Prostitutie en
uitbuiting

Word je uitgebuit of werk je tegen je wil in de prostitutie?
Of ken je iemand die hiermee te maken heeft?
Vraag hulp!
Als je in de prostitutie werkt, kun je worden gedwongen of uitgebuit. De Nederlandse
overheid en hulporganisaties willen dit voorkomen en kunnen je helpen. De volgende
situaties kunnen wijzen op uitbuiting:
• Je moet ander werk doen dan is beloofd;
• Je bent onder de 18 en werkt in de prostitutie;
• Je wordt gedwongen in de prostitutie te werken, bijvoorbeeld door iemand die dit
werk voor jou heeft geregeld of door een ‘loverboy’;
• Degene voor wie je werkt dreigt je aan te geven omdat je illegaal in Nederland bent;
• Je hebt niet je eigen paspoort of reisdocumenten in bezit;
• Je moet het geld dat je verdient of een groot deel daarvan afstaan;
• Je moet doorwerken als je ziek bent;
• Je moet een hoge schuld afbetalen aan degene voor wie je werkt;
• Je kunt niet zelf bepalen waar je werkt of verblijft;
• Je moet steeds op andere plekken werken en weet vaak niet waar je bent;
• Je mag niet zelfstandig van je verblijfplaats naar je werk gaan en terug;
• Je mag niet zelf boodschappen doen of nieuwe kleren kopen;
• Jij of je familie wordt mishandeld, gechanteerd of bedreigd;
• Je werkt in slechte arbeidsomstandigheden;
• Je wordt gedwongen onveilige seks te hebben;
• Je wordt gedwongen bepaalde seksuele handelingen te verrichten;
• Je mag geen klanten weigeren;
• Je moet lange dagen maken;
• Je mag pas rust hebben als je een bepaald minimum bedrag hebt verdiend of een
minimum aantal klanten hebt gehad.
Geldt voor jou een of meer van deze situaties, of voor iemand die je kent? Dan ben jij (of
is hij of zij) misschien slachtoffer van uitbuiting. Laat dit niet gebeuren – vraag om hulp!

Waar krijg je hulp?
Je werkt in de prostitutie en hebt vragen of hulp nodig.
Via de hulpverleners in je woonplaats kun je terecht bij het Coördinatiecentrum
Mensenhandel (CoMensha). Deze onafhankelijke stichting organiseert opvang van
slachtoffers van uitbuiting. Alles wat je vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld.
E-mail: info@comensha.nl of bel: 033 448 11 86 (ma-vrij van 9.00 tot 17.00 uur).
Je kunt informatie in het Nederlands en het Engels krijgen.
Ook kun je voor hulp terecht bij de politie (0900-8844). In Nederland is de politie te
vertrouwen. Het aanvragen van een verblijfsvergunning loopt via de politie. Is het
moeilijk voor jou om naar de politie te gaan, schakel dan hulpverleners in zodat zij de
politie kunnen informeren over je situatie.

Wat zijn je rechten als slachtoffer?
Als je het slachtoffer bent van uitbuiting of mensenhandel heb je bepaalde rechten.
Als je illegaal in Nederland bent, biedt de mogelijkheid van een legaal verblijf toegang
tot deze rechten. Als slachtoffer van uitbuiting of mensenhandel heb je recht op:
• Drie maanden bedenktijd om te beslissen of je aangifte wilt doen of op een andere
manier wilt meewerken aan de opsporing en vervolging van verdachten. Tijdens de
bedenktijd word je niet uitgezet;
• Een tijdelijke verblijfsvergunning als je aangifte doet of meewerkt aan de opsporing
en vervolging van verdachten. Je krijgt deze verblijfsvergunning voor de duur van de
opsporing, vervolging en berechting van de verdachten;
• Tijdens je legaal verblijf in Nederland kan je opvang, een uitkering en medische hulp
krijgen;
• Ook heb je voor de duur van deze verblijfsvergunning het recht om in Nederland te
werken.

Meer informatie
Meer informatie staat op www.prostitutiegoedgeregeld.nl. Voor meer informatie
over arbeidsomstandigheden kan je contact opnemen met de Inspectie SZW:
www.inspectieszw.nl of 0800-5151 (gratis).

Melden
Stel je hebt informatie over uitbuiting of mensenhandel, maar je durft niet naar de
politie te gaan, bel dan anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.
Heb je nog vragen over deze brochure, of wil je meer exemplaren?
Bel dan 1400 (ma-vrij van 8.00 tot 20.00 uur), of kijk op www.rijksoverheid.nl.
Meer exemplaren zijn te downloaden via www.rijksoverheid.nl – documenten en
publicaties – trefwoord prostitutie.
Deze brochure is ook beschikbaar in andere talen. Je kan ook terecht bij hulpverleners
in je woonplaats.
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