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Jeugdprostitutie is het verrichten van een of meer seksuele handelingen, met of 
voor een ander, door jongens en meisjes onder de 18 jaar voor geld, goederen of 
een tegenprestatie (Platform Jeugdprostitutie, 2006)1.
Dit overzicht wil u in kort bestek een beeld geven van feiten en cijfers op het 
gebied van prostitutie van minderjarige jongens. Over meisjesprostitutie is een 
afzonderlijk overzicht met feiten en cijfers verschenen. Wilt u meer achtergrondin-
formatie, dan verwijzen wij u naar de literatuurlijst in de bijlage en naar onze web-
site www.jeugdprostitutie.nu .

De opbouw van deze factsheet is als volgt:
1. Verschillende vormen van jongensprostitutie
2. Omvang jongensprostitutie in Nederland
3. Organisaties die hulp verlenen aan jongensprostitués
4. Een randstedelijk probleem?
��. Seks onder dwang
6. Overige initiatieven aanpak jongensprostitutie
7. Literatuur, artikelen, documentaire

Jongensprostitutie speelt zich af in het pedoseksuele circuit en in het homoprostitutie-
circuit. Over jongensprostitutie is maar weinig bekend. Toch is er in enkele onderzoeken 
getracht meer zicht te krijgen op dit onderwerp. Er zijn verschillende indelingen mogelijk 
in vormen van jongensprostitutie.
Verschillende onderzoekers verdelen jongensprostitués in amateurs en professionals. 
Naast de beroepsprostitués zijn er de amateurs, te onderscheiden in pseudo’s, schar-
relaars en gelegenheidsprostitués (Van Gelder, 2007, naar Van der Poel, 1991). Een 
andere indeling die gemaakt kan worden is die van professionals enerzijds, en gemargi-
naliseerden, gelukszoekers en bijverdieners anderzijds (Weijnen, 2006).
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De gemarginaliseerden hebben zelden een vaste woon- of verblijfplaats, en evenmin 
een vast inkomen. Ze zijn vaak verslaafd aan drugs en komen aan geld door autokraken, 
straatroven, heling, maar ook prostitutie. De meeste van deze jongens hebben geen 
homo- of biseksuele gevoelens en gebruiken ook drugs om zichzelf toch te kunnen pros-
titueren. Zij hebben geen toegang tot internet. Deze jongens gaan zelden of nooit actief 
naar klanten op zoek. Vaak komen ze een klant min of meer toevallig op straat tegen, 
doordat ze door de klant actief benaderd worden. In andere gevallen ontmoeten ze klan-
ten die ze nog uit het verleden kennen.
De groep gelukszoekers lijkt in een aantal opzichten op de gemarginaliseerden. Ook 
zij hebben zelden een vast inkomen, en trachten op allerhande manieren aan geld te 
komen. Als dat niet lukt binnen een gewone baan, dan is de stap naar prostitutie snel-
ler gezet. Ze zijn vaak afkomstig uit Oost-Europa, met name Roemenië, landen waar 
homoseksualiteit allerminst geaccepteerd is. Voor hen levert het homoprostitutiewerk het 
grootste taboe op. Het grote verschil met de gemarginaliseerden is, dat gelukszoekers 
veel meer van een mooie toekomst dromen.
De groep gelukszoekers is vooral actief in prostitutiebars, maar vertoont zich soms ook 
wel in parken. Deze jongens besteden duidelijk veel meer aandacht aan hun uiterlijk en 
voorkomen dan de groep gemarginaliseerden, en is daardoor ook welkom in bars. Clubs 
en de escortwereld zijn voor hen niet toegankelijk, vanwege hun illegaliteit.
De bijverdieners zijn vooral studenten, maar ook andere groepen jongeren die door hun 
prostitutieactiviteiten een zakcentje bijverdienen. Vaak zijn het jongens met homo- of 
biseksuele gevoelens, of jongens die bewust willen experimenteren met hun seksualiteit. 
Zij zijn veelal actief op het internet en werken vaak voor escortservices, waarmee zij 
vaak tegen de groep professionals aanhangen. Anderen zijn ook actief op homo-ontmoe-
tingsplaatsen, zoals parken. 
De professionals vergaren het grootste deel van hun inkomen uit prostitutiewerkzaamhe-
den, en doen dat meestal ook legaal, met afdracht van belastingen en premies. Ze heb-
ben vaak homo- of biseksuele gevoelens. Ze zijn professioneel bezig met hun prostitutie-
activiteiten en denken na over hoe ze hun marktpositie kunnen verbeteren. Traditioneel 
zijn zij vooral actief in clubs of via escortservices, maar tegenwoordig werken zij vaak 
zelfstandig en werven hun klanten voornamelijk via internet (Weijnen, 2006).  

Hoewel het bij jongensprostitutie voornamelijk om homoseksuele contacten gaat, is de 
jongensprostitué zelf lang niet altijd homoseksueel. Van Gelder (200��) vindt in zijn onder-
zoek dat ruim de helft van zijn respondenten aangeeft overwegend op vrouwen te vallen. 
Over de redenen waarom jongens in de prostitutie belanden is weinig bekend. Gaat het 
om experimenteergedrag of om uitbuiting? Is er sprake van mensenhandel? Van Gelder 
(200��) geeft aan dat uit beperkt onderzoek (N=��6) blijkt dat ��0% van de jongensprosti-
tués zelf het initiatief legt tot het eerste contact, in 29% van de gevallen komt het initiatief 
van een klant, en bij 21% heeft de bemiddeling via een derde plaatsgevonden. Hiermee 
ontstaat de indruk dat er vaker sprake is van eigen initiatief. Door de blinde vlek in de sa-
menleving waar het gaat om prostitutie bij mannen kunnen we echter ook bij de jongens 
die zelf het initiatief nemen niet vaststellen of er al dan niet sprake is van dwang of drang 
(zoals dwang door omstandigheden). 
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Dat over jongensprostitutie nog maar weinig bekend is, heeft verschillende oorzaken.
Naar de omvang van jongensprostitutie is nog niet veel onderzoek gedaan. Het weinige 
onderzoek dat gedaan is naar jeugdprostitutie doet soms wel uitspraken over de omvang 
van jongensprostitutie, maar dit gebeurt vaak op basis van (ruwe) schattingen of zelfs 
vooronderstellingen. Oorzaak hiervan is dat jongensprostitutie zich afspeelt in de marge 
van de samenleving. 
Oorzaak hiervan is dat jongens te maken hebben met een drievoudig taboe: dat op ho-
moseksualiteit, dat op slachtofferschap en dat op prostitutie. Cijfers beperken zich veelal 
tot aantallen die hulpverleners binnen hun eigen instelling registreren. 
Door het verschillende gebruik van terminologie kan bovendien verwarring ontstaan. 
Vaak wordt gesproken over ‘jongensprostitutie’, ook daar waar het om volwassen man-
nen gaat. Bovendien is het bij de signalering van belang zich te realiseren dat jongens 
die in de prostitutie werken over het algemeen zelf niet spreken van ‘prostitutie’, maar 
eerder van ‘bijverdienen’ (BNMR, 3e rapportage). Ook vanuit het veld wordt gepleit voor 
eenduidige definities waar het gaat om begrippen als dwang, afhankelijkheidsrelaties, 
circuit, handel en smokkel.

Het is niet gemakkelijk een schatting te doen van het aantal minderjarige jongenspros-
titués in Nederland. De onderstaande instellingen / onderzoeken hebben getracht een 
beeld te geven van de omvang van het probleem. 

Cijfers CoMensha

Bij CoMensha (voorheen de Stichting tegen Vrouwenhandel, STV) meldden zich in 200�� 
424 nieuwe slachtoffers, waaronder twee mannen. Deze werden beiden in de prostitutie 
uitgebuit. Of het hier gaat om minderjarige of om meerderjarige mannen is niet bekend. 
In 2006 werden bij de toenmalige STV dertig mannen als slachtoffer van mensenhandel 
geregistreerd, en in de eerste helft van 2007 waren het er al twintig (meerderjarig en 
minderjarig). De mannen komen onder meer uit Oost-Europa en China. Daar worden ze 
gelokt met legitiem lijkende contracten om in Nederland in de horeca of op kantoor te 
gaan werken. Vervolgens worden ze uitgebuit als huisslaaf, in havens, de horeca, maar 
ook in de prostitutie (STV, 2007). 
CoMensha maakt apart melding van leeftijd en geslacht om inzicht te krijgen in de meest 
kwetsbare groep. Ook in 2008 is dat de leeftijdscategorie 18 t/m 23 jaar, zowel man-
nen als vrouwen. In die leeftijdscategorie werden in 2008 1�� mannen aangemeld als 
slachtoffer van mensenhandel (tegenover 306 vrouwen). In de leeftijdscategorie t/m 17 
jaar werden vijf jongens aangemeld, tegenover 164 meisjes. De meeste slachtoffers van 
mensenhandel worden uitgebuit in de prostitutie (CoMensha, 2009). 
Overigens gaat CoMensha, i.s.m. MOVISIE, in 2010 een inhaalslag maken met het facili-
teren van instellingen om te registreren op jeugdprostitutie. 

Onderzoek Ecpat

Ecpat deed onderzoek naar handel in minderjarigen in Nederland (Van den Borne, 
200��). Hiertoe werd een database opgezet, bestaande uit 230 casusbeschrijvingen. In 
deze database zijn alle minderjarige slachtoffers opgenomen die naar voren kwamen 
uit het dossieronderzoek, registraties van politie en hulpverleningsorganisaties, peerre-
seach en interviews met informanten. Het gaat om gevalsbeschrijvingen van uitbuiting in 
de prostitutie, maar ook van uitbuiting in andere sectoren. De casussen zijn voornamelijk 
afkomstig uit de jaren 2003 t/m 200��.
Uit analyse van de gegevens blijkt dat van de 230 beschrijvingen, het in 169 gevallen 

Preventie en voorlichting

De laatste jaren komen er initiatieven op gang om ook jongens voor te lichten en bewust 
te laten omgaan met seksualiteit en grenzen. Hierbij gaat het overigens zelden tot nooit 
over betaalde seks door mannen. We noemen hier enkele initiatieven:

Boys R Us (uitg.: Rutgers Nisso groep) 
In dit spel voor jongens tussen 13 en 16 jaar wordt op een speelse manier ingegaan op 
onderwerpen zoals relaties, seksualiteit, grenzen, communiceren met meisjes, sociale 
invloeden en beeldvorming via de media.
Voor meer informatie zie www.rng.nl

Project ‘Jongens’
Centrum 1622 ontwikkelde een lespakket dat seksueel grensoverschrijdend gedrag van 
jongens wil voorkomen. Centrum 16·22 heeft dit project ontwikkeld omdat er vanuit het 
onderwijs vraag was naar lessen die gericht zijn op grensoverschrijdend gedrag van 
jongens en omdat jongens vaak een vergeten doelgroep zijn bij seksuele en relationele 
vorming.
Voor meer informatie zie: www.centrum1622.nl

Vlaggensysteem
Sensoa heeft in samenwerking met MOVISIE een ‘vlaggensysteem’ ontwikkeld: een 
methodiek voor het bespreekbaar maken van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij 
kinderen en jongeren. Met het Vlaggensysteem kan de mate van seksueel grensover-
schrijdend gedrag besproken worden.
Meer informatie verschijnt begin 2010 op www.seksueelgeweld.info

Denken! Durven! Doen! (uitg.: Leefsleutels)
Interactief 3D-spel rond welbevinden en risico’s voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met 
keuze tussen zes thema’s: welbevinden, ruzie en agressie, middelen, gezondheid, sek-
sualiteit, multimedia.

Amoc / DHV
Jaarverslag jongensprostitutie 2006. Amsterdam: De Regenboog AMOC, 2007.
 

Assante, A. 
Het onzichtbare zichtbaar gemaakt. Prostitutie in Amsterdam anno 2005 / A. Assante. en K. Schaapman. 
Amsterdam: PvdA-fractie, 200��. – 33 p. 
Onderzoek dat ingaat op het prostitutiebeleid, de prostitutiebranche, maar ook de klant in Amsterdam, naar aanlei-
ding van berichten over ongewenste praktijken. 

Biesma, S. e.a. Verboden bordelen. Evaluatie opheffing bordeelverbod: niet-legale prostitutie / S. Biesma, R. van 
der Stoep, H. Naayer, B. Bieleman.  Hoofdstuk ��: Minderjarigheid. Groningen: Intraval, oktober 2006.
Dit is een van de drie deelonderzoeken naar de stand van zaken in de prostitutie in Nederland, na opheffing van 
het bordeelverbod. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het Ministerie van Justitie /WODC.

BNRM
Mensenhandel: derde rapportage van de Nationaal Rapporteur / A.G. Korvinus, E.M.H. van Dijk, D.A.C. Koster, M. 
Smit. – Den Haag : Bureau NRM, 2004.

BNRM
Mensenhandel: vijfde rapportage van de nationaal rapporteur / C.E. Dettmeijer-Vermeulen et al. – Den Haag: 
Bureau NRM, 2007. 

BNRM
Mensenhandel: zevende rapportage van de Nationaal Rapporteur / Nationaal Rapporteur Mensenhandel. 
Mensenhandel. - Den Haag: BNRM, 2009.

Borne, A. van den
Inzicht in uitbuiting. Handel in minderjarigen in Nederland nader onderzocht / A. van den Borne en K. Kloosterboer. 
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prostitutie van minderjarigen betreft. Het gaat dan om 1��7 meisjes en om elf jongens 
(6,��%) (Van den Borne, 200��, p. 31). Niet altijd is duidelijk of de jongens zich ‘zonder 
dwang van derden’ prostitueren, het oogmerk van uitbuiting door derden is in de meeste 
gevallen onbekend of twijfelachtig (81,8%). In twee gevallen (18,2%) is duidelijk sprake 
van uitbuiting onder artikel 273a van het Wetboek van Strafrecht. Maar ook bij de ove-
rige minderjarige jongens is sprake van uitbuiting, namelijk door hun klanten, conform 
art. 248b. Bij een derde van de jongens speelde financiële kwetsbaarheid (36,4%) en het 
ontbreken van een woning een rol (27,3%). Bij de jongens speelde emotionele afhan-
kelijkheid veel minder een rol dan bij de meisjes (18,2% versus 47,8%). Bij hen spelen 
familieomstandigheden de grootste rol (63,6% van de jongens, tegen 19,1% bij meisjes). 
Jongens lijken volgens dit onderzoek op een iets jongere leeftijd in de prostitutie terecht 
te komen. Het grootste deel was tussen de negen en vijftien jaar oud (4��,��%), terwijl het 
aandeel van meisjes in die leeftijdsgroep 19,7% was. Hier is dan ook meer sprake van 
misbruik in het pedoseksuele circuit.
Het gaat in bijna de helft van de gevallen om jongens met de Nederlandse nationaliteit 
(4��,��%). 27,3% verblijft illegaal in Nederland (Van den Borne, 200��, p. 36).

Onderzoek Assante en Schaapman

In onderzoek van Assante en Schaapman (200��) wordt een schatting gegeven van het 
aantal mannelijke prostitués in Amsterdam, namelijk 1000. De auteurs geven aan dat de 
helft van deze jongens al voor hun 16de jaar in de prostitutie is begonnen. 
Lastig voor de aanpak is, dat in Amsterdam de leeftijd waarop iemand klant mag zijn op 
16 jaar ligt. Bij een controle is het vervolgens moeilijk na te gaan wie klant en wie min-
derjarige jongensprostitué is.

Onderzoek MBO-studenten

Mbo-studenten die voor hun opleiding een themanummer over jongensprostitutie samen-
stelden voor het tijdschrift Cover van Humanitas Eindhoven, hadden geen enkele moeite 
via chatboxen in aanraking te komen met mannen die wel in waren voor seks met jonge 
jongens. Het gaat erom de juiste kanalen te vinden, zo is hun ervaring. Het betrof hier 
echter geen kwantitatief onderzoek, dus het onderzoek leverde geen prevalentiecijfers 
op.

Onderzoek gemeente Utrecht

Recent lokaal onderzoek vond plaats in Utrecht. Op verzoek van de gemeente Utrecht 
zette Stichting Stade medio 2008 de actuele gegevens op een rij over jongensprostitutie 
in de stad Utrecht. De conclusies van het onderzoek luidden als volgt:
a.  Alhoewel er weinig twijfels lijken te bestaan bij hulpverleners over de vraag of jongen  
 sprostitutie in Utrecht voorkomt, is er bijna geen concrete informatie beschikbaar over  
 de omvang van de problematiek (zowel kwalitatief als kwantitatief).
b. Jongensprostitutie is een enorm groot taboe. Dit resulteert in een situatie waarin er in   
 het algemeen niet veel bekendheid bestaat over dit fenomeen. Signaleren is daardoor  
 een probleem.
c. Dat betaalde seks met mannen een groot taboe is betekent dat er weinig over wordt   
 gesproken. Dit kan in principe het risico voor jongens vergroten om hierin terecht te   
 komen. 
d. Voordat er op een zinvolle manier beleid kan worden gemaakt en uitgevoerd, is het   
 noodzakelijk meer te weten te komen over de omvang van het probleem in Utrecht   
 (Salou et al., 2009).

Werkgroep Jongensprostitutie

Op initiatief van het Expertisepunt Jeugdprostitutie startte in 2008 een de Werkgroep 
Jongensprostitutie.

Deelnemers aan de werkgroep
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Politieacademie, GGD Rotterdam, 
twee NGO’s (Soa Aids Nederland en Ecpat), Pretty Woman en het kennisinstituut 
MOVISIE. Het Expertisepunt Jeugdprostitutie van MOVISIE is voorzitter. 

Doelstelling werkgroep
De werkgroep constateert dat er een blinde vlek is betreffende jongensprostitutie. Dit 
moet gesignaleerd worden en daarvoor is agendering nodig. De werkgroep wil uitbuiting 
van minderjarigen voorkomen; het is niet acceptabel dat minderjarigen uitgebuit worden 
in de prostitutie. De werkgroep richt zich op minderjarige jongens en gaat onderzoeken 
hoe daders (exploitanten en klanten) van jongensprostitutie te vinden en aan te pakken 
zijn.

Activiteiten
Agendering van jongensprostitutie vindt plaats door

artikelen te schrijven over jongensprostitutie 
veldonderzoek te doen naar de opvattingen over betaalde seks onder jongeren (al-
lochtoon en autochtoon) 
publicatie van een profielboek met verhalen over minderjarige jongensprostitués  
(dit boek zal in 2010 worden gepubliceerd en wordt gefinancierd door de Stichting  
Kinderpostzegels Nederland) 
het outreachend werken via internet te stimuleren 
samen met andere organisaties te kijken naar signalering en registratie van minder-
jarige jongens in de prostitutielokale initiatieven te ondersteunen om een lokale werk 
groep te starten
pers en onderzoekers te woord te staan over jongensprostitutie 

Ook formuleerde de Werkgroep Jongensprostitutie een reactie op het onderzoek 
Verborgen werelden van het Bonger Instituut. In de brief aan de Vaste Commissie voor 
Justitie deed de werkgroep de volgende aanbevelingen:

een helder onderscheid in de terminologie jongensprostitutie 18+ en 18-
nader onderzoek naar het internet in relatie tot prostitutie door minderjarige jongens
onderzoek naar specifieke groepen in de prostitutie door minderjarige jongens, zoals 
jongens van Oost-Europese afkomst, zo nodig in Europees verband 
aandacht voor het taboe op jongensprostitutie en de verschillende visies op slachtof-
ferschap bij jongens en mannen
deskundigheidsbevorderingstraject waarin hulpverleners gewezen worden op de mo-
gelijkheid dat minderjarige jongens zich prostitueren en op mogelijke signalen daar-
van, zodat enerzijds de deskundigheid onder hulpverleners toeneemt en anderzijds er 
een beter zicht ontstaat op aantallen minderjarige jongensprostitués
geef voorlichting over seksualiteit en relaties, specifiek voor jongens, waarin aandacht 
is voor ‘betaalde seks door mannen’

De volledige brief is te vinden op de website www.jeugdprostitutie.nu. 
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Naar aanleiding van het onderzoek werd een kleine kennisgroep geformeerd in Utrecht 
om de signalen te blijven verzamelen.

Onderzoek Bonger Instituut

Een recent onderzoek is dat van het Bonger Instituut voor Criminologie van de 
Universiteit van Amsterdam, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. Het onderzoek vond 
plaats onder leiding van Prof. Dr. D.J. Korf. De probleemstelling van het onderzoek 
luidde:  

‘Wat is de aard en het voorkomen van seksueel misbruik van en prostitutie door jongens 
en welke groepen jongens zijn hierbij oververtegenwoordigd?’

Een jaar lang gingen onderzoekers op straat, in parken, in het uitgaansleven, in jongens-
bordelen en op het internet op zoek naar jonge jongens in de prostitutie. 
De onderzoekers concluderen dat zij geen betrouwbare cijfers kunnen geven van het 
aantal minderjarige jongens dat in de prostitutie werkzaam is. Signalen die zij hebben 
opgespoord wijzen erop dat deze groep een minderheid vormt binnen de gehele man-
nenprostitutie. De onderzoekers wijzen op het gegeven dat jongens zichzelf jonger voor-
doen omdat dit beter in de markt ligt, als een van de mogelijke oorzaken van het beeld 
dat jongensprostitutie volgens verhalen zoveel voorkomt. Etnische voorkeur van klanten 
kan ook bijdragen aan het bestaande beeld over de etniciteit van deze prostituees; de 
veronderstelling dat Marokkaanse jongens zijn oververtegenwoordigd binnen de jongen-
sprostitutie kan niet worden bevestigd door dit onderzoek.
De landelijke Werkgroep Jongensprostitutie heeft naar aanleiding van de uitkomsten van 
het rapport enkele aanbevelingen gedaan (zie p. 9 van dit Factsheet).

Een aantal organisaties verleent diensten, hulp en/of informatie aan mannelijke prosti-
tués (meerderjarig en minderjarig). Zij registreren de aantallen jongens die een beroep 
doen op hun diensten of signaleren het ontbreken van jongens. De meeste van deze 
organisaties nemen deel aan het Platform Jeugdprostitutie. Wij noemen er hier enkele.

De Regenboog Groep

Vanaf 2008 is De Regenboog Amoc samen met de Amsterdamse Vriendendiensten 
gefuseerd tot De Regenboog Groep. Amoc, een van de onderdelen van De Regenboog 
Groep, houdt zich van oudsher bezig met hulpverlening aan jongens in de prostitutie. 
De jongens en mannen die een beroep doen op deze organisatie komen alle uit Oost-
Europa, vooral uit Roemenië. Hun leeftijd varieert van 18 tot 3�� jaar en ligt voornamelijk 
tussen 20 en 28 jaar, maar ook komen jongensprostitués tussen de 16 en 20 jaar voor. 

Verreweg de grootste groep van de jongensprostitués die Amoc ziet is meerderjarig. 
Bekend is dat een aantal van deze meerderjarige jongensprostitués tijdens hun minder-
jarigheid begonnen is zich te prostitueren. Het is echter niet bekend hoe groot die groep 
is. 

Vooral Oost-Europese en Marokkaanse jongens zijn vaak jonger dan 16 jaar wanneer zij 
voor het eerst met prostitutie in aanraking komen (Horn, 2001). De meeste Marokkaanse 

SAMAH

Samah, de Stichting Alleenstaande Minderjarige Asielszoekers, krijgt signalen binnen 
over Afrikaanse jongens, die in Europa onder dwang als prostitué te werk worden ge-
steld. Bij aangifte of aanhouding is er vaak gebrek aan bewijs. Ook zijn er signalen dat 
(jongens-)prostitutie voorkomt bij AMA’s. De organisatie gaat op AMA-locaties spreek-
uren draaien. 
SAMAH krijgt bovendien signalen binnen over Indiase jongens die opeens verdwijnen. 
De organisatie probeert via een paar jongens een grotere groep te bereiken. SAMAH 
pleit voor een meer structurele en op de cultuur gerichte aanpak.

In sommige prostitutieteams buiten de Randstad, zoals Zeeland en Friesland, wordt aan-
gegeven dat er  ‘…tot op heden geen aanwijzingen zijn en meldingen of aangiften zijn 
gedaan van minderjarige (allochtone) jongens in de prostitutie’ (Horn, 2001). 
Toch zijn er ook aanwijzingen voor het tegendeel, getuige de grote ontuchtzaak die in 
2003 speelde rond het Anne Frankplantsoen in Eindhoven. Het plantsoen werd jarenlang 
door mannen gebruikt voor vluchtige seksuele contacten, waaronder contacten met min-
derjarige jongens. Ook uit het programma Undercover in Nederland van SBS6 (2006) 
over kinderprostitutie bleek, dat de journalist betrekkelijk gemakkelijk via mensenhande-
laren in heel Nederland in contact kon komen met minderjarige jongens voor prostitutie-
doeleinden. De media-aandacht heeft er overigens niet toe geleid dat deze slachtoffers 
gevolgd zijn door de hulpverlening: zij zijn uit het zicht verdwenen. 

Cijfers over jeugdprostitutie staan niet op zichzelf. Uit het grootschalige, door ZonMw 
gefinancierde onderzoek Seks onder je 2��e van de Rutgers Nisso Groep en Soa Aids 
Nederland (200��), blijkt dat ongeveer 18 procent van de meisjes wel eens is gedwongen 
om iets te doen of toe te staan op seksueel gebied, tegenover vier procent van de jon-
gens.

De gemiddelde leeftijd waarop dit voor het eerst gebeurde is voor meisjes 1��,7 jaar en 
voor jongens 14,9 jaar. Twee procent van de meisjes en 0,9 procent van de jongens 
heeft een ervaring met gedwongen seks voor het twaalfde jaar. Acht op de 1000 meisjes 
is wel eens gedwongen of overgehaald tot seks waarvoor ze geld of een andere belo-
ning ontvingen. Datzelfde geldt voor vier op de 1000 jongens.
Wat daderschap betreft blijven meisjes achter bij de jongens: 1,2 versus 4,3 procent. Het 
onderzoek vond plaats onder 92��0 respondenten (De Graaf, 200��). 
Het Expertisepunt Jeugdprostitutie is van mening dat de verschillen in slachtofferaantal-
len te maken kunnen hebben met het feit dat slachtofferschap bij meisjes eerder wordt 
geaccepteerd dan bij jongens, ook door meisjes zelf. Jongens benoemen zichzelf niet 
gauw als slachtoffer: ze hebben daar iets mee te verliezen: hun mannelijkheid, zo den-
ken ze: “Een echte man laat zich niet dwingen” (Felten et al., 2008). 
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jongens zouden rond hun 16de jaar met prostitutieactiviteiten stoppen omdat zij er niet 
zoveel voor voelen in de ‘echte’ homoprostitutie terecht te komen.

De Regenboog Groep constateert overigens al jaren een verschuiving van het werken 
op straat, vanuit de bars en de escortbranche naar het internet. Jongens kiezen voor 
de anonimiteit en relatieve veiligheid van het internet (meer afstand, niet ‘op straat’). 
Anderzijds kan het werken via internet de jongens juist kwetsbaarder maken, omdat ze 
meer alleen werken. Omdat De Regenboog Amoc het van groot belang vindt in contact 
te blijven met deze bijna onzichtbare en daardoor steeds meer vergeten groep, partici-
peren zij samen met de GGD in de website www.maleweblog.nl. Deze informatieve en 
educatieve website is bedoeld om sekswerkers te bereiken en op maat te bedienen. 
Onder de naam Info4Escorts zoeken medewerkers in chatboxen actief naar jongens die 
hun klanten werven op het internet en proberen zij een chat aan te gaan. De kwesties 
die het meest aan bod komen zijn veilig vrijen, omgang met de klanten en verblijfsstatus. 
Het Expertisepunt Jeugdprostitutie denkt dat de besproken kwesties mogelijk beperkt 
blijven vanwege het driedubbele taboe op jongensprostitutie. 

GGD Amsterdam 

De GGD Amsterdam doet SOA-onderzoek bij onder meer meerderjarige jongenspros-
titues in Amsterdam. Het is echter mogelijk dat de bezoekers jonger zijn dan 18 jaar: er 
wordt niet naar hun leeftijd gevraagd. In 2006 zijn 160 jongens onderzocht die aangaven 
in de jongensprostitutie te zitten. Ongeveer twintig procent daarvan had een SOA (GGD 
Amsterdam, 2007).

Schorer

Schorer kent een landelijk HIV/SOA-programma voor mannen die seks hebben met 
mannen. Ook deze organisatie ziet een verschuiving in mobiliteit: de vindplaatsen op 
straat worden minder, waardoor er ook minder veldwerk op straat is te verrichten, en de 
contacten via internet groeien. 

Prostitutie Maatschappelijk Werk Rotterdam

De gemeente Rotterdam besloot in 2004 tot uitvoering van een integrale aanpak op het 
terrein van jeugdprostitutie en loverboyproblematiek. In 200�� is, onder leiding van een 
externe ketenregisseur, een integrale ketensamenwerking tot stand gebracht op het ge-
bied van preventie, opvang en hulpverlening en repressie (Rotterdamse aanpak jeugd-
prostitutie, GGD, 2006). Sinds januari 2006 fungeert Prosititutie Maatschappelijk Werk 
(PMW) officieel als lokaal meld-, registratie- en expertisepunt rondom jeugdprostitutie. 
Anno 2009 heeft PMW een meldpunt jeugdprostitutie en staat dagelijks professionals, 
ouders en andere melders uit Rotterdam-Rijnmond te woord wanneer er signalen zijn 
van jeugdprostitutie. Bij dit meldpunt komen af en toe ook signalen van uitbuiting terecht 
die betrekking hebben op jongens. 
Naast het aanbieden van maatschappelijk werk binnen de eigen organisatie, ondersteunt 
PMW professionals via het meldpunt op afstand. Zodoende kunnen slachtoffers onder 
de hoede van de melder blijven, maar kan PMW toch meedenken over de hulpverlening.

Onder slachtoffers van jeugdprostitutie verstaat PMW jongens (en meisjes) tot 23 jaar 
die onder dwang in de prostitutie terecht zijn gekomen. Jongeren tot 18 jaar (minderjari-
gen) die door omstandigheden zelf kiezen voor prostitutie behoren ook tot deze groep.
Bij Prostitutie Maatschappelijk Werk Rotterdam zijn in 2006 in het kader van de keten-

aanpak 98 meldingen gedaan van vermoedens van jeugdprostitutie. Het zou gaan om 
108 jongeren, waarvan twee jongens. Zestig meldingen hebben geleid tot een begelei-
dingstraject bij PMW, waaronder twee jongens (Informatie PMW, 2006). In 2008 waren 
er zeven jongens die slachtoffer waren van jeugdprostitutie in beeld.
Uit hulpverleningscontacten van Prostitutie Maatschappelijk Werk blijkt dat een onbe-
kend, maar naar wordt aangenomen groot aantal volwassenen op minderjarige leeftijd is 
begonnen (Humanitas Jaarverslag, 2003). 
Ook uit cijfers van 2009 blijkt dit. In 2009 maken, naast een minderjarige jongen die in 
dit jaar is aangemeld, acht volwassen mannen gebruik van de hulpverlening. Voor het 
grootste deel zijn zij als minderjarige tot prostitutie gedwongen. Een deel van hen is 
slachtoffer van internationale mensenhandel (geronseld voor prostitutie vanuit het bui-
tenland) en een deel is slachtoffer van nationale mensenhandel (in Nederland geronseld) 
(PMW, mondelinge communicatie, 2009).

Internet
PMW doet veldwerk op alle plekken waar met seks geld wordt verdiend. Vroeger kwam 
PMW vaak op het Centraal Station in Rotterdam, waar contact gelegd werd met jongens 
die op klanten aan het wachten waren. Sinds er camera’s rond het station zijn geplaatst 
en er steeds meer politie aanwezig is, zijn daar geen jongens meer. 
Steeds meer jongens werven hun klanten niet meer alleen op straat, in parken of cafés, 
maar ook via mobiele telefoons en internet.
Daarom zijn de veldwerkers van PMW ook steeds meer op internet te vinden en bezoe-
ken ze sites waarop jongens kunnen adverteren of chatten met klanten 
(www.humanitaspmw.org ). Het wordt echter steeds moeilijker deze jongens te vinden. 

Andere projecten en activiteiten voor jongensprostitués onderschrijven dit, zoals het 
Jongensprostitutieproject (JPP) Groningen. Ook uit hun cijfers blijkt dat het aantal jon-
gens dat bereikt wordt dalende is. Deze daling wordt veroorzaakt doordat veel jongens 
niet meer op de bekende plaatsen op straat hun contacten opdoen, maar via internet 
(Gezonder Zorgen, 2004).
Deze tendens is enkele jaren geleden ingezet en zet steeds verder door.

Boysproject Antwerpen

In Antwerpen bestaat al enige tijd het “Boysproject”. Het project is gericht op mannelijke 
prostitués en werkt vindplaatsgericht. Medewerkers werken voornamelijk in de avond en 
in de nacht op straat, in horeca van allerlei aard en op homo-ontmoetingsplaatsen.
Het project biedt op twee avonden per week een huiskamer aan. Hier kunnen de jon-
gens zich douchen, wat eten en hun was doen. Er is dan ook ruimte om informatie en 
voorlichting te geven. Condooms zijn beschikbaar om mee te nemen. Er is veel belang-
stelling voor de huiskamer. Er worden niet meer dan 12 jongens tegelijk binnen gelaten 
om het beheersbaar te houden.
Het project heeft tot doel de (minderjarige) jongens uit de prostitutie te halen. In de prak-
tijk komt het er op neer de negatieve effecten zo veel mogelijk te beperken, zodat de 
weg terug in een later stadium niet heel veel moeilijker wordt.
Ook medewerkers van het Boysproject constateren dat de rol van internet steeds groter 
wordt. Samen met andere steden wordt online hulpverlening aangeboden.
Het project bereikte in 200�� ongeveer 100 nieuwe jongens en de totale groep die men 
bereikt bestaat per jaar uit ongeveer 200 jongens (Salou et al., 2009).
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Naar aanleiding van het onderzoek werd een kleine kennisgroep geformeerd in Utrecht 
om de signalen te blijven verzamelen.

Onderzoek Bonger Instituut

Een recent onderzoek is dat van het Bonger Instituut voor Criminologie van de 
Universiteit van Amsterdam, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie. Het onderzoek vond 
plaats onder leiding van Prof. Dr. D.J. Korf. De probleemstelling van het onderzoek 
luidde:  

‘Wat is de aard en het voorkomen van seksueel misbruik van en prostitutie door jongens 
en welke groepen jongens zijn hierbij oververtegenwoordigd?’

Een jaar lang gingen onderzoekers op straat, in parken, in het uitgaansleven, in jongens-
bordelen en op het internet op zoek naar jonge jongens in de prostitutie. 
De onderzoekers concluderen dat zij geen betrouwbare cijfers kunnen geven van het 
aantal minderjarige jongens dat in de prostitutie werkzaam is. Signalen die zij hebben 
opgespoord wijzen erop dat deze groep een minderheid vormt binnen de gehele man-
nenprostitutie. De onderzoekers wijzen op het gegeven dat jongens zichzelf jonger voor-
doen omdat dit beter in de markt ligt, als een van de mogelijke oorzaken van het beeld 
dat jongensprostitutie volgens verhalen zoveel voorkomt. Etnische voorkeur van klanten 
kan ook bijdragen aan het bestaande beeld over de etniciteit van deze prostituees; de 
veronderstelling dat Marokkaanse jongens zijn oververtegenwoordigd binnen de jongen-
sprostitutie kan niet worden bevestigd door dit onderzoek.
De landelijke Werkgroep Jongensprostitutie heeft naar aanleiding van de uitkomsten van 
het rapport enkele aanbevelingen gedaan (zie p. 9 van dit Factsheet).

Een aantal organisaties verleent diensten, hulp en/of informatie aan mannelijke prosti-
tués (meerderjarig en minderjarig). Zij registreren de aantallen jongens die een beroep 
doen op hun diensten of signaleren het ontbreken van jongens. De meeste van deze 
organisaties nemen deel aan het Platform Jeugdprostitutie. Wij noemen er hier enkele.

De Regenboog Groep

Vanaf 2008 is De Regenboog Amoc samen met de Amsterdamse Vriendendiensten 
gefuseerd tot De Regenboog Groep. Amoc, een van de onderdelen van De Regenboog 
Groep, houdt zich van oudsher bezig met hulpverlening aan jongens in de prostitutie. 
De jongens en mannen die een beroep doen op deze organisatie komen alle uit Oost-
Europa, vooral uit Roemenië. Hun leeftijd varieert van 18 tot 3�� jaar en ligt voornamelijk 
tussen 20 en 28 jaar, maar ook komen jongensprostitués tussen de 16 en 20 jaar voor. 

Verreweg de grootste groep van de jongensprostitués die Amoc ziet is meerderjarig. 
Bekend is dat een aantal van deze meerderjarige jongensprostitués tijdens hun minder-
jarigheid begonnen is zich te prostitueren. Het is echter niet bekend hoe groot die groep 
is. 

Vooral Oost-Europese en Marokkaanse jongens zijn vaak jonger dan 16 jaar wanneer zij 
voor het eerst met prostitutie in aanraking komen (Horn, 2001). De meeste Marokkaanse 

SAMAH

Samah, de Stichting Alleenstaande Minderjarige Asielszoekers, krijgt signalen binnen 
over Afrikaanse jongens, die in Europa onder dwang als prostitué te werk worden ge-
steld. Bij aangifte of aanhouding is er vaak gebrek aan bewijs. Ook zijn er signalen dat 
(jongens-)prostitutie voorkomt bij AMA’s. De organisatie gaat op AMA-locaties spreek-
uren draaien. 
SAMAH krijgt bovendien signalen binnen over Indiase jongens die opeens verdwijnen. 
De organisatie probeert via een paar jongens een grotere groep te bereiken. SAMAH 
pleit voor een meer structurele en op de cultuur gerichte aanpak.

In sommige prostitutieteams buiten de Randstad, zoals Zeeland en Friesland, wordt aan-
gegeven dat er  ‘…tot op heden geen aanwijzingen zijn en meldingen of aangiften zijn 
gedaan van minderjarige (allochtone) jongens in de prostitutie’ (Horn, 2001). 
Toch zijn er ook aanwijzingen voor het tegendeel, getuige de grote ontuchtzaak die in 
2003 speelde rond het Anne Frankplantsoen in Eindhoven. Het plantsoen werd jarenlang 
door mannen gebruikt voor vluchtige seksuele contacten, waaronder contacten met min-
derjarige jongens. Ook uit het programma Undercover in Nederland van SBS6 (2006) 
over kinderprostitutie bleek, dat de journalist betrekkelijk gemakkelijk via mensenhande-
laren in heel Nederland in contact kon komen met minderjarige jongens voor prostitutie-
doeleinden. De media-aandacht heeft er overigens niet toe geleid dat deze slachtoffers 
gevolgd zijn door de hulpverlening: zij zijn uit het zicht verdwenen. 

Cijfers over jeugdprostitutie staan niet op zichzelf. Uit het grootschalige, door ZonMw 
gefinancierde onderzoek Seks onder je 2��e van de Rutgers Nisso Groep en Soa Aids 
Nederland (200��), blijkt dat ongeveer 18 procent van de meisjes wel eens is gedwongen 
om iets te doen of toe te staan op seksueel gebied, tegenover vier procent van de jon-
gens.

De gemiddelde leeftijd waarop dit voor het eerst gebeurde is voor meisjes 1��,7 jaar en 
voor jongens 14,9 jaar. Twee procent van de meisjes en 0,9 procent van de jongens 
heeft een ervaring met gedwongen seks voor het twaalfde jaar. Acht op de 1000 meisjes 
is wel eens gedwongen of overgehaald tot seks waarvoor ze geld of een andere belo-
ning ontvingen. Datzelfde geldt voor vier op de 1000 jongens.
Wat daderschap betreft blijven meisjes achter bij de jongens: 1,2 versus 4,3 procent. Het 
onderzoek vond plaats onder 92��0 respondenten (De Graaf, 200��). 
Het Expertisepunt Jeugdprostitutie is van mening dat de verschillen in slachtofferaantal-
len te maken kunnen hebben met het feit dat slachtofferschap bij meisjes eerder wordt 
geaccepteerd dan bij jongens, ook door meisjes zelf. Jongens benoemen zichzelf niet 
gauw als slachtoffer: ze hebben daar iets mee te verliezen: hun mannelijkheid, zo den-
ken ze: “Een echte man laat zich niet dwingen” (Felten et al., 2008). 
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prostitutie van minderjarigen betreft. Het gaat dan om 1��7 meisjes en om elf jongens 
(6,��%) (Van den Borne, 200��, p. 31). Niet altijd is duidelijk of de jongens zich ‘zonder 
dwang van derden’ prostitueren, het oogmerk van uitbuiting door derden is in de meeste 
gevallen onbekend of twijfelachtig (81,8%). In twee gevallen (18,2%) is duidelijk sprake 
van uitbuiting onder artikel 273a van het Wetboek van Strafrecht. Maar ook bij de ove-
rige minderjarige jongens is sprake van uitbuiting, namelijk door hun klanten, conform 
art. 248b. Bij een derde van de jongens speelde financiële kwetsbaarheid (36,4%) en het 
ontbreken van een woning een rol (27,3%). Bij de jongens speelde emotionele afhan-
kelijkheid veel minder een rol dan bij de meisjes (18,2% versus 47,8%). Bij hen spelen 
familieomstandigheden de grootste rol (63,6% van de jongens, tegen 19,1% bij meisjes). 
Jongens lijken volgens dit onderzoek op een iets jongere leeftijd in de prostitutie terecht 
te komen. Het grootste deel was tussen de negen en vijftien jaar oud (4��,��%), terwijl het 
aandeel van meisjes in die leeftijdsgroep 19,7% was. Hier is dan ook meer sprake van 
misbruik in het pedoseksuele circuit.
Het gaat in bijna de helft van de gevallen om jongens met de Nederlandse nationaliteit 
(4��,��%). 27,3% verblijft illegaal in Nederland (Van den Borne, 200��, p. 36).

Onderzoek Assante en Schaapman

In onderzoek van Assante en Schaapman (200��) wordt een schatting gegeven van het 
aantal mannelijke prostitués in Amsterdam, namelijk 1000. De auteurs geven aan dat de 
helft van deze jongens al voor hun 16de jaar in de prostitutie is begonnen. 
Lastig voor de aanpak is, dat in Amsterdam de leeftijd waarop iemand klant mag zijn op 
16 jaar ligt. Bij een controle is het vervolgens moeilijk na te gaan wie klant en wie min-
derjarige jongensprostitué is.

Onderzoek MBO-studenten

Mbo-studenten die voor hun opleiding een themanummer over jongensprostitutie samen-
stelden voor het tijdschrift Cover van Humanitas Eindhoven, hadden geen enkele moeite 
via chatboxen in aanraking te komen met mannen die wel in waren voor seks met jonge 
jongens. Het gaat erom de juiste kanalen te vinden, zo is hun ervaring. Het betrof hier 
echter geen kwantitatief onderzoek, dus het onderzoek leverde geen prevalentiecijfers 
op.

Onderzoek gemeente Utrecht

Recent lokaal onderzoek vond plaats in Utrecht. Op verzoek van de gemeente Utrecht 
zette Stichting Stade medio 2008 de actuele gegevens op een rij over jongensprostitutie 
in de stad Utrecht. De conclusies van het onderzoek luidden als volgt:
a.  Alhoewel er weinig twijfels lijken te bestaan bij hulpverleners over de vraag of jongen  
 sprostitutie in Utrecht voorkomt, is er bijna geen concrete informatie beschikbaar over  
 de omvang van de problematiek (zowel kwalitatief als kwantitatief).
b. Jongensprostitutie is een enorm groot taboe. Dit resulteert in een situatie waarin er in   
 het algemeen niet veel bekendheid bestaat over dit fenomeen. Signaleren is daardoor  
 een probleem.
c. Dat betaalde seks met mannen een groot taboe is betekent dat er weinig over wordt   
 gesproken. Dit kan in principe het risico voor jongens vergroten om hierin terecht te   
 komen. 
d. Voordat er op een zinvolle manier beleid kan worden gemaakt en uitgevoerd, is het   
 noodzakelijk meer te weten te komen over de omvang van het probleem in Utrecht   
 (Salou et al., 2009).

Werkgroep Jongensprostitutie

Op initiatief van het Expertisepunt Jeugdprostitutie startte in 2008 een de Werkgroep 
Jongensprostitutie.

Deelnemers aan de werkgroep
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Politieacademie, GGD Rotterdam, 
twee NGO’s (Soa Aids Nederland en Ecpat), Pretty Woman en het kennisinstituut 
MOVISIE. Het Expertisepunt Jeugdprostitutie van MOVISIE is voorzitter. 

Doelstelling werkgroep
De werkgroep constateert dat er een blinde vlek is betreffende jongensprostitutie. Dit 
moet gesignaleerd worden en daarvoor is agendering nodig. De werkgroep wil uitbuiting 
van minderjarigen voorkomen; het is niet acceptabel dat minderjarigen uitgebuit worden 
in de prostitutie. De werkgroep richt zich op minderjarige jongens en gaat onderzoeken 
hoe daders (exploitanten en klanten) van jongensprostitutie te vinden en aan te pakken 
zijn.

Activiteiten
Agendering van jongensprostitutie vindt plaats door

artikelen te schrijven over jongensprostitutie 
veldonderzoek te doen naar de opvattingen over betaalde seks onder jongeren (al-
lochtoon en autochtoon) 
publicatie van een profielboek met verhalen over minderjarige jongensprostitués  
(dit boek zal in 2010 worden gepubliceerd en wordt gefinancierd door de Stichting  
Kinderpostzegels Nederland) 
het outreachend werken via internet te stimuleren 
samen met andere organisaties te kijken naar signalering en registratie van minder-
jarige jongens in de prostitutielokale initiatieven te ondersteunen om een lokale werk 
groep te starten
pers en onderzoekers te woord te staan over jongensprostitutie 

Ook formuleerde de Werkgroep Jongensprostitutie een reactie op het onderzoek 
Verborgen werelden van het Bonger Instituut. In de brief aan de Vaste Commissie voor 
Justitie deed de werkgroep de volgende aanbevelingen:

een helder onderscheid in de terminologie jongensprostitutie 18+ en 18-
nader onderzoek naar het internet in relatie tot prostitutie door minderjarige jongens
onderzoek naar specifieke groepen in de prostitutie door minderjarige jongens, zoals 
jongens van Oost-Europese afkomst, zo nodig in Europees verband 
aandacht voor het taboe op jongensprostitutie en de verschillende visies op slachtof-
ferschap bij jongens en mannen
deskundigheidsbevorderingstraject waarin hulpverleners gewezen worden op de mo-
gelijkheid dat minderjarige jongens zich prostitueren en op mogelijke signalen daar-
van, zodat enerzijds de deskundigheid onder hulpverleners toeneemt en anderzijds er 
een beter zicht ontstaat op aantallen minderjarige jongensprostitués
geef voorlichting over seksualiteit en relaties, specifiek voor jongens, waarin aandacht 
is voor ‘betaalde seks door mannen’

De volledige brief is te vinden op de website www.jeugdprostitutie.nu. 
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Dat over jongensprostitutie nog maar weinig bekend is, heeft verschillende oorzaken.
Naar de omvang van jongensprostitutie is nog niet veel onderzoek gedaan. Het weinige 
onderzoek dat gedaan is naar jeugdprostitutie doet soms wel uitspraken over de omvang 
van jongensprostitutie, maar dit gebeurt vaak op basis van (ruwe) schattingen of zelfs 
vooronderstellingen. Oorzaak hiervan is dat jongensprostitutie zich afspeelt in de marge 
van de samenleving. 
Oorzaak hiervan is dat jongens te maken hebben met een drievoudig taboe: dat op ho-
moseksualiteit, dat op slachtofferschap en dat op prostitutie. Cijfers beperken zich veelal 
tot aantallen die hulpverleners binnen hun eigen instelling registreren. 
Door het verschillende gebruik van terminologie kan bovendien verwarring ontstaan. 
Vaak wordt gesproken over ‘jongensprostitutie’, ook daar waar het om volwassen man-
nen gaat. Bovendien is het bij de signalering van belang zich te realiseren dat jongens 
die in de prostitutie werken over het algemeen zelf niet spreken van ‘prostitutie’, maar 
eerder van ‘bijverdienen’ (BNMR, 3e rapportage). Ook vanuit het veld wordt gepleit voor 
eenduidige definities waar het gaat om begrippen als dwang, afhankelijkheidsrelaties, 
circuit, handel en smokkel.

Het is niet gemakkelijk een schatting te doen van het aantal minderjarige jongenspros-
titués in Nederland. De onderstaande instellingen / onderzoeken hebben getracht een 
beeld te geven van de omvang van het probleem. 

Cijfers CoMensha

Bij CoMensha (voorheen de Stichting tegen Vrouwenhandel, STV) meldden zich in 200�� 
424 nieuwe slachtoffers, waaronder twee mannen. Deze werden beiden in de prostitutie 
uitgebuit. Of het hier gaat om minderjarige of om meerderjarige mannen is niet bekend. 
In 2006 werden bij de toenmalige STV dertig mannen als slachtoffer van mensenhandel 
geregistreerd, en in de eerste helft van 2007 waren het er al twintig (meerderjarig en 
minderjarig). De mannen komen onder meer uit Oost-Europa en China. Daar worden ze 
gelokt met legitiem lijkende contracten om in Nederland in de horeca of op kantoor te 
gaan werken. Vervolgens worden ze uitgebuit als huisslaaf, in havens, de horeca, maar 
ook in de prostitutie (STV, 2007). 
CoMensha maakt apart melding van leeftijd en geslacht om inzicht te krijgen in de meest 
kwetsbare groep. Ook in 2008 is dat de leeftijdscategorie 18 t/m 23 jaar, zowel man-
nen als vrouwen. In die leeftijdscategorie werden in 2008 1�� mannen aangemeld als 
slachtoffer van mensenhandel (tegenover 306 vrouwen). In de leeftijdscategorie t/m 17 
jaar werden vijf jongens aangemeld, tegenover 164 meisjes. De meeste slachtoffers van 
mensenhandel worden uitgebuit in de prostitutie (CoMensha, 2009). 
Overigens gaat CoMensha, i.s.m. MOVISIE, in 2010 een inhaalslag maken met het facili-
teren van instellingen om te registreren op jeugdprostitutie. 

Onderzoek Ecpat

Ecpat deed onderzoek naar handel in minderjarigen in Nederland (Van den Borne, 
200��). Hiertoe werd een database opgezet, bestaande uit 230 casusbeschrijvingen. In 
deze database zijn alle minderjarige slachtoffers opgenomen die naar voren kwamen 
uit het dossieronderzoek, registraties van politie en hulpverleningsorganisaties, peerre-
seach en interviews met informanten. Het gaat om gevalsbeschrijvingen van uitbuiting in 
de prostitutie, maar ook van uitbuiting in andere sectoren. De casussen zijn voornamelijk 
afkomstig uit de jaren 2003 t/m 200��.
Uit analyse van de gegevens blijkt dat van de 230 beschrijvingen, het in 169 gevallen 

Preventie en voorlichting

De laatste jaren komen er initiatieven op gang om ook jongens voor te lichten en bewust 
te laten omgaan met seksualiteit en grenzen. Hierbij gaat het overigens zelden tot nooit 
over betaalde seks door mannen. We noemen hier enkele initiatieven:

Boys R Us (uitg.: Rutgers Nisso groep) 
In dit spel voor jongens tussen 13 en 16 jaar wordt op een speelse manier ingegaan op 
onderwerpen zoals relaties, seksualiteit, grenzen, communiceren met meisjes, sociale 
invloeden en beeldvorming via de media.
Voor meer informatie zie www.rng.nl

Project ‘Jongens’
Centrum 1622 ontwikkelde een lespakket dat seksueel grensoverschrijdend gedrag van 
jongens wil voorkomen. Centrum 16·22 heeft dit project ontwikkeld omdat er vanuit het 
onderwijs vraag was naar lessen die gericht zijn op grensoverschrijdend gedrag van 
jongens en omdat jongens vaak een vergeten doelgroep zijn bij seksuele en relationele 
vorming.
Voor meer informatie zie: www.centrum1622.nl

Vlaggensysteem
Sensoa heeft in samenwerking met MOVISIE een ‘vlaggensysteem’ ontwikkeld: een 
methodiek voor het bespreekbaar maken van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij 
kinderen en jongeren. Met het Vlaggensysteem kan de mate van seksueel grensover-
schrijdend gedrag besproken worden.
Meer informatie verschijnt begin 2010 op www.seksueelgeweld.info

Denken! Durven! Doen! (uitg.: Leefsleutels)
Interactief 3D-spel rond welbevinden en risico’s voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met 
keuze tussen zes thema’s: welbevinden, ruzie en agressie, middelen, gezondheid, sek-
sualiteit, multimedia.

Amoc / DHV
Jaarverslag jongensprostitutie 2006. Amsterdam: De Regenboog AMOC, 2007.
 

Assante, A. 
Het onzichtbare zichtbaar gemaakt. Prostitutie in Amsterdam anno 2005 / A. Assante. en K. Schaapman. 
Amsterdam: PvdA-fractie, 200��. – 33 p. 
Onderzoek dat ingaat op het prostitutiebeleid, de prostitutiebranche, maar ook de klant in Amsterdam, naar aanlei-
ding van berichten over ongewenste praktijken. 

Biesma, S. e.a. Verboden bordelen. Evaluatie opheffing bordeelverbod: niet-legale prostitutie / S. Biesma, R. van 
der Stoep, H. Naayer, B. Bieleman.  Hoofdstuk ��: Minderjarigheid. Groningen: Intraval, oktober 2006.
Dit is een van de drie deelonderzoeken naar de stand van zaken in de prostitutie in Nederland, na opheffing van 
het bordeelverbod. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het Ministerie van Justitie /WODC.

BNRM
Mensenhandel: derde rapportage van de Nationaal Rapporteur / A.G. Korvinus, E.M.H. van Dijk, D.A.C. Koster, M. 
Smit. – Den Haag : Bureau NRM, 2004.

BNRM
Mensenhandel: vijfde rapportage van de nationaal rapporteur / C.E. Dettmeijer-Vermeulen et al. – Den Haag: 
Bureau NRM, 2007. 

BNRM
Mensenhandel: zevende rapportage van de Nationaal Rapporteur / Nationaal Rapporteur Mensenhandel. 
Mensenhandel. - Den Haag: BNRM, 2009.

Borne, A. van den
Inzicht in uitbuiting. Handel in minderjarigen in Nederland nader onderzocht / A. van den Borne en K. Kloosterboer. 
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De gemarginaliseerden hebben zelden een vaste woon- of verblijfplaats, en evenmin 
een vast inkomen. Ze zijn vaak verslaafd aan drugs en komen aan geld door autokraken, 
straatroven, heling, maar ook prostitutie. De meeste van deze jongens hebben geen 
homo- of biseksuele gevoelens en gebruiken ook drugs om zichzelf toch te kunnen pros-
titueren. Zij hebben geen toegang tot internet. Deze jongens gaan zelden of nooit actief 
naar klanten op zoek. Vaak komen ze een klant min of meer toevallig op straat tegen, 
doordat ze door de klant actief benaderd worden. In andere gevallen ontmoeten ze klan-
ten die ze nog uit het verleden kennen.
De groep gelukszoekers lijkt in een aantal opzichten op de gemarginaliseerden. Ook 
zij hebben zelden een vast inkomen, en trachten op allerhande manieren aan geld te 
komen. Als dat niet lukt binnen een gewone baan, dan is de stap naar prostitutie snel-
ler gezet. Ze zijn vaak afkomstig uit Oost-Europa, met name Roemenië, landen waar 
homoseksualiteit allerminst geaccepteerd is. Voor hen levert het homoprostitutiewerk het 
grootste taboe op. Het grote verschil met de gemarginaliseerden is, dat gelukszoekers 
veel meer van een mooie toekomst dromen.
De groep gelukszoekers is vooral actief in prostitutiebars, maar vertoont zich soms ook 
wel in parken. Deze jongens besteden duidelijk veel meer aandacht aan hun uiterlijk en 
voorkomen dan de groep gemarginaliseerden, en is daardoor ook welkom in bars. Clubs 
en de escortwereld zijn voor hen niet toegankelijk, vanwege hun illegaliteit.
De bijverdieners zijn vooral studenten, maar ook andere groepen jongeren die door hun 
prostitutieactiviteiten een zakcentje bijverdienen. Vaak zijn het jongens met homo- of 
biseksuele gevoelens, of jongens die bewust willen experimenteren met hun seksualiteit. 
Zij zijn veelal actief op het internet en werken vaak voor escortservices, waarmee zij 
vaak tegen de groep professionals aanhangen. Anderen zijn ook actief op homo-ontmoe-
tingsplaatsen, zoals parken. 
De professionals vergaren het grootste deel van hun inkomen uit prostitutiewerkzaamhe-
den, en doen dat meestal ook legaal, met afdracht van belastingen en premies. Ze heb-
ben vaak homo- of biseksuele gevoelens. Ze zijn professioneel bezig met hun prostitutie-
activiteiten en denken na over hoe ze hun marktpositie kunnen verbeteren. Traditioneel 
zijn zij vooral actief in clubs of via escortservices, maar tegenwoordig werken zij vaak 
zelfstandig en werven hun klanten voornamelijk via internet (Weijnen, 2006).  

Hoewel het bij jongensprostitutie voornamelijk om homoseksuele contacten gaat, is de 
jongensprostitué zelf lang niet altijd homoseksueel. Van Gelder (200��) vindt in zijn onder-
zoek dat ruim de helft van zijn respondenten aangeeft overwegend op vrouwen te vallen. 
Over de redenen waarom jongens in de prostitutie belanden is weinig bekend. Gaat het 
om experimenteergedrag of om uitbuiting? Is er sprake van mensenhandel? Van Gelder 
(200��) geeft aan dat uit beperkt onderzoek (N=��6) blijkt dat ��0% van de jongensprosti-
tués zelf het initiatief legt tot het eerste contact, in 29% van de gevallen komt het initiatief 
van een klant, en bij 21% heeft de bemiddeling via een derde plaatsgevonden. Hiermee 
ontstaat de indruk dat er vaker sprake is van eigen initiatief. Door de blinde vlek in de sa-
menleving waar het gaat om prostitutie bij mannen kunnen we echter ook bij de jongens 
die zelf het initiatief nemen niet vaststellen of er al dan niet sprake is van dwang of drang 
(zoals dwang door omstandigheden). 

Amsterdam: Stichting Defence for Children International Nederland, 200��. 
Dit rapport is opgesteld door ECPAT Nederland in samenwerking met Defence for Children International 
Nederland en Unicef Nederland. 

CoMensha
Jaarverslag 2009. Amersfoort: Comensha, 2009.

Cover: tijdschrift van Humanitas Eindhoven. Themanummer jongensprostitutie, nr. 3, februari 2008.

Daalder, A.L.
Prostitutie in Nederland na opheffing van het bordeelverbod / A.L. Daalder. Den Haag: WODC, 2007. 
Dit onderzoek (een overkoepelende rapportage van drie deelonderzoeken) van het WODC wil informatie leveren 
over de stand van zaken in de prostitutie in Nederland in 2006. Het is tevens een evaluatie van de opheffing van 
het bordeelverbod.

Felten, H.
Seksualisering: “Je denkt dat het normaal is…” / H. Felten, K. Janssens en L. Brants. Utrecht: MOVISIE, 2009.

Graaf, H. de, S. Meijer, J. Poelman, I. Vanwesenbeeck
Seks onder je 25e: definitieve resultaten. Utrecht: Rutgers Nisso Groep / Soa Aids Nederland, 200��.

Horn, J. E. van
Aard en omvang seksueel misbruik en prostitutie minderjarige allochtone jongens. Een verkennend onderzoek / 
J. E. van Horn, R.A.R. Bullens, Th. A.H. Doreleijers en M. Jäger. Amsterdam : Fora / Vrije Universiteit Amsterdam, 
2001. 

Kern, S.
Jongens in de ‘bisnis’. In Verkocht, zorg na mensenhandel / S. Kern, A. van der Sluijs en A. Spaninks. Rotterdam : 
Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk, 2003. 

Korf, D.J.
Roemeense trekvogels. Nieuwkomers in de jongensprostitutie / D.J. Korf, T. Nabben, M. Schreuders.  Amsterdam: 
Thesis Publishers, 1996.
ISBN 90-��170-408-9

Korf, D.J.
Verborgen werelden. Minderjarige jongens, misbruik en prostitutie / D.J. Korf, A. Benschop en J. Knotter. 
Amsterdam: Rozenberg Publishers, 2009.

Naar
Naar een effectieve ketenaanpak van jeugdprostitutie. Randvoorwaarden en succesfactoren. Utrecht: TransAct, 
Informatiepunt Jeugdprostitutie, 2006.

Salou, D.
Een onzichtbare schaduw. Jongensprostitutie in de stad Utrecht / D. Salou, Th. Vriezenga, G. Jongetjes. Utrecht: 
Stichting Stade, 2009.

Tjoelker, G.
Minderjarige jongens in de prostitutie: in the shadow boy meets men / G. Tjoelker. – Utrecht: Transact, 1996.

Van Gelder, P. 
‘Bisnisjongens’ in soorten en maten / P. van Gelder. Utrecht: MOVISIE, 2007. 
Powerpointpresentatie tijdens themabijeenkomst Jongensprostitutie, 13 november 2007, Platform Jeugdprostitutie. 

Van Gelder, P. 
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Jeugdprostitutie is het verrichten van een of meer seksuele handelingen, met of 
voor een ander, door jongens en meisjes onder de 18 jaar voor geld, goederen of 
een tegenprestatie (Platform Jeugdprostitutie, 2006)1.
Dit overzicht wil u in kort bestek een beeld geven van feiten en cijfers op het 
gebied van prostitutie van minderjarige jongens. Over meisjesprostitutie is een 
afzonderlijk overzicht met feiten en cijfers verschenen. Wilt u meer achtergrondin-
formatie, dan verwijzen wij u naar de literatuurlijst in de bijlage en naar onze web-
site www.jeugdprostitutie.nu .

De opbouw van deze factsheet is als volgt:
1. Verschillende vormen van jongensprostitutie
2. Omvang jongensprostitutie in Nederland
3. Organisaties die hulp verlenen aan jongensprostitués
4. Een randstedelijk probleem?
��. Seks onder dwang
6. Overige initiatieven aanpak jongensprostitutie
7. Literatuur, artikelen, documentaire

Jongensprostitutie speelt zich af in het pedoseksuele circuit en in het homoprostitutie-
circuit. Over jongensprostitutie is maar weinig bekend. Toch is er in enkele onderzoeken 
getracht meer zicht te krijgen op dit onderwerp. Er zijn verschillende indelingen mogelijk 
in vormen van jongensprostitutie.
Verschillende onderzoekers verdelen jongensprostitués in amateurs en professionals. 
Naast de beroepsprostitués zijn er de amateurs, te onderscheiden in pseudo’s, schar-
relaars en gelegenheidsprostitués (Van Gelder, 2007, naar Van der Poel, 1991). Een 
andere indeling die gemaakt kan worden is die van professionals enerzijds, en gemargi-
naliseerden, gelukszoekers en bijverdieners anderzijds (Weijnen, 2006).

Jongensprostitutie: feiten en cijfers




