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Methodiek ‘Inzicht in prostitutiebranche’ 
 
Het RIEC Noord-Holland heeft een methodiek ontwikkeld om toe te werken naar een volledig beeld 
van de prostitutiebranche in een bepaald geografisch gebied.  
 
Doel 
De prostitutiebranche is een risicovolle branche voor het delict mensenhandel. Een gedeelde opvatting 
is dat er gedwongen prostitutie plaatsvindt in Nederland. Teneinde te kunnen handhaven op het delict 
mensenhandel binnen de prostitutiebranche is het belangrijk om een goed en zo volledig mogelijk 
beeld te hebben van deze branche. 
Het uiteindelijke doel van deze methodiek is het aanpakken en stoppen van mensenhandel in de 
prostitutie. Deze methodiek is ontwikkeld om de informatiepositie van het bestuur en de betrokken 
partners te versterken om dit doel te kunnen bereiken. 
Een tweede doel is om bij gemeenten bewustwording te creëren van de risico’s. 
 
Bestuurlijke informatiepositie 
In de traditionele methode start een onderzoek met een signaal van mensenhandel in de prostitutie, 
gevolgd door een opsporingsonderzoek en eventueel vervolging door het OM. Daarna kan het bestuur 
worden ingelicht over de wantoestanden in haar gemeente.  
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De methode van het RIEC NH richt zich niet primair op de signalering en aanpak van mensenhandel 
(stap 1 t/m 4), maar op de informatiepositie van het bestuur (stap 5). Via open bronnen worden 
seksaanbieders geïnventariseerd en wordt met behulp van gemeenten in kaart gebracht welke 
aanbieders vergund zijn en welke niet. Met deze informatie kunnen gemeenten actie ondernemen 
tegen de niet-vergunde seksaanbieders. Door te handhaven op de prostitutievergunningen en dus ook 
op de seksaanbieders zonder vergunning, kan het bestuur een barrière opwerpen tegen mogelijke 
illegaliteit en gedwongen prostitutie. Bij constatering van misstanden kan de politie door het bestuur 
op de hoogte worden gesteld. Ook kan het bestuur zelf optreden, door bijvoorbeeld een vergunning in 
te trekken. Schematisch ziet het proces er dan als volgt uit: 
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Op deze wijze kan het bestuur zelfstandig haar bevoegdheden toepassen tegen misstanden in de 
prostitutiebranche. Ondertussen is gebleken dat ook andere veiligheidspartners belang hebben bij een 
dergelijke inventarisatie. 
 
 
Methodiek 
 
Onderwerpafbakening 
Het RIEC NH heeft zich in dit onderzoek in eerste instantie gericht op commercieel fysieke seks. Dit 
betekent dat aanbieders van kosteloze seks, telefoonseks en webcamseks etc. niet zijn meegenomen. 
Massagesalons zijn wel opgenomen in het onderzoek. Bij uitvoering van het onderzoek is het mogelijk 
om bovengenoemde vormen van prostitutie erbij te betrekken. 
 
Dataverzameling  
Om de aanbieders van commercieel fysieke seks inzichtelijk te krijgen, heeft het RIEC NH advertenties 
van de aanbieders onderzocht. Een extern onderzoeksbureau heeft over een periode van twee 
maanden alle advertenties betreffende het werkgebied van RIEC NH geïnventariseerd in de volgende 
bronnen: 

- internet 
- dagbladen 
- regionale dagbladen 
- regionale of plaatselijke weekbladen 

 
Van de advertenties zijn de volgende gegevens genoteerd: 

- bron 
- rubriek 
- datum 
- bedrijfsnaam/persoonsnaam 
- naam 
- adres 
- postcode 
- plaats 
- telefoonnummer 
- Kamer van Koophandelnummer of BTW-nummer 
- Website 
- Eventuele opmerkingen 

 
 
Verwerking data en onderzoeksproces 
De inventarisatie van advertenties levert een grote hoeveelheid informatie op. Het RIEC NH heeft alle 
advertenties grondig onderzocht en heeft de volgende rubricering aangemaakt: 
 

1. Seksbedrijf; vergund 
2. Seksbedrijf; niet vergund 
3. Prostitutie; hoogstwaarschijnlijk thuiswerk 
4. Massagesalon; seksuele handelingen; vergund 
5. Massagesalon; seksuele handelingen; niet vergund 
6. Massagesalon; geen seksuele handelingen 
7. Seksbedrijf buiten de regio 
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Vervolgonderzoek en –acties 
Er kunnen drie redenen zijn waarom een vervolgonderzoek en/of –actie gewenst zijn: 

a) Een seksinrichting is niet vergund of houdt zich niet aan de vergunningsvoorwaarden; 
b) Naar aanleiding van de advertentie doen zich signalen van mensenhandel of andere strafbare 

feiten voor; 
c) Na onderzoek in open bronnen is onvoldoende duidelijk wat de feiten en omstandigheden zijn 

van de adverteerder. 
 

a) Bij aanwezigheid van een niet-vergunde seksinstelling wordt de desbetreffende gemeente hier door 
het RIEC NH op gewezen door middel van een aandachtsvestiging. 
 
b) Bij signalen van strafbaren feiten wordt in samenwerking met de andere veiligheidspartners 
afspraken gemaakt over de aanpak.  
 
c) In samenwerking met de andere veiligheidspartners wordt besloten hoe meer kennis kan worden 
vergaard over de adverteerder.  
 
Resultaten 
Het onderzoek heeft opgeleverd: 

- 2601 advertenties 
- 705 unieke advertenties 
- 286 unieke adverteerders 

 
Het analyseren van de advertenties heeft geleid tot de volgende verdeling: 
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NB: Dit zijn voorlopige resultaten. Na een eerste zoekslag en rondvraag bij gemeenten blijkt 17% 
vergund te zijn. Van 6% van de adverteerders zeggen gemeenten dat deze niet vergund zijn. Zover 
het RIEC NH kan beoordelen lijkt 7% van de adverteerders te behoren tot de categorie thuiswerk. Van 
de overige 70% zijn nog niet genoeg feiten bekend om te controleren of de adverteerder vergund is. 
Een nadere analyse hiernaar wordt nu uitgevoerd.  
 
 
Aanvullende informatie 
Voor aanvullende informatie en een uitgebreidere methodiekomschrijving kunt u contact opnemen 
met: 
Mark Timmermans, projectleider RIEC Noord-Holland, kennisknooppunt Haarlem     Tel: 023 511 5058 

 


