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Samenvatting Evaluatie Pilot Integrale Handhaving Escortbranche 

Sinds de opheffing van het bordeelverbod in oktober 2000 staan gemeentelijke diensten en 
andere instanties voor de opgave om de prostitutiebranche te reguleren, naleving van de 
wet- en regelgeving te handhaven, en hierin met elkaar samen te werken. De branche moet 
zich ontwikkelen tot een normale bedrijfstak, waarin exploitanten over de vereiste vergun-
ningen beschikken, seksinrichtingen moeten voldoen aan diverse voorschriften en de be-
drijfsvoering duidelijk is.  
 
In de pilots ‘Stimulering Integrale Handhaving Prostitutiebeleid’ die op initiatief van de Stuurgroep 
Handhaven Op Niveau in 2001 van start zijn gegaan, wordt gedurende twee jaar een inte-
grale, overheidsbrede handhaving van de prostitutiebranche ontwikkeld. Vijf pilots worden 
uitgevoerd op lokaal of regionaal niveau, waarbij de gemeente een centrale rol heeft in het 
coördineren en sturen van de samenwerking tussen gemeentelijke diensten en externe part-
ners. Daarnaast is gekozen voor een landelijke pilot ‘Stimulering Integrale Handhaving Prostitu-
tiebeleid Escortbranche’ waaraan Amsterdam, Eindhoven en Den Haag deelnemen, om te expe-
rimenteren met specifieke vormen van samenwerking, informatie-uitwisseling en handha-
ving van de escortbranche. Deze drie gemeenten zijn, voorafgaand aan de start van de 
HON-pilots, al actief met het reguleren van de prostitutiebranche met specifieke aandacht 
voor de escort. 
 
Nadruk in de pilot Escort ligt op het ontwikkelen van een systematiek - instrumentarium - 
voor een effectieve handhaving van de escortbranche. Hierbij gaat het om de vraag óf en 
hoe de branche effectief gehandhaafd kan worden. Een (eventuele) aanpak die tijdens de 
pilot ontwikkeld wordt, zal in eerste instantie in Den Haag en Eindhoven toegepast worden. 
Ondanks dat in Amsterdam de escortbranche buiten het vergunningstelsel valt, is er vanuit 
deze stad actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van pilotactiviteiten.  
 
Doel van de pilot is het ontwikkelen en testen van effectieve handhavingsscenario’s door: 
 
- het genereren van controle en opsporingsinformatie (versterking van de informa-

tiepositie als voorwaarde voor effectieve handhaving); 
- het binden van exploitanten aan legale werkwijzen (ontwikkeling van contacten met 

de markt als instrument van handhaving); 
- het vinden van effectieve sanctie-instrumenten (ontwikkeling van een effectieve mix 

van bestuurlijk-juridische instrumenten van handhaving en sanctionering).  
 
De pilot is officieel in november 2001 gestart na de ondertekening van het Landelijke Con-
venant Stimuleringsprojecten Integrale Handhaving Prostitutiebeleid. Het regelen van de afvaardiging 
van leden naar de pilot, het projectleiderschap en het helder krijgen van richting en koers 
van de pilot vraagt tijd; de pilot is enige maanden later, in januari 2002, operationeel ge-
worden. Vanaf dat moment komen partners maandelijks voor overleg bij elkaar. Het einde 
van de pilotperiode is in de loop van 2004 gepland.  
 
Het eerste jaar kenmerkt zich door oriëntatie op de markt en definiëring van handhavings-
instrumenten. Het tweede jaar kenmerkt zich door de ontwikkeling van handhavende instru-
menten, toetsing ervan en eventuele ontwikkeling van andere instrumenten. Naar verwach-
ting zijn eind 2003 de eerste ‘best practices’ inzake handhaving van de escortbranche zicht-
baar.   
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De landelijke pilot escortbranche wordt uitgevoerd door: de gemeenten Den Haag (project-
leiding en secretariaat), Amsterdam en Eindhoven, politiekorpsen Haaglanden, Amsterdam-
Amstelland en Brabant-Zuidoost, Belastingdienst en het Landelijke Parket van het Open-
baar Ministerie in een adviserende rol. 
 
ES&E voert de evaluatie van de pilot uit, op hoofdlijnen gevolgd door een begeleidings-
commissie. De centrale vraagstelling van de evaluatie luidt: ‘In welke mate (effecten) en op welke 
wijze (methodiek en procesontwikkeling) slagen de drie pilotdeelnemers erin de eigen doelstellingen 
(opbouwen van effectieve informatiepositie en effectieve handhavingspraktijk in de escortbranche) te realiseren 
en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van ‘best practices’ op het terrein van de handhaving van de 
prostitutiewetgeving?’. Deze algemene vraagstelling wordt door middel van twee onderzoeks-
benaderingen beantwoord, namelijk een effectevaluatie en een procesevaluatie. 
 
De effectevaluatie betreft het volgen van de ontwikkeling van effectieve methoden en in-
strumenten én van het realiseren van de beoogde effecten in de pilot. De procesevaluatie 
heeft betrekking op de wijze waarop in de betrokken gemeenten/regio’s wordt samengewerkt 
om de beoogde resultaten te bereiken 
 
Zowel de effect- als de procesevaluatie wordt op drie momenten uitgevoerd. Bij de start, 
halverwege en bij de afronding van de pilot. Dit rapport betreft de meting van de start-
situatie. Voor de effectevaluatie is dit een nulmeting van de aard en omvang van de branche, 
afgegeven vergunningen, gebruikelijke wijze van handhaving, beschikbare middelen en capa-
citeit, schatting van de eindresultaten en beoogde informatiepositie. Voor de procesevaluatie 
zijn de betrokken partners, afspraken over doelstellingen en resultaten, samenwerking en 
communicatie, ontwikkeling van instrumenten en inzet van capaciteit, taken en bevoegd-
heden, wederzijdse verwachtingen én de wijze van registratie en regie van de pilot in kaart 
gebracht.   
 
Bevindingen 
Het regelen van de randvoorwaarden voor de opzet en uitvoering van de pilot heeft veel 
aandacht en tijd gevraagd tijdens de eerste fase van de pilot. Dit betreft het vaststellen welke 
partners deelnemen aan de landelijke pilot handhaving escortbranche, het om de tafel krij-
gen van de partners, vaststellen welke gemeente het projectleiderschap op zich neemt en het 
regelen van convenant en machtiging. Hiermee is de samenwerking binnen de pilot begon-
nen en dat is gezien het landelijk karakter van de pilot én de partijen die betrokken zijn, 
goed verlopen.  
 
De benodigde activiteiten zijn en worden door de verschillende partijen voorbereid en ver-
volgens in de gemeenschappelijke bijeenkomsten besproken. Dat levert zinvolle discussies 
op over de resultaten en vervolgstappen. De samenwerking wordt door de partners als zeer 
goed ervaren; met name het ontwerpen van oplossingen geeft een stimulans aan de samen-
werking. 
 
De inzet en status van deelname van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie is 
onduidelijk. Dat is vanaf de start zo geweest en is zichtbaar in het ontbreken van een vaste 
vertegenwoordiger, afwezigheid bij vergaderingen en het niet ondertekenen van het con-
venant.  
 
De Belastingdienst heeft capaciteit tot participatie in de pilot, maar invulling ervan in con-
crete acties heeft nog niet plaatsgevonden. De samenwerking met UWV/GAK gaat vorm 
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krijgen in deelname aan concrete acties; hiervoor is (nog) geen specifieke capaciteit vrijge-
maakt. Voor de nabije toekomst denkt de projectleiding aan een concrete bijdrage van beide 
instanties aan de uitvoering van controles.  
 
De beleidscontext van de drie betrokken gemeenten verschilt, de ervaringen met toezien en 
handhaven lopen uiteen, de resultaten die nagestreefd worden zijn niet op voorhand duide-
lijk. Onduidelijk is waarom juist déze gemeenten samenwerken in de landelijke pilot. Zijn de 
verschillen niet te groot om tot eenduidige resultaten te kunnen komen? Een belangrijk ver-
schil is dat Amsterdam de escortbranche nog niet vergunningplichtig heeft gesteld. Ondui-
delijk is of, en zo ja, onder welke voorwaarden en wanneer daartoe stappen zullen worden 
gezet. Binnen de projectgroep is afgesproken dat een en ander éérst intern wordt afgestemd, 
alvorens naar buiten te treden.  
 
In de samenwerking wordt zo nu en dan te veel druk vanuit het ministerie van Justitie er-
varen om rapportages en resultaten van ‘best practices’ te laten zien. Dit botst met de am-
bitie van de pilot om met name het handhavend instrumentarium goed vorm te willen ge-
ven. De projectleiding heeft tijd nodig om met de pilotpartners de juiste stappen te zetten 
en de pilot te ontwikkelen. De pilotleiders zouden graag meer stimulans ervaren van lan-
delijke organisaties (bijvoorbeeld het expertisecentrum). 
 
De VNG heeft workshops georganiseerd waarbij diverse gemeenten onderling informatie 
konden uitwisselen; deze workshops zijn als zinvol ervaren. 
 
Het is nog te vroeg om van concrete effecten te kunnen spreken. Voorop staat het organi-
seren van de pilot, het exploreren van de problematiek en het uitzetten van een aantal ver-
kenningen en acties die hiervoor beschreven zijn. Toegewerkt wordt naar het realiseren van 
enkele concrete resultaten, zoals het opzetten van een eenduidige administratie per (escort)-
bedrijf, het uittesten van het bestuurlijk instrumentarium en het uittesten van het ontwik-
kelde stappenplan in de praktijk. 
 
Wat lastig zal blijven in de pilotontwikkeling is het vinden van een beproefde wijze van in-
formatieverzameling. Verder bestaat het vermoeden dat een deel van de bedrijven weg zal 
schieten in meer illegale vormen. Een criminaliteitsgevoelige branche als prostitutie, met 
daarbinnen de escort als moeilijk toegankelijk onderdeel, laat zich niet zomaar reguleren. 
 
Resultaat van een geslaagde pilot is het ontwerpen van een strategie die escortbedrijven in 
beeld en onder controle krijgt. Dit veronderstelt de mogelijkheid om als instanties infor-
matie met elkaar uit te wisselen. 
 
Een belangrijk criterium om te beoordelen of de werkwijze die met de pilot ontwikkeld 
wordt geslaagd is, is het beoordelen van de toepasbaarheid in de pilotgemeenten en navolg-
baarheid in andere gemeenten. Er zal nog moeten blijken of de huidige regelgeving voldoen-
de is om grip te krijgen op de branche. Vanuit de pilot is er (naar schatting) zicht op zo’n 
80-90% van de boven- en middensectoren van de markt. Maar dit betekent nog niet dat er 
ook grip is op de escortbranche. Er is nog een onderkant die waarschijnlijk niet of nooit in 
beeld komt, zo wordt ingeschat. 
 
Omdat de escortbranche niet locatiegebonden is, en actief handhaven verschuivingeffecten 
teweeg zal brengen, is intergemeentelijke (landelijke) afstemming van regelgeving en beleid 
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noodzakelijk om effecten te bewerkstelligen. Hier doet zich een belangrijk vraagstuk voor 
met betrekking tot de informatie-uitwisseling. 
 
Hoe de pilot zich ook ontwikkelt: resultaat is óf een effectief handhavingsscenario, óf zicht 
op blinde vlekken en belemmeringen die handhaving van deze sector in de weg staan. De 
ervaring met de systematiek in handhaving die in sectoren als horeca en kansspelen is opge-
daan, zou hierbij benut kunnen worden.  

 
In 2003 zijn de volgende activiteiten gepland: 
 
- Het verkennen van de grenzen van het bestuursrechtelijk instrumentarium. 
 Voorgenomen wordt om in Den Haag en Eindhoven te experimenteren met twee 
 ontwikkelde stapsgewijze gemeentelijke handhavingsscenario’s: één voor toezicht 
 op de vergunde en één voor toezicht op de niet-vergunde bedrijven. De 
 handhavingsscenario’s leiden mogelijk tot procedures en rechterlijke uitspraken; 
 doel is te komen tot een handhavingsmethodiek. 
 
- Een bestuurskundig-juridisch onderzoek naar het bestuurlijk niveau van de 
 samenwerkingsconstructie waarmee de escortbranche het meest effectief 
 gereguleerd en gecontroleerd kan worden. Mogelijk dat een landelijke regelgeving en 
 handhavingsorganisatie meer en betere mogelijkheden tot handhaving bieden. 
 Overwogen wordt externe experts hieromtrent te raadplegen.  
 
- Advies inwinnen over de reikwijdte van vergunningvoorwaarden die via  
 gemeentelijke vergunningen aan escortbedrijven gesteld worden. Maken gemeenten 
 op dit moment maximaal gebruik van de mogelijkheden om voorwaarden te stellen 
 aan de verstrekking van een vergunning? In Eindhoven en Den Haag wordt in kaart 
 gebracht welke voorschriften aan vergunningen kunnen worden verbonden. Daarbij 
 zal advies worden ingewonnen van experts. 
 
- Ter navolging van de aanbeveling van ES&E wordt geëxploreerd welke 
 communicatie- en overlegkanalen tussen gemeente en exploitanten én tussen 
 gemeente en sekswerkers ontwikkeld kunnen worden. Naast informatieoverdracht 
 wordt ook gedacht aan onafhankelijke voorlichting aan escortwerkers. In 
 Amsterdam, Den Haag en Eindhoven (en mogelijk in nog drie andere steden) zullen 
 ontwikkelde vormen van voorlichting, informatieoverdracht, en overleg 
 geïnventariseerd, geëvalueerd en beschreven worden.  
 
- De registratiebereidheid onder escortwerkers is laag en ook de bereidheid om 
 belasting te betalen is laag. Tegenover de plicht tot belasting betalen staan weinig 
 rechten. Onderzocht zou kunnen worden of voor specifieke knelpunten 
 oplossingen denkbaar zijn, bijvoorbeeld in de sfeer van schuldsanering, recht op 
 een uitkering, eenduidigheid in fiscale beleidsregels en mogelijkheden tot het 
 afsluiten van verzekeringen. Hierbij wordt gedacht aan het inwinnen van adviezen 
 van experts. Dit betreft onder andere het pleiten bij het ministerie van Sociale 
 Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor een heldere circulaire inzake de 
 arbeidsrechtelijke positie van prostituees ((wanneer) zijn ze werknemers of 
 freelancers), pleiten bij SZW voor een heldere circulaire over de tewerkstelling (als 
 bedoeld in de Wet arbeid vreemdelingen) voor prostituees uit associatielanden. 
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- Het opstellen van een model-handhavingsmethodiek annex good-practice guide is 
 nog in ontwikkeling. 
 
Voorlopige conclusies 
Al met al kan gesteld worden dat de pilot actief is in de ontwikkeling van zicht op de markt 
en een effectief handhavingsscenario, dat de betrokken partijen de samenwerking als goed 
beoordelen en er voorbereidingen getroffen worden om tot daadwerkelijke controle van de 
escortbranche over te gaan. Een belangrijke stap in de regulering van de meest lastige sector 
van de prostitutiebranche gaat nu gezet worden. 
 
Van belang voor het vervolg is meer zicht te krijgen op de rol die de verschillende betrok-
ken partijen vervullen in de pilot, hoe de samenwerking concreet vorm krijgt en op welke 
grenzen de partijen stuiten wanneer het om concrete handhavingsacties gaat. Om ervaringen 
te verbreden is het van belang een verbinding te leggen met lokale en regionale pilots, waar-
in handhavers te maken hebben met de escortbranche. De voorlopige resultaten van de an-
dere pilots wijzen uit dat er sprake is van verschuiving van het legale naar het illegale deel 
van de prostitutiebranche - waaronder escort - en dat dit een nauwelijks te controleren en te 
handhaven sector is. Uitwisseling van ervaringen halverwege de pilotperiode kan het leer-
effect versterken. 
 


