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RIS-nummer: 311294 

 

 

Schriftelijke vragen: jongens in de prostitutie  

Indiener: Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP)  

 

 

Datum: 18 januari 2022 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 

17 december jl. publiceerden het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) en 

hulpverleningsorganisatie Lumens hun rapport ‘Discretie te allen tijde’, waarin onderzoek is gedaan 

naar jongensslachtoffers binnen de prostitutie in Nederland.1 Dit rapport biedt inzichten in de 

achtergrond van jongens die seks hebben tegen betaling en specifiek jongens die slachtoffer zijn van 

uitbuiting en misbruik.  

 

Een belangrijke conclusie was dat gedwongen jongensprostitutie een blinde vlek is voor veel gemeenten. 

In vijf jaar tijd kwamen slechts 45 jongens in beeld bij officiële instanties, tegenover ruim 1.100 meisjes. 

Hulpverleners en slachtoffers zeggen dat het in werkelijkheid om veel meer jongens gaat. Er is echter 

totaal geen zicht op deze groep slachtoffers, concludeert het rapport. Geen zwakte durven tonen is één 

van de redenen waarom jongens geen hulp durven te zoeken. Daarnaast speelt ook het taboe van 

homoseksualiteit mee. Als derde taboe speelt mee dat je als man geen slachtoffer hóórt te zien. Mannen 

horen sterk te zijn en als slachtoffer ben je zwak. 

 

 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Judith Klokkenburg de volgende 

vragen: 

 

1) Is het college bekend met de conclusies uit het rapport “Discretie te allen tijde"?  

2) In hoeverre herkent het college deze conclusies in Den Haag? 

3) Welk beeld heeft de gemeente van jongensprostitutie in Den Haag? Welke signalen en/of 

cijfers zijn bekend over de situatie in Den Haag? 

4) Is het college het met de ChristenUnie/SGP eens dat de conclusies uit het rapport reden zijn 

om zo snel mogelijk werk te maken van het signaleren, opsporen en helpen van jongens die in 

de prostitutie zijn beland? 

5) Is het college bereid om met partners, zoals politie, justitie, hulpverlening, onderwijs en 

jeugdzorg om tafel te gaan om de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek te verwerken 

in een adequate aanpak? Ook op het punt van het opsporen van netwerken en daders? 

 

Het onderzoek laat zien dat dakloosheid voor jongeren een risicofactor is om in de prostitutie te 

belanden. Zeker voor LHBTI-jongeren.  

 

6) Is er bij de groep dak- en thuislozen in Den Haag specifieke aandacht voor jongeren, in het 

bijzonder LHBTI-jongeren, op het gebied van signaleren/voorkomen van seksuele uitbuiting? 

Zo ja, op welke manier wordt hier aandacht aan gegeven? Zo nee, op welke manier ziet het 

college mogelijkheden om hier aandacht voor te vragen bij de uitvoerende- en 

hulpverleningsinstanties? 

 
1 https://www.huiselijkgeweld.nl/publicaties/rapporten/2021/12/17/discretie-te-allen-tijde  

https://www.huiselijkgeweld.nl/publicaties/rapporten/2021/12/17/discretie-te-allen-tijde
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7) Is er bij jongeren die wonen in een instelling, in het bijzonder LHBTI-jongeren, aandacht voor 

signaleren/voorkomen van seksuele uitbuiting? Zo ja, op welke manier wordt hier aandacht 

aan gegeven? Zo nee, op welke manier ziet het college mogelijkheden om hier aandacht voor te 

vragen bij de uitvoerende- en hulpverleningsinstanties? 

 

Judith Klokkenburg  

ChristenUnie/SGP  
 


