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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-
drij fsvoering duidelijk is. 

In de pilots 'S timuleringIntegrale HandhavingProstitutiebeleid' 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 pros titutiebranche ontwikkeld. Vijf pilots worden 
uitgevoerd op lokaal of regionaal niveau, waarbij de gemeente een centrale rol heeft in het 
coordineren en sturen van de samenwerking tussen gemeentelijke diensten en externe part-
ners. Daarnaast is gekozen voor een landelijke pilot `StimuleringIntegrale HandhavingProstitu-
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 of 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 HandhavingProstitutiebeleid. 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 orientatie op de markt en definiering van handhavings-
ins trumenten. 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 vraags telling van de evaluatie luidt: 'In welke mate (effecten) en op welke 
wijze (methodiek en procesontivikkefing) slagen de drie pilotdeelnemers efin de eigen doelstelfingen 
(opbouiven van effectieve informatiepositie en effectieve handhavingspraktijk in de escortbranthe) te reafiseren 
en daarmee bij te dragen aan de ontwikkefing van 'best practices' op het terrein van de handhaving van de 
prostitutiewetgeving?'. Deze algemene vraags telling wordt door middel van twee onderzoeks-
benaderingen beantwoord, namelijk een effectevaluatie en een pro cesevaluatie. 

De effectevaluatie betreft het volgen van de ontwikkeling van effectieve methoden en in-
strumenten en van het realiseren van de beoogde effecten in de pilot. De procesevaluatie 
heeft betrekking op de 'pike waarop in de betrokken gemeenten/regio's worth 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 ins trumenten en inzet van capaciteit, taken en bevoegd-
heden, wederzijdse verwachtingen en 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 
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 en 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 con troles. 

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 deze 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 projectgr6ep is afgesproken dat een en ander eerst intern wordt afgestemd, 
alvorens naar buiten te treden. 

In de samenwerking wordt zo nu en dan te veel druk vanuit het minis terie 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 
worth geslaagd is, is het beoordelen van de toepasbaarheid in de pilotgemeenten en navolg-
baarheid in andere gemeen ten. Er zal nog moeten blij ken 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) afs,temming van regelgeving en beleid 



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 Of een effectief handhavingsscenario, Of 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: 
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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: een voor toezicht 
op de vergunde en een 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 vergunningvoonvaarden die via 
gemeentelijke vergunningen aan escortbedrijven gesteld worden. Maken gemeenten 
op dit moment maximaal gebruik van de mogelijkheden om voorwaarden te stellen 
aan de vers trekking 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 geexploreerd welke 
communicatie- en overlegkanalen tussen gemeente en exploitanten en 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 
geinventariseerd, geevalueerd 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 controleen en te 
handhaven sector is. Uitwisseling van ervaringen halverwege de pilotperiode kan het leer-
effect versterken. 
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Pilot Stimulering Integrale Handhaving Escortbranche 

1. 	Inleiding 

Evaluatic Pilot Integralc 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-
drij fsvoering duidelijk is. 

In de pilots 'S timuleringIntegrale HandhavingProstitutiebeleid' 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 pros titutiebranche ontwikkeld. Vijf pilots worden 
uitgevoerd op lokaal of regionaal niveau, waarbij de gemeente een centrale rol heeft in het 
coordineren en sturen van de samenwerking tussen gemeentelijke diensten en externe part-
ners. Daarnaast is gekozen voor een landelijke pilot `StimuleringIntegrale HandhavingProstitu-
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. 

Escortbemiddeling vindt op een ondoorzichtige en onzichtbare wijze plaats, zowel vanuit officieel gere-
gistreerde clubs en bureaus als door particuliere bemiddelaars en ronselaars, zo heeft onderzoek uitge-
wezen dat eerder door ons bureau is uitgevoerdi. Aan de bovenkant zijn topbedrijven werkzaam die 
publiekelijk adverteren en gezien hun klantenkring belang hebben de naam van respectabel bemidde-
lingsbureau te verwerven. Aan de onderkant van de markt opereren bemiddelaars en (veelal illegale) 
prostituees door middel van via-via contacten en 06-annonces in dagbladen. Toename van toezicht en 
controle door gemeente, politie en fiscus, heeft zeer waarschijnlijk de verschuiving van zichtbare naar 
onzichtbare vormen van prostitutiebemiddeling versterkt. Illegaal verblijvende en illegaal fiscaal wer-
kende escorts verdwijnen veelal in het zwarte circuit. 

Tussen de gemeenten doen zich zowel verschillen voor in de omvang en aard van de prosti-
tutiebranche, als in de wijze waarop vergunningverlening en handhaving wordt vorm gege-
ven2. Tenvijl bijvoorbeeld in Amsterdam de escortbranche nog niet vergunningplichtig is, 
zijn andere gemeenten in Nederland daartoe wel overgegaan 3. Eenduidig landelijk beleid in-
zake vergunningverlening en handhaving is prioriteit nummer een, zo constateren gemeen-
telijke handhavers tij dens de Expertmeeting Escort in Eindhoven van februari 2001. 
`Drukken' op de markt in de ene stad, heeft gevolgen voor een andere stad en regio, zoals 
ook de verschillende delen van de prostitutiemarkt nauw met elkaar verweven zijn en intern 
verschuivingeffecten laten zien. Noodzakelijk is het opbouwen van een solide informatie-
positie en het ontwikkelen van eenduidig beleid en handhavingsinstrumenten die 

'Escort in Amsterdam. ben onderoek naar aard en omvang van escortservices in de gemeente Amsterdam', ES&E, 
Den Haag, 2000. 

2 	Quick Scan Handhaving Lokaal Prostitutiebeleid. ES&E, Den Haag, 2001. 
3 	In Amsterdam wordt eerst gewerkt aan het opbouwen van een stabiele informatiepositie en het 

ontwikkelen van effectieve handhavingsinstrumenten, alvorens de escortbranche vergunningplichtig 
te maken. 
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aantoonbaar effectief zijn. Daarnaast is het van belang om met het oog op handhaving en 
toezicht, coOperatieve en informatieve contacten met de markt (exploitanten en werkers) te 
ontwikkelen. 

De stuurgroep`Handhaven Op Niveau' heeft gekozen voor een actieve rol van de pilot in de 
opzet en uitvoering ervan. Ook bij het monitoren van de effecten wordt een centrale rol van 
de pilotparticipanten verwacht. Zij zijn immers primair verantwoordelijk voor het beleid en 
de handhaving van de wetgeving, hebben zicht op de lokale situatie en direct belang bij een 
effectief handhavingsbeleid. Gedurende twee jaar worth van de ontwikkelingen verslag ge-
daan door de pilot zelf en door ES&E onderzoeksmatig gevolgd en in beeld gebracht. 
`Goede ervaringen' die in de pilot met verschillende handhavingskwesties worden opgedaan 
kunnen als 'best practices' een voorbeeldfunctie hebben voor andere gemeenten en regio's. 

Inhoud en opbouw rapportage 
Voor het opstellen van deze eerste rapportage van de ontwikkeling van de Escortpilot is ge-
bruik gemaakt van documenten, informatie van de projectleiding en projectleiders Amster-
dam en Eindhoven. Het rapport heeft met name een beschrijvend karakter, waarbij op basis 
van schriftelijke en mondelinge informatie de opzet beschreven is. In een vervolgfase ko-
men nadrukkelijker de voortgang in samenwerking en activiteiten aan de orde. 

Gebruikt is de volgende informatie: 
- 	Notulen escortbijeenkomsten. 
- 	Escort in Amsterdam. Ben onderzoek naar de aard en omvang van escortservices in de gemeente Amsterdam. 

Peter Klerks, Pauline Naber, Jessica van de Wed, ES&E, 2000. 
- 	Zicht op escort. Ben vervolgonderzoek naar de escortbranche. In opdracht van het Van Traa-team, 

februari 2001. 
- 	Concept-convenant escort. 
- 	Eerste rapportage escortpilot, september 2002. 
- 	Telefonische en face to face gesprekken met projectleiding (de heer C. Rog en heer B. Ludwig) 

en projectleiders in Amsterdam en Eindhoven. 

De rapportage is als volgt opgebouwd: 

Opzet van de pilot (hoofdstuk 2). 
Opzet van het onderzoek (hoofdstuk 3). 
Voorbereiding pilot (hoofdstuk 4). 
Uitgevoerde activiteiten (hoofdstuk 5). 
Visie op vervolg (hoofdstuk 6). 

4 
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2. 	Opzet van de pilot 

Evaluatic Pilot Integrate Handhaving Escortbranchc 

Focus 
Nadruk in de pilot ligt op het ontwikkelen van een systematiek - instrumentarium - voor een 
effectieve handhaving van de escortbranche. Hierbij gaat het om de vraag Of en hoe de 
branche effectief gehandhaafd kan worden. Een (eventuele) aanpak die tijdens de pilot ont-
wikkeld wordt, zal in eerste ins tantie in Den Haag en Eindhoven toegepast worden. On-
danks dat in Amsterdam de escortbranche buiten het vergunningstelsel valt, is er vanuit 
deze stad actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van pilotactiviteiten. 

Doe! 
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). 

Met name het verkiten van informatie (beleidsinformatie, handhavingsinformatie en opspo-
ringsinformatie) en het ontwikkelen van effectieve controle en sanctie-instrumenten moet leiden 
tot meer zicht en greep op deze tak van de prostitutiemarkt die voor handhavers zeer on-
doorzichtig en ontoegankelijk is. Hiertoe worden bindende afspraken gemaakt op bestuur-
lijk niveau en wordt een convenant ontworpen dat de informatie-uitwisseling tussen ver-
schillende partijen mogelijk maakt. Niet alleen voor de uitvoering van de pilot zelf, maar 
ook voor het evalueren en monitoren van de effecten is zo'n convenant van belang. 

Ten behoeve van de pilot is een machte:ging politieregisters verkregen van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en van het ministerie van Justitie om gebruik te maken van politie-
gegevens. Deze mogen alleen worden verstrekt indien dit voor de realisering van de doelstellingen van 
de pilot noodzakelijk is en een goede uitvoering van de politietaak zich daar niet tegen verzet. Aange-
geven is welke instanties gegevens uit welk politieregister mogen verstrekken en aan vie. Op twee 
momenten wordt rapportage over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de verstrekking en 
uitwisseling van gegevens verwacht aan de verantwoordelijke ministers. De machtiging vervalt bij 
beeindiging van de pilot. 

In de loop van de pilot wordt het Convenant Stimuleringsproject Integrale Handhaving Prostitutiebeleid Escort-
project opgesteld waarin onder andere de verantwoordelijkheden, informatie-uitwisseling, en de finan-
ciering van de pilot geregeld worden. Het blijkt niet mogelijk om het convenant door het Landelijk Par-
ket van het Openbaar Ministerie getekend te krijgen. Het Landelijk Parket ziet zichzelf niet als meest 
geeigende instantie om deel te nemen in het convenant, omdat het geen gezag heeft over lokale parket-
ten die bij de handhaving betrokken zijn. Andere bezwaren zijn het leveren van 0,1 formatie, bijdrage 
leveren aan de verslaglegging. We! N.vil het parket een adviesrol vervullen. Het convenant is uiteindelijk 
getekend door drie (lokale) hoofdofficieren van Justitie. 
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Beoogde resultaten 
Deze zijn afleidbaar uit de voorgaande doelstelling en omvatten: 

Partners en capaciteit 
De landelijke pilot escortbranche wordt uitgevoerd door: 

Evaluatic Pilot Integrate Handhaving Escortbranche 

Naleving van wet- en regelgeving door de branche. 
Organisatie van handhavingsinformatie door handhavers. 
Functionerend systeem van verlenen en controleren van vergunningen. 
Opgebouwde in formatiepositie inzake niet-legale verschijnselen rondom de 
escortbranche. 
Regionale en landelijke samenwerking inzake vergaren informatie, handhaving en 
opsporing. 

Fasering 
De pilot start officieel in november 2001 na de ondertekening van het Landelijke 
Convenant Stimuleringsprojecten Integrale HandhavingProstitutiebeleid. 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 wordt enige maanden later, in 
januari 2002, operationeel. Vanaf dat moment komen partners maandelijks voor 
overleg bij elkaar. Einde van de pilotperiode is in de loop van 2004 gepland. 
Het eerste jaar kenmerkt zich door orientatie op de markt en definiering van 
handhavingsinstrumenten. 
Het tweede jaar kenmerkt zich door ontwikkeling van handhavende instrumenten, 
toetsing ervan en eventueel ontwikkeling van andere instrumenten. Naar verwachting 
zijn eind 2003 de eerste 'best practices' inzake handhaving van de escortbranche 
zichtbaar. 

gemeenten Den Haag (projectleiding en secretariaat), Amsterdam en Eindhoven; 
politiekorpsen Haaglanden, Amsterdam-Amstelland en Brabant-Zuidoost; 

- Belastingdienst; 
- Landelijke Parket van het Openbaar Ministerie in een adviserende rol. 

Capaciteit en inzet 
Politie Amsterdam en Eindhoven leveren elk 0,2 fte, gemeenten Amsterdam en Eindhoven 
leveren elk 0,2 fte. Den Haag levert op basis van HON-financien zowel projectleider als 
projectsecretaris (1,0 fte). 

De pilot valt onder de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Escort en bestaat uit: 

voorzitter W.J. Deetman van Den Haag (korpsbeheerder politiekorps Haaglanden); 
- leden van de landelijke stuurgroep Project Prostitutie/Mensenhandel (PPM); 

twee portefeuillehouders prostitutie van de stuurgroep HON (Intermediair van het 
ministerie van Justitie en een vertegenwoordiger van de Belastingdienst). 

De Stuurgroep Escort rapporteert aan de Stuurgroep Handhaven op Niveau. De link met 
het Project Prostitutie/Mensenhandel benadrukt de aandacht die wordt besteed aan de pro-. 
blematiek van de mensenhandel. 
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3. 	Opzet van het onderzoek 

Evaluatic Pilot Integrate Elandhaving Escortbranchc 

Evaluatie en monitoring van de ontwikkelingen van de pilot gedurende twee jaar moet de 
resultaten en 'best practices' in beeld brengen. 

Centrale vraagstelling: 
'In welke mate (effecten) en op welke wijze (methodiek en procesontwikkeling) slagen de 
drie pilotdeelnemers erin de eigen doelstellingen (opbouwen van effectieve informatieposi-
tie 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 is geoperationaliseerd in twee typen 
onderzoeksvragen die door middel van twee onderzoeksbenaderingen beantwoord worden, 
namelijk een effectevaluatie en een pro cesevaluatie. 

Effectevaluatie 
Dit betreft het volgen van de ontwikkeling van effectieve methoden en instrumenten en van 
het realiseren van de beoogde effecten in de pilot. In het registreren en volgen van de gege-
yens die nodig zijn om effecten te meten, heeft de projectleider een cruciale rol. ES&E 
overlegt over de wijze waarop deze registratie zowel voor de pilot als het onderzoek zou 
kunnen plaatsvinden. Richtinggevend voor deze monitoring zijn onderzoeksvragen die uit 
de algemene vraagstelling zijn afgeleid. 

Onderzoeksvragen effectevaluatie 
1. Wat is de aard en omvang van de escortbranche in de drie betreffende regio's, waaronder een 

inschatting van het legale en illegale deel van de markt en de belangrijkste spelers (eigenaars)? 
2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de voorlichting, organisatie en controle van de 

vergunningen? 
3. Welke maatregelen en activiteiten zijn beschikbaar en welke nieuwe initiatieven worden 

ontwikkeld om de handhaving en het toezicht effectief in te richten? 
4. Welke capaciteit is beschikbaar voor de uitvoering van de handhaving en het toezicht? 
5. Welke meetbare doelstellingen worden bij de start beoogd en welke effecten worden bereikt 

ten aanzien van de informatiepositie en de ontwikkeling c.q. toepassing van effectieve 
instrumenten bij de uitvoering van handhaving en toezicht? 

Uiteindelijk moeten bovenstaande vragen antwoord geven op de vraag in hoeverre de pilot bijdraagt 
aan de ontwikkeling van 'best practices' van handhaving. 

6. Welke 'best practices' worden er ontwikkeld op het terrein van handhaving van en toezicht op 
de escortbranche? 

7. Hebben de 'best practices' bijgedragen aan een effectievere handhaving van en toezicht op de 
escortbranche, zowel gemeentelijk/regionaal als landelijk? 

Meten van de effecten op drie momenten: 
Bij de start: nulmeting van de aard en omvang van de branche, afgegeven vergun-
ningen, gebruikelijke wijze van handhaving, beschikbare middelen en capaciteit, 
schatting van de eindresultaten en beoogde informatiepositie. 
Halverwege: tussentijdse meting om de effecten af te zetten tegen de stand van zaken 
bij de start. 

7 



ES&E 
Evaluatie Pilot Integrate Handhaving Escortbranchc 

Eind van de pilot: opmaken van de balans na twee jaar pilotperiode. Ingezoomd op 
de specifieke doelstelling en bereikte resultaten van elke pilotgemeente afzonderlijk 
en op het (zo mogelijk) in beeld krijgen van landelijke informatie en resultaten. 

Procesevaluatie 
De procesevaluatie heeft betrekking op de 22irje 2vaarop in de betrokken gemeenten/regio's 
wordt samengewerkt om de beoogde resultaten te bereiken. Richtinggevend zijn onder-
zoeksvragen die uit de algemene vraagstelling zijn afgeleid. • 

Onderzoeksvragen procesevaluatie 
1. Wie zijn de betrokken handhavingspartners in de drie gemeenten/regio's op verschillende 

niveaus (bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend)? 
2. Welke afspraken zijn er gemaakt tussen de betrokken partners ten aanzien van het behalen 

van doelstellingen, regie en aard van de samenwerking (waaronder regeling taken en bevoegd-
heden, inzet capaciteit en instrumenten en naleving afspraken)? 

3. Welke afspraken zijn er gemaakt tussen de betrokken partners ten aanzien van onderlinge 
communicatie en uitwisseling van informatie, waaronder handhavingsinformatie, controle- en 
opsporingsinformatie. 

4. Op welke wijze zijn de voorgaande afspraken vastgelegd en worden ze nagekomen? 
5. Hoe verloopt het proces van samenwerking, communicatie en informatie-uitwisseling, welke 

positieve ontwikkelingen en knelpunten doen zich daarbinnen voor? 
6. Hoe en met welke resultaten verloopt het externe proces van compliance gerichte benadering 

van de escortbranche in de drie gemeenten/regio's? 
7. In hoeverre draagt de pilot bij aan de ontwikkeling van overdraagbare 'best practices' waar het 

gaat om samenwerking tussen verschillende diensten en instellingen en om .integrale handha-
ving op stedelijk, regionaal en eventueel landelijk niveau. 

Meten van het proces op drie momenten 
Bij de start: in kaart brengen van de beginsituatie: betrokken partners, afspraken over 
doelstellingen en resultaten, samenwerking en communicatie, ontwikkeling van ins tru-
menten en inzet van capaciteit, taken en bevoegdheden, wederzijdse verwachtingen 
en de wijze van registratie en regie van de pilot. 
Halverwege: balans opmaken van het samenwerkingsproces, de informatie-uitwisse-
ling en communicatie, positieve ontwikkelingen en knelpunten. 
Eind van de pilot: opmaken van de balans: welke vormen van samenwerking, infor-
matieoverdracht en communicatie binnen en buiten de pilotgemeenten/regio's dragen 
bij aan het bereiken van de doelstellingen? 

Uitvoering nulmeting 
Het is vanaf de start duidelijk dat de pilot een eigen lijn volgt en zich niet laat leiden door 
externe onderzoeksvenvachtingen. Een nulmeting die een probleemanalyse en de aard en 
omvang van de escortbranche in beeld brengt, is door de pilot zelf uitgevoerd. Daarnaast 
zijn door de pilot verkennende acties uitgezet om de grenzen van het beschikbaar ins tru-
mentarium tot handhaven te verkennen. De resultaten van de nulmeting en verkennende 
acties worden in deze eerste rapportage meegenomen. 
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4. 	Voorbereiding van de pilot 

Tijdens de eerste fase van de pilot heeft een aantal voorbereidende activiteiten plaatsge-
vonden. Behalve het regelen van convenanten, de machtiging tot uitwisseling van gegevens 
en inventariseren van de beschikbare middelen om te handhaven, is ook de inhoudelijke 
problematiek van de pilot verkend. 

4.1 Probleemverkenning escortbranche 

4 

Evaluatie Pilot Integrale Handhaving Escortbranche 

ES&E heeft in 2000 in opdracht van de gemeente Amsterdam voor het eerst de escortwe-
reld in kaart gebracht 4 . De resultaten daarvan zijn in de pilot gebruikt om de problematiek 
te verkennen. 

Wat is escort 
Al voOr de opheffing van het bordeelverbod is de tendens aanwezig dat illegale prostituees 
bij stringent(ere) handhaving de clubs en raamprostitutie ontvluchten en aan het werk gaan 
in de lastig controleerbare escortbranche. Het gaat om een branche waarbij de bemiddeling 
niet alleen door escortbureaus, maar ook door vele andere aanbieders wOrdt gedaan. Naast 
bureaus zijn er clubs met escortfaciliteiten en particuliere aanbieders die via annonces, inter-
net, visitekaartjes en via-via bun escortklanten werven. 

Escort wordt omschreven als een vorm van prostitutie waarbij contact tussen klant en prostituee tot 
stand komt via telefonische bemiddeling (van een bedrijf, particulier persoon of rechtstreeks met de 
prostituee zelf) en de seksuele dienst niet in een seksinrichting, maar op een nader overeen te komen 
plek (veelal bij de klant thuis of in een hotel) plaatsvindt. Ingeval van bemiddeling via een bedrijf 
belt een klant naar een telefoniste of officemanager, die afspraken maakt over uurtarief, wijze van 
betaling en plaats van ontmoeting. Het bedrijf zorgt voor de bemiddeling, het vervoer, ziet toe op 
veiligheid van de escort en brengt voor deze diensten een bedrag (ongeveer tweederde van de prijs 
die de klant betaalt) in rekening. 

• Onzeker en risicovol beroep 
Er worden door escorts soms vele uren gemaakt tegen beperkte verdiensten, waarbij de vei-
ligheid van de escorts in het geding kan zijn. Pas bij aanmelding is immers duidelijk in welke 
situatie en met welke klant de dienst verricht moet worden. Zeker wanneer er enige tijd ge-
reisd is (het uitzenden van escorts is niet gebonden aan de plaats van bemiddeling), wordt er 
niet snel 'nee' gezegd tegen een klant. 

• • Definiering escort 
Na uitvoerige discussie door de pilotdeelnemers is gekozen voor de definitie van de 
modelverordening van de VNG over te nemen waarin een escortbedrijf omschreven als: 
Een natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedriffsmatz.g of in een omvangalsofzij 
bednifsmatig was, prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in een bedriffiruimte wordt uitgeoefend'. 
Niet onder deze definitie, en dus ook niet onder de werkingssfeer van deze pilot, vallen 
thuisprostitutie (op priveadres onrvangen van escorddanten) en de `hosselprostitutie' (via, 
via escortklanten werven). 

Zie noot 1. 
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Evaluatic Pilot Integrale Flandhaving Escortbranche 

Indeling van de markt 
Het is lastig een goed beeld te krijgen van de escortbranche, zo geeft de rapportage van de 
pilot aan. Ter orientatie is gebruikgemaakt van de bevindingen van het Amsterdamse 
onderzoek, waarin de branche in 2000 (voor de opheffing van het bordeelverbod) in vier 
typen of categorieen is ingedeeld, varierend van topbedrijven aan de bovenkant van de 
markt tot illegale escortbemiddeling aan de onderkant. 

Categoric 1: bovenkant van de markt, topbedrijven die de bovenkant van de Nederlandse en soms 
Europese markt bedienen. Deze bureaus werken veelal legaal, beschikken (buiten Amsterdam) over 
een vergunning en dragen belasting af. Voor het bedrijf is de legale status een vorm van PR, omdat 
de klantenkring niet graag geassocieerd wordt met prostitutie die venveven is met illegaliteit en cri-
minaliteit. De escorts zijn bereid tot belastingafdracht, mits de verdiensten hoog zijn. Naar schatting 
is dit 10% van de markt. 
Categoric 2: hogere middenklasse van de markt. Deze bedrijven werken overwegend legaal, zoeken 
aansluiting bij de bovenkant van de markt. Gezien de lagere verdiensten moet er gezocht worden 
naar escorts die bereid zijn tot registratie en belastingafdracht. Naar schatting is dit 35% van de 
markt. 
Categoric 3: lagere middenklasse van de markt. Deze bedrijven werken ovenvegend illegaal, bemid-
delen zowel legaal als illegaal verblijvende escorts, belasting betalen is niet gebruikelijk. ES&E had in 
2000 de verwachting dat deze bedrijven na legalisering voor de illegaliteit zouden kiezen; gezien de 
prijzen en de leefsituatie van de escorts (uitkering, geen andere bron van inkomsten) ligt dat het 
meest voor de hand. Naar schatting is dit 35% van de markt. 
Categoric 4: onderste segment van de markt. Hierbij gaat het om illegaal werkende escorts, om be-
drijven die geen belasting afdragen. Naar schatting is dit 20% van de markt. 

Op grond van de marktindeling en de consequenties van legalisering voor seksinrichtingen, 
is door ES&E ingeschat dat zich een verschuiving zal gaan voordoen naar de onderkant van 
de markt. De omvang de markt is niet precies bekend, maar is in elk geval erg grillig en wis-
selend. 

Benaderbaarheid van de markt voor legalisering 
Op grond van bovenstaande indeling wordt door de pilotdeelnemers ingeschat dat met na-
mea categorie 1 en 2 aanspreekbaar zijn via een compliance benadering. Voor een deel gaat 
het om bedrijven die zowel pandgebonden prostitutie als escortbemiddeling aanbieden, en 
via het gemeentelijk vergunningstelsel redelijk kunnen worden gecontroleerd. Voor een 
ander deel gaat het om bedrijven die zich uitsluitend met escort bezighouden, waarbij het 
bedrijf vanuit willekeurig elke locatie en accommodatie gerund kan worden. Telefoon en 
kaartenbak met namen van bemiddelbare escorts zijn immers voldoende. Met de komst van 
de GSM is het nog simpeler om van gemeente en accommodatie te wisselen en zich aan 
controle te onttrekken. De pilotdeelnemers schatten in dat ontbreken van vergunningen-
beleid voor de escortbranche — zo het in de praktijk al handhaafbaar is — deze tendens zal 
versterken. 

Individuele escortwerkers zijn niet vergunningplichtig, maar moeten wel medewerking verle-
nen aan een vorm van registratie en moeten belasting betalen. De bereidheid daartoe is niet 
groot, met name niet in het midden en lagere segment van de markt en zeker niet bij escorts 
voor wie een uitkering een zekere bron van inkomsten en verzekering (voor ziektekosten) 
betekent. Voor de topescorts kan legaal werken aantrekkelijk zijn, omdat dit (mogelijk) toe-
gang geeft tot het afsluiten van leningen, verzekeringen en hypotheken. 
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4.2 Verkenning beschikbare instrumenten 

Evaluatic Pilot Integrate Handhaving Escortbranche 

Vergunningverlening 
Het nieuwe prostitutiebeleid kent gemeenten een centrale plaats toe in de regelgeving en 
handhaving van de escortbranche. De meeste gemeenten hebben voorschriften voor het 
bedrijfsmatig gelegenheid geven tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde 
tegen betaling, inclusief het exploiteren van een escortbedrijf, opgenomen in de algemene 
plaatselijke dan wel algemene politieverordening (APV). Dit geldt ook voor de gemeenten 
Den Haag en Eindhoven. Amsterdam maakt voor de escortbranche een uitzondering; de 

• vluchtigheid van de branche en daarmee samenhangende handhavingsproblemen (waar-
onder het ontbreken van een effectieve handhavingsmethode) zijn aanleiding om de escort-
branche (nog) niet onder de vergunningplicht te brengen. 

Uitgangspunt van de APV-regelingen is dat voor het exploiteren van een escortbedrijf een 
vergunning nodig is. Hierbij heeft de gemeentelijke verordening betrekking op bedrijven die 
binnen de gemeentegrenzen gevestigd zijn, ongeacht of de seksuele handelingen binnen of 
buiten de gemeentegrenzen worden verricht. Voor escortbureaus die alleen bemiddelen via 
06-nummers of internet is dit lastig vast te stellen. Hiermee heeft de gemeente geen greep 
op escortprostitutie die binnen de gemeentegrenzen plaatsvindt, maar waarvan het bemid-
delende bureau (telefoonlijn) elders gevestigd is. 

Bij de start van de pilot is aan het Juridisch Adviesbureau van de Bestuursdienst van de gemeente 
Den Haag advies gevraagd over de reikwijdte van gemeentelijke vergunningen. Het advies bevestigt 
de opvatting van de pilot dat een gemeentelijke ordening geen werking heeft buiten het grondgebied 
van de gemeente. De gemeente heeft grip op escortbedrijven die in de gemeente gevestigd zijn, de 
gemeente heeft geen grip op de activiteiten van dergelijke bedrijven. Indien politiecontrole op werk-
zaamheden die via bemiddeling van het bureau verricht worden (binnen of buiten de gemeente) re-
sulteert in het vaststellen van strafbare feiten (illegale en/of minderjarige prostituees), dan kan dit 
het bureau aangerekend worden en kunnen er sancties getroffen worden. 

Toezicht 
Controle op naleving van de vergunningsvoorschriften kan worden opgedragen aan de po-
litie (dit is zowel in Eindhoven als Den Haag het geval), wat gezien de gevoeligheid van de 
prostitutiebranche voor criminele randverschijnselen en de ervaring van de politie met deze 
branche zinvol kan zijn. In dat geval draagt de politie naar de escortbranche twee petten, 
een om toezicht te houden en een om strafbare feiten op te sporen. 

Controle op naleving van vergunningsvoorschriften en op strafbare feiten als aanwezigheid 
van minderjarige en/of illegale prostituees, is gezien de ontoegankelijkheid en grilligheid van 
de markt bijzonder lastig. Aileen indien er sprake is van een werkgever-werknemer-verhou-
ding (gezagsrelatie) tussen exploitant en escort is er de verplichting om kopieen van identi-
teitsdocumenten van escorts in de administratie op te nemen. De praktijk leert dat exploi- 
tanten zich op het standpunt stellen dat escorts als freelancers in dienst zijn, waarmee die 
verplichting vervalt. Een andere mogelijkheid is het houden van een steekproefsgewijze 
controle van het escortbureau, waarbij de administratieve gegevens gecheckt worden bij de 
escorts. 
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4.3 Stand van zaken vergunningverlening 

5 

Evaluatie Pilot Integrate Handhaving Escortbranche 

Den Haag 

In de gemeente Den Haag zijn zestien escortbedrijven met een vergunning actief 5 . Hiervan 
zijn twaalf bedrijven gekoppeld aan een pandgebonden seksinrichting (bijvoorbeeld een 
club) en vier functioneren als zelfstandig escortbedrijf. Het is de projectleiding onbekend 
hoeveel prostituees bemiddeld worden door deze escortbedrijven. 

Eindhoven 

In de gemeente Eindhoven zijn tot eind oktober 2002 negen aanvragen gedaan voor het 
verlenen van een vergunning voor een escortbedrijf. Aan vier bedrijven is een vergunning 
verleend, twee aanvragen zijn nog in behandeling. Twee vergunningen zijn ingetrokken, 
twee zijn geweigerd op grond van antecedentenonderzoek en slecht levensgedrag. 

Voor het in beeld krijgen van de escortbranche en om praktische handvatten te creeren om de 
branche te controleren wordt in Eindhoven wekelijks een lijst met adressen geactualiseerd. De ver-
antwoordelijkheid hiervoor ligt bij de politie, deze doet dit in opdracht van de gemeente. Op ver-
schillende wijzen wordt info rmatie verzameld: 

de verant-woordelijke uitvoerder van de gemeente rapporteert mutaties; 
het Prostitutie Controle Team (PCT) doet controles en geeft resultaten door; 
aan telefoonbedrijven wordt gevraagd om namen behorend bij telefoonnummers te 
achterhalen; dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid; 
contacten worden gelegd met kranten waar advertenties worden gezet. Het is verplicht om 
zich bij het plaatsen van een escortadvertentie te legitimeren, de gegevens worden doorge-
geven aan de politie. Dit proces is in een beginnend stadium, maar er worden nu al gegevens 
naar de politie doorgestuurd. 

In Den Haag valt de pandgebonden pros titutie onder verantwoordelijkheid van de burgemeester en 
de escortbedrijven onder het college van burgemeester en wethouders. 
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5. 	Uitgevoerde activiteiten 

6 

7 

Evaluatie Pilot Integrale Handhaving Escortbranche 

Na de start heeft de pilot diverse activiteiten ondernomen. Dit betreft voorbereiding van 
het al genoemde escortconvenant, machtiging politieregistraties en de hiervoor beschreven 
probleemverkenning van de escortbranche. Andere kernactiviteiten worden in de navol-
gende paragrafen samengevat beschreven. 

5.1 	Inventarisatie en controle escortbedrijven 

De drie gemeenten hebben elk een inventarisatie gehouden van de samens telling en omvang 
van de escortbranche. Deze nulmetingen zijn uitgevoerd op basis van gegevens die uit 
openbare bronnen verkrijgbaar zijn, zoals: bedrijvenregister Kamer van Koophandel, inter-
net, (lokale) kranten, Gouden Gids, telefoongids, speciale CD-foongids (alleen in Amster-
dam gebruikt) 6  en toeristengidsen (waaronder homo-toeristengidsen). Hiermee ontstaat met 
name een beeld van vooral het boven- en middensegment van de markt. 

Amsterdam 
In Amsterdam is een jaar na het onderzoek door ES&E op twee momenten een Quikscan 
gedaan, in opdracht van het Van Traa-team, naar de samenstelling en omvang van de es-
cortbranche 7. Dit onderzoek is gebaseerd op raadpleging van openbare bronnen, vat bete-
kent dat het onzichtbare gedeelte van de branche niet of gedeeltelijk in kaart is gebracht. Op 
basis van vergelijking van resultaten van deze twee meetmomenten is geconcludeerd dat er 
sprake is van een daling in escortannonces met zo'n 20%, met name in advertenties die al-
leen 06-nummers vermelden. Onduidelijk is nog hoe die daling geinterpreteerd moet wor-
den; is er sprake van daling in adverteren, in aantal bedrijven of van een andere nianier van 
adverteren (niet meer via publieke bronnen). Geconcludeerd wordt dat nader onderzoek 
noodzakelijk is om de ogenschijnlijke daling te begrijpen, maar dat deze afname wel als sig-
naal moet worden gezien van de veranderingen die binnen de escortbranche plaatsvinden. 

Eindhoven 
Ook in Eindhoven zijn de escortbedrijven in kaart gebracht. Gebruik is gemaakt van gege-
yens uit openbare bronnen, van de gemeente (vergunningaanvragen) en de belastingdienst. 
Van een deel van de escortbureaus (waarvan alleen een 06-nummer beschikbaar is) is niet 
bekend of ze in Eindhoven gevestigd zijn. De gemeente is bezig alle gegevens over escort-
bedrijven, zowel bedrijven met een vergunning (toegekend dan wel in behandeling) als be-
drijven die bekend zijn geraakt via de nulmeting, in een registratiebestand te zetten.•Een 
flink deel van de gegevens ontbreekt nog. 

In de gemeente Eindhoven zijn elf escortbureaus .  (bekend binnen het registratiebestand) actief. Van 
twee escortbureaus is de naam niet weergegeven. Van drie escortbureaus is geen telefoonnummer 
bekend. Van alle bureaus is een correspondentieadres vermeld en van een escortbureau is geen 
adres van de inrichting zelf genoteerd. De volgende bronnen zijn gebruikt om informatie over de 
escortbureaus te krijgen: 

Cd-rom die werkt als een comgekeerd telefoonboek'; hiermee is het mogelijk adressen te achterhalen 
die bij een telefoonnummer horen. 
Zicht op escort. Een vervolgonderoek naar de escortbranchein Amsterdam, in opdracht van het Van Traa-
team. Amsterdam, februari 2001. 
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Kamer van Koophandel. 
Advertentie. 
Aanvraag voor een vergunning. 
Belastingdienst. 
Telefonische aanmelding door Binnenstads Management Team (Bm-r). 

Vijf escortbureaus zijn ingeschreven binnen de Kamer van Koophandel, bij vier escortbureaus is dit 
niet het geval en van twee escortbureaus is het (nog) niet bekend. In het registratieprogramma is 
niet opgenomen of het escortbureau hetero of homo georienteerd is. Twee escortbureaus zijn nog 
in oprichting. 

Bij tien andere escortbureaus is niet bekend of deze binnen de gemeentegrens van Eindhoven zijn 
gevestigd, de gegevens die hiervan bekend zijn, zijn vooral 06-nummers. Al deze escortbureaus zijn 
bekend door advertenties die zij hebben geplaatst. Verdere informatie omtrent deze bureaus is niet 
bekend. 

Binnen de vergunningvoorwaarden in Eindhoven is een aantal aspecten opgenomen die het 
mogelijk maken controles uit te voeren: 

Als een escortbureau met vergunning wil adverteren in krant of dagblad, moet de exploitant 
bij de advertentie hun vergunningnummer van de gemeente publiceren. Bedrijven die het 
nummer niet gebruiken, worden hierop aangesproken. 
Het escortbureau moet in Eindhoven gevestigd zijn en ingeschreven zijn bij de Kamer van 
Koophandel. Het escortbureau dient ook aan te geven vat het werkgebied is (binnen en 
buiten gemeente/regio Eindhoven). 
De exploitant moet de namen, adressen en een kopie van het paspoort van alle werkers 
waarvoor hij/zij bemiddelt, aan de gemeente overhandigen. 

Den Haag 
In Den Haag zijn alle escortbedrijven die op bovenstaande wijze in kaart zijn gebracht, tele-
fonisch benaderd. De resultaten zijn verwerkt in de nulmeting. Hiermee is een overzicht 
gecreeerd van de bedrijven waarvan wel en niet een naam en/of telefoonnummer is te ach-
terhalen. 

Uit een inventariserend onderzoek uitgevoerd in december 2001, komt naar voren dat op dat mo-
ment 58 escortbedrijven adverteren in Haaglanden: 

zestien bedrijven met vergunning; 
zeven bedrijven zonder vergunning, maar wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; 
31 escortbureaus en escorts die niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; 
vier bedrijven die in 2001 door de gemeente zijn aangeschreven om een vergunning aan te 
vragen, maar nooit hebben gereageerd. Mogelijk zijn deze bedrijven niet meer actief. 

Op basis van deze nulmeting zijn tien niet-vergunde bedrijven waarvan een naam van exploitant te 
achterhalen was, schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek. De resultaten van deze actie zijn als volgt: 

In zes gevallen is het tot een gesprek gekomen. Een bedrijf heeft na het gesprek een vergun-
ning aangevraagd, de andere bedrijven hebben daartoe plannen, geven aan te zullen stoppen, 
of komen niet voor een vergunning in aanmerking. 
Vier bedrijven zijn niet verschenen, die daarop een aanzegging tot het opleggen van een 
dwangsom ontvarmen hebben. Twee bedrliven hebben inmiddels aangeReven te stoppen met 
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bemiddeling, een zegt niets te weten van een bedrijf, de vierde is gevestigd in Amsterdam. 
Bedrijven waarvan alleen een nummer en geen naam van een exploitant te achterhalen is, zijn 
telefonisch benaderd en uitgenodigd voor een gesprek. Zonder resultaat. Omdat de naam van 
de exploitant ontbreekt kan geen dwangsomprocedure ingezet worden. 

Met de politie zijn afspraken gemaakt over het houden van toezicht op legaal en illegaal 
opererende escortbedrijven. Hiertoe wordt een stappenplan langsgegaan en worden de ge-
gevens geactualiseerd. Daarna wordt bekeken of en welke instantie in actie komt. 

Inventarisatie politieregio's 
De drie betrokken regiokorpsen hebben over tien escortbedrijven van de nulmeting infor-
matie gezocht in de politieregisters, om te zien of er dwarsverbanden zijn tussen de be-
drijven en criminaliteit in de branche. Gevonden gegevens worden uitgewisseld met de 
Belastingdienst. Voorlopig lijken er geen verbanden aanwijsbaar tussen ondernemers en 
ondernemingen in de drie steden en is er geen sprake van opvallende criminaliteit. 

5.2 Verkenning bevoegdheden handhavers/toezichthouders 

De volgende mogelijkheden zijn op grond van eigen inzichten en ervaringen en raadpleging 
van derden verkennend in beeld gebracht. 

• Twee sporen van handhaving 
Handhaving van wet- en regelgeving met betrekking tot escortbedrijven vindt plaats via 
twee sporen, dat van het bestuursrecht en dat van het strafrecht, elk naar eigen functies en 
regels. Een bestuursrechtelijk traject omvat de controle en handhaving van de naleving van 
(gemeentelijke) vergunningsvoorschriften, wat kan uitmonden in een (tijdelijke of defini-
tieve) sluiting van het bedrijf of in een opdracht aan de exploitant (op straffe van oplegging 
van dwangsom) om bepaalde maatregelen te treffen. Een strafrechtelijk traject kan alleen 
worden ingezet indien er verdenking is van een strafbaar feit, wat kan uitnionden in een 
veroordeling waarbij aan de exploitant een (gevangenis)straf of boete worth opgelegd. 

Voor handhaving van de prostitutie — waaronder de escortbranche — is de bestuurlijke weg 
de eerst aangewezen wijze om bedrijven te binden aan naleving van wet- en regelgeving. 
Voor zowel het bestuursrechtelijke als strafrechtelijke spoor is de politie het uitvoerend 
orgaan; ze is op basis van de APV aangewezen als toezichthouder en belast met de op-
sporing van strafbare feiten. 

Tijdens de eerste fase wordt duidelijk dat het bijzonder lastig is om inzicht te krijgen in de 
escortbranche, deze onder een gemeentelijk .vergunningstelsel te brengen en naleving van 
vergunningvoorwaarden te controleren. Eveneens is duidelijk dat zicht krijgen op de exploi-
tatie van minderjarige en/of illegale prostituees via escortbemiddeling, bijzonder moeilijk is. 
De bestuursrechtelijke middelen lijken beperkt, maar toepassing van bijzondere opsporings-
methoden uit het strafrecht zijn alleen toegestaan wanneer er sprake is van verdenking van 
een strafbaar feit. 
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Mogelijke stappen richting branche 
Exploratie van beschikbare middelen en uittesten van een aantal acties, levert de volgende 
stappen op die gezet kunnen worden om de gewenste handhavingsinformatie te verzamelen: 

verzamelen algemene informatie via openbare bronnen; 
oproepen exploitant voor gesprek met gemeente; 
inwinnen telefonische inforMatie door toezichthouder (zichzelf bekend maken); 
inwinnen telefonische informatie door toezichthouder (zichzelf niet bekend maken); 
vorderen informatie van derden (via kranten, (mobiele) telefoonbedrijven); 
vorderen boekhouding van exploitant; 
inbeslagname boekhouding; 
vorderen belgegevens (mobiele) telefoonbedrijven; 
afspraak maken met escort (pseudo-koop); 
aanleggen taps. 

Vraag naar grenzen bevoegdheden 
De vraag die na de exploratie van beschikbare middelen in de pilot naar voren komt is 
welke verschillen zich tussen het bestuursrechtelijke en strafrechtelijke spoor voordoen, 
welke mogelijkheden en welke valkuilen ze bieden bij toezicht op en handhaving van de 
escortbranche. Ter beantwoording van die vraag zijn twee experts benaderd met het ver-
zoek een advies op te stellen over het bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium en de 
begrenzingen ervan. 

De concrete vraag die aan de experts is voorgelegd luidt als volgt: 
Of en in hoeverre mag er in het streven naar effectief bestuursrechtelijk toezicht op de escortbranche gebruik wor-
den gemaakt van methoden die gekend zijn in het strafrecht wanneer de gemeente geen andere instrumenten heeft 
om dit doel te bereiken'. 

Concluderend: meer bestuurlijke dan strafrechtelijk mogelijkheden 
De geraadpleegde experts constateren dat bestuursrechtelijk toezicht meer mogelijkheden 
lijkt te bieden dan strafrechtelijk optreden, omdat de grenzen tussen vat wel en niet geoor-
loofd is in het bestuursrecht minder vast liggen. Geprobeerd zou kunnen worden om de 
grenzen van wat toegestaan is bij bestuurlijk toezicht op de escortbranche af te tasten. 

5.3 Aanbevelingen wet- en regelgeving 

Op informele wijze zijn aan de hand van de pilot aanbevelingen gedaan tot aanpassing van 
de algemene maatregel van bestuur behorend bij de wet Bibob om de escortbranche onder 
de wet te laten vallen. Dit voorstel is overgenomen. 

Daarnaast is voorgesteld om in het Vreemdelingenbesluit op te nemen dat niet alleen pros-
tituees, maar ook exploitanten beschikken over een geldige verblijfstitel. Doel is voorkomen 
dat de prostitutiebranche in handen van buitenlandse criminelen valt. Ook wordt beoogd 
de situatie te voorkomen waarin de helft van de werkers een geldige verblijfstitel heeft en de 
andere helft niet; daarmee wordt immers impliciet gelegitimeerd dat illegaliteit soms wel en 
soms niet wordt toegestaan. 
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6. 	Visie op vervolg 

6.1 Samenwerking 

Evaluatie Pilot Integrate Handhaving Escortbranche 

Voorbereiding 
Het regelen van de randvoonvaarden 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 en de partijen die betrokken zijn, 
goed verlopen. 

Interne samenwerlcing 
De hiervoor beschreven activiteiten zijn en worden door de verschillende partijen voorbe-
reid en vervolgens in de gemeenschappelijke bijeenkomsten besproken. Dat levert zinvolle 
discussies op over de resultaten en vervolgstappen. De samenwerking wordt door de part-
ners als zeer goed ervaren, er worden niet alleen zinvolle discussies gevoerd, maar men is 
ook bezig met het ontwerpen van oplossingen. 

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 Belastingdienit 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 
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. 

In Eindhoven participeert de Belastingdienst in de bezoeken aan de prostitutiebedrijven (waaronder 
de escortbureaus). De activiteiten van de Belastingdienst beperken zich tot het contactleggen met de 
branche en zijn niet gericht op het daadwerkelijk (financieel) controleren van het bedrijf. 

Grote verschillen tussen drie steden 
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 dui-
delijk. Onduidelijk is waarom juist deze gemeenten samenwerken in de landelijke pilot. Zijn 
de verschillen niet te groot om tot eenduidige resultaten te kunnen komen? Een belangrijk 
verschil betreft het niet onder de vergunning vallen van de escortbranche in Amsterdam en 
de onduidelijkheid of onder welke voorwaarden en wanneer daartoe stappen zullen worden 
gezet. Binnen de projectgroep is afgesproken dat een en ander eerst intern worth afgestemd, 
alvorens naar buiten te treden. 

• Externe samenwerking 
In de samenwerking wordt zo nu en dan teveel druk van het minis terie van Justitie ervaren • • 
om rapportages en resultaten van 'best practices' te laten zien. Dit botst met de ambitie van 
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de pilot om met name het handhavend instrumentarium goed vorm te willen geven. De 
projectleiding heeft tijd nodig om met de pilotpartners de juiste stappen te zetten en de 
pilot te ontwikkelen. Verder wordt er weinig stimulans ervaren van landelijke organisaties 
(expertisecentrum). 

De VNG heeft workshops georganiseerd waarbij diverse gemeenten onderling informatie 
konden uitwisselen; deze workshops zijn als zinvol ervaren. 

6.2 Effecten 

Venvachte effecten 
Het is nog te vroeg om van concrete effecten te kunnen spreken. Voorop staat het organi-
seren van de pilot, exploreren van de problematiek en uitzetten van een aantal verkenningen 
en acties die hiervoor beschreven zijn. Toegewerkt worth naar het realiseren van enkele 
concrete resultaten. 

Het opzetten van een eenduidige administratie per bedrijf waarin resultaten van 
informatieverzameling en activiteiten in het kader van toezicht zijn opgenomen. De 
gegevens van alle escortbedrijven worden in een registratie opgenomen. Hiertoe ne-
men Eindhoven en Den Haag deel in een aparte werkgroep, omdat in beide gemeen-
ten vergelijkbare stappen worden gezet. 
Het uittesten van het bestuurlijk instrumentarium zoals dat geinventariseerd is in de 
eerste fase van de pilot, inclusief de onduidelijkheden die met het bestuursrechtelijk 
traject gegeven zijn. 
Het uittesten van het stappenplan in de praktijk en bezien hoe de branche zich gaat 
verhouden indien er daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Op dit moment wordt door 
de politic stelselmatig gezocht naar advertenties van escortbedrijven. Na het uittesten 
van de ontwikkelde aanpak in twee van de drie betrokken gemeenten, volgt het testen 
ervan in andere gemeenten. 

In Eindhoven heeft een exploitant van een escortbureau bezwaar aangetekend tegen de vergunning-
voorwaarde om namen, adressen en kopieen van paspoorten van de werkers in te leveren. Het argu-
ment van de exploitant is dat de werkers anoniem willen blijven en niet bij de gemeente geregi-
streerd willen staan als zijnde prostituee. Volgens de exploitant verlaten de werkers door deze 
strenge voorwaarde zijn bedrijf. Dit bezwaarschrift is nog in behandeling. 

\Vat 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. 
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6.3 	Zicht op 'best practices'? 

6.4 Plannen voor 2003 

De pilot stelt zich voor 2003 de volgende activiteiten voor: 

Evaluatic Pilot Integralc Handhaving Escortbranche 

Resultaat van . een geslaagde pilot is het ontwerpen van een strategic 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 gemeen ten. Er zal nog moeten blij ken 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 loca.tiegebonden is, en actief handhaven verschuivingeffecten 
teweeg zal brengen, is intergemeentelijke (landelijke) afstemming van regelgeving en beleid 
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 Of een effectief handhavingsscenario, Of zicht 
op blinde vlekken en belemmeringen die handhaving van deze sector in de weg staan. Hier-* 
bij kan geleerd worden van de systematiek in handhaving die met sectoren als horeca en 
kansspelen is opgedaan. 

Verkennen grenzen van bestuursrechtelijk instrumentarium 
Voorgenomen wordt om in Den Haag en Eindhoven te experimenteren met twee ont- 
wikkelde stapsgewijze gemeentelijke handhavingsscenario's: een voor toezicht op de ver-
gunde en een voor toezicht op de niet-vergunde bedrijven. 

Toezien op vergunde bedrijven door 
- . Verzamelen van algemene gegevens, eventueel aangevuld door nader onderzoek. 
- Gericht bellen door toezichthouder (die zich niet als zodanig bekend maakt), 

eventueel gevolgd door verder onderzoek, inzage in boekhouding van het bedrijf en 
het aan elkaar koppelen van gegevens. 

- Maken van een afspraak met een escort en nadere informatie vragen over structuur 
en werkwijze van het bedrijf. 

Toezien op niet-vergunde bedrilven door: 
- Verzamelen van algemene gegevens. 
- Gericht bellen door toezichthouder (die zich niet als zodanig bekend maakt), 

proberen naam van exploitant te achterhalen. 
- Benaderen van belbedrijf om naam van exploitant te achterhalen. 
- Eventueel afspraak maken met escort. 
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De handhavingsscenario's leiden mogelijk tot procedures en rechterlijke uitspraken; doel is 
te komen tot een handhavingsmethodiek. 

Bestuurskundig -juridisch onderzoek 
Dit betreft een 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 mogelijk-
heden tot handhaving bieden. Overwogen wordt externe experts hieromtrent te raadplegen. 

Advies inwinnen over vergunningvoorwaarden 
Dit betreft het inwinnen van advies over de reikwijdte van de voorwaarden die via gemeen-
telijke vergunningen aan escortbedrijven gesteld worden. Maken gemeenten op dit moment 
maximaal gebruik van de mogelijkheden om voorwaarden te stellen aan het vers trekking van 
een vergunning? Voorwaarden kunnen zijn dat exploitanten zich laten overtuigen van de 
meerderjarigheid en verblijfsstatus van de escorts die zich aanmelden, bijvoorbeeld door het 
overleggen van de wettelijke documenten en het sofi-nummer. Gedacht kan worden aan 
verplichte inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het treffen van en laten contro- 

• leren op gezondheidsbevorderende maatregelen. In Eindhoven en Den Haag wordt in kaart 
gebracht welke voorschriften aan vergunningen kunnen worden verbonden. Daarbij zal ad-
vies worden inge‘vonnen van experts. 

Inventarisatie en vergelijking informatie - en overlegstructuren 
Ter navolging van de aanbeveling van ES&E wordt geexploreerd welke communicatie- en 
overlegkanalen tussen gemeente en exploitanten en tussen gemeente en sekswerkers ont-
wikkeld 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 geinventariseerd, geevalueerd en beschreven worden. 

Onderzoeken van incentives om 'wit' te werken 
Registratiebereidheid onder escortwerkers is laag en ook de bereidheid om belasting te be-
talen 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 uitkering, eenduidigheid in fiscale beleidsregels, mogelijk-
heden tot afsluiten van verzekeringen. Hierbij wordt gedacht aan het inwinnen van adviezen 
van experts. 

Acties richting andere overheidsorganen 
Dit betreft onder andere het pleiten bij het minis terie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
held (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 
as so cia tielan den. 

• Opstellen model -handhavingsmethodiek annex good -practice guide 
Is nog in ontwikkeling. 
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6.5 	Concluderend 

Evaluatic Pilot Integralc Handhaving Escortbranchc 

De escortbranche is voor de betrokken partijen een nieuwe en lastig handhaafbare werk-
soort, waarvoor geen handhavingsscenario's voorhanden zijn. Centraal in de pilot staat het 
verkennen van de (on)mogelijkheden om handhavend op te treden en het ont -werpen van 
een effectief handhavingsscenario. Dit vraagt afstemming tussen samenwerkingspartners en 
het helder krijgen welk instrumentarium de handhavers ter beschikking hebben staan. Deze 
randvoonvaarden hebben in de startfase veel tijd gevraagd, waaronder duidelijkheid verkrij-
gen over de rol en inzet van het Openbaar Ministerie en het regelen van de machtiging om 
politiegegevens te kunnen uitwisselen. 

Naast het ontwikkelen van een instrumentarium worden binnen de pilot concrete acties 
ondernomen om de escortbranche in beeld te krijgen en de vergunningverlening te regelen. 
De pilot heeft naar schatting zicht op ongeveer 80-90% van de boven- en middensectoren 
van de markt. De gemeenten zijn actief in het in beeld krijgen en houden van de escort-
branche, deels door het raadplegen van openbare bronnen (advertenties en Kamer van 
Koophandel), deels door handhavende activiteiten (controle van bedrijven). In de vervolg-
fase zal het actief verzamelen van informatie en ondernemen van actie naar de branche een 
vervolg krijgen; voor de betrokken gemeenten heeft de pilot (het uitwisselen van informatie 
en gezamenlijk uitzetten van een strategic) duidelijk een meerwaarde. 

Op operationeel niveau zijn er verschillen te noemen tussen de betrokken gemeenten, waar-
onder deelname van de Belastingdienst. De Belastingdienst neemt in een gemeente deel aan 
bezoeken aan de bedrijven, maar controleert nog niet. Deze bezoeken staan voornamelijk in 
het kader van contactleggen met de branche. 

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  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. 
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