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In 2011 is het wetsvoorstel ‘regulering prostitutie en bestrijden misstanden seksbranche’ (Wrp) 
aangenomen door de Tweede Kamer. Het doel van deze wet is om de prostitutiebranche beter 
te reguleren en misstanden in de branche aan  te pakken.  Dit onderzoek richt zich op het pros-
titutiebeleid in Nederlandse gemeenten en de vraag hoe het toezicht op en de handhaving van 
de prostitutiebranche op gemeentelijk niveau zijn geregeld en wat de resultaten daarvan zijn.

Onderzoeksvraag c.q. probleemstelling

1. Wat is de (geschatte) omvang van de vergunde en onvergunde prostitutiebranche (naar aard)?

2. Zijn de gemeenten op de hoogte van hoe de prostitutiebranche er in hun gemeente uitziet? 
Hoe ziet die branche eruit?

3. Wat is het gemeentelijke beleid ten aanzien van prostitutie?

4. Waar zijn het toezicht en de handhaving van de gemeente (en gemeentelijke diensten), po-
litie en inspecties op gericht, hoe is de handhaving vormgegeven en wat is de stand van de 
handhaving?

5. Wat zijn de resultaten van handhaving/controles?

6. Wat is de stand van de naleving?

7. Wat zijn de knelpunten bij de handhaving en waar liggen de oorzaken voor die knelpunten?

8. Ten behoeve van monitoring: welke indicatoren/ gegevensbronnen zijn geschikt om jaar-
lijks te gebruiken

Methoden van onderzoek
Bij dit onderzoek is sprake van multimethodenaanpak. De methoden van onderzoek betreffen 
een deskresearch, een vragenlijst aan alle Nederlandse gemeenten, analyse van honderd be-
stuurlijke rapportages, acht casestudies en interviews.

Via deze VlotBekeken kunt u in korte tijd kennis nemen van de inhoud en belangrijkste 

resultaten van het door Bureau Beke uitgevoerd onderzoek.
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Belangrijkste resultaten uit het onderzoek

• Driekwart van de gemeenten heeft anno 2014 prostitutiebeleid ontwikkeld.

• Het beleid omvat meestal een vergunningenstelsel en een vestigingsbeleid, dat is 
vastgelegd in de APV.

• Er zijn anno 2014 674 vergunde seksinrichtingen in Nederland. Ten opzichte van 2006 
is het aantal vergunde seksinrichtingen met 34% gedaald.

• Een betrouwbare schatting geven van de niet legale prostitutie is onmogelijk. 

• De handhaving in de vergunde branche geschiedt door periodieke controles, meestal 
door de politie op vaste momenten in een jaar. Uit dergelijke controles komen weinig 
misstanden naar voren. 

• Exploitanten van vergunde inrichtingen leven de regels over het algemeen goed na. 

• De controles in de illegale/onvergunde sector komen voornamelijk voor rekening van 
de politie, die voor dergelijke controles gemandateerd moet zijn. In de helft van de 
gemeenten is dat niet het geval is. Het gaat voornamelijk om controles op het be-
schikken van een vergunning voor thuisprostitutie. Vormen van mensenhandel komen 
slechts in (zeer) beperkte mate naar voren.

• Onduidelijk is of de politie de bestuurlijke controles in de toekomst blijft uitvoeren. 
Gemeenten zouden dit eventuele gat moeten opvullen. De vraag is in hoeverre de 
gemeenten hiervoor voldoende capaciteit en/of expertise hebben.

• Wat betreft de aanpak van illegale prostitutie kunnen de doelmatigheid en effectiviteit 
van de bestuurlijke controles en rapportages als knelpunten worden aangemerkt. Zo 
zijn bestuurlijke sancties niet overdraagbaar tussen gemeenten en hanteren gemeen-
ten wisselende definities voor bedrijfsmatige prostitutie.

• Wat betreft indicatoren voor beleid zijn het reguleren van de thuisprostitutie en de 
zorg voor prostituees belangrijk, gezien de doelen van de Wrp. Op het gebied van 
toezicht en handhaving is rolverdeling tussen politie en gemeente een indicator die 
in eventuele vervolgmetingen aan de orde kan komen. Datzelfde geldt voor de ef-
fectiviteit en doelmatigheid van het bestuurlijke optreden in de vorm van bestuurlijke 
rapportages en opgelegde sancties.
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