
 

 

Schriftelijke vragen betreffende prostitutie 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,       

 

Den Haag, 3 juni 2015 

 

Geachte voorzitter,  

 

Op de website van Omroep West1 en in het Algemeen Dagblad van 3 juni 2015i is te lezen dat drie Hongaarse 

mannen zijn opgepakt vanwege het onder dwang laten werken van prostituees. De ChristenUnie/SGP-fractie 

maakt zich al lange tijd zorgen over de mate van dwang in de prostitutie en de relatie met mensenhandel en stelt 

daarom, conform artikel 30 van het reglement van orde, de volgende vragen: 

 

1. Kunt u aangeven hoeveel personen (mannen en vrouwen) de afgelopen vijf jaar zijn aangehouden, dan 

wel gearresteerd inzake mensenhandel in relatie tot prostitutie in Den Haag? Hoeveel slachtoffers waren 

gedwongen raamprostituees? 

2. In de artikelen wordt geschreven dat de eerste signalen vorig jaar binnen kwamen door aangifte van één 

van de slachtoffers. Kunt u aangeven wat er met deze aangifte is gedaan? Is deze vrouw direct 

geholpen, of heeft zij het afgelopen jaar gedwongen in de vergunde prostitutie doorgewerkt?   

3. Kunt u aangeven waarom deze zaak zolang heeft geduurd? Waarom is niet besloten na de aangifte 

meteen ten minste het raam van de vrouw te sluiten en de pandeigenaar/verhuurder/exploitant op te 

pakken?  

4. De slachtoffers van de arrestanten van gisteren gaven aan niet alleen in de Geleenstraat, maar ook in 

de Doubletstraat gedwongen te hebben gewerkt. Kunt u aangeven hoe het kan, gelet op de vele 

handhaving en controle in de Doubletstraat, dat deze signalen niet eerder zijn waargenomen? Wat zegt 

dit over het huidige handhavings- en controlebeleid? Waarom zijn er niet ook in de Doubletstraat panden 

gesloten? 

5. Zijn er tijdens de controles door hulpinstanties in de afgelopen drie jaar geen sporen van dwang 

aangetroffen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat signalen van dwang eerder opgevangen gaan worden? 

Welke groepen worden er op dit moment in de prostitutiebranche gecontroleerd, behalve de prostituee 

zelf? 

6. Kunt u ingaan op het hulpverleningsproces voor deze slachtoffers van mensenhandel c.q. gedwongen 

prostitutie?  

 

                                                           
1 http://www.omroepwest.nl/nieuws/02-06-2015/mannen-aangehouden-voor-uitbuiten-prostituees-den-haag-

panden-geleenstraat-dicht 



De burgemeester stelt dat ‘uitbuiten van mensen in deze stad niet getolereerd wordt’. De vrouwen moesten 

echter 600 à 700 euro per dag afstaan. Gelet op het gegeven dat een bezoek aan een prostituee in de 

Doubletstraat gemiddeld 25 euro kost en in de Geleenstraat 50 euro, betekent dit dat ze per dag 12-28 klanten 

ontvingen voor seksuele handelingen.  

7. Bent u het met de ChristenUnie/SGP-fractie eens dat dit een extreme vorm van lichamelijke en 

financiële uitbuiting is? 

8. Kunt u aangeven hoeveel slachtoffers van uitbuiting in de prostitutie het afgelopen jaar aangifte hebben 

gedaan?  

9. De dreiging van hun pooiers e.d. om de families van prostituees iets aan te doen, is vaak een reden voor 

deze prostituees om niets te zeggen bij controles. Hoe gaan de controlerende instanties met deze vaak 

moeilijk te bewijzen of te ontdekken ‘met-je-rug-tegen-de-muur-situatie’ om? Hoe kijkt u hier tegenaan?  

10. Bent u met ons van mening dat bij aangetoonde misstanden ook eigenaren van deze panden 

verantwoordelijk gehouden moeten worden? Bent u bereid om in de APV vast te leggen dat alleen een 

pandeigenaar de exploitatie mag hanteren en derhalve altijd verantwoordelijk - en dus strafbaar - is voor 

wat er in zijn pand gebeurt? 

11. Bent u bereid om - net als bij de massagesalons - een ‘one-strike-you’re-out-systeem’ te hanteren en bij 

overtreding van wet of APV de panden definitief te sluiten en de exploitatievergunning in te trekken? 

Bent u daarnaast bereid de gedragseisen aan de exploitant, zoals verwoord in Artikel 3:5.5 van de APV, 

aan te scherpen en ervoor te zorgen dat een exploitant wiens vergunning eerder is ingetrokken bij 

voorkeur niet opnieuw een vergunning krijgt, en op zijn minst de periode van twee jaar significant uit te 

breiden?  

 

Onlangs is er vanuit de gemeente Utrecht een werkbezoek, onder leiding van de gemeente Den Haag, geweest 

naar de Geleenstraat, als een ‘best-practice voorbeeld’ van raamprostitutie. 

12. Bent u nog steeds van mening dat de Geleenstraat een goed voorbeeld is van raamprostitutie? 

13. Is het herhaaldelijk constateren van de link tussen mensenhandel en prostitutie in de afgelopen jaren, 

getuige het aantal invallen, een reden voor u om een uitsterfbeleid van raamprostitutie te heroverwegen? 

Zo nee, waarom niet? 

14. Kan het invoeren van een registratieplicht voor prostituees, zoals deze in Utrecht bestaat, helpen om 

gedwongen prostitutie aan banden te leggen? Bent u bereid om een dergelijke registratieplicht in de 

Haagse APV op te nemen?  

15. Bent u bereid een taaleis in te stellen voor het verkrijgen van een positief werkadvies voor prostituees? 

Bent u tevens bereid te komen tot een grondige screening waarbij wordt bekeken of prostitutie niet onder 

dwang gaat plaatsvinden?  

16. Voordat de vrouwen achter de ramen komen, vindt er vaak een heel voortraject plaats waarbij de 

vrouwen eerst ‘getest’ worden. Bent u hiermee bekend? Zo nee, bent u bereid hier onderzoek naar te 

laten doen? 

17. Bent u bereid, mede gelet op de aangekondigde vernieuwde APV, ook prostituanten strafbaar te stellen 

voor het niet aangeven van sporen van dwang tijdens seksuele handelingen? 

18. Bent u bereid al deze vragen ruim voor het commissiedebat over dit onderwerp op 8 juli aanstaande te 

beantwoorden? 

 

 

 

Pieter Grinwis 

ChristenUnie/SGP 

 

 

 

 



                                                           
i i

 Hongaren dwongen vrouwen met harde hand prostitutie in AD/Haagsche Courant, 3 jun 2015  

Genadeloos trio gearresteerd 

 

Drie mannen zijn gistermorgen in Hongarije aangehouden omdat ze in de Haagse rosse buurt vrouwen onder dwang zouden 

hebben laten werken. Ze kenden geen genade. 

 

Zeven dagen per week. Van 10.30 uur 's ochtends tot middernacht en in het weekend tot 01.00 uur. Wie niet wilde werken, kon 

een pak slaag krijgen. Het Openbaar Ministerie schetste gisteren een schrijnend beeld van de werkomstandigheden in de 

Haagse rosse buurt. Dat begon met de aangifte vorig jaar van een jonge vrouw die vertelde dat ze al 3 jaar door de Hongaarse 

mannen werd uitgebuit. Per dag moest ze minimaal 600 euro verdienen. Haalde ze dat niet, dan dreigden haar 'managers' haar 

in zee te gooien. Als ze ziek was, werd ze bedreigd, uitgescholden en geslagen. Van het geld zag ze nooit iets terug. 

 

Samenwerking 

 

Er was geen ontsnappen aan, zo ontdekte de politie bij verder onderzoek. De controle van de drie Hongaren was streng. Toch 

ontdekten de Nederlandse en Hongaarse politie- en justitiediensten in samenwerking meer slachtoffers die onder net zulke 

erbarmelijke omstandigheden moesten werken. Gistermorgen, toen de politie na de arrestatie van de drie Hongaren een inval 

deed in vier Haagse seksinrichtingen, werden twee nieuwe vermoedelijke slachtoffers gevonden. Zij zijn opgevangen door 

hulpverleners van Comensha. Het Hongaarse uitbuiterstrio, een vader en een zoon van 52 en 37 jaar en een man van 28 jaar, 

liet zich lange tijd in de oude Hongaarse mijnwerkersstad Salgotarja verwennen van het geld dat de vrouwen voor hen 

verdienden. Het Openbaar Ministerie berekende dat de opbrengsten vele tienduizenden euro's tot meer dan honderdduizend 

euro moeten hebben bedragen. Dat gaven ze uit aan marihuana, cocaïne, parfum, sieraden, auto's, dure paarden en huizen. 

 

Uitbuiting 

 

Burgemeester Jozias van Aartsen liet gisteren per direct twee raamprostitutiepanden in de Geleenstraat sluiten. Het zijn de 

panden waar de laatste twee vermoedelijke slachtoffers zijn gevonden. De eigenaren zijn geen verdachte, maar het Openbaar 

Ministerie vermoedt dat hen wel degelijk de uitbuiting van de misleide vrouwen valt aan te rekenen. ,,We wachten we maar af, 

verder geef ik geen commentaar,'' zei een van de betrokken ondernemers. Andere exploitanten zeggen niets van de 

misstanden te hebben gemerkt. Maar de eigenaar van de seksinrichting moet het volgens hen weten: ,,De papieren kunnen 

zogenaamd prima in orde zijn, maar als je een meisje hebt dat weinig contact zoekt met anderen, dat 's morgens achter het 

raam kruipt en er de rest van de dag niet meer vandaan komt, en bijvoorbeeld ook nog eens voordurend na elke klant belt of 

appt, dan is er iets aan de hand.'' 


