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  Samenvatting en conclusies 

Het algemeen bordeelverbod is in oktober 2000 opgeheven. Het doel van de 
wetswijziging was – kort gezegd – om de exploitatie van prostitutie te be-
heersen en te reguleren én strafbare feiten beter te kunnen aanpakken. Ge-
dwongen prostitutie, mensenhandel, prostitutie door minderjarigen en crimi-
nele randverschijnselen moesten worden tegengegaan. Daarnaast moest de 
wetswijziging ertoe leiden dat de positie van prostituees verbeterd zou wor-
den. Om te zorgen dat deze doelen bereikt zouden worden, konden alle 
Nederlandse gemeenten prostitutiebeleid opstellen, dit beleid vastleggen in 
regelgeving en de regels handhaven. 
 
 
Onderzoeksopzet 
 
Een jaar na de opheffing is al een eerste evaluatie van de effecten van de 
wetswijziging uitgevoerd.1 Nu, vijf jaar later, is het tijd voor een tweede 
grootschalige evaluatie. Deze evaluatie bestaat uit drie deelonderzoeken: 
• illegaliteit in de branche;  
• de sociale positie van prostituees;  
• gemeentelijk beleid. 
 
Het rapport dat u nu leest gaat over het deelonderzoek naar gemeentelijk 
beleid. Het gaat voornamelijk over de vraag hoe gemeenten hun verant-
woordelijkheden vijf jaar na de wetswijziging hebben opgepakt en hoe ze 
invulling geven aan het gemeentelijke prostitutiebeleid. 
 
Alle Nederlandse gemeenten hebben een enquête via internet gekregen met 
het verzoek deze in te vullen. De respons was hoog: de vragenlijst is door 
maar liefst 385 van de 456 gemeenten (84%) ingevuld. Daarnaast is in zes 
gemeenten aanvullend onderzoek verricht om meer diepgang aan de lande-
lijke resultaten te geven. Er zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordi-
gers van gemeenten, politie, bedrijven, werknemers en anderen zoals de 
Brandweer, GGD en Belastingdienst. In de bijlagen is een onderzoeksver-
antwoording opgenomen. 
 
 

 
 Noot 1 SGBO (het onderzoeksbureau van de Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft een 

onderzoek onder alle gemeenten gehouden: A.J.H. Smallenbroek en E.C.M. Smits, Gemeente-
lijk prostitutiebeleid na opheffing van het algemeen bordeelverbod; inventarisatie van de stand 
van zaken, Den Haag, 2001. 

  Daarnaast heeft het WODC in 2002 een overkoepelend onderzoek gehouden: A. Daalder, Het 
bordeelverbod opgeheven; prostitutie in 2000-2001, Den Haag, WODC/Ministerie van Justitie, 
2002. 
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Indeling branche  
 
In een onderzoek als dit, is het belangrijk om een duidelijke definitie te ge-
ven voor de verschillende soorten bedrijven die actief zijn in de sector. In dit 
onderzoek is gekozen voor onderstaande indeling. 
 
 

Seksinrichtingen

Seksbedrijven

• Erotische massagesalons
• Peepshows
• Seksbioscopen
• Sekstheaters
• enz. 

Prostitutiebedrijven

Locatiegebonden
• Bordelen
• Seksclubs
• Privé-huizen
• Thuisprostitutie
• enz.

Niet locatiegebonden
• Escort
• Diverse 06-vormen
• Hosselprostitutie
• enz.

 
 
 

Onder de term seksinrichtingen vallen alle bedrijven die voor dit onderzoek 
relevant zijn. De seksinrichtingen worden opgedeeld in twee soorten: seks-
bedrijven (waaronder seksbioscopen, sekstheaters, peepshows, erotische 
massagesalons) en prostitutiebedrijven. Prostitutiebedrijven worden vervol-
gens weer ingedeeld in locatiegebonden of niet locatiegebonden bedrijven. 
Overigens is geen enkele indeling perfect, omdat er bedrijven zijn die maar 
moeilijk in te delen zijn. Het beste voorbeeld hiervan zijn de erotische mas-
sagesalons waar soms ook sprake is van prostitutie ('intieme seks'). Als de 
indeling problemen of onduidelijkheid opleverde, wordt dit in het rapport 
aangegeven. 
 
 
Samenvatting 
 
De centrale vraag van dit onderzoek luidde: 
 

“Wat is de stand van zaken rond de prostitutie in Nederland op het terrein 
van gemeentelijk beleid, toezicht, handhaving en naleving en wat zijn de 
resultaten van de opheffing van het algemeen bordeelverbod?” 

 
Stand van zaken – gemeentelijk beleid 
Ongeveer tweederde van de responsgemeenten2 (68%) in dit onderzoek 
heeft formeel prostitutiebeleid vastgesteld. Gemeenten zonder prostitutie-
beleid geven hiervoor bijna unaniem als reden op dat prostitutie bij hen niet 
voorkomt. In totaal zijn er 28 responsgemeenten waar vestiging van een 
seksinrichting formeel of praktisch onmogelijk is. De meeste gemeenten 
kiezen voor het reguleren van het aantal seksinrichtingen door middel van 

 
 Noot 2 Met 'responsgemeenten' worden de 385 gemeenten bedoeld die de vragenlijst voor dit 

onderzoek hebben ingevuld. Dat is 84 procent van alle Nederlandse gemeenten. 
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een vergunningenstelsel en het aanpassen van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). De helft van de gemeenten met prostitutiebeleid kiest 
voor het stellen van een lokaal maximum: het aantal seksinrichtingen dat is 
toegestaan wordt expliciet genoemd. Het gemeentelijke prostitutiebeleid 
richt zich meestal op locatiegebonden seksinrichtingen zoals (raam-) bor-
delen, seksclubs en seksbioscopen. Voor escortbedrijven en thuisprostitutie 
bestaat in de meeste gemeenten geen vergunningenstelsel. 
 
Stand van zaken toezicht, handhaving en naleving 
Gemeentelijk toezicht bestaat vooral uit het controleren van vergunningsei-
sen. De politie is in bijna alle gemeenten betrokken bij controles. In 2001 
werd nog een achterstand in het verlenen van vergunningen geconstateerd 
– deze is inmiddels weggewerkt. De meeste vergunningaanvragen worden 
gehonoreerd en het kost gemiddeld drie maanden om een vergunning te 
verlenen. Volgens de meeste gemeenten zijn de regels bekend en redelijk 
duidelijk. Naar schatting een derde van alle locatiegebonden seksinrichtin-
gen met vergunning heeft de afgelopen vijf jaar een sanctie opgelegd ge-
kregen, meestal een waarschuwing. De belangrijkste reden om een sanctie 
op te leggen, is de aanwezigheid van prostituees zonder geldige verblijfs- 
en/of werkvergunning. Ook worden er met enige regelmaat sancties opge-
legd omdat seksinrichtingen niet voldoen aan de gedragseisen of vanwege 
strijdigheid met planologische regelingen. 
 
Resultaten opheffing bordeelverbod 
Het aantal vergunde seksinrichtingen in Nederland is tussen 2000 en 2006 
naar schatting met 17 procent afgenomen tot circa 1.270. Volgens gemeen-
ten, exploitanten en prostituees is dat echter geen gevolg van de opheffing 
van het bordeelverbod. Men denkt dat er meer invloed uitging van de ver-
slechterde economische situatie, de invoering van de Euro, de groei van 
mobiele telefonie en internet en de toename van het aantal escortservices, 
06-seksbedrijven en thuisprostitutie. Het sterke vermoeden bestaat dat veel 
prostituees zonder geldige papieren sinds de opheffing van het bordeelver-
bod ‘ondergronds’ zijn gegaan. 
Gemeenten hebben zich tot nu toe meestal gericht op locatiegebonden be-
drijven die een duidelijk seksueel getinte functie vervullen en minder op niet 
locatiegebonden bedrijven (escort) of bedrijven waar het niet duidelijk is of 
er seksuele handelingen worden verricht (massagesalons). Een deel van de 
exploitanten waar wij mee spraken is van mening dat ‘makkelijk’ te constate-
ren overtredingen, zoals minderjarigheid en prostitutie zonder geldige papie-
ren, meer worden aangepakt dan lastige overtredingen zoals gedwongen 
prostitutie. Het aantal gemeenten dat ook de escort en de thuisprostitutie wil 
reguleren, neemt toe. 
 
 

1  Hoe ziet het gemeentelijk prostitutiebeleid er uit, zowel formeel als in 
de praktijk? Hoe ziet het flankerend beleid er uit? Hoe ziet het gemeen-
telijk beleid omtrent mensenhandel er uit? Is er plaats voor nieuwe be-
drijven? 
 
• De meerderheid (68%) van de responsgemeenten heeft formeel beleid 

ten aanzien van seksuele dienstverlening ontwikkeld en in een nota vast-
gelegd. De rest heeft wel beleid, maar niet vastgelegd (16%) of geen be-
leid (16%). 

• Meestal is het beleid al voor 1 oktober 2000 ontwikkeld. 
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• De helft (47%) van de responsgemeenten hanteert een lokaal maximum-
beleid voor het aantal seksinrichtingen. De rest kiest vaak voor een regi-
onaal maximumbeleid (11%) of een status-quo beleid (6%). 

• Zeven procent van de responsgemeenten heeft een feitelijk nulbeleid en 
nog eens vijf procent voert een formeel nulbeleid voor het aantal seksin-
richtingen. Op basis van dit onderzoek kan niet worden aangegeven in 
hoeverre het nulbeleid is gebaseerd op morele/ethische gronden of bij-
voorbeeld op bestemmingsplannen. 

• In totaal zijn er 28 responsgemeenten waar vestiging van een seksinrich-
ting formeel of in de praktijk onmogelijk is. 

• Bijna alle responsgemeenten (98%) kiezen voor regulering van prostitutie 
via aanpassing van de APV. 

• Twee op de drie responsgemeenten (67%) hebben in een of meer be-
stemmingsplannen een regeling voor seksinrichtingen opgenomen. 

• Als we kijken naar escort en thuisprostitutie, blijkt dat de helft van de 
responsgemeenten hier geen beleid voor heeft opgesteld. De gemeenten 
die wel beleid hebben, kiezen vaak voor een lokaal maximumbeleid of 
een nulbeleid. 

• Een minderheid van de gemeenten met prostitutiebeleid besteedt in hun 
beleid aandacht aan preventie (40%) of hulpverlening (23%). De gezond-
heid en arbeidsomstandigheden van prostituees krijgen in ruim zeventig 
procent van deze gemeenten aandacht. 

• De helft van de responsgemeenten met prostitutiebeleid besteedt aan-
dacht aan het tegengaan van mensenhandel (49%). Een kleine minder-
heid (6%) biedt een uitstapprogramma voor prostituees aan, vaak grote 
gemeenten. 

• Er is in Nederland ruimte voor nieuwe seksinrichtingen: momenteel staan 
er 250 vergunningen voor verschillende soorten bedrijven 'open'. 

 
 

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

 
• Bijna alle responsgemeenten (95%) zeggen precies te weten hoeveel 

vergunde seksinrichtingen er zijn. 
• Naar schatting zijn er in totaal circa 1.270 vergunde seksinrichtingen in 

Nederland. De meest voorkomende vorm zijn (raam)bordelen, gevolgd 
door seksclubs en privé-huizen. 

• Een vergelijking tussen 2000 en 2006 laat zien dat het aantal vergunde 
seksinrichtingen naar schatting is afgenomen met 17 procent. 

• In gemeenten met minder dan 40.000 inwoners is het een bijzonderheid 
als er een seksinrichting is gevestigd (31% heeft seksinrichtingen). In 
grote gemeenten is dat andersom: in gemeenten met meer dan 100.000 
inwoners zijn bijna altijd seksinrichtingen gevestigd (96% heeft seksin-
richtingen). 

• De provincie met de meeste gemeenten met seksinrichtingen is Drenthe 
(73% van de gemeenten heeft een seksinrichting). De provincies Utrecht 
(23%) en Gelderland (29%) hebben de minste gemeenten met seksin-
richtingen. De grensprovincies en noordelijke provincies hebben relatief 
veel gemeenten met seksinrichtingen. 

• De helft (52%) van de responsgemeenten zegt precies te weten hoeveel 
niet-vergunde seksinrichtingen er zijn, meestal escortservices en thuis-
prostitutie. De overige gemeenten weten dit niet. Een betrouwbare schat-
ting van het aantal niet vergunde seksinrichtingen kan dan ook niet wor-
den gegeven. 
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3 Wat is de rol van diverse gemeentelijke diensten? Met welke andere 
partijen wordt samengewerkt? 

 
• In de meeste responsgemeenten (94%) is de dienst openbare orde en 

veiligheid betrokken bij de uitvoering van het prostitutiebeleid. Ook ruim-
telijke ordening is vaak betrokken (73%). 

• In de meeste gevallen voert de gemeente de regie over het prostitutiebe-
leid (59%). In een kwart van de gemeenten is dat de politie (28%). 

• De Belastingdienst is in een op de vijf gemeenten (20%) betrokken bij de 
uitvoering van het prostitutiebeleid en in bijna een derde van de gevallen 
(30%) voeren ze ook controles uit. 

 
 

4 Waar is het gemeentelijke toezicht op gericht, hoe is het toezicht 
vormgegeven en wat is de stand van de handhaving? Wat is de rol van 
de politie? 

 
• Het gemeentelijke toezicht bestaat vooral uit het uitvoeren van controles 

op vergunningseisen. 
• In verreweg de meeste gevallen is de politie bij de controles betrokken 

(96%). Meestal bepaalt de gemeente welke bedrijven gecontroleerd moe-
ten worden, maar in een kwart van de gemeenten bepaalt de politie dit 
zelf. 

• Ook de GGD (77%), de Brandweer (68%) en Bouw- en Woningtoezicht 
(63%) voeren in veel gemeenten controles uit, elk met een eigen doel-
stelling. 

• In iets meer dan de helft van de responsgemeenten (55%) is een hand-
havingsarrangement opgesteld waarin gemeente, politie en OM af-
spraken maken over de handhaving van de branche. 

• De achterstand in het verlenen van vergunningen die in 2001 werd ge-
constateerd (de helft van de vergunningaanvragen was nog in behan-
deling) is inmiddels weggewerkt. 

• Het kost gemiddeld drie maanden om een vergunning te verlenen, maar 
in sommige gemeenten duurt het meer dan zes maanden. 

• In een ruime meerderheid van de gevallen (87%) worden vergunningaan-
vragen gehonoreerd.  

• De Wet Bibob wordt toegepast door een aantal gemeenten bij aanvragen 
of verlenging van vergunningen. De exploitanten waar wij mee spraken 
zijn gematigd positief: het is goed om de sector ‘schoner’ te maken, maar 
de administratieve last is groot en sommigen plaatsen vraagtekens bij de 
objectiviteit. 

 
 

5 Wat zijn de resultaten van bestuurlijke controles en tot wat voor 
bestuurlijke ingrepen in de prostitutiebranche hebben die controles 
eventueel geleid? 

 
• Naar schatting een derde van alle locatiegebonden seksinrichtingen met 

vergunning heeft de afgelopen vijf jaren een sanctie opgelegd gekregen. 
• In verreweg de meeste gevallen leidt een overtreding tot een waarschu-

wing: 78 procent van alle sancties is een waarschuwing. 
• Dertien procent van de sancties betreft (tijdelijke) sluiting van het bedrijf. 
• In zeven procent wordt de vergunning ingetrokken.  
• Een dwangsom wordt het minst opgelegd: in twee procent van de over-

tredingen is hiervoor gekozen. 
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• De belangrijkste reden om een sanctie op te leggen, is de aanwezigheid 
van prostituees zonder geldige verblijfs- en/of werkvergunning. In een 
derde van de gevallen was dit de reden voor de sanctie. Ook worden er 
met enige regelmaat sancties opgelegd omdat seksinrichtingen niet vol-
doen aan de gedragseisen of vanwege strijdigheid met planologische re-
gelingen. Deze twee zaken vormen elk in ongeveer een vijfde van de ge-
vallen de reden voor een sanctie. 

 
 

6 Wat zijn de (neven)effecten van de gemeentelijke handhaving? 
 

• Het sterke vermoeden bestaat dat veel prostituees zonder geldige papie-
ren ‘ondergronds' zijn gegaan. Dit zijn vooral prostituees die ten tijde van 
de wetswijziging al een eigen klantenkring hadden opgebouwd. Het is 
niet duidelijk of er in het niet vergunde deel van de sector veel thuiswer-
kende prostituees3 bijkomen. 

• Locatiegebonden bedrijven worden meer gecontroleerd dan niet locatie-
gebonden bedrijven. De vergunde sector spreekt van ‘oneerlijke concur-
rentie’, omdat zij – naar eigen zeggen – meer en strenger worden gecon-
troleerd dan niet vergunde bedrijven. 

• Veel gemeenten hebben moeite met het vaststellen van de seksuele 
functie van erotische massagesalons. Ook zijn er seksinrichtingen waar 
vormen van prostitutie plaatsvinden die zich niet lenen voor een stan-
daardbenadering, zoals homosauna's, parenclubs en sommige seksclubs 
waar ook mannelijke prostituees werken. 

• Het vergunde deel van de branche ontwikkelt zich langzaam tot een nor-
male bedrijfstak en het lijkt er op dat prostituees een betere positie heb-
ben dan vroeger, aldus de gemeenten.4 

 
 

7 Wat is de stand van de naleving? 
 

• De spontane naleving van de regels door de branche is goed tot redelijk, 
aldus de meeste gemeenten. De regels zijn bekend, maar kunnen wel 
iets duidelijker. 

• Het bevorderen van naleving door resultaten van controles openbaar te 
maken (naming and shaming) wordt door gemeenten nauwelijks gebruikt: 
slechts vijf gemeenten maken de resultaten openbaar. 

 
 

8 Wat zijn knelpunten bij de uitvoering van prostitutiebeleid en waar 
liggen de oorzaken voor die knelpunten (juridische instrumenten, be-
stuurlijke steun, bemensing etc.)? 
 
• In gemeenten waar prostitutie geen politieke prioriteit krijgt, komt een 

integrale aanpak moeilijk van de grond. 
• Het aantal gemeenten dat na de traditionele (locatiegebonden) prostitu-

tiebedrijven ook de escort en thuisprostitutie wil reguleren, neemt toe. 

 
 Noot 3 Thuiswerkende prostituees is de algemene benaming voor deze groep, maar dat wil niet zeggen 

dat deze prostituees alleen thuis werken; zij kunnen ook in een hotel of ergens anders werken. 
 Noot 4 De twee andere deelonderzoeken die zich richten op arbeidsverhoudingen en illegaliteit kunnen 

meer zeggen over de positie van de prostituees dan dit deelonderzoek. 



 Pagina 8 Evaluatie opheffing bordeelverbod DSP - groep
 

• Strengere controles leiden er toe dat bepaalde vormen van prostitutie 
steeds verder 'ondergronds' gaan, volgens enkele vergunde exploitanten. 

• Makkelijker te constateren overtredingen, zoals minderjarigheid en prosti-
tutie door vrouwen zonder werkvergunning, worden meer aangepakt dan 
lastige overtredingen zoals gedwongen prostitutie, aldus een aantal ex-
ploitanten van vergunde seksinrichtingen. 
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  English summary and conclusions 

The Dutch law prohibiting brothels was abolished in October 2000. In brief, 
the objective of this change in law was to manage and regulate the exploita-
tion of prostitutes and to allow punishable offences to be better tackled. 
Forced prostitution, the trading of people, prostitution by minors and mar-
ginal criminal phenomena all needed to be addressed. The change in the 
law also needed to lead to an improvement in the position of prostitutes. To 
ensure these objectives were achieved, all local authorities (city and town 
councils) in the Netherlands were empowered to establish a prostitution 
policy, to set this into legislation and to enforce the rules arising from it. 
 
 
Study design 
 
The first evaluation of the effects of the change in law was carried out a year 
after the abolition.5 Now, five years later, it is time for a second large scale 
evaluation. This evaluation consists of three separate studies: 
• illegality in the branch;  
• the social position of prostitutes;  
• local authority policy. 
 
The report you are now reading is concerned with the study of local authority 
policy. It is in particular concerned with how local authorities have taken up 
their responsibilities five years after the change in law and what form of 
prostitution policy they have developed. 
 
All Dutch local authorities were requested to fill in a questionnaire that was 
sent to them via the internet. There was a high response to the request: the 
questionnaire was completed by no less than 385 of the 456 authorities 
(84%). Furthermore, additional research was undertaken in six cities in order 
to give the national results more depth. Discussions were held with repre-
sentatives from the local authorities, police, businesses, employees and 
other parties such as the fire service, municipal health service and tax au-
thorities. A description of research methods used in this study is included in 
the appendices of this report. 
 
 

 
 Note 5 SGBO (the research office of the Association of Netherlands Municipalities) undertook a study 

of all local authorities: A.J.H. Smallenbroek and E.C.M. Smits, Gemeentelijk prostitutiebeleid na 
opheffing van het algemeen bordeelverbod; inventarisatie van de stand van zaken, Den Haag, 
2001. 

  Furthermore, the WODC (Scientific Research and Documentation Centre) undertook a co-
ordinated study in 2002: A. Daalder, Het bordeelverbod opgeheven; prostitutie in 2000-2001, 
Den Haag, WODC/Ministerie van Justitie, 2002. 
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Categorization of the branch   
 
In a study such as this, it is important to clearly define the different sorts of 
companies that are active in the sector. The following categorization has 
been developed for this study. 
 
 

Sex establishments

Sex companies

• Erotic massage salons
• Peep shows
• Sex cinemas
• Sex theatres
• And so forth 

Prostitution companies

Fixed location
• Brothels
• Sex clubs
• Private houses
• Home prostitution
• And so forth

No fixed location
• Escorts
• Various mobile 
telephone services

• Hossel prostitution
• And so forth

 
 
 

All companies that are relevant to this study fall under the term 'sex estab-
lishments'. These sex establishments are divided into two sorts: sex compa-
nies (including sex cinemas, sex theatres, peep shows, erotic massage sa-
lons) and prostitution companies. Prostitution companies are subsequently 
categorized as fixed location or no fixed location companies. ‘Hossel prosti-
tution’ is a form of street prostitution where customers are solicited by a mid-
dle-man who directs the customer to the prostitute. 
No one categorization is prefect because some companies are difficult to 
categorize. The best example of this is erotic massage salons, where prosti-
tution ('intimate sex') also sometimes applies. In this report, mention is given 
wherever this categorization may present a problem or a lack of clarity. 
 
 
Summary 
 
The central question of this study is: 
 

“What is the status of prostitution in the Netherlands regarding local au-
thority policy, inspection, enforcement and compliance, and what are the 
results of the abolition of the general ban on brothels?” 

 
Status – local authority policy 
Approximately two thirds of the authorities that responded (68%) in this 
study have formally established a prostitution policy. Those authorities with-
out a prostitution policy were almost unanimous in their reason: the non-
existence of prostitution in their municipality. Of those that responded, there 
are 28 local authorities in total where the establishment of a sex establish-
ment is formally, or in practical terms, not possible. Most authorities choose 
to regulate sex establishments by means of a licensing system and by 
adapting their local bylaws (Algemene Plaatselijke Verordening, or APV). 
Half of the authorities with a prostitution policy choose to set a local maxi-
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mum: the number of sex establishments that are allowed is explicitly stated. 
Local authority prostitution policy is mainly focussed on sex establishments 
with a fixed location, such as (window) brothels, sex clubs and sex cinemas. 
In most authorities there are no licensing systems for escort companies and 
home prostitution. 
 
Status - inspection, enforcement and compliance 
Inspection by local authorities consists predominantly of checking licence 
requirements. The police are involved in these checks in almost all munici-
palities. In 2001 there was a backlog in issuing licences - this has since 
been eliminated. The majority of licence applications are honoured and on 
average it takes three months to issue a licence. According to the local au-
thorities, the rules are known and are reasonably clear. An estimated one 
third of all fixed location sex establishments with a licence have received a 
sanction in the last five years, mostly in the form of a warning. The most 
important reason for receiving a sanction is the presence of prostitutes with-
out a valid residence and/or work permit. Sanctions are also regularly issued 
due to sex establishments not complying with the codes of conduct or be-
cause of conflicting with planning regulations. 
 
Results of the abolition of the ban on brothels 
The number of licensed sex establishments in the Netherlands is estimated 
to have decreased by 17% to about 1270 establishments between 2000 and 
2006. According to the local authorities, operators and prostitutes, this is not 
as a result of the abolition of the ban on brothels. They believe that the 
worsening economic situation, the introduction of the Euro, the growth of 
mobile telephony and internet and the increased number of escort services, 
mobile telephone sex companies and home prostitution have had more of an 
influence. There is a strong suspicion that many prostitutes without valid 
papers have gone 'underground' since the abolition of the ban on brothels. 
Until now, local authorities have mostly concentrated on fixed location com-
panies that fulfil a clear sexual purpose and less on no fixed location com-
panies (escort companies) or companies where it is not clear whether sexual 
acts are performed (massage salons). A section of the operators  with whom 
we spoke is of the opinion that infringements that are relatively easy to de-
tect, such as underage prostitution and prostitution without valid papers, are 
tackled more than the relatively difficult infringements such as forced prosti-
tution. The number of local authorities also wanting to regulate escort agen-
cies and home prostitution is increasing. 
 
 

1  What is local authority prostitution policy, formally as well as in 
practice? What are the peripheral policies? What is local authority pol-
icy regarding the human trafficking? Is there room for new companies? 
 
• The majority (68%) of the local authorities that responded have devel-

oped a formal policy concerning the provision of sexual services and 
have set this down in writing. The remaining authorities either have a pol-
icy but have not set it down in writing (16%) or do not have a policy at all 
(16%). 

• Most policies were developed before 1 October 2000. 
• Half of the authorities that responded adopt a local maximum policy for 

the number of sex establishments. The rest often choose a regional 
maximum policy (11%) or a status quo policy (6%). 
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• Seven percent of the authorities that responded have an actual zero pol-
icy and a further five percent operate a formal zero policy. Based on this 
study no indication can be given as to how far the zero policy is founded 
on moral/ethical grounds or, for example, on development/zoning plans. 

• Of the authorities that responded, in total there are 28 where the setting 
up of a sex establishment is either formally or in practical terms not pos-
sible. 

• Almost all local authorities that responded (98%) choose to regulate pros-
titution by adapting their local bylaw (APV). 

• Two out of three (67%) of the authorities that responded have included a 
regulation for sex establishments in one or more development plans. 

• It appears that half of the authorities that responded haven't set up a 
policy to take account of escort and home prostitution. The authorities 
that do have a policy often choose a local maximum policy or a zero pol-
icy. 

• A minority of the authorities with a prostitution policy take account of pre-
vention (40%) or care (23%) in their policy. The health and working con-
ditions of prostitutes receive attention in at least seventy percent of au-
thorities with a prostitution policy. 

• Half of the participating authorities with a prostitution policy give consid-
eration to combating human trafficking (49%). A small minority (6%), of-
ten the large municipalities, offer a withdrawal program to prostitutes. 

• There is room for new sex establishments in the Netherlands: 250 li-
cences are currently available for different sorts of companies. 

 
 

2 Are local authorities up to date on the form of the prostitution branch 
in their area? What form does the branch take? 

 
• Almost all authorities that responded (95%) say that they know exactly 

how many licensed sex establishments there are.  
• There are an estimated 1270 licensed sex establishments in total in the 

Netherlands. The most common forms are (window) brothels, followed by 
sex clubs and private houses. 

• A comparison of the number of licensed sex establishments between 
2000 and 2006 indicates an estimated decrease of 17%. 

• It is unusual to have a sex establishment located in municipalities with 
less than 40 000 residents (31% have sex establishments). In large mu-
nicipalities this is the other way around: there are almost always sex es-
tablishments in municipalities with more than 100 000 residents (96% 
have sex establishments). 

• The province with most local authorities with sex establishments is Dren-
the (73% of local authorities have at least one sex establishment). The 
provinces of Utrecht (23%) and Gelderland (29%) have the least authori-
ties with sex establishments. The border and Northern provinces have a 
relatively high number of cities with sex establishments. 

• Half (52%) of the local authorities that responded say that they know 
exactly how many non-licensed sex establishments there are, mainly es-
cort services and home prostitution. The other authorities do not know. A 
reliable estimate of the number of non-licensed sex establishments can 
therefore not be given. 
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3 What is the role of the various local authority services? What other 
parties are involved? 

 
• The office for public order and safety is involved in the implementation of 

the prostitution policy in the majority of local authorities that responded 
(94%). The spatial planning department is also often involved (73%). 

• In most cases (59%), the local authorities direct prostitution policy. This 
is done by the police in about a quarter of the municipalities (28%). 

• The tax authority is involved in the implementation of prostitution policy in 
one out of five local authorities (20%), and in almost one third of cases 
they also conduct inspections (30%). 

 
 

4 What is the local authority inspection focussed on, what form does the 
inspection take and what is the state of enforcement? What is the role 
of the police? 

 
• The local authority inspection consists, in particular, of carrying out in-

spections of licence requirements.  
• In by far away the majority of cases, the police are involved with inspec-

tions (96%). Mostly the local authority selects which companies have to 
be inspected, but in a quarter of cases the police determine this them-
selves. 

• The Municipal Health Service (77%), the Fire Service (68%) and the 
Building and Housing Inspectorate (63%) also undertake inspections in 
many local authorities, each with their own objective. 

• An enforcement arrangement, in which the local authority, police and 
Department of Public Prosecution (Openbaar Ministerie, OM) make 
agreements regarding the enforcement of the branch, has been estab-
lished in just over half of the local authorities that responded (55%). 

• The backlog that was determined in 2001 for the issuing of licences (half 
of all licence applications were pending) has since been eliminated. 

• It takes on average three months for a licence to be issued, although in 
some authorities it takes longer than six months. 

• Licence applications are approved in the great majority of cases (87%). 
• The Public Administration (Probity in Decision-making) Act is applied by a 

number of local authorities while issuing or extending licences. The op-
erators with whom we spoke are reasonably positive: it is good to make 
the industry cleaner, but administration requirements are high and some 
raise question marks about objectivity. 

 
 

5 What are the results of administrative inspections and to what kind of 
administrative interventions in the prostitution branch have these in-
spections lead? 

 
• An estimated one third of all fixed location sex establishments have re-

ceived a sanction in the last five years. 
• In the vast majority of cases an infringement leads to a warning: 78 per-

cent of all sanctions are warnings. 
• Thirteen percent of sanctions relate to the (temporary) closure of the 

company. 
• Licences have been revoked in seven percent of cases. 
• A penal sum is the least used sanction: this is chosen in two percent of 

the infringements. 
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• The most important reason for issuing a sanction is the presence of pros-
titutes without valid residence and/or work permits. This was the reason 
for a sanction in one third of all cases. Sanctions are also regularly is-
sued because sex establishments do not comply with the code of conduct 
or because of opposition to planning regulations. These two issues each 
amount to approximately one fifth of all cases as reasons for a sanction. 

 
 

6 What are the (side) effects of enforcement by local authorities? 
 

• There is a strong suspicion that many prostitutes without valid papers 
have gone 'underground'. These are particularly prostitutes who, at the 
time of the change in law, had already built up their own clientele. It is not 
clear if many home based prostitutes6 are included in the non-licensed 
section.  

• Fixed location companies are inspected more than companies without a 
fixed location. The licensed sector sometimes speak of 'unfair competi-
tion' because in their view they are more frequently and more strictly in-
spected than non-licensed companies. 

• Many local authorities have difficulty in establishing the sexual function of 
erotic massage salons. There are also sex establishments where forms 
of prostitution take place, such as gay sauna's, couples' clubs and some 
sex clubs where male prostitutes also work, that do not lend themselves 
to a standard approach. 

• The licensed section of the branch is slowly developing itself into a nor-
mal business sector and, according to the local authorities7, it appears 
that prostitutes have a better position than in the past. 

 
 

7 What is the status of compliance? 
 

• According to most local authorities, voluntary compliance of the rules by 
the branch is good to reasonable. The rules are known, but could be 
somewhat clearer.  

• Stimulating compliance by making the results of inspections public (nam-
ing and shaming) is rarely used by local authorities: only five authorities 
make results public. 

 
 

8 What are the bottlenecks in the implementation of prostitution policy 
and where do the causes of these bottlenecks lie (legal instruments, 
administrative support, staffing etc.)? 
 
• It is difficult for an integral approach to take off in authorities where no 

political priority is given to prostitution. 
• The number of authorities wishing to regulate not only the traditional 

(fixed location) prostitution companies but also escort and home prostitu-
tion is increasing. 

 
 Note 6 Home based prostitutes is the general term given to this group, but this does not mean that 

these prostitutes only work at home; they may also work in a hotel or elsewhere. 
 Note 7 The other two studies that focus on labour relationships and illegality consider the position of 

prostitutes more than this study does. 
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• According to several licensed operators, stricter inspections result in cer-
tain forms of prostitution going yet further 'underground'. 

• In the view of a number of operators of licensed sex establishments, in-
fringements that are easier to detect, such as under age prostitution and 
prostitution by women without work permits, are tackled more than the 
difficult infringements such as forced prostitution. 

 


