Wij sluiten niet uit dat een deel van de gecon-
stateerde omvangstoename terug te voeren is op dit sterker gebruik van internet. Op internet 
kan immers óók door onderzoekers systematischer gezocht (en dus: gevonden) worden. 
Wij constateren echter óók in andere bronnen een stijging van het aantal spelers. De  betere 
onderzoeksmogelijkheden vormen naar onze mening dus maar een gedeeltelijke verklaring 
van de toename. Aan de andere kant moeten we ook constateren dat wij op de situatie in 
enkele – verondersteld – kleinere circuits onvoldoende zicht hebben gekregen. Het is niet 
ondenkbaar dat daardoor de schattingen juist nog láger zijn dan de feitelijke situatie.  

Trends

Er is in de afgelopen jaren sprake geweest van stevige veranderingen in de branche. De domi-
nante trends die zichtbaar worden daarbij zijn: ‘neerwaarts’, ‘fragmentatie’ en ‘vergroting 
misstanden’. Met de neerwaartse trend doelen wij op de beweging ten gunste van bureaus 
die zich lager in de markt bevinden. Deze trend werd vooral zichtbaar in het meest klassieke 
segment van de branche, het vrouwen-voor-mannensegment. Met fragmentatie doelen wij 
vooral op de geconstateerde verschuiving van werken via bureaus naar (al dan niet ook) werken 
in zelfstandigheid, meest via (profi el)sites op internet. Op de laatste trend, de vergroting van 
de misstanden, gaan wij in navolgende paragrafen dieper in. 

Na de editie van het onderzoek in uit 1999 heeft zich natuurlijk een opvallende verandering 
voorgedaan in het voor de prostitutiesector geldende regime. Kort daarna werd immers het 
bordeelverbod opgeheven. De verwachting was dat dit een signifi cante invloed op de escort-
sector zou hebben; voor een deel van de nu gesignaleerde ontwikkelingen is in het voorgaande 
onderzoek dan ook al gewaarschuwd. Het is echter veel te gemakkelijk de gesignaleerde 
ontwikkelingen alleen aan de opheffi  ng van het bordeelverbod op te hangen. Nog sterker: 
de opheffi  ng van het bordeelverbod lijkt maar een beperkt deel van de verklaring te vormen.  

Dominante invloeden

De veranderingen lijken immers te zijn aangewakkerd door een breed complex van factoren, 
dat samengevat kan worden in de vijf I’s: Internationalisering, Immigratie, Individualisering, 

9
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Informatisering en ‘Inkomstenstagnatie’ (in de zin van de recessie en andere ontwikkelingen op 
het economisch vlak). Die vijf I’s lijken meer concreet tot uiting te zijn gekomen in de volgende 
invloeden: 

1.   Economisch: de recessie, de introductie van de euro en de waardedaling van de dollar ten 
opzichte van de euro: dit zette met name de vraag én de prijs onder druk.

2.   Geopolitiek: de val van de Muur, 9/11, de uitbreiding van de EU; dit zette zowel de vraag als 
de prijs onder druk en leverde veel nieuw aanbieders op.

3.   Technologisch: de enorme opkomst van mobiele telefonie en internet maakte het onder 
meer veel gemakkelijker als zelfstandige te werken, tevens leverde het de mogelijkheden om 
in hoge mate anoniem te blijven. 

4.   Cultureel: de doorontwikkeling van de plaats van de seksindustrie in de samenleving en van 
seks als recreatie, daarnaast – en tegengesteld - het gebrek aan ontwikkeling van acceptatie 
van prostitutie.

5.   Politiek-bestuurlijk: de opheffi  ng van het bordeelverbod, maar minstens zozeer ook de 
nieuwe wind die – meer algemeen - op het gebied van handhaving is gaan waaien. Zichtbaar 
daarbij is overigens dat de (perceptie) van het huidige en nog verwachte overheidsbeleid bij 
ondernemers in de sector geleid heeft tot een wat groter gevoel van urgentie om aan 
diverse (administratieve en fi scale) verplichtingen te gaan voldoen.   

De ontwikkelingen op al deze gebieden zijn het afgelopen decennium fors geweest. Op dit 
moment blijkt dat op één van de velden weer van een verandering sprake is: de aantrekkende 
economie. Men kan daarom niet uitsluiten dat de vraag in de markt weer verder zal aantrekken. 

9.2  Het begrip ‘Amsterdamse escortbranche’ is relatief
Zowel wanneer gekeken wordt naar de aanbieders op de Amsterdamse escortmarkt als 
wanneer gekeken wordt naar de afnemers, blijkt het begrip ‘Amsterdams’ zeer relatief. Aan 
de aanbodkant is immers gebleken dat een deel van de aanbieders op de markt – in ieder 
geval formeel – niet in Amsterdam gevestigd is. Zij blijken immers óók gevestigd in de wijde 
regio rond Amsterdam, elders in het land of zelfs in het buitenland. Ook wanneer het gaat om 
de markt die door hen bediend wordt, blijkt die fors ruimer dan Amsterdam alleen. Oók de 
wijde regio wordt door hen bediend, maar het valt ook op dat een aantal bureaus escorts levert 
in een groot deel van de rest van het land. 

9.3 De branche kent niet één gezicht, maar vele verschillende
Wij hebben op basis van onze inventarisatie de branche kunnen onderscheiden in vier segmen-
ten. Twee daarvan, het vrouwen-voor-mannensegment en het mannen-voor-mannensegment, 
zijn daarbij fors van omvang; de twee andere kunnen als splintersegmenten met minder 
relevantie worden betiteld (transgenders en gigolo’s). De situatie in elk van deze segmenten 
verschilt sterk, zowel wanneer gekeken wordt naar de omvang, als wanneer gekeken wordt 
naar dominante trends, als wanneer gekeken wordt naar misstanden. 

Maar ook wanneer langs andere lijnen naar de branche wordt gekeken zijn grote verschillen 
zichtbaar. Het verschil tussen het bureaucircuit, het algemene zelfstandigencircuit en de geslo-
tener kleinere circuits bijvoorbeeld. Hoewel wij overigens op deze laatste circuits relatief weinig 
zicht kregen, is het overheersende beeld wel dat de situatie in elk van deze circuits wezenlijk 
verschilt (en dus vanuit bestuurs- en beleidsoogpunt óók om een andere aanpak vraagt).

Een ander verschil is dat tussen ondernemers en escorts die hun zaken wél goed lijken te willen 
regelen en de ondernemers en escorts die zich daar nauwelijks wat aan gelegen willen laten liggen. 
Het is verleidelijk in zwart-wittermen over de betrokkenen in de branche te spreken: men is óf goed, 
óf fout. Onze indruk is dat er vooral vele tinten grijs in het veld te zien zijn. Een fors deel, zeker, aan 
de donkere kant van de schaal. Maar er lijkt zich ook een niet te verwaarlozen deel aan de lichtere 
kant van de schaal te bevinden (zonder dat wij daarbij meteen over lelieblank willen spreken). Voor 
het beleid lijkt het daarbij de uitdaging de ‘lichteren’ zodanig te binden dat zij zich steeds verder 
naar het witte bewegen, en tegelijkertijd de donkerste kant van de schaal hard aan te pakken.  
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Ook op het gebied van vrijwilligheid of, anders gezegd, de mate van slachtoff erschap van 
werkers in de branche zien wij vele gezichten. Dit blijft natuurlijk altijd een zeer gevoelige 
discussie, want het is maar net welke maatstaven daarvoor worden aangelegd. Maar wij 
moeten op dit punt ook constateren dat we hier vele tinten grijs gezien hebben. Van het 
diepste zwart tot – in ieder geval op het eerste gezicht – ook wel erg wit. De overheersende tint 
verschilde daarbij per segment. Wij gaan hier ook in de navolgende paragraaf nog verder op in.    

Tenslotte is door alle segmenten en bij veel verschillende typen spelers een grote mate van 
verschil in activiteit zichtbaar. Escorts verschillen bijvoorbeeld sterk in de mate waarop zij in de 
markt actief zijn: van de zeer actieve, meer dan fulltime escorts via de ‘parttime’ escorts tot 
diegenen die incidenteel eens een escortje meepikken. De mensen erachter lijken fors te 
verschillen, van hun relevantie vóór en beïnvloedbaarheid dóór het beleid mag hetzelfde 
verwacht worden.  Eenzelfde beeld lijkt zichtbaar bij klanten; eenzelfde bij bureaus. 

9.4 Van een gereguleerde branche zonder misstanden is nog geen sprake  
In hoeverre kan de Amsterdamse escortbranche nu als een reguliere of gereguleerde branche 
zonder signifi cante misstanden worden betiteld? Dat is immers, zeker sedert de opheffi  ng van 
het bordeelverbod, de maat geworden waaraan de branche moet worden afgelezen. Vandaar 
dat wij in het onderstaande de bevindingen uit het onderzoek afzetten tegen de doelstellingen 
van het bordeelverbod. Dan moet worden geconstateerd dat deze in de Amsterdamse 
escortbranche nog maar zeer beperkt zijn gerealiseerd. Wij lichten dit in het onderstaande 
nader toe, waarbij wij de situatie op elk van de (zes) doelstellingen afzonderlijk bezien. De 
doelstellingen hebben mede betrekking op het voorkomen van misstanden, de situatie op 
dat vlak wordt dus bij de bespreking ‘als vanzelf’ toegelicht. 

1   Het beheersen en reguleren van de exploitatie van vrijwillige prostitutie, onder 

andere door het invoeren van een gemeentelijk vergunningsbeleid

Een Amsterdams vergunningsbeleid ten aanzien van de escortbranche wordt op dit moment 
voorbereid. In diverse andere gemeenten is zo’n vergunningsbeleid wel al eerder van de grond 
gekomen. Opvallend is dat op de Amsterdamse markt diverse spelers actief zijn die gevestigd 
zijn in een gemeente in de omgeving van Amsterdam waar al wél een vergunningsplicht 
bestaat. Verondersteld mag worden dat als de vergunningsplicht (en de handhaving) aldaar 
door de ondernemers als sterk belemmerend was beleefd, zij wel domicilie in Amsterdam 
hadden gekozen. 

Maar de doelstelling heeft natuurlijk vooral betrekking op het ‘beheersen en reguleren van 
de exploitatie van vrijwillige prostitutie’. Wij moeten constateren dat wij geen redenen 
hebben om aan te nemen dat op dit gebied signifi cante verbetering is ingetreden. Ja, er 
wordt bijvoorbeeld door ondernemers meer aandacht besteed aan fi scale verplichtingen, er 
is ook een ontluikende bereidheid te bespeuren om – in ieder geval voor de buitenwereld - 
meer volgens de regels te werken. Maar van de gewenste outcome: verbeteringen op het 
vlak van vrijwillige prostitutie, is nog weinig zichtbaar. Naar het ons voorkomt eerder 
integendeel. 

Tegelijkertijd is zichtbaar dat hoewel exploitatie van prostitutie dus juridisch gesproken legaal 
is geworden, dat in sociaal opzicht zeker nog niet het geval is. Ondernemers (maar ook 
zelfstandigen) ervaren daardoor nog niet dat zij hun vak in alle openheid en onder gelijke 
omstandigheden als anderen kunnen uitoefenen. Dit bemoeilijkt in hun ogen een ‘reguliere 
bedrijfsvoering’. 

  
2 Het verbeteren van het bestrijden van exploitatie van onvrijwillige prostitutie

Wij hebben van de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland geen diepgaand inzicht kunnen 
verkrijgen in de zaken die zij – of anderen – op dit vlak in de afgelopen jaren hebben ‘ge-
draaid’. Tijdens de looptijd van ons onderzoek zijn in Amsterdam overigens wel ten minste 
twee geruchtmakende zaken naar buiten gekomen waarin stevig is ingegrepen in onvrij-
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willige (escort)prostitutie. Wij signaleerden ook diverse politie onderzoeken in de omgeving 
van Amsterdam. Tevens hebben wij gedurende deze periode kennis genomen van diverse 
beleidsinitiatieven op het vlak van mensenhandel. 

Toch verbaast het ons hoeveel signalen over onvrijwillige prostitutie wij op relatief eenvou-
dige wijze uit het veld verkregen en hoe weinig wij in het veld vernamen van toezicht door 
of contacten met opsporingsinstanties. Het komt ons voor dat de intensiteit van de aanpak 
van onvrijwillige prostitutie niet synchroon loopt met de aard en omvang van de signalen 
die daarover uit het veld komen. Anders gezegd: voor de buitenstaander is een opvallende 
discrepantie zichtbaar tussen de beleden prioriteit voor mensenhandel, het aantal indicaties 
van mensenhandel in het veld en de – voor de buitenstaander – waarneembare actie 
daartegen. De signalen komen vooral naar boven uit het midden- en lagere deel van de 
bureausector in het vrouwen-voor-mannen segment. Het probleem lijkt zich daar vooral te 
concentreren rond de Roemeense escorts. Zij vormen op dit moment in dit deel van de 
branche ook de grootste groep. 

 
De bovenstaande bevindingen wijken, zoals eerder geconstateerd, af van de bevindingen 
van Daalder in de recente landelijke evaluatie van de opheffi  ng van het bordeelverbod. Zij 
schrijft (over de gehele prostitutiebranche) dat signalen van onvrijwillige prostitutie slechts 
in geringe mate werden aangetroff en. Wat wij wel in lijn met de bevindingen van Daalder 
constateren, is dat ‘pooiers’ of ‘pimps’ nog steeds een relatief wijd verbreid verschijnsel zijn 
én dat het probleembesef bij exploitanten ten aanzien van onvrijwillige prostitutie lijkt te 
zijn toegenomen. Wij hebben echter sterk de indruk dat met dit besef door een niet te 
verwaarlozen deel van de ondernemers, de goede niet te na gesproken, nog weinig anders 
wordt gedaan dan ‘de andere kant op kijken’. 

 
3 Het beschermen van minderjarigen tegen seksueel misbruik

Wij troff en bij deze editie van het onderzoek dezelfde situatie aan als bij het onderzoek uit 
1999:  dat aanwezigheid van minderjarigen in de escortbranche geen gemeengoed is, maar 
een relatieve uitzondering. Het lijkt erop dat ondernemers gemiddeld genomen ook wel 
uitkijken om zaken te doen met minderjarigen. Een onderscheid moet natuurlijk gemaakt 
worden tussen bewuste en onbewuste exploitatie van minderjarigen: een minderjarige die 
zelf of door toedoen van derden over valse papieren beschikt die haar of hem ‘op het oog 
meerderjarig maken’, kan natuurlijk door de mazen van het web glippen. Wij beschikken 
echter niet over concrete signalen dat dit in substantiële mate het geval is. 

4 Het beschermen van de positie van prostitué(e)s

De positie van prostitué(e)s in de Amsterdamse escortbranche is sterk afhankelijk van de 
positie die zij binnen die branche innemen: zelfstandig of via bureaus en hoog in de markt 
of laag in de markt. Daarmee kan de positie (in verdienste, zorg, arbeidsomstandigheden) 
variëren van uitstekend tot schrijnend. Formeel heten alle prostitué(e)s die via bureaus actief 
zijn nu zelfstandigen te zijn, wij hebben geen aanwijzingen dat deze positie door de betref-
fende prostitué(e)s ook op ruime schaal daadwerkelijk volgens alle vereisten wordt ingevuld. 

Binnen delen van de markt troff en wij de nodige druk aan op prostitué(e)s om activiteiten 
uit te voeren die zij eigenlijk niet willen, bovendien bestaan in diverse segmenten (vrouwen 
in het midden en aan de onderkant van de bureaubranche, transgenders, gay-escort) risico’s 
voor de gezondheid, met name als gevolg van onveilige seks. De mate waarin deze risico’s 
door de escorts vrijwillig worden genomen verschilt.   

Wij hebben al met al geen indicaties dat op het vlak van de positie van de prostitué(e)s zich 
in de afgelopen jaren signifi cante verbeteringen hebben voorgedaan, de indicaties wijzen, 
in ieder geval in een deel van de markt, eerder de andere kant op. 
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5 Het ontvlechten van prostitutie en criminele randverschijnselen

Het meest in het oog springt hier de situatie op het gebied van onvrijwilligheid, uitbuiting en 
mensenhandel van met name Roemeense escorts, waar zeker van een verwevenheid met 
criminaliteit sprake is.  Voor het overige hebben wij er geen aanwijzingen voor dat deze 
situatie – waar het gaat om verwevenheid van exploitanten - sedert de voorgaande editie van 
dit onderzoek substantieel is gewijzigd. Maar daarbij dient wel opgemerkt te worden dat wij 
noch bij het voorliggende, noch bij het eerdere onderzoek, aanwijzingen verkregen voor een 
substantiële mate van criminele verwevenheid, anders dan in de vorige alinea genoemd. 

6.  Het terugdringen van de omvang van prostitutie door illegalen (personen 

zonder een voor het verrichten van arbeid geldende verblijfstitel)  

Deze situatie is natuurlijk sinds 1-1-2007 formeel gezien wezenlijk veranderd sinds de 
toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU. Materieel gezien levert dat vooralsnog 
weinig verschil op: de meeste escorts uit deze landen voldoen voor zover bekend nog niet 
aan de vereisten om hier ook werkzaam te mogen zijn. Het is wel denkbaar dat deze situatie 
de komende tijd zal verbeteren.

Al met al kan geconstateerd worden dat de doelstellingen van de opheffi  ng van het 
bordeelverbod in de Amsterdamse escortbranche nog maar in zeer beperkte mate zijn 
gerealiseerd, dat van een gereguleerde branche nog nauwelijks sprake is, en dat zich 
misstanden (en risico’s daarop) voordoen van uiteenlopende aard. Met dwang, drang en 
mensenhandel in een déél van de branche als meest in het oog springend punt.

9.5 Het terugdringen van de misstanden is mogelijk én gewenst
“Welke mogelijkheden bestaan voor het voorkomen dan wel terugdringen van deze misstanden?”
 is het laatste deel van de centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek. “Legio”, zou het korte 
antwoord daarop kunnen zijn. Want het dominante beeld dat uit dit onderzoek oprijst, is dat 
de huidige situatie in de Amsterdamse escortbranche zich mede zo heeft kunnen ontwikkelen 
doordat van enige overheidsregulering of -toezicht nauwelijks sprake is19. 

Natuurlijk, soms is sprake van een reactieve interventie, bijvoorbeeld door opsporing van 
mensenhandel. De huidige situatie schreeuwt echter om een proactieve benadering van de 
branche. Dat kán zijn in de vorm van nadere regelgeving en/of een vergunningsplicht. Maar 
veel belangrijker is naar onze mening structurele, zichtbare aanwezigheid van de overheid in 
de branche. In de vorm van pure persoonlijke aanwezigheid, toezicht, handhaving, hulpver-
lening. De escortbranche is dan wellicht geen no-go-area, het beeld bij veel betrokkenen in 
de branche is dat er domweg niemand komt. Dat is ook het beeld dat wij hebben opgedaan. 
Dat maakt dat velen het idee hebben dat zij ‘dus’ ook maar hun gang kunnen gaan. Alleen al 
dat beeld doorbreken is van het grootste belang. In het navolgende hoofdstuk doen wij een 
aantal concrete aanbevelingen over wat dat zou kunnen betekenen. Eerst geven wij in het 
onderstaande nog enkele overwegingen ten aanzien van de hoofdlijnen van een aanpak. 

Het ’kwaad’ aanpakken, met bescherming van het goede 

Dwang, drang en uitbuiting vragen om een stevige schoonmaak, waarbij een harde hand niet 
geschuwd zal moeten worden. Maar het ware goed zich te realiseren dat deze misstanden zich niet 
in de gehele branche voordoen en dat lang niet iedereen in de branche hiermee bemoeienis heeft. 
Zoals eerder aangegeven hebben wij óók mensen of partijen getroff en die gewoon op een redelijke 
manier dit werk proberen te doen. Daarbij hebben wij ook voorzichtige bewegingen in de richting 
van een betere bedrijfsvoering waargenomen. Het zou jammer zijn als met het nood zakelijke 
aanpakken van de misstanden ook de goede bewegingen in de knop worden gebroken. 

In dit licht is het ook te overwegen om een aanpak te volgen zoals die tegenwoordig in de 
veiligheidszorg voor andere branches als ‘de maat’ geldt: het maken van een handhavings-

19    Illustratief in dit verband is wellicht ook dat, voor zover wij hebben kunnen nagaan, geen van de aanbevelingen uit de voorgaande editie van dit 
onderzoek in praktijk is gebracht., met uitzondering van één aanbeveling: het doen van nader onderzoek.
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arrangement in partnerschap met de branche. Van verschillende kanten wordt vanuit de branche 
gevraagd om een nauwer contact, een intensievere samenspraak met de (lokale) overheid. 
Het niet daarop ingaan, uit angst negatieve elementen in de kaart te spelen, zou wel eens een 
selff ulfi lling prophecy kunnen zijn. Het wel daarop ingaan zal ongetwijfeld zo nu en dan tot 
teleurstellingen leiden, maar óók de kans geven een beter onderscheid te maken tussen het 
kaf en het koren, en dat koren verder doen opgroeien. 

De escortbranche als rizomatisch fenomeen

De escortbranche bestaat uit een dynamisch samensmelten van klanten op zoek naar intimiteit 
of kick, escorts op zoek naar betere levensomstandigheden, (bij)verdiensten of evengoed een 
kick (soms zelfs lijfsbehoud), ondernemers die denken daar hun geld mee te kunnen verdienen 
en een scala van toeleveranciers en faciliteerders die op hun beurt óók denken hun graantje 
mee te kunnen pikken. De escortbranche blijkt daarbij een in hoge mate bewegelijke, verander-
lijke branche te zijn, die stevige bewegingen vertoont als gevolg van veranderende externe 
omstandigheden. 

De escortbranche zou dus ook gezien kunnen worden als een rizomatisch fenomeen, met de 
daaraan verbonden chaotische netwerklogica. Een (lineaire) aanpak die geen rekening houdt 
met deze logica is gedoemd te mislukken. Zoals een rizoom zich constant op onvoorspelbare 
wijze aanpast, zo zal de escortbranche van aard, vorm, omvang veranderen als reactie op 
veranderende externe prikkels.

Rizoom?

Een rizoom is van oorsprong een begrip uit de plantkunde. Het duidt op een ondergronds 
wortelstelsel, waarvan boven de grond slechts zo nu en dan kleine plantjes of bloemen te zien 
zijn. Zodra een deel van het rizoom wordt beschadigd, worden razendsnel nieuwe aftakkingen 
of verbindingen aangemaakt. Niet te voorspellen is waar en in welke richting. Voor alles wat 
afsterft komt iets nieuws in de plaats, ook al hoeft dat niet noodzakelijkerwijs op dezelfde 
plaats of in dezelfde vorm te zijn. Door toedoen van fi losofen als Deleuze en – in Nederland – 
Ten Bos begint het rizoomconcept ook langzaam maar zeker door te dringen in het denken 
over organiseren of (be)strijden. En blijkt daar zinvol. (Ontleend aan: AL-groep SPL, 2007)

   

Het betekent onder meer, dat de spelers in de branche niet geïsoleerd moeten worden bezien, 
maar juist in hun onderlinge interactie. Bezie de escortbranche vanuit systeemtheoretisch 
perspectief in plaats vanuit de losse onderdelen afzonderlijk: van klant tot escort, van onder-
nemer tot toeleverancier, van lokale faciliteerder tot werver in herkomstlanden.

Het betekent daarnaast, dat een goede afweging moet worden gemaakt ten aanzien van de 
strategie bij het uitvoeren van een aanpak. Wordt getracht in één keer alles te onder controle 
te krijgen, of worden de touwtjes in enkele jaren stap voor stap verder aangetrokken?     

De eerste methode is eerder wel vergeleken met het blazen in de volle asbak (Goderie, 2007). 
De asbak raakt wel leeg, maar het stof dwarrelt overal in de omgeving neer, zonder dat tevoren 
te voorspellen is wáár precies. Er zijn meer dan voldoende signalen aanwezig om te mogen 
veronderstellen dat in de (Amsterdamse) escortbranche de risico’s hiervan groot zijn: de 
belangen om buiten beeld te blijven zijn groot, de alternatieven waaruit gekozen kan worden 
(vooralsnog) legio.

De tweede methode zou de tandpasta-methode genoemd kunnen worden: het met gepaste 
en continue druk wilskrachtig en steeds verdergaand leegdrukken van de tube. Waarbij steeds 
wordt gemonitord of de tube niet barst: dan spettert de tandpasta immers alsnog alle kanten 
uit. Concreet betekent dit een fi rst-things-fi rst-benadering, waarbij éérst de ernstigste uitwas-
sen worden aangepakt, waarna stap voor stap de andere problemen volgen. Het komt ons voor 
dat in de Amsterdamse escortbranche met de laatste methode de meeste – en meest blijvende 
- successen zullen worden geboekt.  
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   Mogelijkheden voor een aanpak

 Leuk om dit alles te weten, zou de lezer na het voorgaande kunnen denken, maar wat betekent 
dit nu concreet voor een aanpak? Daarop gaan wij in dit laatste hoofdstuk in. Daarbij wordt eerst 
gekeken naar de mogelijkheden voor en wenselijkheid van de voorgenomen vergunningsplicht. 
Dat zou immers - volgens de huidige Amsterdamse plannen - de spil van de aanpak moeten zijn 
(paragraaf 10.1.). Vervolgens brengen wij in kaart wat verder nodig en mogelijk is (paragraaf 10.2).  

10.1 Een vergunningsplicht lijkt onafwendbaar
 Volgens de voorstellen ten aanzien van de vergunningsplicht zou deze gaan gelden voor 

escort bedrijven: bedrijven waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof er sprake is van bedrijfs-
matigheid, prostitutie wordt aangeboden die op een andere plaats wordt uitgeoefend. De ver-
gunning kent een aantal bepalingen om controle beter mogelijk te maken (het bedrijf moet ge-
bonden zijn aan een pand), stelt eisen ten aanzien van de ondernemer, geeft beperkingen aan de 
te kiezen locatie (onder meer ter bescherming van het woon- en leefklimaat) en stelt ook voor-
waarden ten aanzien van een zorgvuldige bedrijfsvoering, dit ter bevordering van het welzijn van 
de werkers en het voorkomen van misstanden (concept APV-bepalingen escortbedrijven, 2006).

 Een statement?

 Los van de inhoud van de bepalingen: de vergunningsplicht zal in ieder geval fungeren als een 
bestuurlijk ‘statement’. Een uitspraak dat er grenzen worden gesteld aan het functioneren van 
de escortbranche in Amsterdam. Van de wijze waarop die vergunningsplicht wordt ingevuld zal 
afhangen in hoeverre dat ook door de branche als een serieus te nemen signaal zal worden 
opgevat. Als een signaal dus, dat ook een blijvende doorwerking heeft.

 De vergunningsplicht kan wellicht ook als een ander signaal fungeren: een signaal naar andere 
gemeenten en opsporingsinstanties. Wij hebben in onze gesprekken gemerkt dat het ontbreken 
van zo’n plicht het imago van de gemeente Amsterdam bij een aantal van hen geen goed doet: 
men lijkt soms domweg boos dat in ‘escorthoofdstad’ Amsterdam deze maatregel nog ontbreekt. 

 Het lijkt onverstandig de vergunningsplicht niét door te voeren

 Tijdens ons onderzoek hebben wij gemerkt dat ondernemers zich als het ware wat ‘schrap’ 
zetten voor de naderende vergunningsplicht. Zij zeggen in ieder geval daarop te anticiperen en 
hun zaken wat beter op orde te brengen. De ondernemers die wij spraken, zullen ook allemaal 
proberen voor een vergunning in aanmerking te komen. Alleen al de dreiging van 
de naderende vergunningsplicht lijkt dus een autonome werking te hebben. Wanneer die 
dreiging wegvalt, valt ook een deel van de opgebouwde druk in het veld weg en verliest het 
bestuur geloofwaardigheid. Alleen al om die reden lijkt het doorzetten aan te raden. 

10.2 Maar op wie is de vergunning dan van toepassing?
 Een hamvraag in de discussie over de vergunningsplicht is of deze louter voor bureaus moet 

gelden of ook voor zelfstandige escorts. Het is op die vraag dat wij in deze paragraaf dan ook 
nader in zullen gaan.

10.2.1 Alleen bureaus?
 Voor de betere bureaus lijken de vergunningsvoorwaarden op zich geen probleem. Anders is 

het bij diverse bureaus in het midden en aan de onderkant van de markt. Hier zal bijvoorbeeld 
de noodzakelijke pandgebondenheid (met de daaraan verbonden bepalingen) een bottleneck 
kunnen vormen. Ook is merkbaar dat het van toepassing verklaren van de Wet BIBOB sommige 
mensen wat nerveus maakt.

10
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 In principe lijkt de ontsnapping voor hen simpel: een formele vestiging kiezen in een gemeen-
te buiten Amsterdam waar de vergunningsplicht nog niet bestaat (of waar van handhaving 
daarvan nog geen sprake is). De materiële vestiging in Amsterdam is immers moeilijk te 
bewijzen: het enige wat een escortondernemer in principe nodig heeft om te kunnen 
functioneren is een mobiele telefoon. Een tweede weg die voor de hand ligt – maar wat meer 
risico’s kent – is het maskeren van het bedrijf, bijvoorbeeld door verder nog schijnbaar 
individuele escorts aan te bieden via internet. 

 Zoals eerder aangegeven zal het ‘statement-eff ect’ van de vergunningsplicht er toe leiden dat 
de ondernemers, nog meer dan nu al het geval is, zullen zorgen dat ‘op papier’ in ieder geval 
alles klopt. Of dat er op zichzelf toe leidt dat illegaliteit en misstanden beter worden voor-
komen, kan betwist worden: dit is immers vooral afhankelijk van toezicht en controle. En ook 
nu al is zichtbaar dat ondernemers in toenemende mate hun best doen de zaken in ieder 
geval ‘op papier’ goed te regelen. 

 Een kleine groep aan de onderkant van de markt in gesloten circuits zal vermoedelijke nóg 
voorzichtiger worden dan thans al het geval is, en dus vooral verder ‘duikgedrag’ vertonen.

 Ten slotte is het waarschijnlijk dat het deel van de werkers dat absoluut de anonimiteit niet 
wil verliezen, niet meer kiest voor verbondenheid aan legale bureaus. Er zijn dan verschil-
lende mogelijkheden: de zelfstandige operatie, meer gesloten circuits opzoeken, uitwijken 
naar een andere stad of stoppen. De ervaringen op het vlak van de criminologische 
gelegenheidstheorie maken het waarschijnlijk dat er verplaatsing plaatsvindt, maar dat er 
óók sprake zal zijn van reductie. 

 Overall

 Naar alle waarschijnlijkheid is dus sprake van een combinatie van eff ecten: kwaliteitsverho-
ging, verplaatsing, maskering/duiken, reductie. Tegenover minder illegaliteit en misstanden 
bij de bureaus staat – wanneer deze weg niet wordt afgesloten – dus waarschijnlijk een groter 
‘zwart’ circuit. Een inschatting van de verhoudingen hiertussen is nauwelijks te geven, veel 
zal daarbij afhangen van de mate waarin en manier waarop noodzakelijke fl ankerende 
maatregelen worden ingevuld, zoals toezicht en controle. 

 In feite versterkt de maatregel de nu al bestaande trends: kwaliteitsverbetering aan de 
bovenkant van de markt en een beweging naar meer zelfstandigen ten nadele van de 
bureaus, maar vooral ook ten nadele van het mogelijke zicht op de werkers. Verder is sprake 
van een positief te waarderen signaal aan de samenleving, dat echter zal kunnen omslaan in 
een negatief signaal als blijkt dat de maatregel adequate opvolging ontbeert en/of averechtse 
eff ecten sorteert.

10.2.2 Bureaus én zelfstandigen
 Deze variant voorkomt in theorie een ‘vlucht’ van werkers vanuit bureaus naar de zelfstandig-

heid. Maar tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met een vlucht van de ‘openlijke 
zelfstandigheid’ naar gemaskeerd werken. Daarmee raken de zelfstandigen dan (nog) verder 
uit het zicht.  

 De vergunningsplicht voor zelfstandigen wordt door met name goed geëmancipeerde 
zelfstandige werkers erg gevreesd. Men is zeer beducht voor verlies van (zeker sociale) 
anonimiteit als gevolg van vergunningsverlening. Maar er zijn ook de nodige werkers die er 
hun schouders over ophalen, er vanuit gaand dat het toch niet te achterhalen is dat zij aan 
het werk zijn. Zij denken ook dan nog prima zónder vergunning kunnen blijven opereren. 
De algemene inschatting is dan ook dat zelfstandigen op grote schaal de vergunningsplicht 
zullen ontduiken en veilige wegen zullen zoeken om tóch klanten te vinden.  
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10.2.3 Een variant: het prostitutiepasje 
 De hierboven gegeven varianten hebben beide hun voor- en nadelen. Daarom in het onder-

staande nog een tussenvariant. 

 Stel dat een ‘prostitutiepasje’ wordt geïntroduceerd dat vooral gericht is op de wérkers*. Een 
pasje, dat verstrekt wordt na controle van identiteitspapieren  (leeftijd, illegaliteit), zelfstandig 
ondernemerschap (waar nodig) en algehele indruk (zijn er indicaties voor dwang of drang?). 
Het pasje is zó opgezet dat enerzijds de privacy van de werker voor bijvoorbeeld de klant 
beschermd is, maar anderzijds uitwisseling van (c.q. handel in) pasjes niet mogelijk is21. Het 
pasje wordt uitgegeven door een instantie waarbij de anonimiteit van de werker absoluut is 
gegarandeerd (óók voor andere instanties!) en moet jaarlijks worden verlengd.

 Bureaus worden vanaf dat moment waar het gaat om identiteit, illegaliteit en leeftijd van de 
werkers alleen nog ‘afgerekend’ op het feit of hun werkers beschikken over het pasje. Ook bij 
‘hotelcontroles’ van controlerende instanties is nog slechts één aspect te controleren: beschikt 
de werker over de pas. Met hotels wordt een convenant gesloten dat alleen nog pashoudende 
escorts worden toegelaten, de kans van slagen daarvan achten wij hoog. Een publiekscam-
pagne is denkbaar, waarin ook potentiële klanten wordt gevraagd - ook uit veiligheidsover-
wegingen - altijd het pasje te vragen. Dit zal bij slechts een beperkt deel aanslaan, maar alle 
beetjes helpen. Deze werkwijze brengt overigens ook (voor diegenen die voorstander zijn van 
zo’n maatregel) een realistischer strafbaarstelling van klanten dichterbij: klanten van escorts 
zijn niet strafbaar per se, zij zijn strafbaar wanneer zij gebruikmaken van de diensten van een 
escort die niet over een pasje beschikt. 

 Wij hebben signalen dat een dergelijke werkwijze bij bijvoorbeeld veel buitenlandse vrouwe-
lijke escorts niet op grote bezwaren hoeft te rekenen. Anders is het wellicht nog steeds voor 
escorts die hier sociaal veel te verliezen hebben wanneer hun werk bekend wordt. Het is goed 
denkbaar dat zelfs de weg naar een pasjes-uitgevende instantie voor sommigen van hen een 
brug te ver is. Dan is het nog een mogelijkheid pasjes uit te geven via vergunde bureaus voor 
werkers die via hen werkzaam zijn. De uitgifte dient dan nog steeds wel door een medewerker 
van de uitgevende instantie gesuperviseerd te worden. Daarnaast wordt een extra drempel 
ingebouwd tot toetreding in dit vak, een extra moment van nadenken wellicht. Het systeem 
werpt tevens een extra drempel op voor de ‘trekvogels’ en ‘visiting bureaus’, die nu nog elke 
vergunnings- en controledans ontspringen.

 

Overweging: een aangepaste leeftijdsgrens?

Zeker onder de buitenlandse, vrouwelijke escorts die via bureaus actief zijn, is de leeftijd relatief 
laag: de groep 18-20 jarigen is hier groot. De vraag dringt zich op in hoeverre dit eigenlijk 
wenselijk is vanuit het oogpunt van vrijwilligheid, bewuste keuze, autonomie, zelfredzaamheid. 
Mag verwacht worden dat de gemiddelde 18- of 19-jarige voldoende overziet waarin hij of zij 
zich begeeft en dat hij of zij zich ook adequaat in deze sector staande kan houden? Of recht-
vaardigt het bijzondere karakter van dit werk bijvoorbeeld een minimumleeftijdsgrens van 21? 
Een minimumgrens die in Nederland bijvoorbeeld alleen al gehanteerd wordt voor het mogen 
besturen van een wat zwaardere motorfi ets, juist om gevaren te voorkomen. En om met 0,5 
promille alcohol achter het stuur te mogen zitten geldt tegenwoordig al de grens van 24 jaar... 
Een belangrijk tégenargument is natuurlijk (onder meer) dat elke nieuwe grens weer zijn eigen 
verborgen circuit schept. 

 Het is niet ondenkbaar aan het pasje extra voordelen te verbinden. Een ziektekostenverzeke-
ring? Of is het verzekerd zijn een eis bij de aanvraag? Eenvoudige toegang tot periodieke 
gezondheidscontroles dan?

 *      De juridische haalbaarheid hiervan laten we graag over aan juristen.
21        Een combinatie die nog lastig vorm te geven zal zijn. Een levendige ruilhandel in de pasjes zal echter voorkomen moeten worden, dit zal immers weer een 

geheel eigen probleem opleveren.
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 Onontkoombaar is dat ook in het geval van de prostitutiepas nog steeds werkers liever de 
rafelranden van de markt opzoeken om daar onzichtbaar hun werk te doen.

10.3 Aanvullende en/of alternatieve strategieën
Welk variant voor de vergunningsverlening ook wordt gekozen: elk zal zijn eigen sterkten en 
zwakten hebben. En in ieder geval lijkt duidelijk dat vergunningsverlening alléén niet het 
gewenste resultaat zal hebben. Aanvullende maatregelen zijn dus nodig. In het onderstaande 
hiervoor een aantal mogelijkheden.

Toezicht op basis van risico-indicatoren

Vergunningsverlening zal alleen succesvol zijn als deze omgeven wordt met toezicht en 
handhaving. Dat toezicht kan at random zijn, periodiek, maar ook ‘gefocust’ aan de hand van 
op te stellen risicoprofi elen. In de loop van het onderzoek kwamen wij tot de conclusie dat 
het nú al mogelijk is om op basis van eenvoudige bronnen risicoprofi elen voor bureaus op 
te stellen.  

Met behulp van de score op de indicatoren tarief, indruk website, recensies op gebruikerssites, 
‘intelligence’ in het veld en eerdere strafrechtelijke ervaringen wordt al snel zichtbaar waar zich 
risico’s bevinden en waar de kans hierop minder is, zo bleek ook uit een kleine proef tijdens ons 
onderzoek.

De mate van toezicht wordt aangepast aan het risicoprofi el: bureaus met een hoog profi el 
ondervinden zeer nauwlettend en frequent toezicht, bureaus met een laag profi el zeer weinig 
(bijv. alleen periodiek steekproefsgewijs). Goed uitgevoerd zal dit zonder twijfel leiden tot 
minder bureaus met een hoog risicoprofi el.

Beïnvloeding van de prijsstelling   

De prijs in de (vrouwen)branche staat onder druk, de onderkant tiert weliger dan de bovenkant. 
En er is dus zoals eerder opgemerkt een cesuur ergens in de buurt van de 125 euro. Daarboven 
kan in principe aan alle vereisten kan worden voldaan (redelijke betaling escorts, belasting-
afdracht, dekken overhead),  daaronder wordt de kans daarop snel kleiner. Maar ook is een 
invloed van de prijsdruk op de positie van de escorts geconstateerd. Er is dus een belang om 
de neerwaartse prijsbeweging om te keren in een opwaartse. Naar onze mening zijn daar zeker 
mogelijkheden voor. 

Maak in de branche breeduit bekend dat een tarief van beneden de circa 125 euro per uur voor 
een bureau als suspect wordt gezien. Bureaus die beneden dit tarief aanbieden, kunnen dus op 
extra aandacht rekenen. Deze aandacht moet dan ook daadwerkelijk gegeven worden, in de 
vorm van frequente en stringente controles. Tegelijkertijd wordt met een goede campagne 
onder potentiële klanten diezelfde cesuur bekend gemaakt. Hoe lager het tarief, hoe groter de 
kans is dat het slecht is gesteld met de escort (in de zin van uitbuiting). Maak klanten bewust 
van – en medeverantwoordelijk voor - de consequenties van de lage prijs!

Verwacht mag worden dat deze strategie een eigen dynamiek op gang brengt. Ten eerste 
zullen ondernemers hun prijsstelling in de gewenste richting gaan bewegen. De kans bestaat 
dat de ondernemers daardoor ook wat meer de ruimte zullen voelen om normaal aan hun 
verplichtingen te voldoen, voor zover daar natuurlijk nog geen sprake van was. In ieder geval 
kan een hoger tarief ook een beweging bij de escorts op gang brengen om een ‘normaal’ tarief 
voor hun diensten te krijgen. Bij hogere prijzen zal ook de prijs/kwaliteitsafweging bij klanten 
anders gaan uitvallen: zij zullen – wanneer de prijsstelling toch inmiddels niet veel meer 
verschilt – vaker het kwalitatief hogere aanbod nemen. De beweging is daarmee dus ook ten 
faveure van de ‘betere’ ondernemers.     
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Allianties bouwen

Op het belang van het aangaan van allianties met de ‘goedwillende’ ondernemers in de 
branche is in het voorgaande hoofdstuk al ingegaan. Ook andere allianties zien wij echter als 
haalbaar. Wij zien zeker nog ruimte om klanten op een intensievere, bredere manier mede-
verantwoordelijk te maken voor (de aanpak van) misstanden dan nu nog het geval is. En 
waarom zou ook niet een campagne gericht kunnen worden op bijvoorbeeld specifi ek 
taxichauff eurs (waarbij zij nog eens extra worden gewezen op signalen die bijvoorbeeld op 
dwang of drang kunnen duiden, met daaraan gekoppeld duidelijke handelingsalternatieven, 
zoals een anoniem telefoonnummer).  Met de eerdere campagne van Meld Misdaad Anoniem 
is natuurlijk al een stap in deze richting gezet, maar naar onze mening kan een intensievere, 
structurele lokale campagne hieraan nog steeds veel toevoegen. 

Emancipatie/zelfredzaamheid ondersteunen

Enige tijd geleden werd in Amsterdam gepleit voor het geven van een startsubsidie aan 
prostitu(é)es. Het voorstel ontmoette veel onbegrip of soms regelrechte hoon. Ook wij konden 
ons er weinig bij voorstellen. Dat laat onverlet dat de áchter het voorstel liggende gedachte-
gang (ook) op basis van het nu voorliggende onderzoek als legitiem kan worden gezien. 
Zeggen dat die startsubsidie er moet komen zullen wij niet. Dat staat naar onze mening 
vooralsnog op te gespannen voet met het denken over prostitutie in de samenleving, daar-
naast zien wij een groot aantal praktische problemen. Maar… een actievere, gerichtere bijdrage 
aan het op éigen kracht kunnen uitvoeren van de escortwerkzaamheden als zelfstandige is wel 
zinvol. Het kan de verdere ontwikkeling van het emancipatieproces versnellen, zoals wij dat nu 
ook heel voorzichtig menen waar te nemen bij de nu kwetsbaarste groep, de Roemeense 
escorts. Het verkleint daarmee vooral ook de kans dat zij ‘als vanzelf’ in handen gedreven 
worden (of blijven) van schimmige profi teurs om hen heen. In lijn daarmee zien wij dat in en 
rond het veld een behoefte bestaat aan meer – en vooral ook beter op de huidige doelgroepen 
toegesneden – voorlichting en hulpverlening.  

Aanscherpen van de eisen aan (en controle op) adverteerders

De doorwerking van de afspraken ten aanzien van adverteren is nu nog relatief beperkt. 
Zij gelden immers niet voor alle media en het toezicht op de naleving van de afspraken lijkt 
eveneens nog voor verbetering vatbaar. Kortom, op dit gebied is dus zeker nog winst te 
behalen. 

Intensivering van opsporing

Eerder wezen wij op de discrepantie tussen de omvang en consistentie van de signalen over 
misstanden die wij opvingen in het veld en de door ons waargenomen opsporingsactiviteiten 
van de afgelopen jaren. Een intensivering lijkt inmiddels zichtbaar, naar onze mening is echter 
een forse intensivering gerechtvaardigd om de nu kennelijk al enige jaren bestaande mis-
standen op het vlak van mensenhandel, drang en dwang aan te pakken. 

Brancheregie?

Opsporen alléén lijkt ons onvoldoende. Proactief toezicht lijkt minstens zo belangrijk. 
Maar daarvoor is, zo blijkt uit dit onderzoek, geen tijd en capaciteit.  

De regiopolitie Amsterdam-Amstelland kent al jaren – en met veel succes – zijn buurtregisseurs, 
die de zogenaamde ‘nabijpolitie’-zorg in een buurt vormgeven. Een projectgroep onder leiding 
de Amsterdamse korpschef Bernard Welten constateerde onlangs echter terecht dat voor de 
politiezorg de geografi sche invalshoek alléén niet meer toereikend is. De politiezorg moet 
ook meer toegesneden worden op netwerken en ‘community’s’ (Raad van Hoofdcommis-
sarissen, 2005). 

De Amsterdamse escortbranche is het schoolvoorbeeld van een ‘community’ die om een 
netwerkgerichte politiezorg vraagt. Om ‘brancheregie’, als het ware, als de variant op buurt-
regie. Aanwezig zijn, kennen en gekend worden, antenne zijn. Een uitgelezen mogelijkheid 
dus om het door Welten bepleite ‘policing of communities’ eens in praktijk te brengen. 
Niet omdat het nieuw is, maar omdat het eff ect verbazingwekkend groot zal zijn.  
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Tegenhouden

Ook met het politie-instrument Tegenhouden kan in de escortbranche veel worden gewonnen. 
Het gaat hierbij in feite om de politiële tegenhanger van de integrale veiligheidszorg, maar dan 
met enkele toevoegingen, waaronder die van het begrip ‘verstoren’. Dat laatste is het onderne-
men van zodanige tegenmaatregelen, dat bepaald illegaal gedrag geen doorgang kan vinden 
óf dat de lol daar snel vanaf gaat. 

De politie Amsterdam-Amstelland bedacht bijvoorbeeld de gsm-bom, waarmee gestolen gsm’s 
verder in feite waardeloos worden. De politie Brabant-Zuidoost zette een vergelijkbaar middel 
in, het fax-bombardement, om 06-nummers van onvergunde escortaanbieders te blokkeren. 

Naar onze mening biedt de denklijn achter tegenhouden nog voldoende aanknopingspunten 
om nu nog als onoverkomelijk ervaren knelpunten in de regulering van de escortbranche het 
hoofd te kunnen bieden. Uit tactische overwegingen hebben wij deze verder niet in de 
rapportage opgenomen. 
 
Verbetering van de informatiepositie

Zoals ook al in de voorgaande editie van dit onderzoek aangegeven, staat of valt een goede 
aanpak met een doorlopende monitoring van de branche. Deze dient ook de input te genere-
ren voor gericht toezicht en handhaving. Gelet op de verregaande rol van internet in de 
branche en de maskeringsmogelijkheden die internet biedt, lijkt de toepassing van geavan-
ceerde zoeksystemen ons daarbij wenselijk. 

10.4 Pleidooi voor een brede, maar ook snelle aanpak
Alle mogelijkheden overziend, zijn wij van mening dat de beste resultaten behaald kunnen 
worden met een mix van de hierboven aangegeven interventies, waarvan vergunnings-
verlening inhoudelijk gezien zeker niet de belangrijkste is. Wel onderstrepen wij nogmaals 
de symboolwerking die van een – goed ingebedde – vergunningsverlening uitgaat. 

Het zou echter jammer zijn als met de intensivering van de aanpak van dwang, drang en 
mensenhandel wordt gewacht tot de complete aanpak is geformuleerd. Voor de aanpak 
hiervan is bijvoorbeeld de totstandkoming van de vergunningsplicht nauwelijks relevant. 
Nu reeds zijn maatregelen mogelijk en wenselijk. Suggesties hiervoor zijn door ons onder 
meer in de sfeer van Tegenhouden gegeven.

Het is onze overtuiging dat hiermee alle mogelijkheden voorhanden zijn om op relatief 
korte termijn tot een aanzienlijke verbetering van de situatie in de escortbranche te komen. 
De sleutelfactor is bereidheid. Wij kunnen ons niet voorstellen dat die ontbreekt.  
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 Bijlage I  -  verantwoording onderzoek

1. Uitgangspunten voor het onderzoek

De ervaringen uit de eerdere editie van het onderzoek leerden al dat het uitvoeren van 
onderzoek in deze branche niet zonder hindernissen en beperkingen is. Van collega-
onderzoekers die later onderzoek in de prostitutiebranche uitvoerden, leerden wij boven-
dien dat de uitgangssituatie voor onderzoek in de jaren na ons eerdere onderzoek er zeker 
niet beter op was geworden. Zo vernamen wij van Goderie bijvoorbeeld22, dat zij de situatie 
tussen 2002 (waarin zij een uitvoerig onderzoek naar prostitutie uitvoerde) en 2006 (waarin 
zij de illegale prostitutie in Rotterdam onderzocht) aanmerkelijk harder vond geworden. Van 
Korf leerden wij – aan de hand van zijn ervaringen uit 2004 - dat de waarneembaarheid van 
sommige vormen van prostitutie in meer gesloten circuits inmiddels als zeer gering moest 
worden geacht. 

Al met al redenen genoeg om voorzichtig te werk te gaan. In het navolgende enkele van de 
belangrijkste uitgangspunten die wij daarbij hebben gehanteerd.  

 
De inverse relatie tussen beleidsrelevantie en zichtbaarheid

‘Het onzichtbare wil graag onzichtbaar blijven’, zo gaven wij eerder in deze rapportage al aan. 
Maar verwacht mag worden dat juist de meest onzichtbare kant - vanuit de optiek van het 
voorkomen van misstanden - het meest beleidsrelevant is. Ook in de eerdere editie van dit 
onderzoek merkten wij al dat de best waarneembare delen van de branche hun zaken meestal 
het best op orde hadden, de minst toegankelijke het slechtst. 

Vele bronnen beschikbaar, maar weinig ‘harde’

Veel bronnen zijn denkbaar om te benutten, maar weinig daarvan kennen een goede mate 
van ‘hardheid’. Recent, betrouwbaar onderzoek naar de escortbranche is vrijwel non-existent, 
wel is in meer algemeen onderzoek naar prostitutie de escortbranche als het ware ‘meege-
nomen’. Helaas bestaat er ook (nog!) niet zoiets als een ‘register van geaccrediteerde bureaus 
en escorts’, waar wij te rade konden gaan. Alles overziend konden wij putten uit een vijftal 
typen bronnen:
 

1. open bronnen (zoals internet, kranten en gidsen, KvK-bestanden, literatuur)
2.  professionals om de branche heen (in bestuur, opsporingsinstanties, hulpverlening, 

belangenorganisaties)
3.  de branche zelf (ondernemers, werkenden, toeleveranciers – zoals taxichauff eurs -, 

belangenorganisaties)
4. afnemers (directe afnemers, dus klanten, maar ook indirecte, zoals hotelportiers)
5. literatuur en wetenschap(pers)

Starthypothese: geen enkele bron heeft of geeft een betrouwbaar beeld 

Een groot aantal verschillende personen of bronnen was dus in eerste aanleg denkbaar om  uit 
te putten. Met name waar het ging om informatie die wij zouden verkrijgen van personen, was 
onze aanname dat deze vrijwel altijd een relatief forse vertekening zou hebben, als gevolg van 
de navolgende factoren:

De functie van waaruit een persoon contact heeft met de branche. Die leidt bijna per defi nitie 
tot een vertekening van wát en hóe wordt waargenomen. De hulpverlener ziet vooral de 
probleemgevallen, de politieman de strafbare feiten, de escort een handvol ondernemers en 
klanten. Dit probleem is overigens inherent aan dit soort kwalitatief onderzoek.

BI

22    Telefonisch onderhoud
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Verschillen in belangen: wij gingen er vanuit dat veel van onze respondenten, zéker die respon-
denten die afkomstig waren uit de branche zelf, grote belangen hadden en hebben bij het 
creëren van een positiever beeld van de branche – en in ieder geval van hun eigen positie en 
functioneren daarin – dan gerechtvaardigd is. Voor zover wij konden nagaan was hier bij de 
uitvoering van het onderzoek inderdaad sprake van.

Verschillen in paradigma: kijkt iemand bijvoorbeeld vanuit het ‘sex as labour’ of het ‘sex as 
slavery’ paradigma? Kijkt iemand moralistisch of pragmatisch naar de branche? Dat zou heel 
verschillende waarnemingen van dezelfde fenomenen kunnen opleveren. Wij hielden bij 
aanvang van het onderzoek rekening met grote verschillen op dit vlak, in de praktijk (b)leken 
deze minder groot dan verwacht.

Geruchtenvorming oftewel de ‘broodjeaapverhalen’. Ook Goderie c.s. bijvoorbeeld constateren dat 
de prostitutiebranche bij uitstek een branche is waar de broodjes aap welig tieren (Goderie et al. 2006). 

Multibronnenaanpak dus noodzakelijk

Gelet op het bovenstaande hebben wij gekozen voor een zogenaamde multimethoden- en 
multibronnenaanpak. Informatie is verzameld uit zoveel mogelijk verschillende bronnen, wat 
uiteindelijk de mogelijkheid biedt van een virtuele triangulatie (driehoeksmeting) van het te 
onderzoeken veld. 

Het toepassen van verschillende methoden en technieken en het gebruiken van verschillende 
bronnen heeft tot doel de interne validiteit te vergroten. Daarbij worden de beelden en 
conclusies die uit de ene bron zijn verkregen getoetst aan de beelden en conclusies uit een 
andere bron. Pas wanneer uit meerdere bronnen ondersteuning is verkregen, wordt een beeld 
of conclusie als plausibel verondersteld. Zo kan uiteindelijk, ondanks de te verwachten 
hindernissen, toch een bruikbaar beeld van de werkelijkheid worden geschetst. 

In lijn daarmee: één bewijs is géén bewijs

Ook op microniveau is een vergelijkbare werkwijze gevolgd. Analoog aan het bekende 
adagium uit het strafrecht (i.c. strafvordering) is de stelling ‘één bewijs is geen bewijs’ gehan-
teerd, een criterium dat onlangs ook nog door Goderie c.s. in hun onderzoek naar de Rotter-
damse illegale prostitutie is gehanteerd onder het vergelijkbare motto ‘één bron is géén bron’.  
  
Ter versterking: werken van buiten naar binnen

Om het beoogde eff ect nog verder te versterken is ten slotte nog ‘van buiten naar binnen’ 
gewerkt. Gestart is met het in kaart brengen van zoveel mogelijk gegevens uit de ‘open 
bronnen’. Op basis hiervan zijn de gesprekken met de professionals om de branche gevoerd 
en daarna pas zijn de gesprekken en verkenningen in de branche zelf gehouden. 

Gestart is dus met de meest toegankelijke bronnen; geëindigd is met de bronnen die tevoren 
als het minst toegankelijk werden beschouwd. Ook binnen de branche zelf is nog eens op een 
vergelijkbare manier gewerkt: hier is als het ware van boven naar beneden gewerkt (van hoog 
in de markt naar laag in de markt). Eerder was immers al gebleken dat er een aanmerkelijk 
verschil in toegankelijkheid is, samenhangend  met de marktpositie. 

De gedachte achter deze volgorde was dat het eenvoudiger zou zijn informatie te verkrijgen 
uit geslotener bronnen op het moment dat het onze gesprekspartners duidelijk werd dat wij 
beslagen ten ijs kwamen, hun wereld (en hun positie) begrepen en wij ons (dus) niet met een 
kluitje in het riet lieten sturen. Deze werkwijze werkte meerdere malen  voortreff elijk.   
   
Vertrouwen en anonimiteit

Zeker waar het gaat om het veldwerk in de binnenste ring, de branche zelf, bleek vertrouwen een 
belangrijke factor in de informatie-inwinning. Een belangrijk deel van de gesprekken kwam tot 
stand door te werken via de sneeuwbalmethode, waarbij de ene respondent al dan niet expliciet 
doorverwijst naar een volgende respondent en waarbij soms ook introductie plaatsvond. Soms 
vonden met één en dezelfde respondent meerdere gesprekken plaats; het informatiegehalte nam 
gedurende deze vervolggesprekken – als gevolg van het toenemende vertrouwen - navenant toe.
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Verder was anonimiteit gewaarborgd. Zo zijn de gespreksverslagen niet toegankelijk voor 
anderen dan de leden van het onderzoeksteam. Desalniettemin werden de gespreksverslagen 
ook niet voorzien van namen, maar van nummers. Nooit werden daarin namen van anderen 
weergegeven, ook al werden deze soms wel genoemd. 

Veiligheid

De hierboven geschetste werkwijze diende óók ter bescherming van onze eigen veiligheid en 
die van anderen. Tevoren is nadrukkelijk met de opdrachtgever afgesproken dat deze géén tot 
personen herleidbare informatie afkomstig uit de gesprekken zal ontvangen. Wel werd de 
afspraak gemaakt dat wanneer de onderzoekers zéér ernstige strafbare feiten zouden tegen-
komen (bijvoorbeeld een acuut en fl agrant geval van mensenhandel of bijvoorbeeld een 
levensdelict), deze zouden worden gemeld, hetgeen dan overigens ook meteen het einde van 
het onderzoek zou betekenen.  

In de praktijk heeft deze laatste situatie zich niet voorgedaan. Wel zijn wij, zoals dat heet, ‘op 
het randje’ geweest. Al vrij vroeg tijdens het veldwerk in de binnenste ring stuitten wij op forse 
signalen ten aanzien van mensenhandel. Nog voordat wij konden onderzoeken in hoeverre 
deze serieus genomen moesten worden, werd ons door een toeval en via-via te verstaan 
gegeven dat wij een opsporingsonderzoek van de Nationale Recherche voor de voeten 
dreigden te lopen. Om noch anderen, noch ons eigen onderzoek in gevaar te brengen, hebben 
wij daarop onze activiteiten in het veld gestaakt, totdat wij – overigens uit de media – vernamen 
dat arrestaties hadden plaatsgevonden. Om elke kans op verwarring van ons onderzoek met dat 
van de Nationale Recherche uit te sluiten, hebben wij toen ook nog enige tijd gewacht alvorens 
ons veldwerk te hervatten.  

2. Verantwoording werkmethoden

Literatuurstudie

Een lijst van geraadpleegde literatuur is weergegeven achterin dit rapport. Als cesuur voor de te 
raadplegen literatuur hebben wij het jaar 2000 genomen, eerdere literatuur was immers reeds 
opgenomen in de eerdere versie van dit rapport. Wij noteerden een 120-tal serieuze publicaties 
over prostitutie (en daarmee samenhangende verschijnselen) vanaf het genoemde jaar. Vrijwel 
niets daarvan had direct betrekking op escort.

Inventarisatie (andere) open bronnen

Een scala van open bronnen werd benut voor - vooral - het verkrijgen van een overzicht van 
escortaanbieders in Amsterdam. Dat betrof met name gedrukte media (kranten en andere 
periodieken; bedrijvengidsen; algemene toeristengidsen; gaymedia; seksgidsen), internet 
(zoekmachines; algemene verkoopsites; bedrijvenzoekmachines; escort-, prostitutie- en 
gayportals; chatboxen; gebruikerssites), handelsregister Kamer van Koophandel.

Het verkrijgen van een werkbaar overzicht van de verschillende aanbieders bleek een veel 
tijdrovender en complexere aangelegenheid dan tevoren was ingeschat. In feite zijn de 
werkzaamheden in dit kader gedurende de gehele looptijd van het onderzoek voortgezet; 
de hiervoor in het kader van het onderzoek vooraf geraamde tijd is vele malen overschreden.

Interviews

Een overzicht van gesprekspartners is gegeven in bijlage II, een voorbeeld van de gebruikte 
itemlijst in bijlage III. In totaal zijn uiteindelijk een honderdtal gesprekken gevoerd met:

1.  professionals uit brancheorganisaties, hulpverlening, belangenorganisaties, opsporing 
(30, zie bijlage II)

2.  escortondernemers (16 uitgebreide, persoonlijke, soms herhaalde gesprekken, aangevuld 
met een aantal kortere telefoongesprekken)

3.  escorts (ca. 25, waarvan 16 via uitgebreide persoonlijke interviews24, verder via internet-
conversaties met e-mail, chatboxen, webcam)

24     Net als bij de voorgaande editie van het onderzoek hebben de uitgebreide interviews met escorts soms plaats gehad op basis van een vergoeding voor de 
inkomstenderving die zij als gevolg van het meewerken aan het interview zouden kunnen hebben. Deze varieerde van 50 tot 100 euro.
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4.  vele toeleveranciers of ‘zijdelings betrokkenen’ (hotelportiers, horecawerkers, taxichauf-
feurs en dergelijke, meest via korte zgn. straatgesprekken, in een enkel geval ook via een 
uitgebreider interview) 

5. diverse wetenschappers en onderzoekers
6.  een tiental klanten (waarvan 1 zeer uitgebreid interview, 2 kortere interviews, verder  via 

chatboxen en straatgesprekken)

De gemiddelde duur van een persoonlijk interview bedroeg zo’n anderhalf uur. Soms echter 
besloegen gesprekken – met name met betrokkenen uit de branche - een hele avond. De 
zogenaamde straatgesprekken varieerden van enkele minuten tot circa een kwartier.

Gesprekken in Roemenië

Uit het onderzoek komt naar voren dat sprake is van een relatief hoog aandeel Roemeense 
mannen en vrouwen in de Amsterdamse escort. Daarom is ook een gelegenheid benut om in 
Roemenië gesprekken te voeren met Roemeense hulpverleners en vertegenwoordigers van 
relevante opsporingsorganisaties aldaar, evenals met de Nederlandse politieliaison in Boekarest.

Verkenningen van subsectoren

Bijzondere verkenningen hebben verder plaatsgehad van de mogelijke aanwezigheid van 
escort in meer gesloten circuits in (de Afrikaanse gemeenschappen in) Amsterdam Zuidoost 
en in etnische horeca in Amsterdam. In dat kader hebben gesprekken, observaties en 
internet conversaties plaatsgehad. Ook werd een e-mail-bevraging van alle Amsterdamse 
buurt regisseurs van de politie Amsterdam-Amstelland uitgevoerd. 

Periode van uitvoering

Het onderzoek is gestart in september 2006 en afgerond in september 2007.  
  

3 Begeleidingscommissie

Het onderzoek werd uitgevoerd onder supervisie van een begeleidingscommissie, de facto 
de Amsterdamse subdriehoek zeden. De samenstelling hiervan is weergegeven in bijlage III. 

Een zestal bijeenkomsten vond plaats, twee bij de start om de onderzoeksopzet te bepalen en 
te verfi jnen, twee met tussentijdse resultaten ‘tijdens de rit’, alsmede twee  bijeenkomsten rond 
de (concept)rapportage. Verder heeft veelvuldig tussentijds contact plaatsgehad met enkele 
individuele leden van de begeleidingscommissie
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 Bijlage II  -  lijst van gesprekspartners

 Professionals rond de branche
1 D. Brossen, Recherche Regiopolitie Zaanstreek-Waterland
2 M. de Cock, Directeur Stichting Tegen Vrouwenhandel (STV), Amersfoort
3 M. van der Brugge, Afdeling Zeden, Politie Haaglanden
4  H. Driessen, Maatschappelijk werker Afdeling Vrouwenhandel, Vrouwenopvang 

De Roggeveen, HVO-Querido, Amsterdam
5 H. Van Ee, Divisie Recherche Koninklijke Marechaussee Schiphol
6  H. van Gelder, (eerder) Teamleider Commerciële Zeden/ (nu) Projectcoördinator 

Mensen handel, Regiopolitie Amsterdam-Amstelland
7  D. Geritz, Buurtregisseur Regiopolitie Amsterdam-Amstelland
8  T. van der Helm, Vertrouwensvrouw GGD Amsterdam 
9  Dhr Hermens, Projectleider prostitutie, Politie Eindhoven
10  Dhr Heijnen, Prostitutie Controle Team, Politie Eindhoven
11  S. Hoff , La Strada International, Amsterdam
12  D. Koster, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM)
13  J. Korf, Bongers Instituut, Amsterdam
14  R. Leendertse & B. de Louwere, Maatschappelijk Werkers Boysproject Stichting 

De Regenboog-AMOC
15  D. Licsandru, president van National Agency Against Traffi  cking in Persons, Roemenië
16  E. van der Lugt, SIOD, Ministerie van VROM
17  H. Maasdam, Liaison Offi  cer KLPD (Zwaar Georganiseerde Criminaliteit) voor de regio 

 Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Moldavië
18  M. Majoor, Prostitutie Informatie Centrum (PIC), Amsterdam
19  M. Patist, Hoofd Bureau Veiligheid Gemeente Haarlem
20  H. Persant Snoep, Vereniging van Eigenaren Relaxbedrijven (VER)
21  I. Punt, coördinator maatschappelijk werk, Scharlaken Koord
22  L. Repertur, Transact 
23  M. Schuurink, Afdeling Zeden, Politie Haaglanden
24  B. Soels, Projectleider Project Spirit, Vreemdelingendienst Regiopolitie 

Amsterdam-Amstelland
25  G.M. Soian, ADPARE (opvang slachtoff ers van mensenhandel), Boekarest
26  J. Tudor & G. Diara, Inspecteurs van Politie, Boekarest, Roemenië
27  Team mensenhandel Regiopolitie Kennemerland 
28  H. Werson, expert Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM),

KLPD, Dienst Nationale Recherche Noord en Oost Nederland, Zwolle
29  I. van Wezenbeek, Rutgers/Nisso Groep
30  M. Wijers, zelfstandig onderzoeker, Utrecht

Ondernemers, escorts, klanten, anderen

Deze gesprekken zijn alle gevoerd op basis van anonimiteit. Vermeld worden dus alleen de aantallen.

BII

type totaal VvM MvM Trans MvM

ondernemers 16 (uitgebreid)  11 uitgebreid  
 (+ 5 kort) (+5 in kortere  5 0 0
  telefoon-gesprekken)
escorts 17 uitgebreid 8 uitgebreid 5 2 2 (+ ca. 10 kort)  (+ ca. 10 via chats en mail)
klanten 3 interviews 2 (+ straatgesprekken) 1 (+ chats) 0 0 (+ ca. 10 kort )  
overig  ca. 40
(hotelportiers, taxichauff eurs,
snorders, horecapersoneel, etc. 
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 Bijlage III  -  samenstelling begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie voor dit onderzoek bestond uit de Amsterdamse subdriehoek zeden, 
met als leden:
 
•   Emerentia Meijburg (gemeente Amsterdam, directie OOV)
•   Anne-Claire Köbben (gemeente Amsterdam, directie OOV)
•   Karen Nieuwenhuis (gemeente Amsterdam, directie OOV)
•   Chiu Man (Politie Amsterdam-Amstelland)
•   Harold van Gelder (Politie Amsterdam-Amstelland)
•   Jolanda de Boer (Parket Amsterdam)
•   Janette Kouwenhoven (Parket Amsterdam)
•   Angela Morsink (Parket Amsterdam)
•   Cor Kwakman (Parket Amsterdam) 

BIII
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 Bijlage IV -  basis-itemlijst/interviewleidraad

 

BIV

bevordering reguliere bedrijfstak

wenselijke maatregelen toekomst
gesprekspartner

omvang branche

typen bureaus

bedrijfsvoering

exploitanten/
verwevenheid

werving

klanten

gevolgen diverse overheidsmaatregelen

misstanden

huidige toezichtsvormen?

escorts

voorkoming misstanden

beoordeling effecten APV

opheffing bordeelverbod

Thamesweg

functie, organistie

expertise/ervaring

geef eens een typering van 

de escortwereld in Amsterdam

aantal organisaties escort in Amsterdam

matrix

trends

typologie spontaan

typologie exploitanten

wie zijn de hotspots?

‘carrière’

risicotypen?

verwevenheid met andere branches

verwevenheid met elkaar

typologie geholpen

getallen

trends

waar zitten de risico’s

vestiging

organisatiestructuur

werkwijze/bezetting

financieel

hoe, belangrijkste kanalen

trends?

wat is vooral belangrijk in werving?

zijn de foto’s op sites echt?

zijn de zijn werkers achter betaalnrs. echt?

typologie

typische escortklant?

alleen escort of polygebruik

waar?

aantallenelders: matrix

waarom in Amsterdam?

vindbaar? waarom wel/niet

inschatting gevolgen 
vergunningsplicht

waarom/hoe werken 
met diverse uithangborden

aantallen escort in Amsterdam

de geschiedenis (verleden-heden-toekomst)

instap: elke leeftijd-hoe-waarom?

exit: wanneer-hoe-waarom?

werktijden

1 bureau/meerdere bureaus

fulltime-parttime

eisen/criteria

mate vrijwilligheid: schaaltje

hoeveel/type?

vrijheid van dienstverlening?

(verdeling) verdiensten

belasting?

belasting?

betaalwijzen

omzet

criminaliteit

andere bedrijfstakken

is er sprake van een klein circuit?

risico’s gedekt (ziekte etc.)

(zicht op) collega’s?

kenmerken

carrière?

huidige invulling

drijfveren

hoe vindt werving plaats?

omgang met klanten

beleving werk

financieel

GGD

politie?

exploitanten

overig?

mensenhandel

algemeen

illegaliteit

(andere) dwang/geweld

minderjarigheid

drugsgerelateerd

gezondheid

overig

Wallen

itemlijst
professionals
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  Bijlage V  - een beredeneerde schatting van het aantal via bureaus 
actieve escorts

In de hoofdstekst is reeds aangegeven hoe wij tot een benadering zijn gekomen op basis van 
de (meestal op de website zichtbare) pool van escorts per bureau, en wat dit betekent voor het 
totaal. Dit resulteerde in een inschatting van ‘ergens rond de 500’.  

De tweede benadering: ‘ritjes per nacht’
Een alternatieve benadering om te komen tot een schatting van het aantal in Amsterdam 
actieve escorts is die via de schatting van het aantal ‘ritjes’ per nacht. Kortom, van het aantal 
malen dat een escort er kortere of langere tijd op uit gaat voor de dienstverlening aan een 
klant. Schattingen van escortondernemers op dit vlak lopen sterk uiteen. De één noemt voor 
de gehele Amsterdamse sector gemiddeld 1500 (!!!) per avond, de ander komt niet verder dan 
80-150. De genoteerde schattingen zitten overwegend in de buurt van de 100-200. 

Ter controle is een korte verkenning gemaakt van inschattingen van (nacht)portiers van hotels. 
In een 20-tal hotels in centrum, binnenring en buitenring (en met verschillende classifi caties) is 
aan hen gevraagd een inschatting te maken van het gemiddeld aantal escorts die in hun hotel 
in een week of maand worden waargenomen Die schattingen variëren, maar zijn op zich 
redelijk consistent. 

Onder het voorbehoud van het beperkte aantal valt op dat de frequentie toeneemt met het 
aantal sterren (nadat bij enkele hotels onder de 3-sterren categorie bleek dat men hier geen 
escort-bezoeken van betekenis zag, is deze groep verder buiten beschouwing gelaten). 

Opvallend is overigens ook, dat men alleen vrouwelijke escorts waarneemt, mannelijke worden niet 
genoemd. Terwijl bekend is dat deze wel degelijk in de hotels komen. Er is dus kennelijk zeker geen 
volledig zicht. Sommige hotels kunnen daarnaast accuratere schattingen geven dan anderen: bij 
hen is vrije doorgang voor gasten niet zomaar mogelijk, escorts wordt daarbij vaak gevraagd zich te 
legitimeren. Bij hen zijn de genoemde aantallen substantieel hoger (omgerekend per 100 kamers) 
dan in andere hotels. Wij hebben de maat van deze hotels dan ook als basis genomen.

De resultaten van deze exercitie zijn uitgedrukt in ‘escortbezoeken per 100 kamers’ en daarna 
afgezet tegen het totaal aantal kamers per categorie. Daaruit resulteert een schatting van 
35-70 escortbezoeken (oftewel ‘ritjes’) per nacht voor de Amsterdamse hotels. 

Bekend is ook hoe de verhouding ongeveer ligt tussen ‘hotelritjes’ en ‘privéadressen’. Ruwweg 
stellen wij die gemiddeld over de branche op 50%. Dat zou betekenen dat in Amsterdam 
gemiddeld genomen zo’n 70-140 ritjes per nacht plaatsvinden.

De Amsterdamse spelers in de escortbranche leveren echter niet alleen in Amsterdam, maar 
ook zéér wijd in de omtrek. Een wederom grove, maar niet onredelijke maat voor de verhou-
ding tussen Amsterdamse ‘ritjes’ en klanten buiten Amsterdam is (weer) fi fty-fi fty. Dat zóu dus 
kunnen betekenen dat het totaal aantal ritjes per nacht, uitgevoerd door de bureaus die actief 
zijn op de Amsterdamse escortmarkt, ergens in de orde van grootte van 140-280 per nacht ligt, 
met, gelet op de grofheid van de aannamen die ‘onderweg’ gemaakt zijn, zeer ruime marges26. 
Het valt wel op dat het getal redelijk overeenkomt met de hierboven aangegeven schattingen 
van diverse respondenten. 

Wanneer deze getallen worden afgezet tegen het gemiddelde aantal ‘ritjes’ per escort op een 
avond én tegen het aantal avonden dat zij gemiddeld werkzaam zijn, kan wederom tot een 
schatting van het aantal actieve escorts worden gekomen. 

BV

26    Stel bijvoorbeeld dat de verhouding tussen hotels en privéadressen gemiddeld genomen over de hele markt inmiddels op 40-60 ligt, de verhouding 
tussen Amsterdam en daarbuiten óók op 40-60. Dan resulteert een totaal aantal van 220-470. De omgekeerde beweging is natuurlijk evenzeer mogelijk. 
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Van de grootste groep nu via bureaus actieve escorts wordt breeduit geconstateerd dat zij zo veel 
mogelijk dagen werken: 6 dagen per week wordt daarbij het vaakst genoemd. Corrigerend voor 
minder actieve anderen, nemen wij voorlopig 4 dagen als uitgangspunt. Ook zijn door diverse 
betrokkenen uitspraken gedaan over het aantal ‘ritjes’ per werkzame nacht: dit lijkt gemiddeld 
genomen niet hoog te liggen: 1 á 2. Langs deze weg berekend zou het aantal wekelijks via 
bureaus actieve escorts in Amsterdam ergens tussen de 125 en 490 moeten liggen.

Een derde invalshoek: ‘ritjes per bureau’
In de gesprekken met ondernemers is tenslotte ook vaak een indicatie gekregen van het 
gemiddeld aantal ‘ritjes’ per nacht via hen wordt verzorgd. Men benadrukt daarbij dat dat van 
periode tot periode sterk wisselt, ook zijn duidelijke verschillen waarneembaar tussen bureaus. 
Gemiddeld genomen lijkt het aantal echter niet erg hoog te liggen: 4-5 op een avond komt ons 
daarbij – voor de wat structureler aanwezige bureaus - als een redelijke maat voor. Dat zou 
betekenen dat het aantal verzorgde ritjes in de orde van grootte van 240-400 zou moeten 
liggen. Wanneer langs de eerder beschreven weg wordt teruggerekend naar wekelijks actieve 
escorts, ontstaat een bandbreedte van 210-780.

Triangulatie 
De resultaten van de verschillende benaderingswijzen naast elkaar leggend ontstaat het beeld 
zoals weergegeven in onderstaande tabel.

 
Het aantal wekelijks via bureaus actieve escorts ligt dus vermoedelijk ergens tussen de 200 en 
650, een schatting van 350-500 lijkt op basis van het beschikbare materiaal de meeste steun 
te hebben. Zoals eerder aangegeven moet, gelet op de relatieve vluchtigheid van het escort-
bestand, het aantal jaarlijks actieve escorts dan nog als hoger worden beschouwd. 

27     Dit is overigens exclusief de werkers in clubs die geen apart escortlabel hebben.  Worden deze wel meegerekend, dan  moet het aantal nog substantieel 
worden opgehoogd.

schatting op 
basis van  0 – 100 100 – 200 200 – 300 300 – 400 400 – 500 500 – 600 600 – 700 700 – 800

bureaubestanden        • • • • • •   

ritjes per nacht   • • • • • • • •      

ritjes per bureau     • • • • • • • • • •  
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