
Sinds 23 maart geldt in verband met Corona een verbod op fysiek sekswerk.
Ondanks het verbod zijn er online nog advertenties te vinden van sekswerkers die fysieke diensten 
aanbieden. In Limburg hebben de betrokken partijen de handen ineen geslagen om sekswerkers te 

informeren over het verbod, dit verbod te handhaven en sekswerkers te begeleiden bij bijvoorbeeld de 
aanvraag van een uitkering of terugkeer naar het thuisland. Dit project betreft een good practice uit 

Limburg die als inspiratie kan dienen voor andere regio’s. 

AVIM stelt met behulp 
van een webcrawler 
een lijst samen van 
online advertenties 
per gemeente.

Gemeenten ontvangen 
kant-en-klare teksten voor 
Whatsapp, SMS of email in 
zowel het Nederlands 
als het Engels. 

De gemeenten contacteren 
sekswerkers en wijzen hen 
op het verbod. Indien nodig 
ondersteunt AVIM.

HANDHAVING VERBOD 
SEKSWERK TIJDENS CORONA

INFORMEREN VAN SEKSWERKERS 
DIE ONLINE ADVERTEREN ONDANKS HET VERBOD: 

 

INTEGRALE SAMENWERKING

RIEC Limburg: 
Ketenregisseur Mensenhandel 

initieert en coördineert het proces.

Gemeenten: 
Gaan actief aan de slag 

met de nieuwe werkwijze. 

AVIM: 
Ondersteunt de gemeenten 

en stelt een emailadres ter beschikking 
voor de reacties van adverteerders.

Leger des Heils: 
Stelt een nummer ter beschikking waarop 
sekswerkers terecht kunnen voor hulp en onder-
steuning. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een 
uitkering of de terugkeer naar het thuisland. 

Veiligheidsregio’s 
Limburg Noord en Zuid: 
Adviserende rol bij de uitwerking. 

Openbaar Ministerie: 
Actief betrokken bij te kiezen strategie 
en stand-by (telefonisch) bij handhavingsacties. 

1 2 3
Beste sekswerker. Dit is een bericht van uw gemeente. Uit onderzoek blijkt dat u een advertentie online heeft staan. In verband met het coronavirus...



Het informeren van sekswerkers over het verbod heeft geleid tot een daling van het aantal advertenties. 
Echter, er zijn nog steeds sekswerkers die hun diensten aanbieden. Om dit tegen te gaan is een 

draaiboek opgesteld gericht op handhaving van de noodverordening in verband met het Covid-19 virus.

De coronacrisis zet de overheid onder grote druk. Tegelijkertijd zien we dat de georganiseerde criminaliteit zich razendsnel aanpast 
aan de omstandigheden en nieuwe manieren ontdekt om snel en makkelijk geld te verdienen. Het RIEC signaleert, analyseert en 
ondersteunt ook nu in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De komende tijd zullen we onze partners hierover regelmatig 

informeren in korte, actuele bulletins. Samen bewaken we ook in deze crisismaanden de bestuurlijke weerbaarheid.

DRAAIBOEK HANDHAVING VERBOD SEKSWERK

A
Controleer of er nog 
advertenties online staan 
en welke sekswerkers
een waarschuwing 
hebben ontvangen;

A
Afspraak op adres BRP: Gesprek in deur, tenzij 
1) tolk nodig 2) subject dit niet wenst ivm privacy. 
Handel naar bevind van zaken, evt afspraak op 
het politiebureau daags erna.

A
Meteen betalen en uitreiken 

van kwitantie en inkeerbrief;

B
Niet meteen betalen: afspraak maken op politiebureau om te betalen;

C
Wil of kan men niet 

betalen, dan overleg met 

de OvJ: uitnodigen OM-

hoorzitting of dagvaarden 

voor kantonrechter.

B
Afspraak niet op adres BRP (duidt 

op bedrijfsmatigheid): Handel naar 

bevind van zaken: afweging al dan niet 

binnentreden bij signaal mensenhandel. 

Ook dan met RIVM-richtlijnen bekijken 

hoe je veilig controle kunt doen. 

B
Stel een integraal team 

samen van vier personen: 

•  1 politiemedewerker van 

het BT
•  1 medewerker AVIM

•  2 medewerkers van de 

gemeente (handhaver 

en coördinator 

bestuurlijke aanpak);

Voorbereiden van 
integrale controle: 1

Controleer het adres in het BRP 
en op informatie over Covid-19 (via meldkamer).2

De controle:3

Na het gesprek met de sekswerker wordt in overleg met 
Officier van Justitie de sanctie bepaald. 4

Innen van de sanctie: 5

ÉÉN GEORGANISEERDE OVERHEID TEGEN 
ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT, OOK IN CRISISTIJD

WEERBARE OVERHEID

VOOR MEER INFORMATIE VRAAG DE ACCOUNTMANAGER VAN JE RIEC

C
Maak een afspraak via 
SMS of Whatsapp en 
onderhandel over prijs, 
duur en handelingen.


