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Voorwoord 

In dit voorwoord willen we alien bedanken die de uitvoering van de nulmeting van het project 
De Profeit Studie hebben begeleid en ondersteund. 
Dat is in de eerste plaats de begeleidingscommissie onder voorzitterschap van professor mr. 
G.J.J. Heerma van Voss van de afdeling Sociaal Recht van de Universiteit van Leiden. De 
commissie bestond verder uit 
de heer P.J. Aalbersberg van het kernteam Noord en Oost Nederland van de politic, 
de heer dr. H.J. Albert van de Directie Politic van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninrijksrelaties, 
mevrouw drs. E.E. Bleeker van de Directie Vreemdelingenbeleid van het Ministerie van 
Justitie, 
de heer mr. F.M. Th. Gelissen van de Eenheid Ontwikkeling van het Parket Generaal, 
de heer C.W.H.M. Klaverdijk, burgemeester van de gemeente Bergen (L), 
mevrouw• dr. L. van Mens van de Stichting Soa-bestrijding, 
mevrouw drs. A. Tiems van de Directie GVM/Maatschappelijke Opvang van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
de beer mr. J.J. Wiarda van de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie, 
de heer W.A.G. Hillenaar van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (tot 1 oktober 1999), 
de beer P.T. van Woensel (vervanger mevrouw mr. J.Th. van der Kwast van de afdeling 
Bestuurlijke en Juridische Zaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vanaf 1 
oktober 1999). 
Namens de opdrachtgever heeft mevrouw drs. A.Daalder het project begeleid. 
Wij zijn de beer J. Essers van het WODC zeer erkentelijk voor het aanleveren van gegevens 
uit het inforinatiesysteem van het Openbaar Ministerie. 	 • 
Wij danken de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven en de Samenwerkende Ondernemers 
in de Raamprostitutie voor het ter beschildcing stellen van adresgegevens respectievelijk het 
verspreiden van de enquete. 
De onderzoekers willen voorts bedanken: 
Het project "Flankerend beleid opheffing bordeelverbod" in de persoon van de heer drs. 
H.W.G. Remme, 
De Divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps Landelijke Politiediensten (CRI), 
mevrouw drs. N. van de Ven en drs. M. Neeve, 
De Politiele Beleids- en Adviesgroep Mensenhandel (PBAM) in de persoon van de heer J. 
Wilzing, korpschef regio Usselland, portefeuillehouder mensenhandel, 
en dr. W.M.A. Vanwesenbeeck en drs. E. Venicz, onderzoekers bij het Nederlands Instituut 
voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek. 

Het secretariaat en de bibliothecaris van de Mr A. de Graaf Stichting danken wij voor de 
ondersteuning. 



Tenslotte een speciale dank voor iedereen die de tijd en moeite heeft genomen om onze 
enquEte in te vullen of ons te woord te staan. 

De onderzoeksgroep bestond uit drs. Jan H. Visser, medewerker van de Mr. A. de Graaf 
Stichting, drs. Hetty Oomens, voor de duur van het project verbonden aan de MR. A. de Graaf 
Stichting, met secretariele ondersteuning van drs. Hansje Verbeek. De heer mr. J.T.I. 
Scholtes, directeur van de Mr. A. de Graaf Stichting was supervisor van het project. De beer 
drs. W.M.E.H. Beijers van de Sectie Criminologie van de afdeling Strafrechtswetenschappen 
en Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam verleende wetenschappelijke 
begeleiding. 
De heer dr. F.A. Boerman heeft in opdracht van het project een deelstudie verricht naar de 
gegevens die bij het Openbaar Ministerie voorhanden zijn over mensenhandel, 
bordeelhouderij, mensenroof en mensensmoklcel. Dit rapport is in zijn geheel als bijlage 
toegevoegd. 

Jan Visser 
Hetty Oomens 
Amsterdam, maart 2000 



Hoofdstuk 1 	Het project De Profeit Studie 

1.1 Doel van het project De Profeit Studie 

De prostitutie in Nederland is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Als voorbeelden 
van deze veranderingen lcunnen worden genoemd: 
• de grote diversiteit aan vormen van prostitutie, 
• de druk van vooral raam- en straatprostitutie op de openbare ruimte in (binnen)steden, 
• de behoefte aan emancipatie bij prostituees, 
• de vervlechting van de seksindustrie in de stedelijke economie en 
de internationalisering van deze branche, onder andere zichtbaar in mensenhandel en migratie. 

Prostitutie wordt al decennia lang in Nederland gedoogd, hoewel de exploitatie van prostitutie 
wettelijk verboden is. De overheid probeert door de bovengenoemde veranderingen wel meer 
greep te krijgen op de ontwiklcelingen binnen de prostitutie, zodat zij de acceptabele vormen 
van prostitutie in goede banen kan leiden en onacceptabele aspecten kan bestrijden. Het 
ontbreekt de overheid daarbij echter aan goede bestuurlijke instrumenten. 
In 1985 werd een politieke discussie gestart over de sturingsmogelijkheden van de overheid. 
Dit resulteerde in een wetsvoorstel dat enerzijds de exploitatie van vrijwillige prostitutie zou 
legaliseren, en anderzijds alle vormen van dwang en geweld strenger zou straffen. Dit voorstel 
strandde in 1993. Daarmee heeft de overheid haar pogingen tot verdergaande regulering 
echter niet gestaakt. In een aantal gemeenten was de situatie zodanig dat de plaatselijke 
overheid zich gedwongen voelde het gedoogbeleid steeds verder te formaliseren en eigen 
regels op te stellen en in te voeren. Hierbij ging men ervan uit, dat de nieuwe wetgeving er 
vroeg of laat toch wel zou komen. 
En inderdaad heeft de Eerste Kamer in olctober 1999 het wetsvoorstel tot opheffing van het 
algemeen bordeelverbod aangenomen l . Deze wet is inhoudelijk vergelijkbaar met het 
oorspronkelijke voorstel uit 1985. Hiermee kan de legalisering van de exploitatie van 
vrijwillige prostitutie. officieel ter hand worden genomen. Het doel van deze legalisering is de 
situatie te normaliseren, te beheersen, waar nodig te saneren en te reguleren. De nieuwe wet 
zal per 1 oktober 2000 in werking treden, en gedurende (ten minste) twee jaar zullen de 
effecten ervan worden geevalueerd. 

Het project De Profeit Studie, dat de Mr. A de Graafstichting uitvoert in opdracht van het 
ministerie van Justitie, is bedoeld om de ontwikkelingen in de prostitutie te inventariseren en 
om de mogelijke effecten van de bestuurlijke veranderingen in kaart te brengen. Het 
onderzoek in het kader van dit project is uitgevoerd onder begeleiding van de Sectie 
Criminologie van de afdeling Strafrechtswetenschappen en Criminologie van de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. 
Gelijktijdig doet het Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek (Nisso) 
onderzoek naar de werkbeleving, het psychosociaal welzijn, de gezondheid en de sociale 
positie van prostituees ten gevolge van de wetswijziging 

Dit rapport is een verslag van de eerste fase van de monitoring van nieuw prostitutiebeleid. 
Dit verslag is geen evaluatie van de ontwikkelingen in de prostitutie en de invloed die de 
betrokkenen daarin hebben, maar een beschrijving van de stand van zaken in 1999. Wij 
presenteren kerncijfers over met name de omvang van prostitutie en mensenhandel in 
Nederland. De stand van zaken brengen wij in kaart door landelijke ontwikkelingen in de 

28 olctober 1999, staatsblad 464 
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prostitutie te beschrijven en te analyseren. Bovendien beschrijven we de ontwikkelingen in 
een aantal geselecteerde regio's. 

1.2 Probleemstelling 

De probleemstelling van het project luidt: 
I. Hoe ziet de prostitutie in Nederland emit: wat is de huidige stand van zaken? In welke 

richting gaan de ontwildcelingen en onder invloed van welke Icrachten? 
2. Hoe probeert de Nederlandse overheid de prostitutie in Nederland te normaliseren, 

beheersen, saneren en reguleren: met welke interventies en met welk resultaat? 
3. Zijn de opheffing van het algemeen bordeelverbod en het daarmee samenhangende beleid 

adequate maatregelen om de gewenste resultaten te bereiken op het bestuurlijke terrein (de 
beheersing en sanering van de prostitutiebranche), op het strafrechtelijke terrein (de 
bestrijding van de exploitatie van onvrijwillige prostitutie, de bescherming van 
mindeijarigen tegen seksueel misbruik en het bestrijden van aan prostitutie verbonden 
criminele randverschijnselen), op het sociale terrein (de verbetering van de positie van 
prostituees) en op het terrein van het vreemdelingenbeleid (het tegengaan van illegaliteit 
in de prostitutie). 

1.3 De toegepaste onderzoeksmethoden 

In de eerste fase van deze studie beschrijven we de situatie van de prostitutie in Nederland in 
1999, met dien verstande dat gegevens over strafrechtelijke aspecten de periode tot en met 
1998 betreffen. In het onderzoek staat de voorbereiding centraal van de invoering van de 
nieuwe wet, met name op gemeentelijk niveau. 
Omdat lcwantitatieve gegevens over prostitutiebedrijven en prostituees Met of nauwelijks 
worden geregistreerd en niet elke (overheids)instantie over harde gegevens beschilct, is er 
voor gekozen om bij zoveel mogelijk bronnen (op gemeentelijk niveau) gegevens over 
prostitutie te verzamelen. Daarom zijn in het voorjaar van 1999 schriftelijke enqu'etes uitgezet 
onder alle Nederlandse gemeenten, politieregio's en GGD's. 
Het doel van deze enquetes was tweeledig. Enerzijds dienen zij een beeld te geven van het 
aantal prostitutiebedrijven en het aantal prostituees in Nederland in 1999: de feitelijke 
nulmeting. Anderzijds moest het de actuele stand van zaken weergeven van het beleid en van 
de activiteiten van de gemeente, politie en GOD ten aanzien van de prostitutie. 

De vragenlijst aan de gemeenten bestaat uit vier onderdelen: 
1. inventarisatie prostitutie (prostitutiebedrijven en -vormen, prostituees) 
2. huidig beleid ten aanzien van prostitutie 
3. gevolgen van opheffing bordeelverbod 
4. verwachtingen over de effecten van de wetswijzigingen 

Na zowel een schriftelijke als een telefonisch rappelronde, hebben uiteindelijk 464 gemeenten 
de vragenlijst geretourneerd, de repons bedraagt derhalve 86%. 

De vragenlijst die naar de politieregio's is verstuurd bevatte twee onderdelen. Onderdeel A 
betrof een inventarisatie van de prostitutie voor elke gemeente die deel uitmaakt van de 
politieregio. Onderdeel B betrof vragen over het beleid en de activiteiten ten aanzien van 
prostitutie op het niveatt van de politieregio. Deze tweedeling heeft tot gevolg dat binnen een 
politieregio, zich meerdere personen over de vragenlijst moeten buigen. 
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Teneinde het uitzetten van de vragenlijsten zo efficient mogelijk te laten verlopen, is contact 
gezocht met de PBAM (= Politiele Beleids- en Adviesgroep Mensenhandel). De leden van 
deze adviesgroep zijn ingeschakeld als coordinator voor het uitzetten van de subvragenlijsten 
binnen hun politieregio. 
Zowel het uitzetten van de vragenlijsten als het verzamelen van de gegevens vereiste van de 
politieregio's een grote inspanning. Naast het feit dat de betroklcen politiefunctionarissen 
drulcke werlczaamheden hebben en dus niet veel tijd vrij kunnen maken voor de 
beantwoording van vragen is het ook zo dat de gevraagde gegevens niet makkelijk 
voorhanden zijn. 
Na meerdere rappelbrieven, -faxen en telefoontjes hebben uiteindelijk 24 politieregio's 
meegewerkt aan de Profeit Studie. Een respons derhalve van 96%. Dit is een bijzonder goed 
resultaat maar dient enigszins te worden gerelativeerd omdat niet alle vragenlijsten volledig 
zijn ingevuld. Bepaalde vragen, bijvoorbeeld over het aantal buitenlandse prostituees, bleven 
vaak onbeantwoord. Ook de vragenformulieren op gemeenteniveau zijn niet altijd ingevuld. 

Ook de vragenlijst naar de GGD-en bestond uit twee onderdelen: een inventarisatie op 
gemeentelijk niveau en vragen betreffende het beleid en activiteiten ten aanzien van 
prostitutie op het niveau van de GGD-regio. 
In totaal hebben 31 GGD-en de vragenlijst geretourneerd, de respons bedraagt daarmee 58%. 
De relatief lage respons van de GGD-en hangt waarschijnlijk samen met het feit dat in 
dezelfde periode een enquete afkomstig van de Stichting Soa-bestrijding naar een aantal 
GGD-en is verzonden. 

Naar 31 hulpverleningsinstanties die betrokken zijn bij prostitutie is een beknopte vragenlijst 
verzonden met daarin vragen over de activiteiten van de organisatie en de gevolgen van de 
opheffing van het bordeelverbod. Hiervan zijn 10 vragenlijsten geretourneerd, de gegevens 
hieruit zullen voor zover van toepassing, als ondersteunend of aanvullend materiaal worden 
verwerkt. 

Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van het aantal prostitutiebedrijven en het 
aantal prostituees is voor alle drie de onderzoeksgroepen — wat betreft de nulmeting — de 
gemeente als analyse-eenheid genomen. Hierdoor zijn vergelijkingen van de antwoorden 
mogelijk. 
De belastinginspecties2  hebben geen medewerlcing verleend aan het onderzoek, omdat de 
gevraagde gegevens volgens hen te privacygevoelig waren. 
Naast de enquetes onder gemeenten, politieregio's en GGD's, is een vragenlijst uitgezet onder 
exploitanten van prostitutiebedrijven. Hiervoor is een adressenbestand opgebouwd op basis 
van advertenties, een databestand van een belangenorganisatie van exploitanten en contacten 
met individuele exploitanten. In totaal zijn ruim achthonderd vragenlijsten verzonden, 123 
exploitanten hebben de vragenlijst geretoumeerd. • 
Daamaast is onderzoek uitgevoerd bij het landelijk informatiesysteem van het openbaar 
ministerie (Compas). Op grond daarvan is een analyse gemaakt van strafzaken betreffende 
mensenhandel, mensensmokkel, mensenroof, bordeelhouderij en souteneurschap voor de 
periode 1994 tot en met 1998. De verslaglegging van deze analyse is als bijlage in het rapport 
opgenomen. 

Behalve door het versturen van enquetes hebben we ook op verschillende andere manieren 
gegevens verzameld: 

2  Bij monde van de Directie Ondernemingen Zuid te Breda, die een co6rdinerende rol op landelijk gebied speelt. 
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• door het bijwonen van landelijke activiteiten zoals congressen en werkgroepen, en van 
bijeenkomsten in gemeenteraden. 

• door het volgen wat in de media wordt bericht (hierbij heeft het knipselarchief van de Mr. 
A. de Graaf Stichting goede diensten bewezen), 

• door het bestuderen van beleidsdocumenten, gemeentelijke nota's e.d., 
• door het bezoeken van deskundigen ter plaatse en 
• door het houden van formele interviews en informele gesprekken met alle mogelijke 

betrokkenen. 
Deze laatstgenoemde gesprekken zijn gehouden in het kader van het streven om de 
ontwikIcelingen te volgen in een aantal geselecteerde steden en regio's. Deze zijn zo 
uitgekozen dat het beleid over de prostitutie in verschillende geografische omstandigheden 
wordt gevolgd: de grote steden, middelgrote steden, landelijke regio's (eventueel met steden 
in het middelpunt) en grensgebieden. De geselecteerde steden/regio's zijn: Noordoost-
Groningen, Twente, Deventer-Zwolle-Apeldoorn, Utrecht, Amsterdam, Alkmaar, Den Haag, 
Rotterdam, Breda, Eindhoven en Limburg Noord/Midden. 
De gegevens uit dit deel van het onderzoek zijn bedoeld om de meer lcwantitatieve gegevens 
te illustreren en te verdiepen. Elk bezoek aan een stad of regio geeft ons inzicht in de 
dynamiek op `wericyloer'-niveau. Hier moeten de beleidsplannen worden omgezet in daden 
en moet blijken welke kansen er zijn en welke hindernissen opdoemen. Er zijn, waar 
mogelijk, vergaderingen van stedelijke of regionale werkgroepen bijgewoond en gedurende 
het onderzoeksjaar zijn een aantal van de respondenten meerdere keren bezocht. Naast 
gemeenteambtenaren van verschillende afdelingen waren het GGD medewerkers en 
politiemensen. In elke stad of regio die in het onderzoek betrokken was werden ook 
prostitutiebedrijven bezocht en met de eigenaren interviews gehouden. 
De onderzoeksvragen in de steden en regio's waren in principe gelijk aan die van de enquetes. 
Ze vormden de leidraad bij de gespreklcen en de observaties in het veld. De gesprekken 
leverden feitelijke informatie op over de stand van zaken in een bepaald gebied maar tevens 
gaven gesprekspartners ook hun mening over de ontwikkelingen en de gewenste richting die 
zij voorstonden. Door in de analyse deze gesprekken naast elkaar te leggen ontstond een beeld 
van de dynamiek vail de ontwikkelingen en de factoren die daarbij een rol spelen. Wanneer 
dezelfde ontwikkelingen worden gevonden in verschillende gebieden kunnen we van 
tendensen spreken met een grotere reilcwijdte dan alleen een regio. Langs deze weg was het 
mogelijk landelijke ontwiklcelingen te documenteren en beschrijven. 

Het onderzoek levert de volgende `producten' op: 
- Een cijfermatig overzicht van de stand van zaken in de Nederlandse prostitutie, 
- Een analyse van cVers en overige informatie over een aantal artikelen uit het Wetboek 

van Strafrecht, 
- Inzicht in de landelijke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in een aantal steden en 

regio's. 

Een van de belangrijkste manieren om doorlopend de ontwikkelingen te blijven volgen is een 
netwerk dat alle partijen omvat.Veel aspecten en thema's van prostitutie waar wij ons op 
richten zijn volop in beweging: de inhoud ervan verandert haast voortdurend, evenals de 
beleidslijnen die worden uitgezet. Dit verslag is dus een momentopname van de situatie in 
1999. 
Het project richt zich zowel op de resultaten van het overheidsbeleid als op de manier waarop 
dit tot stand komt. Onder monitoring wordt mede verstaan dat tussentijds aan de 
opdrachtgever wordt gerapporteerd. Deze kan hierop besluiten initiatieven te nemen om het 
beleid bij te stellen. 
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1.4 Opbouw van de tekst 

In dit eerste hoofdstuk is het project De Profeit Studie geintroduceerd. We beschrijven de 
aanleiding van het project, de opdracht van het ministerie van Justitie, de probleemstelling 
van het onderzoek, de organisatie, de methodiek en de wijze van materiaalverzameling. 

In hoofdstuk 2 wordt de voorgeschiedenis van het project behandeld aan de hand van enkele 
belangrijke ontwildcelingen in de prostitutie in Nederland in de jaren tachtig en negentig. 

Hoofdstuk 3 gaat in op de wetswijziging en de planning van nieuw beleid. De inhoud van de 
nieuwe wet wordt besproken inclusief de achterliggende beleidsdoelstellingen en de 
voorbereidingen op het landelijke niveau van nieuw beleid. 

In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de enquetes over prostitutie in Nederland in 1999 
gepresenteerd. Deze gegevens zijn verzameld door middel van een enquete onder gemeenten, 
politieregio's en GGD's. 

Hoofdstuk 5 bevat de analyse van de praktijk van het handhaven van gemeentelijk beleid en 
de planning van nieuwe vormen van toezicht en sturing op dit lokale niveau. 

Hoofdstuk 6 gaat over de omvang en de aanpak van mensenhandel, over de relatie tussen 
mensenhandel en illegaliteit, en de wijze waarop de overheid tegen illegaliteit optreedt. 

In hoofdstuk 7 wordt de huidige maatschappelijke positie van prostituees beschreven. Daarbij 
wordt ook ingegaan op de mogelijke rol die overheidsinstanties als de belastingdienst en de 
arbeidsinspectie in de toekomst kunnen gaan spelen. 

Ten slotte komt in hoofdstuk 8 de relatie aan de orde tussen enerzijds gedwongen prostitutie 
en mensenhandel, en.anderzijds overige vormen van criminaliteit. 

1.5 Voortgang 

Gedurende de eerste helft van 2000 worden een aantal actuele thema's nader uitgediept: 
- de ontwildcelingen met betreldcing tot mensenhandel en illegaliteit, 
- hoe gemeenten die tot nu toe nog geen voorbereidingen op de wetswijziging hebben 

getroffen zich gedragen, 
- hoe een vestigingsbeleid wordt ontworpen en 
- hoe instanties als de belastingdienst en de arbeidsinspectie zich voorbereiden. 

In juli zal hierover worden gerapporteerd. 
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Hoofdstuk 2 Voorgeschiedenis en achtergrond 

Dit hoofdstuk beschrijft in hoofdlijnen de voorgeschiedenis en de achtergrond van het nieuwe 
prostitutiebeleid. Allereerst definieren we het onderwerp zelf: op welke activiteiten heeft de 
nieuwe wetgeving precies betrekking? Daarnaast geven we een overzicht van de partijen die 
betroklcen zijn bij het prostitutiebeleid, zowel aan de overheidskant als aan in de 
prostitutiesector zelf. Tot slot gaan we in op de ontwilckeling van het Nederlandse landelijke 
en lokale prostitutiebeleid tot nu toe. 

2.1 Wat is prostitutie? 

Prostitutie omschrijven wij als het door mannen of vrouwen verlenen van seksuele diensten 
tegen een materiele vergoeding. In de nieuwe wetgeving wordt de volgende definitie 
gehanteerd: het zich beschikbaar stellen voor het verrichten van seksuele handelingen met een 
derde tegen betaling. 
Hoewel we niet met zekerheid kunnen zeggen of de prostitutie in Nederland in omvang is 
toegenomen, is het wel duidelijk dat de prostitutie de afgelopen jaren steeds zichtbaarder is 
geworden. In een aantal grote steden zijn geconcentreerde raamprostitutie en tippelzones 
prominent aanwezig. Daarnaast zijn er in veel gemeenten vestigingen van seksclubs, prive-
huizen, thuiswerk, escort, seksboerderijen, parenclubs, naast of in combinatie met seksshops 
en seksbioscopen. De prostitutie als geheel kan worden gezien als een onderdeel van de 
seksindustrie in Nederland, waarvan ook bijvoorbeeld sekswinkels, de porno-industrie, live-
shows en peep-shows deel uitmaken. De grens tussen prostitutie en de andere vormen is niet 
altijd scherp te trekken. Dat geldt in nog sterkere mate voor jongensprostitutie die voor het 
grootste deel diffuus is ingebed in het uitgaansleven (bars, sauna's, dark rooms) en alleen 
voor insiders zichtbaar in openbare ruimten zoals stationshallen 3 . Om deze reden is het 
moeilijk een seksueel contact tussen twee mannen als een prostitutiecontact te identificeren. 
De meeste prostituees in Nederland zijn vrouwen. Prostitutie door mannen is veel minder 
omvangrijk. 

De nieuwe wetgeving heeft betreldcing op raamprostitutie, prostitutie in seksclubs en prive-
huizen en prostitutie via escort services. In de straatprostitutie vindt geen bedrijfsmatige 
exploitatie plaats. Onder thuiswerksters verstaan we mensen die zich in de eigen 
woonomgeving prostitueren zonder als bedrijf naar buiten te treden. Straatprostitutie en 
thuiswerkers vallen daarom buiten de wetswijziging. Beide vormen zijn toch betrokken in het 
onderzoek omdat er een wisselwerking is met de andere vormen en omdat met name 
straatprostitutie onderwerp is van de algehele gemeentelijke regulering (bijv. de aanwijzing in 
de APV van een gemeentelijke tippelzone). 

2.2 Betrokken partijen 

In de prostitutie is altijd sprake van ten minste drie betrokken partijen: 
• de prostituees (m/v), 
• de exploitanten die prostitutiebedrijven uitbaten en 
• de klanten, degenen die seksuele diensten kopen. 
Len aparte categorie vormen de souteneurs. Dit zijn personen die profiteren van de inkomsten 
van de prostituee. Len recente term voor een speciale categorie van souteneurs is loverboy'. 

3  Van Gelder, 1999, geeft een uitgebreide beschrijving van jongensprostitutie in Nederland. 
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Het gaat hier cm jonge mannen die meisjes en jonge vrouwen emotioneel aan zich binden en 
na verloop van tijd in de prostitutie voor zich laten werken. 
In prostitutiebedrijven werken natuurlijk ook mensen die geen seksuele diensten verlenen 
maar die in ondersteunende functies actief zijn (receptionisten, barpersoneel, 
schoonmaakpersoneel). 

Het prostitutiebeleid wordt bepaald door de overheid. Er is echter niet een overheid: de 
overheid is een samenstel van verschillende organen op verschillende niveaus, zoals 
ministeries, gemeentebesturen, politiediensten, belastinginspecties en gezondheidsdiensten. 
leder heeft eigen, autonome doelstellingen, meestal is er geen centrale regie. Ook de 
geografische indeling van Overheidsinstanties op regionaal niveau valt niet altijd samen. Het 
bemoeilijkt afstemming. 
Daarnaast zijn er andere onderdelen van het overheidsbeleid, die niet direct met het terrein 
van de prostitutie van doen hebben, maar langs indirecte weg een grote invloed op 
ontwikkelingen binnen de prostitutie kunnen hebben. Voorbeelden zijn veranderingen in de 
vreemdelingenwetgeving, het asielbeleid en de wetgeving die tegengaat dat op criminele 
wijze verkregen geld in de bovenwereld wordt investeren 4 . 

Naast de rijksoverheid zijn bij de opzet en uitvoering van prostitutiebeleid de volgende 
actoren betrokken: 
• Lokale overheden moeten een nieuwe beheerstructuur ontwerpen, invoeren en handhaven, 

met behulp van gemeentelijke diensten (afdeling vergunningen, openbare orde, ruimtelijke 
ordening, politie, bouw- en woningtoezicht). 

• Politieregio's en het openbaar ministerie moeten hun prioriteiten opnieuw stellen en nieuw 
beleid ontwikkelen. 

• De GGD-en moeten hun taken op het gebied van gezondheidszorg herijken. 
• Diverse instanties die betrokken zijn bij het opstellen of uitvoeren van regels voor arbeid 

en bedrijfsorganisatie moeten hun activiteiten richting de prostitutiebranche formaliseren 
(bedrijfsverenigingen, arbeidsinspectie). 

• Particuliere instellingen die het maatschappelijk verkeer regelen (zoals banken, pensioen-
fondsen en verzekeringsmaatschappijen) moeten bun houding ten opzichte van de branche 
herbepalen. 

• Hulp- en dienstverlenende organisaties komen in een andere verhouding met de potentiele 
klanten in hun het werkveld te staan. 

• Belangengroepen die tot de prostitutiesector behoren, moeten zich gaan voegen naar 
gestandaardiseerde omgangsvormen en formele regelingen. De Stichting De Rode Draad 
is de belangenorganisatie van prostituees; de Vereniging Exploitanten Relaxbediijven 
(V.E.R.) vertegenwoordigt de besloten seksinrichtingen, evenals de Excellent groep; in 
haast elke gemeente met raamprostitutie hebben de verhuurders van de panden zich in een 
Samenwerkend Overleg Raamprostitutie verenigd; de stem van de klanten wordt vertolkt 
door de Stichting ManNrouw & Prostitutie. 

• Er zijn een drietal particuliere organisaties die door activiteiten op landelijk niveau 
nadrukkelijk een stempel hebben gedrukt op het prostitutiebeleid in Nederland. Dat is in 
de eerste plaats de Mr. A. de Graaf Stichting die sinds 1978 een voorstander is van de 
legalisering en normalisering van de prostitutiebranche. Het heeft als Instituut voor 
Prostitutievraagstukken een informerende en adviserende taak. Ten tweede heeft de 
Stichting Tegen Vrouwenhandel sinds 1987 een centrale rol in de (coordinatie) van 
hulpverlening aan slachtoffers van vrouwenhandel. Zij zet zich in het algemeen in voor de 

4  z.g. Bibob-wetgeving, wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, kamerstulc 26 883 
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belangen van buitenlandse prostituees.,00k over de landsgrenzen. Ten derde is de 
Stichting Soa-bestrijding de motor achter het optimaliseren van gezondheidszorg en • 

welzijn in de prostitutie door middel van het entameren van projecten op deze terreinen. 
• Er is sinds een aantal jaren onder de naam Landelijk Prostitutie Overleg (LPO), een 

overleg om de onderlinge coordinatie tussen bovengenoemde organisaties en instanties als 
Stichting Soa-bestrijding, Stichting Tegen Vrouwenhandel, Landelijk Overleg 
Tippelprostitutie tot stand te brengen, onder voorzitterschap van de Mr. A. de Graaf 
Stichting. 

Naast genoemde actoren speelt de publieke °pixie een belangrijke rol bij prostitutiebeleid. De 
publieke opinie vormt immers het maatschappelijk draagvlak voor het nieuwe beleid. Hierbij 
is de morele dimensie van groot belang. Legalisering zal niet automatisch tot gevolg hebben 
dat prostitutiegedrag niet langer wordt afgekeurd. Wel zal de legalisering de reacties en het 
handelen van buitenstaanders die regelend moeten gaan optreden beinvloeden. Met name 
wanneer prostitutie letterlijk of figuurlijk dichtbij komt, slaat tolerantie of onverschilligheid 
tegen prostitutie vaak om in afwijzing en bestrijding. Dan wordt de morele afkeuring een 
tegenargument. Voor het beleid betekent dit dat - meer dan bij minder gevoelige thema's - 
normatieve elementen die rond prostitutie spelen mede in beschouwing moeten worden 
genomen. 
De steun van de bevolking voor de wetswijziging lijkt groot te zijn: 73% is voorstander van 
het legaliseren van prostitutiebedrijven, 74% vindt prostitutie een acceptabel beroep s . 

Prostitutie is een intemationaal fenomeen. De prostitutie in Nederland is op meerdere 
manieren met het buitenland verbonden: 
• grote aantallen (iRegale) prostituees van binnen maar en vooral van buiten de EU reizen 

door Europa 
• de toeristenindustrie omvat voor een deel seksreizen 
• intemationaal georganiseerde misdaad heeft in de vorm van mensenhandel direct met 

prostitutie te maken. 

2.3 Het huidige prostitutiebeleid 

De manier waarop de overheid in Nederland tegenwoordig omgaat met prostitutie kan 
getypeerd worden als een schoolvoorbeeld van gedogen. De vergelijking met het drugbeleid 
wordt vaak gemaakt. In de recente geschiedenis van het prostitutiebeleid is een tendens te 
bespeuren van passief naar actief gedogen. Passief staat voor het toestaan van de vestiging 
van bedrijven zolang geen ontoelaatbare overlast ontstaat of andere strafwetartikelen worden 
overtreden. Actief gedogen houdt in de dat gemeentelijke overheid middels allerlei 
maatregelen de ontwikkelingen in een door haar gewenste richting stuurt. 
In de strafwet was een artikel opgenomen waarin chij die van het opzettelijk teweegbrengen of 
bevorderen van ontucht door anderen met derden een beroep of een gewoonte maalct, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 6  Dit 
artikel vormde een onderdeel van de zedelijkheidswetgeving en dateert uit 1911. De wetgever 
heeft indertijd een zedelijke norm willen stellen. Maar prostitutie zelf is toen niet strafbaar 
gesteld, alleen de exploitatie en het voordeel trelcken ervan. Toch is tegen dit laatste nooit op 
grote schaal opgetreden. 

sonderzoek van het bureau Inter/View in opdracht van NCRV, 15 oktober 1997 
6  artikel 250 bis wetboek van strafrecht 
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In 1977 heeft een staatscommissie zich gebogen over de zedelijkheidswetgeving, en zij heeft 
de beleidslijn bevestigd die in de praktijk was gegroeid. 7  De commissie vond het terecht dat in 
de wet de zedelijke norm werd gesteld. Maar dat sloot niet uit dat het in ons rechtssysteem 
verankerde opportuniteitsbeginsel werd gehanteerd om van vervolging af te zien, wanneer 
repressief optreden tegen prostitutie meer schade berokkent dan voordeel oplevert. De 
overheid gedoogt prostitutiebedrijven, volgt nieuwe ontwikkelingen en treedt wel repressief 
op wanneer andere misdrijven plaatsvinden (zoals gedwongen prostitutie en prostitutie door 
minderjarigen) of ze grijpt in wanneer de openbare orde in gevaar komt. 
Maar sinds de jaren zeventig wordt prostitutie een steeds zichtbaarder deel van het openbare 
leven; er komen nieuwe vormen bij, zoals seksclubs, en het wordt onderdeel van een 
wijdvertakte seksindustrie. Het middel van passief gedogen en achteraf corrigeren blijkt 
ontoereikend cm deze nieuwe tendens onder controle te houden. Dit was bijvoorbeeld het 
geval in Rotterdam. Hier moest door stadsvernieuwing de bar- en raamprostitutie van 
Katendrecht verdwijnen. Het stadsbestuur vond echter geen juridische basis om zelf bij te 
dragen aan het vinden van alternatieven. 8  
Het zijn vooral de besturen van grotere gemeenten, waar sprake is van concentratie van 
prostitutie, die het traditionele passieve gedoogbeleid omvormen tot meer actief sturen. 
Hierbij moeten zij echter formeel nog binnen het bestaande systeem van gedogen blijven. De 
gemeente kan ingrijpen als er een directe aanleiding voor is, zoals klachten over overlast. 
Prostitutie zorgt bij veel mensen voor reele of gevoelde hinder voor met name de woonfimctie 
in stedelijke gebieden. De gemeentelijke overheid probeert sturend op te treden in het kader 
van het vestigingsbeleid. Maar er wordt gaandeweg ook van haar verwacht dat ze toezicht 
gaat houden op wat er zich binnen de prostitutie afspeelt, zoals de wijze van inrichting en op 
de omstandigheden waaronder gewerkt wordt. 
Enkele grote steden ontwildcelden aan het eind van de jaren 70 en in het begin van de jaren 80 
een actief beleid cm de raamprostitutie te concentreren in enkele straten 9. In bijvoorbeeld 
Groningen, Arnhem en Den Haag was een situatie ontstaan van een sterk toegenomen aantal 
raambordelen verspreid over een groot deel van een woonwijk in het centrum van de stad. 
Door zowel rechtstreekse maatregelen als indirect sturen slaagden de gemeentebesturen in 
hun opzet de overlast te verminderen. 

Met het cog op de openbare orde hebben veel grotere gemeenten met prostitutie in het 
verleden gebruik gemaakt van de speelruimte die het beleidsprincipe van gedogen bood om 
langs informele weg afspraken te maken met de exploitanten van seksinrichtingen. Dit leidde 
tot steeds explicietere vormen van gedogen van prostitutiebedrijven. Soms werd de politic 
gemandateerd om namens het bestuur het gedoogbeleid in te vullen, doorgaans echter 
gebeurde dit onder directe verantwoordelijkheid van de burgemeester en was de afdeling 
openbare orde of algemene zaken de coordinator van het beleid. De verschillende afdelingen 
van de politic en inspecteurs van bouw- en woningtoezicht zijn in deze opzet de belangrijkste 
toezichthouders. 
Het meest vergaande voorbeeld van gedoogbeleid is de gemeente Amsterdam, die in 1996 
geschiktheidverklaringen en gedoogbeschikkingen introduceerde met regels over de locatie, 
de inrichting en de bedrijfsvoering lu . 

7  Adviescommissie zedelijkheidswetgeving, naar de voorzitter de commissie Melai genoemd 
8  Hazewinkel beschrijft gedetailleerd deze geschiedenis. 
9  Overman deed vergelijkend onderzoek naar overlast, Horde evalueerde het afsluiten van straten voor 
autoverkeer in Den Haag. 
10 Gemeentelijke nota prostitutiebeleid, Amsterdam, 1993. Deze voorwaarden komen inhoudelijk voor een groot 
deel overeen met de modelverordening die de VNG in 1999 publiceerde. 
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Het is daarmee de eerste stad die zo ver vooruit liep op de komende wetswijziging. Doordat 
alle bedrijven die in aanmerking willen komen voor een vergunning zich hebben gemeld, is de 
omvang van raam- en clubprostitutie in principe bevroren en onder controle. Verplaatsing 
wordt slechts bij hoge uitzondering toegestaan. De omvang van de raamprostitutie is 
halverwege de jaren tachtig reeds vastgelegd in bestemmingsplannen (per pand en per 
verdieping), in de categorie `overige bedrijven'. Ben meerderheid van deze bedrijven heeft 
inmiddels een gedoogbeschikking. Een aantal bedrijven moet nog op hun beschikking 
wachten: deze vertraging hangt samen met de tijd die het vergt om vvijzigingen in 
bestemmingsplannen door te voeren. Door toepassing van het Bouwbesluit op de panden is 
een aantal brandgevaarlijke situaties opgeheven. 
Voor het gedogen van prostitutiebedrijven zijn aldus de volgende criteria ontwikkeld l  

1. vestiging mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan, 
2. er dient een geschiktheidverklaring aanwezig te zijn, 
3. de exploitant zal een eigendomsbewijs of huurcontract moeten overleggen, 
4. bij raamprostitutie moet rechtstreeks aan de prostituee worden verhuurd, 
5. er mag geen prostitutie worden bedreven door mindedarigen, 
6. criminele randverschijnselen als vechtpartijen, berovingen, gokken, heling, 

aanwezigheid van verdovende middelen of vuurwapens zijn verboden, 
7. de overlast van bijvoorbeeld verkeer en parkeren, geluidsinstallaties, vervuiling en 

expliciete reclame-uitingen mag niet onaanvaardbaar zijn, 
8. er mogen geen illegale buitenlanders werken, de exploitant wordt hiervoor 

verantwoordelijk gesteld, 
9. de exploitant is verplicht maatregelen te nemen in het belang van veiligheid, hygiene 

en gezondheid van de prostituee en de volksgezondheid. De zelfbeschildcing van de 
prostituee en veilige seks staan centraal; voorts moet de prostituee in staat worden 
gesteld zich regelmatig geneeslcundig te laten onderzoeken en 
gezondheidsvoorlichting moet mogelijk zijn. 

10. ten slotte worden voorwaarden uit het oude beleid overgenomen, bijvoorbeeld over het 
tikken tegen de ruiten en het dansen in de vitrine. 

Vermeldenswaard is een vorm van zelfregulering die inhoudelijk kan worden gezien als een 
van de voorboden van het vergunningenstelsel. De Stichting Erotikeur heeft midden jaren 
negentig een keurmerk ontwikkeld voor prostitutiebedrijven. Bedrijven die dit keurmerk als 
een teken van betrouwbaarheid wilden verkrijgen moesten zich onderwerpen aan een 
uitgebreide keuring. De Stichting Erotikeur is opgericht op initiatief van de Vereniging 
Exploitanten Relaxbedrijven (V.E.R.). Deelnemers aan deze stichting zijn vertegenwoordigers 
van prostituees en exploitanten, de Stichting Soa-bestrijding en de Mr. A. de Graaf Stichting. 
Enkele jaren lang hebben een aantal bedrijven dit keurmerk gevoerd. Onder andere door de 
naderende wetgeving, die het keurmerk in zekere zin overbodig maalcte, is het keurmerk in 
onbruik geraalct. 

II  Corba tijdens een congres over Vlaams en Nederlands prostitutiebeleid. 
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Hoofdstuk 3 De wetswijziging en de planning van het lokale prostitutiebeleid 

Wat wil de overheid bereiken met de nieuwe prostitutiewetgeving? Hieronder gaan we 
allereerst in op die motivatie om prostitutie in Nederland te legaliseren. Daarna komt de wet 
zelf aan de orde: hoe is de wet tot stand gekomen, en wat zijn de wijzigingen ten opzichte van 
de bestaande wetgeving? Ten slotte beschrijven we het voorgenomen prostitutiebeleid, de 
voorbereiding en introductie daarvan, en zetten we het nieuwe Nederlandse beleid af tegen het 
prostitutiebeleid in de rest van Europa. 

3.1 Motieven voor een nieuwe wet 

Het doel van de wetswijziging is de exploitatie van vrijwillige prostitutie door meerderjarigen 
te legaliseren. Aan deze wetswijziging liggen drie belangrijke motieven ten grondslag. 

• Ten eerste vinden grote gemeenten (zie het vorige hoofdstuk) dat zij over onvoldoende 
middelen beschikken om in te grijpen tegen ongewenste ontwikkelingen in de prostitutie. 
De gemeentelijke overheid probeert wel sturend op te treden in het kader van het 
vestigingsbeleid, maar het absolute bordeelverbod werkt hierbij belemmerend. Want hoe 
kan een gemeente officieel iets regelen terwijl het er volgens de strafwet helemaal niet 
mag zijn? Bovendien wordt de roep om gemeentelijk ingrijpen groter om toezicht te gaan 
houden op de wijze van inrichting en op de omstandigheden waaronder gewerkt wordt. 
De wetswijziging maakt het voor de gemeentebesturen mogelijk om een rechttoe rechtaan 
prostitutiebeleid te voeren. In de gemeente Amsterdam bleek het ook mogelijk om een 
andere manier van regulering op te zetten via een gemeentelijk vergunningenstelsel in de 
vorm van gedoogbeschilckingen. Een dergelijk stelsel wordt niet beschouwd als alternatief 
voor legalisering maar als vooruitlopen op nieuwe wetgeving. 

• Een tweede motief voor wetswijziging is verwoord in de nota Bestrijding seksueel geweld 
tegen vrouwen en meisjes van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 12  uit 
1984. De staatssecretaris voor het emancipatiebeleid formuleert hierin als uitgangspunt: 
"op grond van het recht op fysieke en psychische integriteit van vrouwen en bun recht op 
seksuele zelfbeschikking, zouden vrouwen het recht moeten hebben al of niet voor 
prostitutie als beroep te kiezen." Zij constateert dat het vanwege artikel 250bis WvS voor 
prostituees moeilijk is om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Wijziging van dit artikel 
kan ertoe bijdragen dat hun arbeidspositie verbetert. 
In de tijd dat deze nota verscheen, organiseerden prostituees zich bovendien in de 
Stichting De Rode Draad en eisten het recht van een volwaardige beroepsstatus op. 

• Een derde motief om te komen tot wetswijziging is de bestrijding van mensenhandel en 
illegaliteit in de prostitutie. Dit streven is gedurende de afgelopen tien jaar sterker 
geworden. Het sluit aan bij een andere maatschappelijke en politieke behoefte, namelijk de 
wens tot een actiever en strenger vervolgingsbeleid als het gaat om dwang en geweld in de 
prostitutie. Vanaf het begin van de jaren tachtig zijn steeds meer vrouwen uit andere 
werelddelen naar West Europa gekomen, die als slachtoffer van mensenhandel of als 
economisch migrant in de prostitutie tewerkgesteld werden. Lange tijd zijn juist deze 
prostituees van buiten de Europese Unie gedoogd, hoewel zij met name door hun illegale 
status een grote kans lopen onder dwang te moeten werken en economisch te worden 
uitgebuit. Om dit soon mensenhandel effectiever te bestrijden is al eerder een wetsvoorstel 

12  Kamerstuldcen Tweede Kamer, 18452, nrs 1-2, pagina 32 
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aanvaard (artikel 250ter Wetboek van Strafrecht) dat nu in de nieuwe tekst van de wet is 
geintegreerd. 

3.2 Wijzigingen in de wet 

Aan de huidige wetswijziging is een lange periode van politiek debat voorafgegaan. 
Hieronder beschrijven we kort welke wijzigingen in de wet in voorgaande jaren hebben 
plaatsgevonden. 

In december 1983 wordt een voorstel (nr 18202) ingediend om het artikel dat soutenage 
bestraft (art. 432 WvS) te wijzigen, omdat de bijkomende straf die in de wet is opgenomen 
(het plaatsen in een rijkswerkinrichting) zal komen te vervallen. Een parlementaire discussie 
over deze ontwikkeling leidt tot de suggestie om artikel 250 bis inzalce het bordeelverbod op 
zich te wijzigen. 
In september 1985 wordt een tekst naar de Tweede Kamer gezonden waarin de vrijwillige 
exploitatie niet langer strafbaar wordt gesteld. De Tweede Kamer gaat hiermee akkoord. 
Naar aanleiding van het toenemend aantal gevallen van vrouwenhandel wordt in februari 
1989 een wetsvoorstel ingediend (nr 21027), waarin dit delict gedetailleerd wordt omschreven 
en waarin de strafmaat wordt verhoogd tot zes jaar. Tevens zit in dit wetsvoorstel een 
wijziging van het in het wetsvoorstel 18202 opgenomen voorstel tot wijziging van artikel 250 
bis. In zoverre is wetsvoorstel 21027 een novelle. De Eerste Kamer besluit deze twee 
wetsvoorstellen gezamenlijk te behandelen. De politieke samenstelling van de regering is dan 
inmiddels gewijzigd en de nieuwe minister van Justine besluit in februari 1992 deze novelle 
te wijzigen. Zijns inziens behoren gemeentelijke overheden de mogelijkheid te Icrijgen om 
prostitutiebedrijven op hun grondgebied te blijven verbieden. De Tweede Kamer stemt 
hiermee in, maar de meerderheid van de Eerste Kamer heeft principiele bezwaren: de strafwet 
mag naar haar oordeel niet territoriaal gedifferentieerd misdrijvenstrafrecht bevatten. Zij 
verzoekt aan de minister bij de Raad van State advies te vragen. Hierop trekt de minister in 
november 1993 het voorstel 18202 in. Daannee komt de grondslag van de novelle te 
vervallen. 
De minister verwijst hierbij naar de redenering dat ook in het huidige gedoogsysteem 
gemeenten voldoende beleidsruimte hebben om regulerend op te treden. Het wetsontwerp 
betreffende vrouwenhandel (sinds die tijd is de term veranderd in: mensenhandel) wordt wel 
aanvaard en treedt 1 februari 1994 in werking. 
Op 1 juli 1997 presenteert de regering een nieuw voorstel met als titel Opheffing algemeen 
bordeelverbod (nr 25437) Het doel van dit voorstel is de vrijwillige exploitatie van prostitutie 
niet langer strafbaar te stellen In dit voorstel wordt ook een bepaling over mensenhandel 
gentegreerd. Dit is het voorstel dat, samen met veranderingen in andere wetten, uiteindelijk 
op 28 olctober 1999 wet geworden is en op I oktober 2000 in werking zal treden. 

Door de nieuwe wet worden de gemeentelijke overheden in de gelegenheid gesteld om met 
bestuurlijke middelen de prostitutiebranche te beheersen en te reguleren. Tegelijkertijd wordt 
van de verhoogde strafmaat en de intensivering van de opsporing verwacht dat onvrijwillige 
prostitutie en mensenhandel effectiever bestreden kunnen worden. Van de uitvoering van dit 
tweesporenbeleid wordt een sanerende werking verwacht, vooral wanneer bijvoorbeeld een 
strafrechtelijke veroordeling van een exploitant tot gevolg heeft dat als bestuurlijke maatregel 
zijn bedrijf wordt gesloten. De bestuurlijke en strafrechtelijke doelstellingen kunnen worden 
samengevat in de slogan: reguleren van de uitbating, bestrijding van de uitbuiting. In de 
kamerstukken worden de belangrijkste doelstellingen als volgt opgesomd: 

I. beheersing en regulering van exploitatie van vrijwillige prostitutie, 
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2. verbetering van de bestrijding van onvrijwillige prostitutie, 
3. bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik, 
4. verbetering van de positie van prostituees, 
5. bestrijding van aan prostitutie gekoppelde criminele randverschijnselen, 
6. tegengaan van illegaliteit in de prostitutie. 

Het nieuwe wetsartikel combineert de verschillende bestaande artikelen die gaan over de 
exploitatie van pro stitutie, souteneurschap en mensenhande1. 13  

De straf van maximaal 6 jaar die de nieuwe wet opneemt, geldt voor: 
- degene (b.v. de bordeelexploitant) die een persoon dwingt zich te prostitueren. 
- degene (b.v. de handelaar) die een persoon over de grens brengt met het voomemen 

diegene in de prostitutie te laten werken. Vanwege intemationale verdragen geldt dit 
ook voor vrijwillige prostitutie. 

- degene (b.v. de bordeelexploitant) die een minderjarige (onder 18 jaar) de gelegenheid 
geeft zich te prostitueren. Dit geldt ook voor vrijwillige prostitutie. 

- de personen (achtergronddaders) die geld aannemen van een persoon die gedwongen 
wordt zich te prostitueren of van een minderjarige prostituee. 

- de persoon (pooier) die met geweld of dreiging van geweld een prostituee dwingt haar 
of zijn geld af te staan. 

De straf van maximaal 8 jaar geldt: 
- als de misdrijven gepleegd worden door twee of meer personen, 
- als de minderjarige jonger is dan 16 jaar, 
- als er ernstig licharnelijk letsel wordt toegebracht. 

De straf van maximaal 10 jaar geldt als twee of drie van de bovengenoemde omstandigheden 
in combinatie voorkomt. 

Als gevolg van de nieuwe wet vervalt het `Iclachtvereiste' (dat wil zeggen dat er pas vervolgd 
wordt na het indienen van een klacht) voor het vervolgen van prostitutie met een minderjarige 
in artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht. Daarnaast is artikel 248a dat handelt over het 
uitlokken van minderjarigen tot ontucht gewijzigd. Deze minderjarigen hoeven niet langer 
'van onbesproken gedrag' te zijn. In artikel 248b wordt de klant van de prostituee die 16 of 17 
jaar is met een straf van ten hoogste vier jaar bedreigd. 
Voorts wordt in de Gemeentewet een nieuw artikel opgenomen. In dit nieuwe artikel 151a 
staat nu dat 'de Raad een verordening [kan] vaststellen waarin voorschriften worden gesteld 
met betreldcing tot het bedrijfsmatig geven van gelegenheid tot het verrichten van seksuele 
handelingen met een derde tegen betaling.' In de wet wordt aldus vastgelegd dat de 
gemeentelijke verordening ook van toepassing mag zijn op escortbedrijven. Dit artikel is 
opgenomen op initiatief van de Tweede Kamer. Het instrument van de Algemene Plaatselijke 
Verordening zou een te smalle juridische basis kunnen zijn om de activiteiten van een escort-
bedrijf te regelen. Immers, de APV regelt vooral zaken die de openbare orde betreffen en een 
escortbedrijf is in fysieke zin slechts een kantoor. 
Ten slotte is na de invoering van de nieuwe wet bij besluit van 9 augustus 1999 14  mogelijk 
gemaakt dat een gemeente inzage krijgt in strafrechtelijke dossiers om het levensgedrag van 
de aanvrager van een vergunning te toetsen. 

3.3 Het nieuwe prostitutiebeleid 

13  Staatsblad 1999, 464 van 9 november 1999 en zie ook deel 1, bijlage 1.1 Handboek Lokaal Prostitutiebeleid 
14  Staatsblad, 1999, 353 
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Ms gevolg van de nieuwe wet moeten veel overheidsorganen hun beleid af te stemmen. 
Bovendien wordt de medewerking verwacht van de betrokkenen uit de branche en van 
relevante semi-overheidsinstellingen en particuliere organisaties. 

Handboek lokctal prostitutiebeleid 
Alle betrolckenen kunnen hierbij gebruikmaken van het Handboek lokaal prostitutiebeleid Dit 
handboek is samengesteld onder verantwoordelijIcheid van een ambtelijke regiegroep (project 
Flankerend beleid opheffing algemeen bordeelverbod) met steun van een klankbordgroep 
waarin alle mogelijke beleidsterreinen vertegenwoordigd waren. Het handboek geeft een 
uitputtend overzicht van alles waarover nieuw beleid en vooral nieuwe coordinatie van beleid 
noodzakelijk zijn om de doelstellingen te bereiken die met de wet worden beoogd. 
In de vier delen worden achtereenvolgens vragen gesteld en antwoorden gegeven op het 
terrein van gemeentelijk beleid, arbeid, sociale zekerheid, buitenlandse prostituees, 
economische en fiscale zaken, strafbepalingen, mensenhandel, handhaving en registratie. 
Gemeenten wordt aangeraden een regulerend beleid op te zetten met behulp van een 
vergunningenstelsel om daarmee effectief en efficient prostitutiebedrijven te kunnen 
reguleren. 

In het handboek wordt een pakket van maatregelen gepresenteerd: 
1. De rijksoverheid ontwikkelt een model voor de gecoordineerde en geintegreerde invoering 

van nieuw beleid: een handhavingsarrangement, met afspraken tussen Openbaar Ministerie, 
de verschillende politiediensten en de gemeentelijke overheid over de samenhang tussen 
bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak 

2. De gemeentelijke overheid kan een vergunningenstelsel invoeren ter regulering van de 
prostitutiesector op basis van een modelverordening van de VNG: Hoofdstuk 3 van de 
APV, "Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d." 

3. Het college van procureurs-generaal komt met een gewijzigde handleiding aangaande de 
bestrijding van dwang en geweld: Aamvijzing aanpak van mensenhandel en andere vortnen 
van uitbuiting in de prostitutie. 

4. Er komt een nieuwe formulering van het hoofdstuk B 17 van de Vreemdelingencirculaire. 
5. Er komt een model gedragcode voor toezichthouders en opsporingsambtenaren. 
6. Het Besluit inlichtingen justitiele documentatie zal worden gewijzigd opdat burgemeesters 

lcunnen informeren naar de antecedenten van personen die een vergunning aanvragen voor 
het exploiteren van een prostitutiebedrijf. 

Voorlichting en introductie van de niezrwe wet 
Er worden verschillende activiteiten uitgevoerd om betrokkenen over de nieuwe wetgeving 
voor te lichten en hen op de introductie voor te bereiden. Zo heeft het Ministerie van Justitie 
in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Gemeenten een aantal regionale 
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Bovendien hebben de VNG en het Ministerie van 
Justitie regionale workshops gehouden om in detail tekst en uitleg te geven aan diegenen die 
op lokaal en regionaal nieuw beleid moeten ontwildcelen. 
In januari 2000 is de hierboven genoemde klankbordgroep (die heeft bijgedragen aan de het 
Handboek Lokaal Prostitutiebeleid) omgezet in een monitoringgroep en is bij de VNG een 
helpdesk ingericht om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de nieuwe wet. 
Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Hoofdcommissarissen is in september 1999 een 
Project Prostitutie/Mensenhandel gestart dat tot doel heeft de werkwijze in de 25 
politieregio's te uniformeren en landelijke coordinatie te bevorderen. Dit gebeurt in 
samenhang met de activiteiten van de Politiele Beleids- en Adviescommissie Mensenhandel. 

14 



Een aantal steden met veel prostitutie binnen hun gemeentegrenzen wisselt ervaring en 
expertise uit in een Groot Steden Overleg. 

De rijksoverheid rekent het tot haar taak om een sturende rol te spelen op de terreinen van het 
strafrecht, het vreemdelingenrecht, de volksgezondheid en het belastingrecht. Zij wil de 
voorwaarden scheppen voor een integraal gemeentelijk prostitutiebeleid. De gemeenten 
krijgen de mogelijkheden om de omvang, de verspreiding en de aard van de prostitutie te 
sturen. Dit gebeurt op basis van bestaande voorschriften op het terrein van openbare orde, 
ruimtelijke ordening, (leef)milieu en toekomstige gemeentelijke voorschriften inzake 
inrichting en bedrijfsvoering van prostitutiebedrijven. 

Maatregelen in Europees verband 
Mensenhandel en gedwongen prostitutie zijn internationale verschijnselen die de landen van 
de Europese Unie gezamenlijk willen aanpalcken, om de slachtoffers te helpen en de 
georganiseerde misdaad te bestrijden. De laatste jaren zijn een aantal internationale 
conferenties gehouden. Hierbij hebben de landen van de EU getracht een gezamenlijk beleid 
te formuleren op het gebied van samenwerking bij de strafrechtelijke aanpak, hulpverlening 
aan de slachtoffers en preventie in de landen van herkomst. Op initiatief van de Nederlandse 
regering is in 1997 te Den Haag een conferentie van lidstaten van de Europese Unie 
gehouden. 15 . Daar is besloten dat elk land een Nationale Rapporteur zal benoemen die 
jaarlijks rapporteert over mensenhandel en de bestrijding ervan. 

3.4 Internationale situatie 

In hoeverre verwijdert Nederland zich met de nieuwe wetgeving en het nieuwe beleid van de 
overige lidstaten van de Europese Unie? En worden ook in andere landen nieuwe antwoorden 
gezocht op de beleidsproblemen die met prostitutie samenhangen? 
De meeste Europese landen hebben, net als de rest van de wereld, een zogenaamde 
abolitionistische wetgeving die gebaseerd is op het standpunt dat prostitutie een ongewenst 
maatschappelijk versthijnsel is. De basis voor deze opvatting ligt doorgaans in morele en 
zedelijke gronden. Een variant hierop is de mening dat prostitutie immanent gewelddadig en 
onderdrukkend is, dus nooit vrijwillig kan zijn. Daarbij wordt de prostituee gedefinieerd als 
slachtoffer van negatieve omstandigheden of van slechte individuen die haar uitbuiten. Een 
exploitant van een prostituee is dus per definitie een uitbuiter. Dit is de dominante lcijk op 
prostitutie, verwoord in een conventie van de Verenigde Naties uit 1949 16, waarvan in 
Nederland afstand wordt genomen. In sommige landen is prostitutie zelf verboden, zoals in 
het overgrote deel van de Verenigde Staten 17  waar het kopen en verkopen van seksuele 
diensten een overtreding is. In slechts weinig landen is een systeem dat enigszins 
vergelijkbaar is met het komende Nederlandse bestel. Twee staten in Australie komen daar 
nog het dichtste bij 18 . 

In heel Europa voltrekken zich veranderingen in de prostitutie en voelen regeringen zich 
genoodzaakt hun beleid steeds kritisch te bezien. Ook hier spelen migratie, mensenhandel, 
georganiseerde criminaliteit, overlast van openlijke vormen van prostitutie en soms ook angst 

16  (over Europese richtlijnen voor maatregelen ter voorkoming en bestrijding van vrouwenhandel met als doel 
seksuele uitbuiting, 27 april 1997) 
16  Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others 
(2 Dec. 1949) 
17  alleen in enkele counties van Nevada zijn prostitutiebedrijven onder strenge reglementering toegestaan 
18  zie voor uitgebreide informatie over het buitenland de link pagina van http://www.mrgraaf.nl  
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voor bedreiging van de openbare moraal en zedelijkheid een rol. Wetgeving en beleid komen 
grotendeels overeen met het Nederlandse beleid oude stijl: het verbod op het exploiteren van 
prostitutie. Net  als in Nederland kennen de Europese landen toch een bepaalde vorm van 
gedogen, die past bij bun sociaal-culturele, politieke en juridische systeem. I9  Nederland is 
hierin altijd het verst gegaan, door het gedogen als een officiele optie te benoemen en steeds 
verder uit te werken. De uiterste consequentie van deze houding is het formaliseren van het 
gedogen waarmee het gedogen als systeem ophoudt te bestaan. In de andere Europese landen 
gebeurt het gedogen nog steeds impliciet. 
Samengevat is het officiele standpunt in de Europese landen onverzoenlijk ten opzichte van 
prostitutie; in de informele praktijk van alledag blijkt echter dat (exploitatie van) prostitutie 
bestaat, en soms even openlijk als in Nederland. 

Het beleid in andere Europese landen 
Onder druk van de hierboven beschreven veranderingen in de prostitutie constateren we dat er 
twee verschillende stromingen bestaan. Ten eerste zijn er landen die bestaande wetten of 
verordeningen krachtiger gebruiken of nieuwe repressievere wetten introduceren in bun 
reactie op toenemende criminaliteit (zoals mensenhandel, sekstoerisme en kinderprostitutie), 
overlast voor woonbuurten en angst voor de verspreiding van aids en soa. Zweden stelt sinds 1 
januari 1999 het kopen van seksuele diensten strafbaar, met als argument dat dit op gespannen 
voet staat met de rechten van vrouwen. In de pralctijk blijken in 1999 in totaal 11 
veroordelingen te zijn uitgesproken, maar scepsis overheerst over de effectiviteit van dit 
middel in de strijd om prostitutie uit te bannen. 2°  
In het Verenigd Koninkrijk heerst ook een streng regiem; kort samengevat is prostitutie bier 
alleen toegestaan als het individueel en onzichtbaar plaatsvindt. In enkele steden worden 
ldanten die tippelaarsters oppildcen veroordeeld tot het volgen van een rehabilitatiecursus, de 
zogenaamde John School. Omdat de problemen van straatprostitutie blijven bestaan wordt aan 
de andere kant, onder andere van verschillende politiekorpsen, regelmatig sterk gepleit voor 
de instelling van tippelzones. Om de mogelijkheden hiervoor te bestuderen brengt men 
werkbezoeken aan Nederlandse steden. 
In grote Belgische steden is net als in Nederland raamprostitutie te vinden. Officieel is 
kamerverhuur strafbaar voor de exploitanten wanneer zij `excessieve' winst op de 
huuropbrengst maken. Verder is veel prostitutie in bars en degelijke te vinden; de vrouwen die 
daar werken worden vaak ingeschreven als serveerster om tegemoet te komen aan de 
verplichtingen van de belasting en de sociale verzekeringen. 
Portugal en Spanje kennen ook een abolitionistisch systeem. Prostitutie wordt over het 
algemeen gedoogd. In /Wile zijn de bordelen in 1956 gesloten, sindsdien vindt veel prostitutie 
op straat plaats en werken vrouwen individueel in appartementen. 
In Frankrijk mogen sinds 1946 geen bordelen meer bestaan, passief solliciteren is toegestaan. 
Er is ook bier relatief veel straatprostitutie 
In Oostenrijk en Grieketzland worden prostitutiebedrijven wet beperkt toegestaan, echter met 
verplichte registratie bij de politie, gekoppeld aan een streng medisch toezicht. Er zijn 
schattingen dat de niet gereguleerde ('clandestiene') prostitutie minstens het tienvoudige 
bedraagt van de officiele prostitutie. Het zijn voorbeelden van gereglementeerde prostitutie 
die tot voor 1911 ook in Nederland bestond. 

Er zijn ook landen die nadenken over modernere vormen van regulering en legalisering, en 
daarbij wordt met belangstelling gekeken naar de ontwikkelingen in Nederland. In 

19  zie voor overzichten Mak, Brussa 
20 Utrecht Nieuwsblad, 25 januari 2000 
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Denemarken is onlangs een wet aangenomen die weliswaar bedrijven niet legaliseert, maar 
prostituees wel meer beroepsbescherming geeft doordat prostitutie niet langer strafbaar is 
wanneer het de voornaamste bron van inkomsten is. 
In Dullsland heeft de regering laten weten te werken aan wetgeving die de volwaardige 
erkenning van het beroep prostituee inhoudt en daardoor dezelfde legalisering van de branche 
mogelijk zal maken als in Nederland. Het voornaamste juridische struikelblok hierbij is een 
uitspraak van het Bundesgerichtshof waarin wordt geoordeeld dat een prostituee het bedrag 
dat een klant haar schuldig is niet langs juridische weg kan opeisen omdat de overeenkomst 
nietig is omdat het tegen de goede zeden ("sittenwidrich") is. Wanneer deze uitspraak via een 
wet ongedaan zou worden gemaakt, is de weg vrij voor erkenning van het beroep prostituee. 
Prostituees worden nog steeds in grote delen van de Bondsrepubliek gedwongen zich 
regelmatig op soa en aids te laten controleren, en een bordeelhouder loopt de kans in het 
gevang te komen wanneer hij de arbeidsomstandigheden flunk verbetert. Dat wordt 
ge'interpreteerd als het bevorderen van prostitutie, en dat is niet toegestaan. 
Ook landen buiten West Europa ontwikkelen nieuwe initiatieven om de prostitutie te 
reguleren en te legaliseren. Hongarije heeft prostitutie gedeeltelijk gelegaliseerd in het kader 
van wetgeving op de openbare orde. Lokale overheden mogen zones aanwijzen waar 
prostituees legaal mogen tippelen 21 . 
De Tsjechische overheid wil prostitutie ook legaliseren, om de georganiseerde crirninaliteit 
beter te lijf te lcunnen gaan 22 . Daarbij hoopt de Tsjechische overheid de aantreldcingslcracht 
kwijt te raken die Tsjechie uitoefent op sekstoeristen uit heel Europa. Volgens een 
vertegenwoordiger van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Tsjechie is legalisering de 
enige manier om de explosief groeiende markt van prostitutie onder controle te lcrijgen. De 
nieuwe wet kan een positieve invloed hebben op de controle van aan prostitutie gerelateerde 
criminaliteit, zoals vrouwensmokkel, drugshandel en het witwassen van geld. Onder de 
nieuwe wet is tippelen verboden. Prostituees moeten in het bezit zijn van een vergunning die 
alleen verIcrijgbaar is als men boven de achttien is. Pooiers draaien op voor ziektekosten en 
verzekeringen. 

21  http://www.ce-review.org/99/22/stastna22.html  (Central Europe Review, 22 november 1999) 
22  de Vollcskrant, 23 september 1999 
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Hoofdstuk 4 Prostitutie in Nederland 

Dit hoofdstuk geeft een inventarisatie van de verspreiding van prostitutie in Nederland. 
Allereerst geven we een overzicht van de Nederlandse gemeenten waar prostitutie voorkomt. 
Vervolgens komen lcwantitatieve gegevens aan de orde van de verschillende vormen van 
prostitutie in Nederland. Daarbij wordt ingegaan op raamprostitutie, prostitutie in seksclubs 
en prive-huizen, straatprostitutie, thuiswerk, escortbedrijven en overige vormen van 
prostitutie. 
Op basis van de schriftelijke enqueles onder de gemeenten, politieregio's en GGD-en lcunnen 
we over 533 gemeenten uitspraken doen over de aanwezigheid van prostitutie. Hiermee 
bestrijken we 99% van alle Nederlandse gemeenten. Hier staat echter tegenover dat meer 
gedetailleerde vragen over de prostitutie in een gemeente (bijvoorbeeld over het aantal 
prostituees dat werlczaam is) vaak onbeantwoord zijn gebleven of zijn ingevuld op basis van 
schattingen. Hieruit lcunnen we concluderen dat een groot aantal respondenten - ten tijde van 
de enquEte (voorjaar/zomer 1999) - niet beschikte over volledig inzicht van de prostitutie in 
een bepaalde gemeente. Daarmee is het ook niet mogelijk om op dit moment de omvang van 
de prostitutiebranche exact te bepalen. 

4.1 Verspreiding van prostitutie over Nederlandse gemeenten 

In hoeveel gemeenten komt prostitutie voor? Dat is vastgesteld op grond van een analyse van 
enqu'etegegevens van de gemeenten, de politieregio's en de GGD-en (zie bijlage). Zo is een 
onderverdeling te maken tussen gemeenten met en gemeenten zonder prostitutie: 

Aantal 	Percentage 
Gemeenten met pro stitutie 	159 	30% 
Gemeenten zonder prostitutie 	374 	69% 
Gemeenten waarvan 
gegevens ontbreken 	 5 	 1% 

Totaal 

Uit de tabel blijkt dat landelijk gezien in ongeveer eenderde deel van de Nederlandse 
gemeenten prostitutie voorkomt. 
Bij een inventarisatie in 197823  lcwam de Mr. A. de Graaf Stichting tot een aantal van 174 
gemeenten met prostitutie ten opzichte van 827 Nederlandse gemeenten in totaal. 21% van de 
Nederlandse gemeenten had toen dus te maken met prostitutie. Een onderzoek van het WODC 
uit 197724  meldt een iets hoger getal: volgens het WODC had 24% van de 842 Nederlandse 
gemeenten te maken heeft met prostitutie en/of commerciale seksbedrijven. 
Vanwege de talrijke gemeentelijke herindelingen die sindsdien zijn ingevoerd, is een verdere 
vergelijking met de huidige situatie moeilijk te maken. Er kunnen dus geen uitspraken worden 
gedaan over een toe- of afname van het aantal gemeenten met prostitutie. 

Hoe is de geografische spreiding van prostitutie over Nederland? Op de kaart van Nederland 
(zie bijlage) is aangegeven waar zich concentraties van prostitutie bevinden. Behalve in en 
rond de (grote) steden, komt prostitutie relatief veel voor in de grensstreken van Groningen, 
Twente, West Brabant, Limburg en Zeeland. 

B  Van der Berg; Scholtes 
24  Van der Werff 

538 	100% 
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In de gemeenten met prostitutie komen bij circa 40% ook andere seksinrichtingen voor. Het 
betreft met name sekswinkels en seksbioscopen. In de gemeenten zonder prostitutie zijn 
nauwelijks andere seksinrichtingen gevestigd; dat is slechts bij 2 procent van die gemeenten 
het geval. 

4.2 	Vormen van prostitutie in Nederland: kwantitatieve gegevens 

4.2.1 Raamprostitutie 

In twaalf steden in Nederland, verspreid over het hele land, komt raamprostitutie voor. De 
omvang van de raamprostitutie verschilt zeer sterk per gemeente. In onderstaande tabel zijn 
enkele kengetallen van de raamprostitutie per gemeente weergegeven. 

Tabel 4.A kengetallen raamprostitutie 1999 25  

Totaal 

aantal vitrines gemiddeld aantal 
prostituees per dag 
(schattingen) 

Amsterdam 	 550 	 450 	(max. 1500 by volledige bezetting) 
Den Haag 	 675 	 600 
Utrecht 	 161 	 200 
Eindhoven 	 11 	 22 
Groningen 	 150 	 150 
Nijmegen 	 25 	 50 
Arnhem 	 200 	 100 
Haarlem 	 40 	 20 
's-Hertogenbosch 	 5 	 5 
Leeuwarden 	 70 	 70 
Allunaar 	 120 	 120 
Deventer 	 30 	 45 

2037 	 1832 

Het gemiddeld aantal prostituees dat op een dag in de raamprostitutie werkt, bleek in veel 
gemeenten moeilijk in te schatten. Voor Amsterdam werd bijvoorbeeld door de ene bron een 
aantal van 450 raamprostituees genoemd, terwijl een andere bron aangeeft dat bij volledige 
bezetting maximaal 1500 vrouwen in de raamprostitutie werlczaam zijn per dag. Dit laatste 
aantal mag onmogelijk lijken gelet op het aantal vitrines, maar als er drie 'shifts' worden 
gedraaid, kunnen er op een dag drie vrouwen werkzaam zijn in een vitrine. 

25 De kengetallen zijn in hoofdzaak afkomstig uit de enquetes onder gemeenten, politieregio's en GGDen. Indien 
noodzakelijk zijn in aanvulling daarop gegevens (telefonisch) verzameld dan wel geverifieerd bij de 
respondenten. 
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De verhouding tussen het aantal vitrines (= het aantal werkplekken) en het aantal 
raamprostituees is in verschillende gemeenten opmerkelijk. Het komt voor dat het gemiddeld 
aantal raamprostituees per dag het aantal werkplekken overschrijdt, zoals in het bovenstaande 
voorbeeld van Amsterdam. Dat kan verklaard worden doordat er meerdere 'shifts' per dag 
zijn. Maar we zien soms ook dat het gemiddeld aantal prostituees op een dag lager is dan het 
aantal werkplekken. In die gevallen is sprake van onderbezetting en leegstand onder de 
vitrines. Dit verschijnsel is vaak het gevolg van gemeentelijk en/of politieel beleid. Ms er 
intensieve controles worden uitgevoerd naar met name illegale prostituees, verdwijnen deze 
prostituees uit de raamprostitutie. De vrijgekomen werkplekken worden niet of niet 
onmiddellijk ingenomen door legale prostituees. 

Naar schatting werken er in Nederland gemiddeld op een dag circa 2000 raamprostituees. Het 
totaal aantal vrouwen dat op jaarbasis in de raamprostitutie werkt in Nederland is een 
veelvoud daarvan. Ter illustratie: naast het gemiddeld aantal van 450 raamprostituees per dag 
in Amsterdam wordt het aantal raamprostituees op jaarbasis geschat op 3000: 
Op grond van bovenstaande cijfers is geen betrouwbaar cijfer te geven over het totaal aantal 
vrouwen dat in de raamprostitutie werkt in Nederland. Daarvoor ontbreken harde gegevens 
over bijvoorbeeld het verplaatsingsgedrag van raamprostituees binnen Nederland. De 
'verdeelsleutel' die in Amsterdam wordt gehanteerd is niet toe te passen voor heel Nederland. 
Daarvoor is de situatie in Amsterdam te specifiek. 

4.2.2 Clubs en prive-huizen 

Het aantal gemeenten met clubs en prive-huizen is niet exact vast te stellen. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de gemeenten, politieregio's en GGD-en niet altijd dezelfde mening zijn 
toegedaan over de aanwezigheid van clubs en prive-huizen in de gemeenten. 
Het aantal gemeenten met clubs/prive-huizen stellen we op minimaal 127 en op maximaal 
153. (zie bijlage voor berekening) 

Het aantal clubs en prive-huizen binnen de gemeenten varieert sterk. Het kan gaan om een 
club of prive-huis; dat is bij circa 40% van de gemeenten het geval. Het maximumaantal ligt 
op 140 clubs en prive-huizen binnen een gemeente. Het gemiddeld aantal clubs/prive-huizen 
per gemeente bedraagt 5,1. Het aantal clubs/prive-huizen in de vier grote steden is echter 
dermate groot dat hiermee het landelijk gemiddelde sterk wordt opgehoogd. Laten we de vier 
grote steden buiten beschouwing, dan bedraagt het gemiddeld aantal clubs/prive-huizen per 
gemeente met prostitutie 3,3. 

Het totaal aantal clubs/ prive-huizen in Nederland ligt naar schatting tussen 600 en 700. 
(afgeronde aantallen, zie bijlage voor berekening) 

Ms we kijken naar de grootte van clubs/prive-huizen, hanteren we als graadmeter het 
gemiddeld aantal prostituees dat per dag in een club of prive-huis werkt. Over het geheel 
genomen werken er gemiddeld 5,5 prostituees 26  in een club/prive-huis. Het gemiddeld aantal 
prostituees per club/prive-huis varieert van een tot 30 prostituees. 

26  gebaseerd op de antwoorden van de politieregio's (vanwege hoogste respons) waarbij moet worden 
aangetekend dat bij de vraag naar het gemiddeld aantal prostituees dat in clubs/prive-huizen werkzaam is, 30% 
niet beantwoord is. 
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Aan de hand van het gemiddeld aantal prostituees dat per dag in een club of prive-huis werkt 
en het totaal aantal clubs en prive-huizen in Nederland is een doorrekening te maken naar het 
totaal aantal prostituees dat per dag in een club of prive-huis werkt. Dit aantal zal zich 
bevinden tussen 3500 en 4000 prostituees per dag. (afgeronde aantallen, zie bijlage voor 
berekening) 

Er ontbreken verdere gegevens om een betrouwbare doorrekening te maken naar het aantal 
prostituees dat op jaarbasis in clubs/prive-huizen werkt. 

4.2.3 Straatprostitutie 

Er zijn in Nederland tien gemeenten waar straatprostitutie voorkomt op structurele basis. Dit 
sluit niet uit dat er daarnaast gemeenten zijn waar tippelen incidenteel voorkomt of in het 
verleden is voorgekomen. Hier beperken we ons tot de gemeenten waar straatprostitutie een 
wezenlijk onderdeel vormt van de prostitutie. 

Tabel 4.B 	kerngetallen straatprostitutie 1999 
(op basis van enquetes en gegevens van Huiskamerprojecten) 

Gemiddeld aantal 
straatprostituees per dag 
(schattingen) 

Amsterdam 	 65 
Arnhem 	 20 
Eindhoven 	 7 
Den Haag 	 30 
Groningen 	 20 
Heerlen 	 20 
Nijmegen 	 15 
Rotterdam 	 100 
Utrecht 	 40 
Venlo 	 6 

Totaal 	 320 

Het aantal straatprostituees dat op jaarbasis in Nederland werkt is een veelvoud van het 
gemiddeld aantal prostituees dat per dag in de straatprostitutie werkt. Ter indicatie: in 
Amsterdam wordt het totaal aantal straatprostituees op jaarbasis geschat op 500. 

4.2.4 Thuiswerk 

Het is niet duidelijk hoe omvangrijk het thuiswerk in Nederland is. De respondenten die in het 
kader van dit onderzoek ondervraagd zijn, blijken nauwelijks in staat om aan te geven of er in 
een bepaalde gemeente sprake is van thuiswerk. 
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Zowel door de gemeenten zelf als door de politieregio's wordt relatief vaak aangegeven dat 
de aanwezigheid van thuiswerk in een bepaalde gemeente `onbekend' is (zie tabel in bijlage). 
Ms gevolg hiervan is het niet eenvoudig om vast te stellen wat het totaal aantal gemeenten is 
waar thuiswerk plaatsvindt. 

Van 17 gemeenten kunnen we met zekerheid stellen dat er sprake is van thuiswerk. Daarnaast 
zijn er vier gemeenten waar twee bronnen de aanwezigheid van thuiswerk ontkennen. Voor de 
overige resterende gemeenten met prostitutie (138) is geen expliciete uitspraalc te doen over 
de aanwezigheid van thuiswerk. 
Ook over het aantal werkplekken of het aantal prostituees kunnen geen lcwantitatieve 
gegevens worden gerapporteerd, omdat de gegevens hierover te summier zijn. 

4.2.5 Escortbedrijven 

Een vergelijking tussen de gegevens van de gemeenten en van de politieregio's geeft aan dat 
van 28 gemeenten met zekerheid kan worden gesteld dat er escortbedrijven in de gemeenten 
aanwezig zijn. Dat wordt bevestigd door zowel de gemeente zelf als de politieregio (zie 
hierover de tabel in bijlage). 
In het onderzoek hebben we de antwoorden van de GGD over escort in de gemeente 
vergeleken met de antwoorden van de gemeente zelf of de politieregio (als in elk geval een 
van de twee aangeeft dat er escortbedrijven aanwezig zijn, terwij1 de andere respondent dit 
ontkent, aangeeft dat dit `onbekend' is of geen antwoord geeft. Op grond van deze 
vergelijking van GDD gegevens met gegevens van gemeente of politie kunnen we zes 
gemeenten toevoegen waarvan door twee bronnen (GGD en gemeente of GGD en politie) de 
aanwezigheid van escort wordt bevestigd. 

4.2.6 Overige vormen van prostitutie 

Van de 159 gemeenten met prostitutie wordt van 19 gemeenten aangegeven dat er nog andere 
dan de eerder genoemde vormen van prostitutie in de gemeente aanwezig zijn. Overigens 
verschillen de respondenten ook hierover van meting. 
Op basis van de verdere gegevens die over de overige vormen van prostitutie zijn verstrelct, 
valt te concluderen dat het niet om een omvangrijk aantal bedrijven en prostituees gaat. De 
meeste genoemde overige vormen van prostitutie betreffen massagesalons, sauna's en 
camper/caravan-prostitutie. 

4.2.7 Jongensprostitutie 

In de enquetes is ook specifiek gevraagd naar gegevens over mannelijke prostituees. In een 
aantal gevallen werd door de respondenten wel aangegeven dat er sprake was van 
jongensprostitutie binnen een bepaalde gemeente, maar concrete gegevens ontbreken hierover 
veelal. 
In een veldonderzoek 27  van Paul van Gelder wordt het aantal jongens dat zich beroepsmatig, 
geregeld of bij gelegenheid bezighoudt met prostitutie, geschat op minimaal drieduizend. 

27  Van Gelder, 1999 
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Voor de Profeit Studie heeft Paul van Gelder enkele kenmerken van de jongensprostitutie in 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag op een rijtje gezet: 

Amsterdam circa 1000 jongens op jaarbasis 
130 jongens in 5 clubs 
50 jongens in 4 prive-huizen 

daarnaast 5 tot 10 escortbedrijven (geschat aantal) 
overige vormen: oppildcen van klanten in homobars, -discotheken en -sauna's 

Rotterdam 	circa 500 jongens op jaarbasis 
50 jongens in 1 club 
50 jongens in 2 prive-huizen 
escortbedrijven (aantal onbekend) 
overige vormen: oppikken van klanten in homobars, -discotheken en -sauna's 

Den Haag 	75 jongens in 3 clubs 
75 jongens straatprostitutie (Haagse Bos) 
escortbedrijven (aantal onbekend) 
thuiswerkers (aantal onbekend) 
overige vormen: oppikken van Idanten in homobars, -discotheken en -sauna's 

4.2.8 Samenvatting 

Hieronder geven we een overzicht van de lcwantitatieve gegevens van de verschillende 
vormen van prostitutie in Nederland (afgeronde aantallen). 

Raamprostitutie 	totaal aantal vitrines 	 2040 
gemiddeld aantal prostituees 

• per dag 	 2000 

clubs/prive-huizen 	totaal aantal bedrijven 	 600 - 700 
gemiddeld aantal prostituees 
per dag 	 3500 - 4000 

straatprostitutie 	gemiddeld aantal prostituees 
per dag 	 *320 

In de raamprostitutie, straatprostitutie en prostitutie in clubs/prive-huizen werken dagelijks 
circa 6000 prostituees. Dat kan men het aantal arbeidsplaatsen noemen, of de omvang van de 
markt voor dit deel van de prostitutie Er ontbreken concrete gegevens over thuiswerk, escort 
en overige vormen van prostitutie.. 
Het totaal aantal prostituees dat op jaarbasis in Nederland in de prostitutie werkt, is op grond 
van deze cijfers niet te berekenen. Daartoe zouden we hun identiteit moeten kennen om hen 
een jaar lang te volgen. Dan zouden part time werken of het werken van slechts een gedeelte 
van het jaar kunnen worden verdisconteerd. Deze gegevens ontbreken, evenals informatie 
over de mobiliteit van prostituees, velen werken niet lang op dezelfde plek. 
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In een recente inventarisatie van de GG&GD Amsterdam en de Stichting soa-bestrijding 28  
wordt het totaal aantal prostituees dat op jaarbasis in Nederland werkt, geschat op maximaal 
25.000. 

28  Van Mens en Van der Helm 
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Hoofdstuk 5 Lokale overheden en het nieuwe beleid 

In dit hoofdstuk presenteren we een aantal gegevens over de wijze waarop lokale overheden 
zich voorbereiden op het nieuwe beleid. Als materiaal gebniiken wij hiervoor een deel van de 
schriftelijke enquete, gemeentelijke nota's en andere beleidsstukken en vooral de informatie 
die is verkregen tijdens bezoeken aan een aantal regio's. Het materiaal tezamen omvat aldus 
zowel de uitvoering van het huidige beleid, de planning van het nieuwe beleid en de 
voorbereiding van de uitvoering daarvan. De Nederlandse gemeenten maken hierbij geen 
gelijktijdige ontwilckeling door. Er is eerder sprake van het tegendeel. Belangrijk is om steeds 
in gedachten te houden dat wij rapporteren over de stand van zaken in 1999. 

Veel gemeenten hebben in 1999 nog geen aanstalten gemaalct om bijvoorbeeld via de 
discussie over een gemeentelijke nota in de raad over prostitutie te debatteren. Dat zijn vooral 
gemeenten waar prostitutie niet bestaat of niet zichtbaar aanwezig is. Andere gemeenten zijn 
reeds volledig voorbereid en nemen al maatregelen ter invoering van de nieuwe regels. Dit 
zijn bijna allemaal gemeenten met een zekere mate van concentratie van prostitutie die ook 
prominent aanwezig is. 
Maar er is ook nog een ander verschil, namelijk over de aard van het beleid. Aan de ene kant 
zijn er gemeenten die blij zijn dat zij de prostitutie, die in hun geval duidelijk waarneembare 
omvang heeft, straks actief kunnen gaan reguleren. Aan de andere kant zijn er twee andere 
categorieen gemeenten. De eerste categorie bestaat uit een aantal gemeenten met prostitutie 
van geringe omvang, die het bestaande gedoogsysteem willen handhaven, omdat dat naar 
tevredenheid werkt. De tweede categorie bestaat uit de meerderheid van gemeenten, waar zich 
niet of nauwelijks prostitutie-activiteiten voordoen. Deze categorie wil zich nog niet 
bezighouden met de situatie die ontstaat na de wetswijziging. Een deel van deze laatste 
categorie wil om principiele redenen prostitutiebedrijven niet toelaten en heeft aangekondigd 
zich te zullen verzetten. Dit zal waarschijnlijk gebeuren door het zoeken van een rechterlijke 
uitspraak over de al dan niet rechtmatigheid van het verbieden van de bedrijven binnen de 
gemeentegrenzen (de zogenaamde nuloptie). In de presentatie van het gemeentelijk beleid 
proberen wij steeds aan te geven in hoeverre de beschreven ontwikkeling wel of niet 
representatief is. 

5.1 	Enquetecijfers over huidig en toekomstig gemeentelijk prostitutiebeleid 

Uit de enquete onder alle Nederlandse gemeenten (n=464), zijn gegevens te herleiden over het 
prostitutiebeleid dat in 1999 wordt gevoerd en over het te verwachten prostitutiebeleid na de 
opheffing van het bordeelverbod. 
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Tabel 5.A 	huidig gemeentelijk beleid ten aanzien van prostitutie (n=458) 

geen beleid want er is geen prostitutie 	287 	63% 
geen beleid want er zijn geen 

problemen met prostitutie 	79 	17% 
gedogen prostitutie 	 43 	10% 
reguleren prostitutie 	 28 	6% 
actief bestrijden prostitutie 	 15 	3% 
anders29 	 6 	1% 

totaal 	 458 	100% 

Len meerderheid van de Nederlandse gemeenten heeft in 1999, een klein jaar voor de 
opheffing van het bordeelverbod, geen prostitutie birmen de gemeentegrenzen en voert geen 
specifiek beleid ten aanzien van prostitutie. Slechts 3 procent van de gemeenten voert een 
actief beleid om de vestiging van prostitutiebedrijven tegen te gaan. 

Van alle gemeenten geven 35 aan dat ze een regionaal beleid voeren, voomamelijk op het 
niveau van de politieregio. Echter niet alle gemeenten van de betreffende politieregio's geven 
aan dat er sprake is van regionaal beleid. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat in een aantal 
regio's wel vergaande plannen zijn voor een regionaal beleid, maar dit beleid wordt pas van 
kracht met de intreding van de nieuwe wetgeving. De ene gemeente is van mening dat er 
regionaal beleid is, terwij1 een andere gemeente (van dezelfde politieregio) op het standpunt 
staat dat er formeel nog geen regionaal beleid is. Vandaar dat afwijkende antwoorden 
optreden. 
Gemeenten afkomstig uit de volgende politieregio's geven aan dat er regionaal beleid is: 
Limburg Noord, Groningen, Twente, Limburg Zuid en Brabant Zuid Oost. 

Aan de gemeenten met prostitutie zijn nadere vragen gesteld over de activiteiten die de 
gemeente ondemeemt richting prostitutiebedrijven. 

Tabel 5.B 	activiteiten door gemeenten met prostitutie (n=135) 

JA 	NEE 
Vergunningen verstrelcken aan prostitutiebedrijven 	22 16% 	113 	84% 
Controles verrichten in prostitutiesector 	 53 39% 	82 	61% 
Hulpverlening & gezondheidszorg onderdeel van beleid 28 21% 	107 79% 

Zoals blijkt uit de tabel verleent 16 procent van de gemeenten met prostitutie vergunningen 
aan prostitutiebedrijven. Dit betreft in hoofdzaak drank- en horecavergunningen 3u . 5 
gemeenten verlenen een specifieke vergunning voor een seksinrichting en in 3 gemeenten 
worden gedoogbeschiklcingen verstrekt. De vergunningen worden voornamelijk verstrelct aan 
clubs, een enkele keer aan een prive-huis en uitsluitend in Amsterdam warden 
gedoogbeschiklcingen verstrekt aan raamprostitutiebedrijven. 

29 .combinatie van gedogen (bestaande bedrijven) en weren (nieuwe bedrijven)', `reageren op klachten', 
excessen voorkomen' 
30 Formed was dit onder de oude welgeving niet mogelijk omdat artikel 5.3 van de Drank- en Horeca Wet 
zedelijke eisen stelt aan bedrijfsleiders, eisen die het exploiteren van prostitutie uitsluiten. 
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In minder dan de helft van de gemeenten met prostitutie voeren gemeentelijke diensten 
controles uit in prostitutiebedrijven. De belangrijkste controlerende afdeling is Bouw- en 
Woningtoezicht terwijl ook de brandweer hierin een belangrijke taak vervult. De controles 
vinden gemiddeld een keer per jaar plaats en het zijn met name de clubs en in minder mate 
prive-huizen die aan een controle worden onderworpen. Bij deze controles zijn . 
brandveiligheid en de bouwtechnische staat van de prostitutiebedrijven hoofdonderwerpen. 
Bij een vijfde deel van de gemeenten met prostitutie maken hulpverlening en 
gezondheidszorg onderdeel uit van het gemeentelijk prostitutiebeleid. Meestal gebeurt dit in 
de vorm van het opzetten van projecten en voorzieningen en door controles van de GGD. In 
negen gemeenten is de hulpverlening of gezondheidszorg gericht op specifieke groepen 
prostituees. Daarbij worden de druggebruikers het meest genoemd (zeven keer), gevolgd door 
buitenlandse prostituees en slachtoffers van mensenhandel (elk vijf keer). 

Aan alle gemeenten is gevraagd wat ze gaan doen als de opheffing van het bordeelverbod een 
feit is31 . 

. 	Tabel 5.0 	beleid van gemeenten na opheffing bordeelverbod (n=459) 

gemeenten 	 gemeenten 
met prostitutie 	 zonder prostitutie 

prostitutiebeleid opstarten 	60 	44% 	 137 42% 
nog niet bekend 	 29 	22% 	 123 38% 
prostitutiebeleid aanpassen 	28 	21% 	 12 	4% 
prostitutiebeleid is al afgestemd 

op wetswijziging 	14 	10% 	 3 	1% 
niets 	 1 	1% 	 33 	10% 
anders 	 3 	2% 	 16 	5% 

totaal 	 135 	100% 	 324 	100% 

Ruim 60 procent van de gemeenten met prostitutie gaat het prostitutiebeleid aanpassen dan 
wel opstarten. 10 procent van deze gemeenten hoeft geen verdere actie te ondememen 
aangezien het beleid al is afgestemd op de wetswijziging. Nog een aanzienlijk deel (eenvijfde) 
van de gemeenten met prostitutie wist, ten tijde van het invullen van de enquete, nog niet wat 
de gemeente zou gaan doen. En bij de gemeenten zonder prostitutie is dat zelfs 38 procent. 
Uiteraard moet hierbij nadrukkelijk het tijdstip waarop de enquete is uitgezet (zomer 1999) in 
acht worden genomen. 
Van de gemeenten zonder prostitutie geeft ruim 40 procent aan dat ze prostitutiebeleid gaan 
opstarten, terwijl 10 procent niet van plan is om iets te ondernemen. 

Aan de gemeenten (zowel met als zonder prostitutie) zijn nadere vragen gesteld over het 
toekomstige prostitutiebeleid. 

31  De enquete is in mei 1999 uitgezet en tot en met september 1999 zijn reacties van gemeenten verzameld. Dit 
is relevant omdat de gegevens dus gebaseerd zijn op situatie voor de definitieve besluitvonning in de Eerste 
Kamer (26 oktober 1999) en ook voordat de VNG workshops over het nieuw te voeren prostitutiebeleid in het 
land organiseerde. Het is zeer waarschijnlijk dat deze beide zaken van invloed zijn op de definitieve invulling 
van het nieuwe prostitutiebeleid. 
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• Tabel 5.D 	uitgangspunt van gemeentelijk prostitutiebeleid na opheffing bordeelverbod 
(n=449) 

gemeenten 	 gemeenten 
met prostitutie 	 zonder prostitutie 

reguleren van prostitutie 
via formele regels 	90 	68% 	 64 	20% 

weren van prostitutie 	 8 	6% 	 90 	28% 
anders 	 5 	4% 	 12 	4% 
niet van toepassing 32 	 29 	22% 	 151 	48% 

totaal 	 132 100% 	 317 	100% 

Opvallend is het relatief grote aantal gemeenten zonder prostitutie dat ook in de toekomst 
prostitutie wil weren. Hoewel de zogenaamde nuloptie, het verbieden van prostitutie, geen 
reek beleidskeuze is blijkt ook uit aanvullende opmerkingen van gemeenten zonder 
prostitutie dat deze optie zeer wenselijk is. Van de gemeenten met prostitutie gaat het 
merendeel over tot het reguleren van prostitutie. 

Tabel 5.E 	invoeren van vergunningenstelsel na opheffing bordeelverbod (n=458) 

Conclusie 

gemeenten 
met prostitutie 

ja 	 95 	70% 	 89 . 27% 
nee 	 6 	5% 	 93 	29% 
onbekend 	 34 	25% 	 141 44% 

totaal 	 135 	100% 	 323 	100% 

De meerderheid van de gemeenten met prostitutie gaat een vergunningenstelsel invoeren als 
het bordeelverbod is opgeheven. Veel gemeenten zonder prostitutie daarentegen weten nog 
niet of ze een vergunningenstelsel gaan invoeren. Indien gemeenten een vergunningenstelsel 
voor prostitutiebedrijven gaan invoeren, dan wordt dat praktisch altijd gebaseerd op het model 
van de VNG. 

Bijna tweehonderd gemeenten geven, ten tijde van de enquete, aan dat ze van plan zijn om 
een regionaal prostitutiebeleid te gaan voeren na de opheffing van het bordeelverbod. De 
politieregio is in dit kader het meest genoemde samenwerlcingsverband. 

Een groot deel van de gemeenten die prostitutie binnen de gemeentegrenzen heeft, heeft op 
het moment van onze enquete vooralsnog weinig bemoeienis met de prostitutiesector. Meer 

32  dit zijn de gemeenten waarvan nog niet bekend is wat ze na opheffing van het bordeelverbod gaan doen of die 
niets gaan doen 
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dan de helft van de gemeenten met prostitutie (56%) geeft aan dat ze onvoldoende inzicht 
heeft in de prostitutie in hun gemeente. Het ontbreekt deze gemeenten aan kennis over de 
aantallen en locaties van prostitutiebedrijven, over de aanwezigheid van thuiswerkers en 
escortbureaus en over de arbeidsomstandigheden. Dit alles impliceert dat deze gemeenten de 
nodige inspanningen zullen moeten verrichten om hun beleid ten aan zien van 
prostitutiebedrijven aan te passen of op te starten. 
De gemeenten zonder prostitutie hebben een meer afwachtende houding, althans zo blijkt uit 
de resultaten van de enquete33 . 

De hoofddoelstelling van de opheffing van het bordeelverbod is om de exploitatie van 
vrijwillige prostitutie te beheersen en te reguleren. Deze doelstelling is aan de gemeenten 
voorgelegd. Op een vijfpuntsschaal kon men aangeven in hoeverre de doelstelling kans van 
slagen heeft en in welke mate de gemeente zelf hieraan een bijdrage kan leveren. 

Tabel 5.F 	Beheersing en regulering van exploitatie van vrijwillige prostitutie, 
beoordeling door gemeenten (n=409) 

grote kans van slagen 	 kleine kans van slagen 
1 	 2 	3 	 4 	5 
9% 	36% 	40% 	12% 	3% 

grote bijdrage gemeente 	 kleine bijdrage gemeente 
1 	 2 	3 	 4 	5 
7% 	20% 	35% 	13% 	25% 

Uit de tabel blijkt dat een aanzienlijk deel van de gemeenten (nog) geen uitgesproken mening 
heeft over de kans van slagen van deze doelstelling of over de mate waarin de gemeenten 
hieraan een bijdrage kunnen leveren. 45 procent van de gemeenten ziet de kans van slagen 
van deze doelstelling positief in maar slechts 27 procent verwacht dat gemeente zelf hieraan 
in belangrijke mate kan bijdragen. Er zijn geringe verschillen in de reacties op deze stellingen 
door gemeenten met en gemeenten z6nder prostitutie. Gemeenten zonder prostitutie schatten 
zowel de kans van slagen in het algemeen als de bijdrage van de gemeente lager in. Echter de 
verschillen zijn minimaal. 

5.2 De voorbereiding op een nieuw beleid 

5.2.1 Vooraf 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een model hoofdstuk voor de APV, 
"Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.", gepubliceerd dat gemeenten lcunnen 
gebruiken bij de opzet van hun nieuwe beleid. Deze modelverordening van de VNG spreekt 
over een seksinrichting, gedefinieerd als "de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte 
waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen 
worden verricht, of vertoningen van porno-erotische aard plaatsvinden. Onder een 

33  Inmiddels is bijvoorbeeld uit krantenartikelen en de bijeenkomsten van de VNG gebleken dat ook gemeenten 
zonder prostitutie zich aan het beraden zijn over het toekomstige beleid. 
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seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, 
een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische 
massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar" 34 . Bovendien lcunnen escortbedrijven, 
volgens het nieuwe artikel 151a van de Gemeentewet ook vergunningplichtig worden. 
De voorgestelde verordening heeft drie componenten: de locatie, de inrichtingseisen en de 
voorwaarden met betreldcing tot de bedrijfsvoering. Hoe worth dit door de gemeenten die zich 
voorbereiden in de praktijk gebracht? 

5.2.2 Locatie: waar in de gemeente worden bedrijven toegestaan? 

De algemene beleidslijn van gemeenten met prostitutiebedrijven is om de bestaande situatie te 
legaliseren. Zowel de huidige locaties als de totale omvang worden geaccepteerd. In een klein 
aantal gevallen wordt een locatie niet geschikt gevonden. De oplossing die dan wordt gekozen 
is die van een uitsterfconstructie, wanneer de huidige exploitant ermee ophoudt wordt de 
vestiging opgeheven. 
In de APV lcunnen de gewenste locaties worden beschreven. Daamaast zijn er twee 
mogelijkheden om het locatiebeleid in bestemmingsplannen vast te leggen. Ten eerste kan in 
het bestemmingsplan voor een bepaald gebied een maximum aantal bedrijven worden 
genoemd. De andere manier is om de huidige vestigingen positief te bestemmen. Dit laatste 
houdt volgens sommige belanghebbenden (lees exploitanten) in dat het beleid verstard. 
Immers, alleen op die adressen mogen bedrijven gevestigd zijn. Verhuizingen en het inspelen 
op nieuwe ontwildcelingen worden belemmerd. Omdat gemeenten bezorgd zijn over de 
openbare orde wil men de huidige omvang stabiliseren en in ieder geval geen mogelijicheden 
scheppen om groei toe te staan. 
Een tweede situatie doet zich voor in gemeenten waar prostitutie als een probleem wordt 
ervaren of waar prostitutie concurreert met andere stedelijke functies, vooral de woonfunctie. 
Daar wordt druk uitgeoefend op het bestuur om in te grijpen en zo mogelijk die bedrijven te 
doen verdwijnen. 
In een aantal grote gemeenten is de afgelopen decennia de raamprostitutie zeer in omvang 
toegenomen en zijn het aantal seksclubs en prive-huizen uitgebreid. Gelijktijdig met de opzet 
van een vergunningenstelsel beraadt het gemeentebestuur zich over de juiste locatie, de 
gewenste omvang en de uitstraling van deze gebieden. In samenspraak met de gemeenteraad 
wordt overlegd hoe de openlijke prostitutie er op termijn uit kan zien. In enkele gemeenten 
zal dit leiden tot inkrimping, verplaatsing en inperlcing. Het betekent een omvangrijke 
sanering. 
Twee voorbeelden van een dergelijk locatiebeleid met betrekking tot prostitutie zijn Den 
Haag en Arnhem. De gemeente Den Haag heeft besloten een prostitutiestraat te sluiten en de 
gemeente Arnhem wil de raamprostitutie naar een industriegebied verplaatsen. In beide 
gevallen speelt de overlast van druggebruik en kleine criminaliteit die met prostitutie 
samenhangen een belangrijke rol. Voor beide steden geldt dat deze actie van het bestuur erop 
gericht is om meer greep te krijgen op een deel van de binnenstad en om de woonfunctie 
ervan versterken. Het zal tegelijkertijd een halvering van de bestaande capaciteit aan 
raamprostitutie betekenen. Deze gemeenten hebben er ook voor gezorgd dat wanneer de 
eigenaren van de prostitutiepanden willen verkopen de gemeente een voorkeursrecht voor 
aankoop heeft. 

34  Model APV seksinrichtingen, sekswinlcels, straatprostitutie ed., december 1999. 
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5.2.3 Inrichtingseisen: brandveiligheid en hygiene 

De tweede groep voorwaarden van een vergunning betreft het gebouw en de inrichting. Deze 
voorwaarden worden opgesteld met behulp van of onder verwijzing naar het Bouwbesluit, het 
Arbo-besluit, de Drank- en Horeca Wet en de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. 
Hierbij kan men denken aan de grootte van de werkruimten en de vitrines, de inrichting van 
het bargedeelte, de lcwaliteit van het sanitair en de voorschriften van brandveiligheid. 
Het is nog niet duidelijk welke instantie(s) de controle op de arbeidsomstandigheden (deels 
horend bij de inrichtingseisen, deels bij de arbeidsvoorwaarden) in de toekomst zal uitvoeren. 
Het onderwerp zweeft als het ware tussen Bouw en Woningtoezicht, de Arbeidsinspectie en 
de GGD. Hier wordt op landelijk niveau nog over overlegd. 

5.2.4 Bedrijfsvoering 

De derde groep voorwaarden heeft als onderwerp de bedrijfsvoering. Het belangrijkste doel 
hiervan is om te waarborgen dat de prostituees volledig vrij zijn in hun werk. Zij moeten te 
alien tijde een klant of een bepaalde seksuele dienst kunnen weigeren en mogen niet worden 
verplicht met een klant alcohol te nuttigen of onveilige seks te bedrijven. Verder wordt 
geregeld dat exploitanten met criminele antecedenten kunnen worden geweerd. 
Burgemeesters kunnen in het vervolg voordat zij een exploitatievergunning verlenen bij het 
Openbaar Ministerie navragen of de aanvrager gedurende de laatste vijfjaar niet is 
veroordeeld voor een aantal (in artikel 3.2.2 van de conceptverordening genoemde) delicten. 
Enkel gemeenten gaat dit niet ver genoeg. Zij zouden gebruik willen gaan maken van de 
mogelijkheid die de Wet "bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur"(Bibob) gaat bieden: namelijk mogelijk maken om naar aanleiding van de aanvraag 
van een vergunning te gaan onderzoeken hoe het bedrijf gefinancierd is. Dat zou een middel 
kunnen worden om exploitanten uit de criminele sfeer te weren. De gemeente Amsterdam 
heeft als eerste aangekondigd hiervan een actief gebruik te willen maken. 

5.3 De gemeentelijke organisatie 

In het gemeentelijk apparaat zijn het doorgaans ambtenaren van de afdeling `openbare orde en 
veiligheid' en de politie die het prostitutiebeleid voorbereiden. In de grote steden in 
Nederland bestaan al jarenlang werkgroepen en speciale ambtenaren die tot taak hebben niet 
alleen reactief op te treden, maar ook binnen de mogelijkheden van het gedoogregiem sturend 
op te treden. Vooruitlopend op de wetswijziging zijn de werkgroepen uitgebreid tot een 
overleg waarin de gemeentelijke regelgeving wordt voorbereid. Daarin zitten tenminste naast 
de ambtenaren algemene of juridische zaken: 
1. de afdelingen Ruimtelijke Ordening en Bouw- en Woningtoezicht, 
2. de dienst van de politie die daarvoor in aanmerking komt (jeugd en zedenpolitie, 
basiseenheid, recherche of team mensenhandel) en 
3. de sociaal verpleegkundige van de GGD die belast is met voorlichting over soa preventie. 
Deze kerngroep bereidt de plaatselijke invulling van het nieuwe prostitutiebeleid voor. 
De meest genoemde doelstellingen zijn: overlast bestrijden, de omvang bevriezen (door 
maxima per prostitutievorm benoemen), criminaliteit bestrijden, positieverbetering van 
prostituees door hulpverlening in te schakelen. 
Afhankelijk van de lokale situatie worden als medestanders of adviseurs ook 
vertegenwoordigers van de brandweer, het openbaar ministerie, (drugs)hulpverlening, 
belastingdienst en kinderbescherming uitgenodigd een aandeel te leveren. Vaak worden ook 
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externe deslcundigen geraadpleegd en een enkele keer (vertegenwoordigsters van) prostituees. 
De kennis over de stand van zaken is bij de politie en de GGD doorgaans het grootst, dankzij 
hun jarenlange veldervaring. 
De belangrijkste taak van de GGD is om seksueel overdraagbare aandoeningen op te sporen 
en hierover voorlichting te geven. Dit betekent regelmatig bezoek aan prostitutiebedrijven en 
het geven van adviezen op basis van landelijke richtlijnen. Hierbij kan de GGD gebruik 
maken van materiaal dat door de Stichting Soa-bestrijding wordt geleverd. Grotere GGD-
vestigingen hebben ook een speciaal aanbod voor soa-controle. Dit gebeurt op vrijwillige 
basis en dat zal in de toekomst ook zo blijven. 
Binnen de wereld van de basisgezondheidszorg is geen overeenstemming over de vraag of zij 
ook een controlerende rol moet gaan spelen in een nieuw bestel. Het gaat om de controle op 
technische hygiene van de bedrijven, bijvoorbeeld het controleren op bacterien in het sauna-
gedeelte. De meningen zijn sterk verdeeld: aan de ene kant is de traditionele opvatting dat de 
GGD principieel geen controletaken moet uitvoeren omdat hierdoor de toegankelijkheid van 
de bedrijven in het gevaar kan komen. Aan de andere kant zijn er GGD-en die een 
totaalpalcket willen maken met daarin controle op de technisch-hygienische zorg, het 
verzorgen van soa-preventie, surveillances en het aanbieden van screening op soa's via een 
abonnement. 35  

In grote gemeenten en regio's waar met de gemeenteraad overeenstemming is bereilct over het 
nieuwe beleid wordt de verdere detaillering ter hand genomen. De vergunningsvoorwaarden 
van bijvoorbeeld de bedrijfsvoering worden clan uitgewerIct. Het gaat hier om zaken als de 
aanwezigheidsplicht van exploitant of beheerder, de sluitingstijden en het wel of niet gedogen 
van slapen op de werkplek. Dit geldt ook voor de uitvoering van een klachtenregeling voor 
met name omwonenden en de toepassing van bezwaarschriftenprocedures voor exploitanten 
die een vergunning wordt geweigerd 36. Er zullen ook per gemeente sancties worden 
vastgesteld, bijvoorbeeld een waarschuwing na de eerste overtreding, vervolgens tijdelijke 
sluiting en een boete na een tweede overtreding en uiteindelijk sluiting voor onbepaalde tijd 
na een derde overtreding. Dergelijke sancties zullen worden opgelegd in het geval van het 
laten werken door personen die geen toestemming hebben om in Nederland arbeid te mogen 
verrichten. Ook kunnen deze sancties worden opgelegd wanneer anderszins de voorschriften 
uit de vergunning worden geschonden. Wanneer minderjarigen worden aangetroffen of de 
openbare orde wordt aangetast (bijvoorbeeld druggebruik of overlast) is onmiddellijke 
sluiting mogelijk. Ook worden in sommige gemeentelijke conceptnota's flankerende 
maatregelen voor raamprostitutie genoemd, *oorbeeld: voorlichting naar de bevolking, de 
aanpak van drughandel op straat, het ophangen van camera's in straten met raamprostitutie en 
het frequent opruimen van afval. 

5.4 De gesprekspartners uit de branche 

Danlczij de jarenlange relatieve tolerantie van overheid en publieke opinie tegenover de 
seksindustrie hebben de verhuurders van ramen en de eigenaren van seksclubs, prive huizen 
en escortbedrijven tot nu toe hun onderneming kunnen opbouwen in een juridisch vacutim, 
zonder regels van buitenaf. Zij waren eigen baas met slechts minimale controle door de 
overheid. De eigenaren konden dus volledig naar eigen goeddunken hun bedrijf inrichten. De 
afgelopen jaren is een groot aantal van hen echter langzaam gewend geraakt aan regels en 
voorschriften, zoals die van Bouw en Woningtoezicht en aan de toenemende belangstelling 

35  Nota Prostitutiebeleid GGD-en Noord Limburg, 24 september 1999 
Projectgroep prostitutiebeleid gemeente Groningen, 3 juni 1999 
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van de belastingsdienst. Zij beschouwen daardoor hun activiteiten steeds meer als onderdeel 
van een reguliere economische bedrijfstak en zien zichzelf als normale ondememers. 

Een bewijs daarvan is het bestaan van twee verenigingen van clubhouders en een van 
raamverhuurders. Er was behoefte ontstaan om de overheid gezamenlijk tegemoet te treden. 
Bovendien werkt de interne uitwisseling van informatie als een vorm van 
deslcundigheidsbevordering. De Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (V.E.R.) 
vertegenwoordigt de besloten seksinrichtingen, een select aantal behartigt haar belangen 
onder de naam Excellent Groep. In haast elke gemeente met raamprostitutie hebben de 
verhuurders van de panden zich in een Samenwerkend Overleg Raamprostitutie verenigd, die 
op haar beurt wordt overkoepeld door een landelijke structuur. Deze organisaties treden op 
lokaal en nationaal niveau op als vertegenwoordiger van de ondernemers. 
Reeds langer, sinds 1985, is de Stichting De Rode Draad de organisatie van prostituees die 
ijvert voor emancipatie, met name op het terrein van de zelfstandige beroepsuitoefening. Het 
uitgangspunt van deze stichting is dat prostitutie werk is. Overigens zijn prostituees in het 
proces tot legalisering van de bedrijven nauwelijks gesprekspartner bij de landelijke of lokale 
overheid. De oorzaak hiervan is het gebrek aan organisatiegraad, slechts in een klein aantal 
gemeenten hebben vrouwen zich opgeworpen als belangenvertegenwoordigsters. Maar vooral 
ook dat met hen over de vergunning voor de bedrijven geen directe zaken te doen zijn. 
Daarvoor wenden de gemeenten zich tot de exploitanten. 

5.5 De ontmoeting van overheid en branche 

Slechts enkele gemeenten zijn zo ver dat ze al bezig zijn met communicatie van hun plannen 
naar de potentiele vergunninghouders. Deze vergunninghouders zijn overigens wel dank zij 
hun organisaties redelijk op de hoogte en dermate overtuigd van hun belang dat ze op 
uitnodigingen van gemeenten ingaan. Voor prostituees is dat anders; zowel de buitenlandse 
als de Nederlandse prostituees vinden de weg naar de gemeente niet. De Stichting De Rode 
Draad zou graag regionale afdelingen willen bemensen om prostituees te organiseren, maar 
krijgt tot nu toe hierimor geen subsidie van lokale overheden. 
Vanuit de organisaties van exploitanten wordt verwacht dat de nieuwe regelgeving een 
("koude") sanering zal veroorzaken. Een deel van de exploitanten zal er om verschillende 
redenen van afzien om een vergurming aan te vragen. Dit kan door sommige mensen opgevat 
worden als het niet willen of kunnen voldoen aan de vergunningsvoorwaarden. Hierbij kan 
gedacht worden aan exploitanten die de vereiste investeringen niet kunnen opbrengen of die 
zich niet willen schikken onder een gemeentelijk toezicht. 

5.5.1 Regionale aanpak 

In Noord en Midden Limburg bevinden zich louter seksclubs en escort bedrijven. In 1997 is 
hier op initiatief van de gemeente Bergen gestart met beleid dat wordt gecoordineerd door het 
Regionale College37 . Dit College bestaat uit de burgemeesters en de hoofdofficier van justitie 
van de politieregio en is belast met het bestuur van het politiekorps in de betreffende regio. De 
burgemeester die fungeert als korpsbeheerder voert het beheer van de politie, hij legt 
verantwoording af aan het College. 
In Limburg is er voor gekozen om de bestuurlijke zaken op hetzelfde niveau af te stemmen als 
het politieel beleid. Er kunnen echter geen formele besluiten worden genomen over het lokale 
prostitutiebeleid; dat wordt op gemeente niveau vastgesteld. Nadat een gezamenlijke nota, 

37  Nota Prostitutiebeleid Limburg Noord, 23 september 1996 
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opgesteld door een werkgroep, is vastgesteld, is deze in het noorden en midden van Limburg 
in alle gemeenteraden bekrachtigd. Met behulp van een extern adviesbureau is een 
stappenplan opgezet dat in de daaropvolgende twee jaren is uitgevoerd. Elke gemeente waar 
prostitutie was gevestigd besloot deze bedrijven bij de eerstkomende wijziging van het 
bestemmingsplan op te nemen. Ambtenaren van Bouw en Woningtoezicht, en 
vertegenwoordigers van de brandweer en de GGD hebben de bedrijven bezocht en na 
inspectie een lijst opgesteld van vooral bouwIcundige wijzigingen die moesten worden 
aangebracht. De exploitanten werd meer dan een jaar de tijd gegeven de gewenste 
veranderingen door te voeren, met als belofte dat een vergunning na de wetwijziging zou 
worden afgegeven. 
In het najaar van 1999 is de conceptverordening gereedgekomen. Een opvallend detail is dat 
precies op het moment dat de gemeenten de eerste contacten met de exploitanten opnam, de 
regiopolitie onafhankelijk hiervan besloot intensief en systematisch te gaan controleren op de 
aanwezigheid van prostituees zonder geldige verblijfsvergunning. De verschillende 
benadering en achtergrond van de respectievelijke acties van de gemeente en die van de 
politie leverden in eerste instantie grote verwarring op. De overheid gaf in de ogen van de 
exploitanten tegenstrijdige signalen al De gemeente probeerde een zakelijke contact te 
beginnen ter voorbereiding van het proces van normalisering van de bedrijven. De 
vreemdelingendienst van de politie startte een campagne met invallen ter bestrijding van 
illegaal te werk stellen. Slechts danlczij regelmatige bezoeken en veel uitleg zijn de 
gemeenten en de politie er na verloop van tijd erin geslaagd de verschillen aan te geven tussen 
de initiatieven van de gemeente en de controles door de politie. 

In veel andere regio's fungeert de politie (mede) als initiatiefnemer en drager van regionaal 
afgestemd beleid. Het liefst zien zij regionaal bestuurlijk beleid met dezelfde 
vergunningvoorwaarden en dezelfde wijze van handhaving. Immers, de politie speelt in de 
handhaving een belangrijke rol. Wanneer zij medestanders vinden bij het bestuur komen 
inderdaad regionale werkgroepen tot stand. Het is moeilijk de doorslaggevende factor 
hiervoor te vinden, maar waarschijnlijk is de persoonlijke inzet van sleutelpersonen heel 
belangrijk. InmiddeE worden steeds meer gemeenten zich bewust van de noodzaak om een 
formeel beleid te gaan ontwikkelen.Een aantal van hen is er inderdaad voorstander van om dat 
in regionaal verband te gaan doen, zo blijkt uit berichten in de pers. Opvallend is dat in 
grensgebieden de bestuurlijke samenwerking het duidelijkst vorm krijgt via het Regionale 
College. 
Naast de twee politieregio's in Limburg is Twente hiervan een goed voorbeeld. Regionale 
afstemming wordt zeer positief beoordeeld. Voordelen hiervan zijn 38  
1. onderlinge steun en uitwisseling, 
2. een grotere beheersbaarheid door het hanteren van gelijke criteria, 
3. het toepassen van gelijke handhaving, 
4. de samenwerking tussen de diensten die bij het beleid betrokken zijn, zoals de politie, het 
Openbaar Ministerie en de GGD. 
In Twente denkt men sterker bij de rechter te staan wanneer bijvoorbeeld een vergunning 
wordt afgewezen onder verwijzing naar het regionale beleid. Raamprostitutie en tippelen 
zullen worden geweerd. Aan beperking van de overlast en het dienen van de volksgezondheid 
wordt prioriteit gegeven. Bestaande bedrijven zullen ook langs planologische weg worden 
gelegaliseerd. Arbeidsomstandigheden wil men regelen in samenwerking met de 
arbeidsinspectie en in overleg met de Stichting de Rode Draad. 

33  Regionaal Prostitutiebeleid Twente, Politic Twente (red), april 2000 
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Namens de gezamenlijke arbeidsinspectie is de hoofdinspecteur in de regio noordwest 
Amsterdam tot bedrijfstakcoordinator benoemd. De arbeidsinspectie heeft aangekondigd geen 
eigen initiatieven te zullen nemen, maar te reageren op ontwikkelingen en op verzoeken van 
anderen. 
Een van de doelstellingen in Twente en Limburg is om te komen tot een regionaal 
vestigingsbeleid, waardoor men op regionaal niveau sommige gemeenten (waar nu geen 
prostitutie is) kan vrijwaren van seksinrichtingen. Dit wordt een regionaal maximumbeleid 
genoemd. Hiermee wil men tegemoet komen aan de wens van de gemeenten met geen of 
weinig prostitutie om een nulbeleid in te voeren. Hoewel dit door de minister van Justitie 
uitdrukkelijk is uitgesloten hopen veel gemeenten toch dit langs de een of andere weg 
geregeld te krijgen. Uiteindelijk is het aan de rechter om te beoordelen of zij dit lcunnen doen. 
Een alternatief is om een zeer restrictief beleid te voeren, dat wil zeggen de voorwaarden voor 
vestiging zo moeilijk maken dat er praktisch niet aan voldaan kan worden. 

5.6 Handhaving 

De politie is betrokken bij het bestuurlijke traject van het beleid via het toezicht op de 
naleving van de vergunningvoorwaarden, of zoals tot oktober 2000 de gedoogvoorwaarden. 
Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor het opsporen van strafbare feiten. Vanwege de 
toegenomen prioriteit van bestrijding van criminaliteit en mensenhandel vindt er op een grote 
herorientering plaats, zie verder hoofdstuk 6.. Maar ook op het bestuurlijk terrein heeft de 
legalisering van de prostitutiebedrijven een herdefiniering van taken tot gevolg. Tijdens het 
gedoogbewind werd het prostitutiebeleid in de driehoek van burgemeester, hoofdcommissaris 
van politie en hoofdofficier van justitie vastgesteld. Vaak werd de politie gemandateerd de 
algemene lijn in de praktijk te vertalen. In het optreden van de politie kunnen we grote 
verschillen constateren. Zedencontroles en regelmatig toezicht op de naleving van de 
gedoogvoorwaarden worden niet overal op dezelfde wijze uitgevoerd. Tegenwoordig gebeurt 
dat wel steeds meer in het kader van vreemdelingentoezicht, in combinatie met de controle op 
het laten werken door illegalen en van opsporing van mensenhandel. Het is ook nog steeds per 
regio anders georganiseerd. De uitvoering is in handen van een basiseenheid of de jeugd- en 
zedenpolitie, de recherche of een speciaal team mensenhandel. 

De regio Twente geeft een beschrijving van wijze waarop zij de regulering en de controle ter 
hand wil nemen. Volgens de planning zal de gemeentelijke overheid de centrale rol spelen bij 
de handhaving van het nieuwe beleid. Zij zal haar controles af kunnen stemmen met het 
multidisciplinaire team van de politie, dat speciaal ter bestrijding van mensenhandel wordt 
opgericht. Het team bestaat uit politiemensen van de afdelingen Jeugd- en Zedenzaken, 
Vreemdelingenzaken en Justitiele Zaken, die frequente controles uitvoeren. In de toekomst zal 
het bijvoorbeeld in Twente mogelijk zijn dat ook controles uitgevoerd worden door Regionale 
Interdisciplinaire Fraudeteams (RIF's), onder meer bestaande uit de arbeidsinspectie, de 
belastingdienst en de sociale recherche. 
Een aparte afdeling van de GGD controleert de hygiene. Een regionale regiegroep, onder 
voorzitterschap van een burgemeester zal de grote beleidslijnen uitzetten. Elke gemeente stelt 
een vast aanspreekpersoon aan, plus in de grote gemeenten een kerngroep, bestaande uit de 
afdelingen bouwdienst, GGD, brandweer en bijzondere wetten. 
Zij zullen bij het wijzigen van de inrichting de volgende zaken behandelen: 
- het handelen in strijd met gedragseisen en met het sluitingsuur, 
- de afwezigheid van exploitant of beheerder of het ontbreken van toezicht door exploitant, 
- schijnbeheer, 
- het werken door illegale prostituees, 
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- overlast, 
- strijd met vergunningvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, veiligheid en criminaliteit, 
- het wonen in het bedrif. 
De kerngroep zorgt er ook voor dat het overheidsingrijpen op elkaar wordt afgestemd. 

Prostitutie is niet zo maar een willekeurig beleidsterrein. Binnen een gemeente is er vaak 
onwennigheid over hoe men zich een houding moet geven met betrekking tot het thema 
prostitutie, niet zozeer bij ambtenaren, als wel bij het college van B & W en de 
gemeenteraad. Men is erg huiverig om rechten te geven aan exploitanten en daarmee deze 
sector officieel te erkennen. Bovendien bestaat er wantrouwen om zaken te moeten doen met 
mensen die misschien te dicht bij het criminele milieu staan. Hoe leg je contact met deze 
ondememers zonder zelf in de problemen te komen, of anders gezegd besmet te raken? Deze 
aarzeling zorgt vaak voor vertraging in de besluitvorming. 

De ontwikkeling en uitvoering van prostitutiebeleid laten goed zien dat de Nederlandse 
overheid geen hierarchische organisatie is. Buitenstaanders zijn bier vaak verbaasd over, 
bijvoorbeeld exploitanten die merken dat "de" overheid niet een eenduidig beleid voert. Er 
zijn ook verschillen op geografisch gebied: in de ene gemeente mag iets wel of wordt soepel 
toezicht gehouden, terwijl in een andere gemeente streng wordt opgetreden. Dit geldt ook 
voor meer overheidsdiensten. Het beleid in de ene regio kan sterk verschillen of zelfs haaks 
staan op dat in een andere regio. Onduidelijkheid bestaat ook over wie waar verantwoordelijk 
voor is. Hierbij komt nog de persoonlijke inkleuring van de individuele ambtenaar, dat bij het 
thema prostitutie waarschijnlijk een belangrijker rol speelt dan bij andere terreinen. Dit heefi 
tot gevolg dat exploitanten die dit ervaren niet alleen in verwarring raken en zich verongelijkt 
voelen maar ook denken dat zij persoonlijk benadeeld worden. Zij reageren dan door tegen te 
stribbelen of verschillende overheidsdiensten tegen elkaar uit te spelen. 
We verwachten dat de toepassing van het Handboek Lokaal Prostitutiebeleid een positieve 
wending teweeg zal brengen. De regering wenst coOrdinatie en afstemming tussen de 
betrolcken overheidssectoren. Het bereiken daarvan hangt echter voor een groot deel ook af 
van de bereidheid tot samenwerlcing van de betrolcken overheidsinstanties. Zij zijn immers 
voor een belangrijk deel autonoom in de wijze waarop zij hun beleidsterrein invullen en de 
prioriteiten die zij daarbij stellen. 
Een organisatorisch probleem van meer technische aard is dat de bestuurlijke eenheden steeds 
een ander geografisch terrein beslaan: gemeente, politieregio, brandweerregio, GGD regio, 
belastinginspectie. 

Met de handhaving van geintegreerd nieuw beleid is uiteraard nog nauwelijks ervaring 
opgedaan. In Amsterdam hebben verschillende overheidsdiensten onder leiding van de 
zogenaamde Wallenmanager op gecoordineerde wijze opgetreden in het 
raamprostitutiegebied, om georganiseerde criminaliteit te bestrijden 39 . In de steden en regio's 
waar het toekomstige beleid wordt geformuleerd of waaraan de laatste hand wordt gelegd is 
nog geen aanvang gemaakt met gentegreerde handhaving. De diverse instanties werken 
autonoom. De politie controleert op strafbare feiten en illegaal werken. In een aantal 
gemeenten controleert de afdeling Bouw- en Woningtoezicht en de brandweer op 
bouwicundige gebreken en ander gevaar. De GGD-en bezoeken prostitutiebedrijven in het 
kader van gezondheidsvoorlichting. 
Sommige betrokkenen twijfelen of het mogelijk is strafbare en bestuurlijke maatregelen 
naadloos op elkaar te laten aansluiten. Er wordt gesteld dat wanneer iemand veroordeeld is 

39 	 4, zie De bestuurlijke aanpalc van de (georganiseerde) criminaliteit in Amsterdam". 
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(voor bijvoorbeeld overlast, geweld of illegaal werken in een bedrijf) het nog niet 
vanzelfsprekend is dat een bestuursrechter het sluiten van het bedrijf zal sanctioneren. De 
rechter kijkt namelijk ook naar het economische belang van het bedrijf. Ms het 
gemeentebestuur niet aannemelijk maakt dat er al langer wat mis is en dat er grote kans is op 
herhaling, is het voorgekomen dat de sluiting wordt opgegeven. In enkele gemeenten wordt 
geklaagd dat het bestuur niet snel genoeg is met het sluiten van panden. 

5.7 Fasering 

Samenvattend kan gesteld worden dat gemeentebesturen die zich in 1999 voorbereiden op het 
nieuwe beleid drie belangrijke stappen doorlopen. Ten eerste kan de gemeenteraad in een 
gemeentelijke beleidsnota met de intenties en de plannen instemmen. Hierin wordt ook de 
gewenste omvang van de prostitutie beschreven. De meeste gemeenten in Nederland hebben 
deze stap nog niet gezet. Het grootste deel hiervan omdat zij geen prostitutiebedrijvigheid 
hebben. Een belangrijk deel laat de prostitutie en het regelen over aan een grote gemeente in 
de buurt die ook in andere gevallen een regiofunctie vervult 40 . 
De gemeenten die zich wel op de wetswijziging voorbereiden starten met een beleidsnota 
waarin de aard en omvang van de prostitutie wordt beschreven, de problemen worden 
gesignaleerd en de doelstellingen van het nieuwe beleid worden opgesomd. Praktisch alle 
gemeenten nemen daama de modelverordening van de VNG ter hand en schrijven op basis 
daarvan hun vergunning op de seksinrichtingen. De verantwoordelijkheden worden over de 
respectievelijke diensten verdeeld en een tijdspad voor de invoering wordt opgesteld. Ten 
slotte wordt een handhavingplan gemaalct zoals Leeuwarden inmiddels gedaan heeft. 41  De 
kern wordt gevormd door de driehoek van burgemeester, hoofdcommissaris van politie en 
hoofdofficier van justitie), aangevuld met afdelingen Bouwen en Wonen, stadsontwilckeling 
(bestemmingsplan; inrichtingseisen), Milieu,Volksgezondheid en de brandweer. In de plannen 
voor die gemeente is ook aandacht voor mogelijke corruptiegevoeligheid. Een manier om hier 
het hoofd aan te bieden is het scheiden van vergunningverleners en toezichthouders. 
Het Handboek Lokaal Prostitutiebeleid raadt aan om in de APV-verordening toezichthouders 
te benoemen voor de verschillende onderdelen van de vergunning. Dat geeft de mogelijkheid 
binnen te treden, liefst in groepsverband, door een vast team van politie en de anderen. 
Wanneer strafbare feiten worden geconstateerd moet de opsporing wel worden gedaan door 
degene die hiertoe bevoegd is. Om corruptie en andere ongewenste situaties te voorkomen 
wordt aangeraden de gedragscode uit het handboek bij de controles toe te passen. 
De Arbeidsinspectie heeft aangekondigd dat zij niet actief zal optreden. Zij zal alleen na 
klachten van anderen in actie zal komen. 

5.8 Thuiswerk 

Een ander voorbeeld op het terrein van de grenzen van nieuw beleid zijn de thuiswerksters. 
De definitie ervan was tot voor kort niet helder. In het door het ministerie van Justitie 
voorgestelde beleid worden thuiswerkster gedefinieerd als prostituees die in hun eigen woning 
seksuele diensten leveren, men zou kunnen zeggen "in hun eigen bed". De reden hiervoor is 
dat de overheid niet te ver moet ingrijpen in de prive-sfeer. Het 'evert wel een bewijsprobleem 
op wanner de gemeente wil bewijzen dat het een bedrijf is. Het is omslachtig en tijdrovend 
om vast te stellen of degene die kennelijk als prostituee werkt ook de bewoonster is. Ms zij 

Een ambtenaar van zo'n grote stad meent dat deze gemeenten juist niet over prostitutie willen praten uit angst 
het daarmee als het ware aan te trekken. Hij heeft de indruk dat nog veel gemeentebesturen denken dat op 
landelijk niveau een nuloptie zal worden uitgedokterd. 
41  Prostitutiebeleid gemeente Leeuwarden, Toezicht opsporing en handhaving, okt. 1999 
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bijvoorbeeld een vriendin af en toe laat werken zou het als prive-huis een vergunning nodig 
hebben. Voortdurende alertheid van de politie blijkt daarom noodzakelijk, vooral in de 
beginperiode van het nieuwe beleid. Er wordt niet langer van thuiswerk gesproken als de 
prostitutie een bedrijfsmatig karakter krijgt, vaak is adverteren of een andere vorm van 
reclame hiervoor een indicatie. 

5.9 Straatprostitutie in tippelzones 

Straatprostitutie en de regulering ervan door de lokale overheid vallen buiten de directe 
werking van de wetswijziging. Prostituees op straat werken niet in dienstverband en huren 
geen werkruimten. Maar straatprostitutie is, anders dan men op het eerste gezicht zou 
verwachten, reeds door de gemeentelijke overheid meet georganiseerd dan welke andere 
vorm van prostitutie ook. Dit is gebeurd nadat in de binnensteden van Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag, Groningen, Arnhem, Nijmegen, Utrecht en Heerlen de overlast voor woonbuurten 
van met name tippelende drugsverslaafde vrouwen onaanvaardbaar groat werd. Sinds het 
begin van de jaren tachtig zijn steeds meer steden ertoe overgegaan deze vorm te concentreren 
op een locatie waar een evenwicht kan warden gevonden tussen een zo gering mogelijke 
overlast van en voor omwonenden aan de ene kant en een zo groot mogelijke veiligheid voor 
prostituees aan de andere kant. Daarbij moet de bereikbaarheid voor klanten niet uit het oog 
worden verloren. In de loop der jaren zien we een toenemende stroomlijning van deze 
tippelzones: er worden huiskamers en afwerkplaatsen aan toe gevoegd. De tendens gaat 
duidelijk richting uniformiteit en het steeds verder buiten het centrum en buiten woonwijken 
plaatsen van een zone. Dit zal uiteindelijk misschien oak gebeuren in de enige gemeente waar 
nog geen officiele tippelzone functioneert, namelijk Heerlen. Tippelzones zijn voor een deel 
uitwijkplaatsen voor vrouwen die in andere vormen niet terechtkunnen, zoals verslaafden, 
transseksuelen, illegale Oost-Europese vrouwen en een enkele keer rninderjarigen. De straat 
blijkt een graadmeter voor het toegenomen toezicht in andere delen van de prostitutie. 
Hoewel door wijziging van omstandigheden (zoals de komst van andere nationaliteiten en 
andere groepen prostituees) de straatprostitutie over een langere periode nooit een stabiel 
beeld laat zien, zijn politiemensen en gemeentelijke ambtenaren redelijk tevreden over de 
mate van controle. Vanuit het oogpunt van openbare orde is de aanwijzing van tippelzones 
een effectieve manier am straatprostitutie onder controle te brengen. 
Een punt van zorg, die bijvoorbeeld in Amsterdam geuit wordt, is de toename van 
mindedarigen. In deze stad zou de politie graag een effectief instrument hebben am de 
identiteit te mogen controleren om minderjarige meisjes van de zone te verwijderen. Nu kan 
pas naar identiteit warden gevraagd nadat er een andere reden tot ingrijpen, zoals een 
strafbaar feit, geconstateerd is. Overigens warden minderjarigen die in de prostitutie warden 
aangetroffen aan hulpverlening en de Raad voor de Kinderbescherming overgedragen. 
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Hoofdstuk 6 IllegaWelt en mensenhandel 

Dit hoofdstuk gaat in op twee van de meest gecompliceerde aspecten in de hedendaagse 
prostitutie: illegaliteit en mensenhandel. Ze worden in samenhang behandeld, omdat ze in 
samenhang voorkomen. 

De term vrouwenhandel die tot het begin van de jaren 80 slechts een historisch begrip was, is 
sinds die tijd weer hoogst actueel. Telkens duikt de vraag weer op hoe de positie van een 
prostituee van buiten de Europese Unie moet worden gedefinieerd: als slachtoffer van 
mensenhandel of als economische migrant? Het antwoord op deze vraag is beslissend voor het 
soon actie die de overheid hierop onderneemt: in het ene geval vervolging van de handelaar 
gekoppeld aan hulp en opvang voor de vrouw, in het andere geval uitwijzing van de prostituee 
als illegale vreemdeling. Het is tijdrovend de bewijsvoering in het geval van dwang of 
misleiding rond te lcrijgen en het is niet eenvoudig mensen zonder geldige papieren na 
uitzetting buiten de open grenzen van Nederland te houden. 

Ook illegaliteit is een complex probleem. Het maakt dat mensen een zvvakke positie innemen 
in de samenleving en dus makkelijker slachtoffer worden van economische uitbuiting of van 
mensenhandel. Vreemdelingen die door middel van mensenhandel op een illegale manier naar 
Nederland worden gebracht, kunnen uit vrees voor uitzetting en onbekendheid met de 
samenleving besluiten geen stappen te ondernemen om uit hun dwangpositie te geraken. 
Er is dus een relatie tussen illegaliteit en mensenhandel. Veel van de buitenlandse prostituees 
in Nederland hebben geen verblijfstitel; zij verblijven en werken hier illegaal. Een onbekend 
aantal van hen is ook slachtoffer van mensenhandel. Het komt echter ook voor dat legaal 
verblijvende of Nederlandse vrouwen slachtoffer worden van handel. Hoewel er dus een 
verband bestaat tussen illegaliteit en mensenhandel, is er geen sprake van een een-op-een 
relatie. 

Wanneer is sprake van mensenhandel ? 
Bij het probleem van- mensenhandel speelt een complicerende factor mee: of er sprake is van 
mensenhandel, valt niet altijd eenduidig vast te stellen. De beantwoording van de vraag of de 
meeste illegale vrouwen verhandeld zijn hangt bijvoorbeeld af van de beoordeling van de 
omstandigheden waaronder ze naar West Europa zijn gekomen en waaronder ze in de 
prostitutie werken. Bij de beoordeling van een individueel geval kunnen de betrokkene, de 
hulpverlening en de politie ieder tot andere conclusies komen. Bovendien kan iemand 
vrijwillig naar Nederland zijn gekomen om in de prostitutie te werken, maar na aankomst 
onder dermate slechte omstandigheden verkeren dat ze daarom als slachtoffer in aanmerking 
voor steun en hulp komt42 . 
Kortom, het is zeker niet eenvoudig te beoordelen wanneer in een concreet geval sprake is 
van mensenhandel. In de "Aanwijzing aanpak van mensenhandel en andere vormen van 
uitbuiting in de prostitutie" 43  van het College van Procureurs Generaal is een bijlage 
opgenomen met signalen die erop kunnen duiden dat iemand inderdaad slachtoffer is van 
mensenhandel. Deze signalen kunnen goed worden samengevat met de omschrijving die 
algemeen gebruikt wordt: er is sprake van mensenhandel als iemand onvrijwillig over de 

42  In het huidige artikel 250ter van het Wetboek van Strafrecht (bij deze nulmeting gaan we uit van de huidige 
wetgeving) is voor de strafbaarstelling overigens irrelevant of degene die over de grens wordt gebracht hiermee 
heeft ingestemd of niet. In de praktijk wordt echter alleen vervolging ingezet indien er sprake is geweest van 
dwang. 
43  Zie Handboek Lokaal Prostitutiebeleid 
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grens is gebracht en zich niet bevindt in een positie die vergelijkbaar is met die van een 
mondige Nederlandse prostituee. 
Ondanks de lijst met signalen die gebruikt kan worden bij de beoordeling, blijven er gevallen 
over waar interpretatieverschillen kunnen optreden tussen bijvoorbeeld hulpverleners en 
politie, over de grens tussen slachtofferschap aan de ene kant en migreren of `economisch 
vluchten' aan de andere kant. 
Er bestaat redelijke overeenstemming onder insiders dat het grootste deel van de buitenlandse 
vrouwen niet gedwongen in de prostitutie werkt, maar wel economisch uitgebuit wordt. 
Eventueel zoeken zij daarbij hulp wanneer ze Her onderuit willen komen, maar clan willen ze 
niet altijd ophouden met het werk als prostituee. 
In sonunige gevallen komt mensenhandel aan het licht doordat slachtoffers of getuigen 
aangifte doen. Het kan ook voorkomen dat de politie tijdens zedencontroles (systematische 
controles op de naleving van gedoogvoorwaarden voor de bedrijven) of controles in het kader 
van illegale tewerkstelling op gevallen van mensenhandel stuit. 

Vreemdelingen en arbeid: de regelgeving 
Wanneer mag iemand uit het buitenland in Nederland verblijven en werken, en wanneer is 
sprake van illegaliteit? We lcunnen de volgende categorieen mensen onderscheiden: 
- Mensen met een paspoort uit den van de landen van de Europese Unie: zij mogen te alien 

tijde in de Nederlandse prostitutie werken, zelfstandig of in loondienst. Dit geldt ook voor 
zijn vreemdelingen van buiten de EU die zijn vrijgesteld van de verplichting dat er een 
tewerkstellingsvergunning voor hen moet zijn verlcregen. Zij kunnen wel in de prostitutie 
werken. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om echtgenoten en partners van Nederlanders 
en van in Nederland gevestigde vreemdelingen die zelf van die verplichting zijn 
vrijgesteld. 

- Mensen uit de zogenoemde associatielanden van het voormalige Oostblok (Bolen, 
Tsjechie, Slowalcije, Hongarije, Roemenie, Bulgarije, Slovenie, Estland, Letland, 
Litouwen): de Europese Unie heeft met die landen overeenkomsten gesloten. Die houden 
onder meer in dat onderdanen uit deze landen die zich als zelfstandig ondememer willen 
vestigen in de EU en die aan de yoorwaarden hiervoor voldoen, Het minder gunstig 
mogen worden behandeld dart ondeidanen van de EU. De overeenkomsten zijn in eerste 
instantie van kracht tussen de gefioemcle staten. De vraag of de associatieovereenkomsten 
directe werking hebben, zodat onderdanen van genoemde landen zich er zelf op lcunnen 
beroepen is door de Nederlandse rechter voorgelegd aan het Hof van de Europese 
Gemeenschap in Luxemburg. Pas na de uitspraak van dit hof zal hi] zijn oordeel vellen. 

Diegenen die niet n de twee hierboven beschreven categorieen vallen kunnen niet legaal in de 
Nederlandse prostitutie werken. Voor hen staan vooralsnog geen regelingen open. 
Ms een buitenlandse prostituee zich in Nederland wil vestigen, gelden de algemene 
voorwaarden die gelden voor het zich vestigen als zelfstandig ondememer. Deze voorwaarden 
zijn geformuleerd door de minister van EZ. Ms aan al deze voorwaarden is voldaan, staat in 
beginsel de mogelijkheid open om een vergunning te krijgen tot verblijf voor het verrichten 
van arbeid als zelfstandige, ook in de prostitutie. 
Of iemand in dit kader een direct beroep kan doen op de hierboven genoemde 
associatieovereenkomsten, is overigens nog onder de rechter. Tot nog toe is onvoldoende 
aangetoond dat vrouwen die om een dergelijke vergunning verzochten ook daadwerkelijk 
konden worden aangemerkt als zelfstandig ondememer op grond van bedoelde criteria. En 
vrouwen die niet afkomstig zijn uit landen waarmee een associatieovereenkomst is gesloten, 
zullen moeten aantonen dat met hun bedrijfsactiviteit een wezenlijk Nederlands economisch 
belang is gediend. 
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Voor vreemdelingen van buiten de EU die in Nederland willen werken geldt in principe dat de 
werkgever hen alleen tewerk mag stellen als hij hiervoor een vergunning heeft verkregen op 
basis van de Wet arbeid vreemdelingen (WAY). Een dergelijke vergunning wordt niet 
verstrekt voor werlczaamheden in de prostitutie. 44  

In een aantal steden en regio's werken nog wel illegale prostituees vaak met toestemming van 
de politie in de zogenaamde vrije termijn. Dat is gedurende de tijd dat zij in ons land mogen 
verblijven, bijvoorbeeld de drie maanden van hun toeristenvisum. 
Maar in elk geval is de tendens duidelijk dat de houding van de Nederlandse overheid ten 
opzichte van Illegalen' in de Nederlandse prostitutie verandert. Langzaam maar zeker komt 
een eind aan het tijdperk waarin de Nederlandse overheid deze illegalen gedoogde. Die 
verandering heeft te maken met de bestrijding van mensenhandel, maar is ook geinspireerd 
door de politieke wens om illegaliteit in het algemeen niet langer te gedogen. Het wordt 
bovendien in de hand gewerkt door de nadering van een vergunningenstelsel. 

Uit welke landen zijn prostituees in Nederland ajkomstig? 
In de Nederlandse prostitutie werken, net als in andere Europese landen, vrouwen uit vrijwel 
alle werelddelen. Bijvoorbeeld Thaise vrouwen uit Zuidoost Azie, Colombiaanse en 
Dominicaanse vrouwen uit Latijns Amerika, vrouwen uit vele Oosf- en Midden-Europese 
landen, en vrouwen uit onder andere . het Afrikaanse Ghana en Nigeria. Uit Nigeria komen 
minderjarige meisjes als asielzoekster het land in om daarna - voor minstens een deel — in de 
prostitutie te verdwijnen, waarschijnlijk voomamelijk in het buitenland 45 . 
In sommige regio's treffen we een dominerende nationaliteit aan, zoals Braziliaanse vrouwen 
in Twente en Tsjechische vrouwen in Limburg Noord. Dit komt doordat de mensen die de 
overtocht regelen of een arbeidsplaats garanderen, uit die landen komen of daar contacten 
hebben. 
Dat het hier om buitenlandse prostituees gaat, betekent uiteraard niet dat zij alien illegaal 
werken. Zij kunnen vrijgesteld zijn van de plicht dat de werkgever een 
tewerkstellingsvergunning moet hebben, bijvoorbeeld in het geval dat de vrouw gehuwd is 
met een EU-onderdgan. 

6.1 	Buitenlandse vrouwen in de prostitutie, illegaliteit en mensenhandel: 
gegevens uit de enquetes 

Voordat we ingaan op de omvang van de illegaliteit en mensenhandel in de prostitutie in 
Nederland, schetsen we een beeld van het aantal buitenlandse vrouwen dat werkzaam is in de 
prostitutie en de herkomstlanden van deze vrouwen. 

Buitenlandse vrouwen in de prostitutie 
Zowel aan de gemeenten, de politieregio's als de GGD's is gevraagd naar het totaal aantal 
prostituees (per gemeente, politieregio, GGD-regio) uitgesplitst naar nationaliteit. Voor alle 
drie de ondervraagde groepen geldt echter dat zij weinig inzicht hebben in het aantal 
binnenlandse en buitenlandse prostituees. De respons op de desbetreffende vragen bleek laag. 

44 • ingevolge artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit bij artikel 8 van de WAV: een tewerkstellingsvergunning wordt 
geweigerd voor werkzaamheden geheel of gedeeltelijk bestaande in het verrichten van selcsuele handelingen 
meet derden of voor derden. 
45  Zie Oviawe in het rapport van Terre des Hommes 
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Ter indicatie worden hieronder de gegevens afkomstig van de politieregio's gepresenteerd; 
daar was de respons vrij hoog (bijna 60%). 

Tabel 6.A Prostituees naar land van herkomst op basis van schattingen van politieregio's 
(n=14) 

Land van herkomst 

Nederland 
Europese lithe 
Oost Europa 
Zuidoost Azle 
Latijns Amerika 
Afrika 
Overige landen 

Totaal 

totaal 

3677 37% 
1753 18% 
1499 15% 
854 8% 
1253 13% 
895 9% 

7 — 

9938 100% 

aantal prostituees 

minimum 

4 

1 

42 

maximum 

3200 
1600 
800 
800 
800 
800 

7 

gemiddeld 
per politieregio 

263 
125 
107 

61 
90 
64 

1 

Omdat de gegevens uit bovenstaande tabel gebaseerd zijn op ongeveer de helft van het aantal 
politieregio's, lcunnen op grond daarvan geen landelijke uitspraken worden gedaan. Wel is 
duidelijk dat de Nederlandse prostituees ten opzichte van de buitenlandse prostituees in de 
minderheid zijn. Dit komt overigens overeen met de inventarisatie van GG&GD Amsterdam 
en de Stichting Soa-bestrijding, waaruit ook naar voren komt dat eenderde van de prostituees 
Nederlands is. 

Illegahteit 
Om te kunnen bepalen in welke mate de opheffing van het bordeelverbod de illegaliteit in de 
prostitutie reduceert, moet allereerst de huidige omvang van illegaliteit in de prostitutie 
worden vastgesteld. 'Megakeit in de prostitutie' is een ruim begrip; we richten ons bier op de 
aanwezigheid van prostituees die geen vergunning hebben om in Nederland arbeid te 
verrichten ("illegale prostituees"). 

Zowel aan de politieregio's als aan de GGD-en is gevraagd naar het aantal en/of het aandeel 
van illegale prostituees binnen de politieregio of GGD-regio. Hierover bleek echter weinig 
bekend. Wat hiermee duidelijk is geworden, is dat er in Nederland nauwelijks inzicht bestaat 
de in de aantallen illegale prostituees die bier werlczaam zijn. 

Mensenhandel 
Onvrijwillige prostitutie is een breed begrip. In eerste instantie bepreken we ons bier tot eOn 
vorm van onvrijwillige prostitutie: mensenhandel. Aan de politieregio's is gevraagd naar het 
aantal mensenhandelzaken in 1998. De gegevens leveren het volgende beeld op: 



Tabel 6.B 	zaken mensenhandel in 1998 (totaalcijfers) 

Aantal aangiften 
Aantal onderzoeken 
Aantal verdachten 
Aantal slachtoffers 

84 	(n=16) 
52 	(n=16) 
88 	(n=15) 

129 	(n=15) 

Het totaal aantal aangiften, onderzoeken, verdachten en slachtoffers van mensenhandel moet 
uiteraard worden gerelateerd aan het aantal politieregio's waarop de antwoorden zijn 
gebaseerd. 
Een inventarisatie die plaatsvond in opdracht van de PBAM, de Politiele Beleids- en 
Adviesgroep Mensenhande1 46, kwam voor 1997 op een totaal van 66 operationele 
onderzoeken, gebaseerd op 21 politieregio's. Fliermee kan worden geconcludeerd dat zowel in 
1997 als in 1998 gemiddeld per politieregio drie onderzoeken naar mensenhandel zijn 
uitgevoerd. Maar daarbij moeten grote verschillen tussen de politieregio's onderling niet uit 
het oog worden verloren. 

Ter aanvulling worden hieronder cijfers van de Stichting Tegen Vrouwenhandel 
gepresenteerd. 

Tabel 6.0 	Aantal clienten Stichting Tegen Vrouwenhandel naar nationaliteit 

1995 1996 1997 1998 1999 

Centraal — en Oost Europa 	125 77 	117 	131 	121 
West-Europa 	 6 	10 	9 	13 	19 
Afrika 	 2 	13 	21 	35 	80 
Latijns Amerika 	• 
en Caribisch gebied 	 18 	5 	10 	24 	15 
Azie 	 5 	14 	14 	15 	26 
Midden-Oosten 	 2 	- 	- 	- 	3 
Onbekend 	 2 	2 	9 	- 	22 

Totaal 	 166 	122 	186 	199 286 

Hoe treedt de politie op tegen illegale buitenlandse prostituees? 
Tot voor kort kon men zeggen dat het grootste deel van de prostituees in Nederland van 
buitenlandse afkomst was en geen vergunning had om hier te werken. Zij werden op grote 
schaal gedoogd. Langzamerhand komt daar verandering in; er zijn de volgende verschillende 
situaties te onderscheiden. 

46  De PBAM is een landelijke werkgroep waarin alle regionale politiekorpsen, de divisie CRI, het Ministerie van 
Justitie en de Koninklijke Marechaussee zijn vertegenwoordigd. 
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a Geen optreden tegen mensenhandel 
Op enkele plaatsen wordt om verschillende redenen nauwelijks jets ondernomen 
omdat 
o er geen prioriteit aan wordt gegeven, 
o capaciteit ontbreekt of 
o er geen problemen worden geconstateerd. 

b. Gedogen 
In een aantal regio's wordt bewust een gedoogbeleid in stand gehouden, dat erop 
neerkomt dat wanneer buitenlandse vrouwen zich bij de vreemdelingendienst melden 
(doorgaans via bemiddeling van de exploitant) zij gedurende de termijn van bun 
(toeristen)visum of drie maanden 'in de vrije termijn' werken. 
De politie geeft als reden voor deze aanpak dat deze een goed zicht op de 
prostitutiesector oplevert, en dat bij de vrouwen kan worden nagegaan of ze geen 
slachtoffer van mensenhandel zijn. Exploitanten zijn in deze opzet medestanders in de 
strijd tegen mensenhandel. Tot voor enkele jaren was dit de meest voorkomende 
aanpak van de politie. 

c. Illegaal werken bestrijden 
In Limburg Zuid is enige jaren geleden een ander strategie ontwildceld. Hierin staat de 
opvatting centraal dat mensenhandel juist kan gedijen bij illegaliteit, omdat illegaliteit 
voor de betroldcene per definitie een kwetsbare positie inhoudt. De analyse houdt kort 
gezegd in dat het op regionaal niveau bestrijden van mensenhandel niet effectief kan 
worden uitgevoerd door te proberen (buitenlandse) handelaren te vervolgen. Die 
blijven buiten bereik of worden vervangen door anderen. Beter is het de aandacht te 
richten op de cafzet' van verhandelde vrouwen. Wanneer het de exploitanten 
onmogelijk wordt gemaakt illegale vrouwen tewerk te stellen, dan houdt de instroom 
van verhandelde vrouwen op. 
Prostitutie door illegalen wordt daarom beschouwd als een mogelijk signaal van 
mensenhandel. De strategie die gevolgd wordt, is het in samenwerking met de 
arbeidsinspectie houden van regelmatige controles op illegaal tewerkstellen. Bij 
gevallen van mensenhandel krijgt het slachtoffer de kans aangifte te doen. De controle 
door de politie gebeurt regelmatig door een speciaal team (zedenpolitie en/of team 
mensenhandel in samenwerking met de vreemdelingendienst). Op basis van de Wet 
arbeid vreemdelingen wordt gecontroleerd of een exploitant illegaal mensen tewerk 
stelt . 
Bij overtreding wordt proces verbaal opgemaakt, en dit kan uiteindelijk leiden tot een 
veroordeling bij de economische politierechter (een boete van enkele duizenden 
guldens). Tot nu toe gaat het bij de gevallen van proces verbaal om clubexploitanten: 
bij hen is het voor de politie duidelijk dat zij als werkgever optreden. Er zijn nog geen 
gevallen bekend van veroordelingen van raamverhuurders. 

d. Zedencontroles op basis van de APV 
In de gemeente Amsterdam werd tot voor enige tijd door de politie gecontroleerd op 
basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat wit zeggen op basis van de 
gedoogbeschikking die de exploitanten verplicht alleen aan legate prostituees te 
verhuren. Hiertoe moeten zij de identiteit van de potentiele huurders controleren. 
Wanneer bij herhaling prostituees zonder geldige verblijfstitel werden aangetroffen, 
werd het bedrijf gesloten. 
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De exploitanten hebben deze aanpak met succes aangevochten. De rechter oordeelde 
dat de gemeente wel in de APV de verplichting op mag nemen dat een exploitant niet 
met illegale prostituees mag werken. De wet staat echter niet toe dat exploitanten 
kunnen worden verplicht de identiteit van degenen die aan wie zij ramen verhuren te 
controleren. De Wet op de identificatieplicht geeft alleen de politie het recht .  om  
slechts in welomschreven situaties identiteitscontroles uit te voeren, bijvoorbeeld bij 
werknemers en wanneer er concrete aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. 
Raamprostituees worden als zelfstandigen gezien die niet door een ander tewerk 
worden gesteld. De conclusie is dat op basis van bestaande wetgeving de politic in 
deze vorm van prostitutie niet structured l op identiteit mag controleren47. De Minister 
van Justitie zal, mede op aandringen van de Tweede Kamer, onderzoeken of er extra 
juridische instrumenten moeten worden gemaakt om de gewenste controle op 
illegaliteit en minderjarigheid te garanderen 48 . 
In Amsterdam is daarop besloten de zedencontroles tot nader order alleen op 
vrijwillige basis uit te voeren. De SOR (de vereniging van raamexploitanten) heeft 
overigens te kennen gegeven nu niet als reactie op grote schaal illegale vrouwen aan te 
zullen trekken. 

De derde benaderingswijze, de bestrijding van het te werk stellen van illegalen, wordt 
inmiddels binnen de Nederlandse politie als algemene lijn geaccepteerd. 

De aanpak tot nu toe: gegevens van het Openbaar Ministerie 
Ten behoeve van de nulmeting in het kader van de Profeit Studie is een analyse gemaakt van 
gegevens die het Openbaar Ministerie ter beschiklcing heeft gesteld. Deze gegevens zijn 
afkomstig uit het landelijk informatiesysteem van het Openbaar Ministerie. Ze betreffen de 
delicten die gerelateerd zijn (of kunnen zijn) aan de bedrijvigheid in de prostitutiebranche, en 
beslaan de jaren 1994 t/m 1998. 

Uit deze gegevens kunnen voorlopig de volgende conclusies worden getrolcken: 
- In de jaren 1994 t/m 1998 zijn geen strafzaken bij het parket ingeschreven waarin 

souteneurschap (SR 432 lid 3) als strafbaar feit is opgevoerd. 
- Het totale aantal strafzaken waarin bordeelhouderij als strafbaar feit is opgevoerd, is 

gering. Deze zaken zijn bovendien voornamelijk in 1994 en 1995 geregistreerd. Geen 
enkele persoon is veroordeeld op grond van touter bordeelhouderij. 

- Het aantal strafzaken waarin mensenhandel als strafbaar feit is opgevoerd is (met 152 
zaken) in 1995 het hoogste. In 1998 zijn (naar verwachting) de meeste gevallen van 
mensenhandel gepleegd. 

- De helft van het totale aantal strafzaken met mensenhandel is geregistreerd bij de 
parketten van de drie grootste steden uit de Randstad. 

- Tweederde van de personen verdacht van mensenhandel is voor dat feit gedagvaard 
(383 personen). In ruim de helft van het totale aantal zaken is de verdachte schuldig 
bevonden en heeft straf opgelegd gekregen (300 personen). 

- Arrondissementen verschillen niet alleen sterk van elkaar wat betreft het aantal 
strafzaken waarin melding wordt gemaakt van mensenhandel, maar ook wat betreft de 
afdoening door het Openbaar Ministerie en het vonnis van de rechter. 

47  Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 19 april 1999, bevestigd door de Raad van State, afdeling 
bestuursrechtspraak, 18 januari 2000 
48  Kamerstukken 25437, nr 24; verslag v neen algemeen overleg, 27 januari 2000 
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Mensenhandelaren (uit de in Nederland geregistreerde zaken) zijn bijna alien 
woonachtig in Nederland, maar hier is slechts dertig procent geboren. Daarnaast zijn 
zij vooral geboren in Joegoslavie, Maroldco en Turkije. 

6.2 Het optreden van de politie: gegevens uit de enquete 

Uit de enquete blijkt dat binnen de huidige aanpak van de politie het opsporen van illegale 
prostituees wel prioriteit heeft. Uit het onderzoek blijkt dat de politie het bestrijden van 
illegaliteit met vertrouwen tegemoet ziet. De gegevens in de tabel maken dat duidelijk. 

Tabel 6.D 	Tegengaan van illegaliteit in de prostitutie, 
beoordeling door politieregio (n=19) 

Grote !cans van slagen 	 kleine kans van slagen 
1 	 2 	 3 	 4 	 5 
21% 	58% 	16% 	5% 	- 

grote bijdrage politieregio 	 kleine bijdrage politieregio 
1 	 2 	 3 	 4 	 5 
42% 	42% 	16% 

Prioriteiten bij de politie-aanpak 
Behalve de cijfers over mensenhandel is van belang te weten hoe `mensenhander is ingebed 
in het huidige beleid en aanpak van prostitutie door de politie. 

Tabel 6.E 	prioriteitstelling aspecten prostitutie door politieregio 
(1 = hoogste prioriteit, 8 = laagste prioriteit) 

getniddelde score 
hoogste prioriteit 

laagste prioriteit 

aanpak mensenhandel 	 (1,85) 
bestrij den kinderprostitutie 	 (2,42) 
opsporen illegale prostituees 	 (3,00) 
toezicht in prostitutiebedrijven 	 (4,32) 
aanpak criminele randverschijnselen 	(5,05) 
aanpak overlast 	 (5,12) 
handhaving openbare orde 	 (5,38) 
opsporen straatprostituees 	 (7,00) 

Van alle aspecten die aan de aanpak van prostitutie zijn te onderscheiden, krijgt 
mensenhandel de hoogste prioriteit. Dit gegeven zegt niets over de prioriteit van 
mensenhandel in vergelijking met andere politietaken. Uit opmerkingen afkomstig van de 
enquete blijkt dat daar nog wet knelpunten zitten. Een politieregio geeft zelfs aan dat er 
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sprake is van mensenhandel, maar dat dit niet wordt aangepakt omdat de prioriteiten elders 
liggen. 

Controles 
Alle politieregio's (op een na) verrichten controles in de prostitutiesector. Deze controles zijn 
altijd gericht op meerdere aspecten. Ook hierbij wordt mensenhandel het meest frequent 
genoemd. Slechts bij een politieregio wordt niet gecontroleerd op mensenhandel. Bij ruim 40 
procent van de politieregio's worden de controles bij prostitutiebedrijven uitgevoerd in 
samenwerking met andere instanties. De gemeenten, de arbeidsinspectie en de Immigratie en 
Naturalisatie Dienst (IND) worden het meest genoemd als samenwerkingspartner. Overigens 
is het altijd de politie die de regie voert bij de gezamenlijk opgezette controles. 
Bij 18 politieregio's komt prostitutie aan de orde tijdens het driehoeksoverleg en bij 16 
politieregio's vindt er (ook) overleg plaats buiten de driehoek. 

Aan de politie is een beoordeling gevraagd van de huidige beschikbare middelen bij het beleid 
en de aanpak van prostitutie, dit aan de hand van vier onderwerpen. 

Tabel 6.F 	beoordeling huidige beschikbare middelen door politieregio 

personeel voldoende 
onvoldoende 

wettelijk 	voldoende 
instrumentarium 	onvoldoende 

deskundigheid 	voldoende 
onvoldoende 

samenwerlcing 	voldoende 
• onvoldoende 

8 	40% 
12 	60% 

5 	24% 
16 	76% 

7 
13 	65% 

10 	53% 
9 	47% 

Met uitzondering van `samenwerking' worden de genoemde aspecten door een meerderheid 
van de politieregio's als onvoldoende beoordeeld. Als specifieke knelpunten worden onder 
meer genoemd: het ontbreken van een gericht regiobeleid, te weinig personeelscapaciteit, en 
te weinig mogelijkheden om exploitanten aan te pakken. 

Voorstellen voor een beleidsmatige aanpak 
Het eerder genoemde beleidsadvies naar aanleiding van een onderzoek van de PBAM doet 
een zestal aanbevelingen voor het beleid op het gebied van mensenhandel: 

- Er moet een eenduidige informatievoorziening en —verwerking ontwikkeld worden. 
- De exploitant is de voornaamste schakel in het marIctmechanisme; voor hem of haar 

moet het onaantrekkelijk worden gemaakt om slachtoffers van mensenhandel tewerk 
te stellen. Hiervoor is regelmatige controle nodig en er moet een bestuurlijk vervolg 
(sluiting van het bedrijf) gegeven worden. 

- Als instrumenten worden gebruikt: de Way, het mensensmokkelartikel 197c (wanneer 
er recidive plaats vindt van het tewerk stellen van illegalen), of het instellen van een 
gedoogbeschikking of vergunning. 
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Er dient (liefst landelijke) eenduidigheid te zijn op essentiele punten van het 
bestuurlijke beleid, met goede afspraken in de driehoek tussen bestuur, openbaar 
ministerie en politie. 
Er is eenduidigheid nodig op essentiele punten van het justitiele en politiele beleid; er 
moeten liefst regionale multidisciplinaire vaste teams worden ingesteld; aandacht 
moet worden geschonken aan deslcundigheidsbevordering. 
Georganiseerde criminaliteit moet structured, `aan de voorkant' bestreden worden. 
Er is permanente inzet nodig, Van de politiekorpsen wordt verwacht dat zij een extra 
inspanning van 0,5 % van de korpssterkte gaan leveren. Ook bestaat er behoefte aan 
een betere bundeling van informatie, zoals een centrale registratie van lopende zaken. 

In steeds meer regio's warden deze richtlijnen uit april 1998 ingevoerd. De uitwerking wordt 
nog verder bespoedigd door het Project Prostitutie/Mensenhandel, in gang gezet door de Raad 
van Hoofdcommissarissen. In de jaarplannen van de Nederlandse politie en het Openbaar 
Ministerie wordt de bestrijding van mensenhandel inmiddels als prioriteit genoemd. Op alle 
parketten komt een coordinerend officier van justitie die als aanspreekpunt zal fungeren. 
Justitie moet bij de bestrijding van mensenhandel een strategie Iciezen tussen diepte-
investeringen in zaken tegen de georganiseerde misdaad en het uitdelen van korte ldappen. De 
laatste strategie heeft bij de meeste politiemensen de voorkeur. 

Totdat de politieregio Limburg Zuid met zijn nieuwe werkwijze began, werden zaken van 
mensenhandel niet geIntegreerd met de controle op het tewerkstellen van `illegale' 
prostituees. Het verkrfigen van een aangifte staat centraal bij een onderzoek. Maar de 
bereidheid tot het doen van aangifte is laag, uit angst voor de politie of uit angst voor 
represailles van de handelaren. Het ontwilckelen van een vertrouwensband door het laten 
uitvoeren van regelmatige controles door een vast team kan hierin verandering brengen. De 
afgelopen jaren zijn door onderzoekers van binnen en buiten de politieorganisatie 
beschrijvingen en analyses gemaakt van de situatie in een aantal regio's. 

Verwachte veranderingen in beleid en aanpak 
De gegevens hierboven hebben betrekking op het huidige beleid en de bestaande aanpak van 
de politie ten aanzien van prostitutie. Er is echter ook onderzocht wat de politie verwacht te 
gaan doen na de opheffing van het bordeelverbod. 

Tabel 6.G 	Verandering van beleid en aanpak politie m.b.t. prostitutie na opheffing 
bordeelverbod (ir=23) 

Ja 	14 	61% 
Nee 	6 	26% 
Onbekend 	2 	9% 

Missing 	1 	4% 

Meer dan de helft van de politieregio's gaat de benadering van prostitutie aanpassen. De 
veertien politieregio's waar veranderingen zijn voorzien, verwachten alle een toename van de 
exteme samenwerking. Bij tien politieregio's verwacht men een toename van het aantal 
controles en bij negen regio's een toename van de interne samenwerking. 
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Het lijstje met aspecten die aan prostitutie te onderscheiden zijn (zie tabel 6.E) is nogmaals 
aan de geenqueteerden voorgelegd, dit keer met de vraag welke prioriteit aan de aspecten 
wordt toegekend na de opheffing van het bordeelverbod. Tabel 6.H laat de resultaten zien. 

Tabel 6.H prioriteitstelling aspecten prostitutie door politieregio na opheffing 
bordeelverbod (1 = hoogste prioriteit, 8 = laagste prioriteit) 

hoogste prioriteit 

laagste prioriteit 

Het blijkt dat in de prioriteitstelling weinig veranderingen verwacht worden. Mensenhandel 
en kinderprostitutie scoren ook in de toekomst het hoogst. 

Tot slot is een nieuwe beleidsdoelstelling aan de politieregio's voorgelegd. Alle politieregio's 
op een na zijn betrokken bij het nieuwe prostitutiebeleid dat door de gemeenten binnen de 
politieregio wordt ontwikkeld. Vanuit de politieregio is het streven om een regionaal beleid 
op te zetten waarbij alle gemeenten van de regio betrokken zijn. In veel politieregio's is het 
regionaal beleid nog in ontwikkeling en is concreet alleen met de grotere gemeenten een 
beleid uitgestippeld. 

Over deze doelstelling, een verbeterde bestrijding door een regionale aanpak, ging de laatste 
vraag. Op een vijfpuhtsschaal kon men aangeven in hoeverre de doelstelling kans van slagen 
heeft en in welke mate de politieregio zelf hieraan een bijdrage kan leveren. 

Tabel 6.1 

grote kans van slagen 
1 	 2 
11% 	47% 

grote bijdrage politieregio 
1 	 2 
32% 	42% 

aanpak mensenhandel 
bestrijden kinderprostitutie 
toezicht in prostitutiebedrijven 
opsporen illegale prostituees 
handhaving openbare orde 
aanpak overlast 
aanpak criminele randverschijnselen 
opsporen straatprostituees 

Verbetering van de bestrij ding van onvrijwillige prostitutie, 
beoordeling door de politieregio's (n=19) 

3 
26% 	16% 

3 
16% 	10% 
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gemiddelde score 
(1,86) 
(2,36) 
(3,00) 
(3,36) 
(5,08) 
(5,09) 
(5,15) 
(6,70) 

kleine kans van slagen 
4 	 5 

kleine bijdrage politieregio 
4 	 5 

Een meerderheid van de politieregio's is positief gestemd over zowel de kans van slagen van 
deze doelstelling in het algemeen als de bijdrage van de politieregio daarin. 



6.3 	Hoe effectief is de huidige regeling voor slachtoffers van mensenhandel? 

Hoofdstuk B17 uit de Vreemdelingencirculaire van het ministerie van Justitie bevat een 
regeling die bedoeld is om 	slachtoffers van mensenhandel een tijdelijke 
verblijfsvergunning te geven als zij aangifte willen doen of dit overwegen. 
Over de toepassing van deze regeling is niet iedereen tevreden. Om te beginnen treedt de 
regeling alleen in werking als er een juridische zaak wordt gestart. De kans op een tijdelijke 
verblufsvergurming voor het slachtoffer en/of de getuigen die aangifte doen staat of valt 
daarmee. Vanuit de politie valt te horen dat de regeling niet veel wordt toegepast omdat de 
meesten er van afzien aangifte te doen en liever naar huis terug gaan, wanneer aan hen wordt 
uitgelegd dat er geen permanente verblijfsvergunning in het vooruitzicht kan worden gesteld. 
Van de kant van de hulpverlening komen ook geluiden over het slecht functioneren van de 
regeling: vrouwen die tijdens controles worden aangetroffen, worden soms direct uitgezet of 
lcrijgen niet de gelegenheid een aangifte rustig te overwegen. Ads reden hiervan wordt 
opgegeven dat de capaciteit van een aantal korpsen mede debet is aan deze handelswijze. 

De B 17-regeling is in de eerste plaats bedoeld om de vrouw als getuige te laten optreden bij 
het proces van strafvervolging. Dat betekent dat de regeling niet primair functioneert als 
middel om het slachtofferte,:helpen. De politie en de hulpverlening komen bij de uitvoering 
van deze regeling regelthatig ideen `botsing' op grond van hun verschillende zienswijzen en 
prioriteiten. 
De politie moet ervoor zorgen dat de vrouw ter beschikking van justitie blijft. De 
hulpverlening daarentegen is primair gericht op het welzijn en de wens van de vrouwen. Zij 
pleit voor een verbetering en verruiming van het aanbod tot bedenktijd, het verbeteren van de 
opvang (het openstellen van meer voorzieningen) en de bescherming. Dat zou de bereidheid 
lcunnen Vergroten om aangifte te doen. 

6.4 Gevolgen van het nieuwe beleid 

Hoe reageren Wlegale prostituees op het niewwe beleid? 
De komende invoering van het nieuwe beleid en de groeiende controle van met name de 
politie leidt tot grote onrust in de wereld van de prostitutie. De mobiliteit onder met name 
buitenlandse vrouwen is toegenomen 49 . Doordat een stabiele situatie ontbreekt, is het niet 
goed mogelijk het aantal illegaal werkende prostituees te noemen en de plekken waar zij 
verblijven (die vaak verborgen zijn) te vinden. 

In gebieden waar de politie niet actief speurt naar illegaliteit of zelfs illegaliteit gedoogt, kan 
het aandeel van prostituees van buiten de EU tot praktisch 100 % oplopen. Voor het grootste 
deel gaat het dan ook nog om prostituees die niet in Nederland mogen werken. Maar wat 
gebeurt er met illegale buitenlandse prostituees wanneer zij niet langer in de (legate) 
prostitutie worden getolereerd? 
Wanneer het politiebeleid verandert en blijkt dat werken zonder verblijfstitel niet langer wordt 
gedoogd, is de verwachting dat deze categorie prostituees snel verdwijnt. In eerste instantie 
ontstaat dan een groot tekort aan prostituees, dat nauwelijks wordt opgevuld door Nederlandse 
prostituees. Na enkele maanden verscNnen weer prostituees met de nationaliteit van de groep 
die door de politie `verdreven' was, nu echter met de papieren in orde. Het totale aantal 
prostituees zal dan echter afgenomen zijn. 

49  Mens en Van der Helm 
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Het is mogelijk dat deze manier om zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden 
meer voor de hand ligt (deze is eenvoudiger te realiseren en levert meer op) dan het 
organiseren van arbeidsplaatsen in een verborgen circuit. Zolang in Nederland nog geen 
uniform beleid is, kunnen vrouwen van buiten de EU zonder geldige verblijfstitel ook nog 
naar andere regio's uitwijken, nog een reden om de relatief moeilijke weg van volledige 
illegaliteit (nog) niet te kiezen. 

Waar zal de categorie buitenlandse prostituees blijven warmeer zij niet langer in de (legale) 
prostitutie worden getolereerd? Gaan zij naar huis? Gaan zij naar onze buurlanden? Kunnen 
zij hier in de meer verborgen sectoren van de prostitutie onderduiken? Er zijn aanwijzingen 
dat er op alle vragen met ja.kan worden geantwoord. Wanneer in een stad of regio de politie 
haar gedoogregiem beeindigt, verhuizen vele prostituees zonder geldige verblijfsstatus naar de 
resterende steden die nog niet zijn omgeschakeld. Na verloop van tijd verschijnen in gebieden 
waar strenger wordt opgetreden meer prostituees van Nederlandse en van buitenlandse origine 
met de juiste papieren. Maar er wordt ook melding gemaakt van documentenfraude en worden 
door prostituees onderling paspoorten uitgeleend. 
Het ligt voor de hand dat een aantal vrouwen (eventueel met hun `pooiers' en `handelaren') 
Nederland verlaten op het moment dat in het hele land niet meer gedoogd zal worden en het 
dan in verhouding tot het buitenland te ingewilckeld en te onrendabel wordt om in Nederland 
in de prostitutie te werken. Voor een aantal anderen gaat dat misschien niet op. Want er kan 
een omslagpunt ontstaan, wanneer zoveel vrouwen uit Nederland vertrokken zijn dat het weer 
loont om te investeren in een `illegale' arbeidsplaats, bijvoorbeeld door een vals paspoort aan 
te, schaffen of een schijnhuwelijk aan te gaan. 

Is er aanleiding om aan le nemen dat het gewijzigde beleid zal leiden tot de opkomst van 
verborgen prostitutie door illegalen? 
Exploitanten maken veelvuldig gewag van een soon oneerlijke concurrentie van buitenlandse 
prostituees die onder druk van verhoogde politieactiviteit op een verborgen manier verder 
zouden werken, bijvoorbeeld in besloten clubs, thuiswerk of escort service. We hebben echter 
geen bewijzen kunnen vinden om te staven dat dit op grote schaal voorkomt. Ook onze 
respondenten van de politie zijn niet op de hoogte van verborgen prostitutie op enige schaal 
van betekenis. Het zal zeker voorkomen, maar de geruchten en incidenten kunnen niet worden 
opgevat als het topje van de ijsberg. 
Insiders wijzen er eerder op dat de prostitutiewereld een kleine wereld is waar weinig 
verborgen kan blijven. Wanneer illegale prostitutie op grote schaal zou voorkomen, zou dit 
vrij snel zichtbaar worden via de media, verhalen van betrokkenen en wellicht meldingen van 
`reguliere' exploitanten die beunhazen aangeven. Tenslotte is een argument tegen het bestaan 
van een verborgen prostitutiebedrijvigheid van enige omvang de constatering dat de markt 
toch wel op enig moment verzadigd zal zijn, het aantal klanten is niet oneindig. 

Hoe reageren exploitanten op het nieuwe beleid? 
De reactie van exploitanten die worden geconfronteerd met het wijzigen van het beleid van de 
politie — dat ze geen vrouwen meer in dienst mogen hebben die geen geldige verblijfsstatus 
met het recht om te werken hebben — is dat ze verongelijkt zijn. Ze voelen zich geen 
mensenhandelaren, want de vrouwen willen werken en ze komen vrijwillig. Dat ze in 
technische juridische zin als handelaar kunnen worden veroordeeld, begrij pen ze niet. En ze 
vinden het niet eerlijk als ze via de Wet Arbeid Vreemdelingen worden aangepakt, want ze 
kunnen geen Nederlandse vrouwen krijgen voor hetzelfde werk; daarom vinden zij het logisch 
dat ze met buitenlandse vrouwen werken. 
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Op verschillende gebieden leveren exploitanten juridische strijd met de overheid, bijvoorbeeld 
over het sluiten van bedrijven, het verplaatsen van prostitutiegebieden en het instellen van 
sluitingstijden. Tegen het instellen van tippelzones maken buurtbewoners ook fangs juridische 
weg bezwaar. De meeste rechtszaken gaan echter over de vraag of en hoe buitenlandse 
prostituees op de Nederlandse markt mogen werken. 
Dit roept onder andere de vraag op hoe de Nederlandse markt er uitziet: er is een 
meningsverschil over onder- dan wet overcapaciteit; exploitanten stellen dat zij onder een 
sterke onderbezetting lijden en daarom buitenlandse vrouwen nodig hebben. De Stichting 
Tegen Vrouwenhandel en de Mr. A. de Graaf Stichting hebben gepleit voor het openen van 
een legate, te controleren weg voor buitenlandse prostituees op de Nederlandse markt, maar 
hier wil de overheid vooralsnog geen gehoor aan geven. De Minister van Justitie wil eerst 
enige jaren ervaring op doen met de handhaving van het verbod op tewerkstelling van 
prostituees van buiten de Europese Unie. 

6.5 De huidige juridische aanpak van mensensmokkel en mensenroof 

In het nieuwe wetsartikel 250a Wetboek van Strafrecht wordt `aanwerven, medenemen of 
ontvoeren' (de omschrijving van mensenhandel) altijd in relatie tot prostitutie gedefinieerd. In 
de praktijk is er overlap met mensensmokkel en mensenroof; in strafzaken worden soms deze 
delicten gezamenlijk ten laste gelegd. Wij hebben onderzocht hoe mensensmoldcel, 
mensenroof of een combinatie van beide de afgelopen jaren ten laste is gelegd. 
Overigens worden beide begrippen in het spraakgebruik regelmatig verward; het zou dus 
lcurmen dat door een gebrek aan deslcundigheid niet het meest adequate artikel uit de strafwet 
bij de tenlastelegging wordt ingezet. In onze analyse is niet onderzocht of dit het geval was. 

Het bestaande wetsartikel over mensensmoldcel (art. 197a) luidt: 

Hij die een ander uit winstbejag behulpzaam is bij het zich verschaffen van toegang tot 
of verblijven in Nederland of enige staat welke gehouden is mede ten behoeve van 
Nederland grenscontrole uit te oefenen, of hem daartoe uit winstbejag gelegenheid, 
middelen of inlichtingen verschaft terwijI hi] weet of emstige redenen heeft te 
vermoeden dat de toegang of dat verblijf wederrechtelijk is, wordt gestraft met een 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

Dit artikel wordt tegenwoordig wel gebruikt voor verdachten die zich hebben schuldig 
gemaalct aan het binnenbrengen van asielzoekers in Nederland. 

Het bestaande artikel over mensenroof (art. 27) luidt: 

Hij die iemand over de grenzen van het Rijk in Europa voert, met het oogmerk om 
hem wederrechtelijk onder de macht van een ander te brengen of om hem in hulpeloze 
toestand te verplaatsen, wordt, als schuldig aan mensenroof, gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twaalfjaren of geldboete van de vijfde categorie. 

Dit artikel zou gebruikt kunnen zijn in gevallen van mensenhandel met als doel een 
gedwongen huwelijk te sluiten (zogenaamde 'mail order brides') of met als doel het 
verrichten van huishoudelijk werk. In de internationale discussie over mensenhandel zijn deze 
twee fenomenen een integraal onderdeel van het totale probleem en ze vallen meestal onder 
de algemene beschrijving van 'traffic in persons'. 
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De analyse van de cijfers van het Openbaar Ministerie over de periode 1994 — 1998 is als 
aparte bijlage toegevoegd. Hieruit blijkt het volgende: 

- Het aantal strafzaken tegen personen verdacht van mensensmokkel is de laatste jaren 
explosief gegroeid. Ruim eenderde van de zaken komt voor rekening van het 
arrondissement Haarlem. In de arrondissementen Dordrecht en Middelburg ontbreken 
dit soort zaken. 

- Ruim tweederde van de personen verdacht van mensensmoldcel is voor dat feit 
gedagvaard (359 personen). In ruim de helft van het totale aantal zaken is de verdachte 
schuldig bevonden en heeft straf opgelegd gekregen (265 personen). 

- Slechts in vijf arrondissementen heeft het Openbaar Ministerie te maken gekregen met 
strafzaken waarin sprake was van mensenroof. Hoewel tweederde van deze zaken in 
1998 bij het parket is ingeschreven, is het strafbare feit in minder dan eenderde van de 
gevallen ook in dat jaar gepleegd. 

- Een combinatie van mensensmokkel en mensenhandel komt voor bij 37 verdachten, 
van mensensmokkel en mensenroof bij 26 verdachten, van mensenhandel en 
mensenroof bij 16 verdachten en van mensenhandel en bordeelhouderij bij een 
verdachte. Geen enkele keer bevatte de tenlastelegging tegen een verdachte zowel 
bordeelhouderij als mensensmokkel, of zowel bordeelhouderij als mensenroof. 

6.6 	Minderjarigen in de prostitutie 

Een van de doelstellingen van het nieuwe beleid is minderjarigen beter te beschermen tegen 
seksueel misbruik. Ook die doelstelling is in het onderzoek betroldcen. Allereerst is de politie 
gevraagd naar het aantal minderjarigen dat in 1998 in de prostitutie is aangetroffen. 

Tabel 6.J 	 aantal minderjarigen in de prostitutie aangetroffen door politie 1998 
(totaalcijfers) (n=15) 

Aantal aangiften 	 2 
Aantal onderzoeken 	 11 
Aantal verdachten 	 13 
Aantal slachtoffers < 12 jaar 	 0 
Aantal slachtoffers 12-16 j aar 	 29 
Aantal slachtoffers 16 en 17 jaar 	7 

'Dark number' aantal minderjarigen 	93 	(n=10) 

In het vorige hoofdstuk kwam al naar voren dat de aanpak van kinderprostitutie, na de 
bestrijding van mensenhandel, een hoge prioriteit heeft. Dit komt vooralsnog echter niet tot 
uitdruldcing in het traceren van grote aantallen minderjarigen in de prostitutie. Dit kan erop 
duiden dat er nauwelijks minderjarigen in de prostitutie aanwezig zijn &dal ze er wel zijn 
maar niet door de politie worden aangetroffen. Gelet op de schatting van het 'dark number' 
(het geschatte aantal `verborgen' minderjarigen in de prostitutie) dat een aantal politieregio's 
geeft, bestaat de neiging om te kiezen voor de tweede verklaring. 

Ook andere bronnen geven geen indicatie van het aantal minderjarigen in de prostitutie. De 
afgelopen jaren is wel een aantal publicaties verschenen over de aanwezigheid van 
minderjarigen in de prostitutie in Nederland. Nergens kunnen harde gegevens over het aantal 
minderjarigen worden gegeven. De rapporten geven beschrijvingen van de achtergronden van 
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slachtoffers en daders op basis van gevallen die via rechtszaken in de pers veel aandacht 
krijgen5° . 
In een onderzoek van het Nisso wordt wel een voorzichtige schatting gemaakt: het aantal 
minderjarige meisjes die in de prostitutie waken of hebben gewerkt en waar instanties 
jaarlijks contact mee hebben wordt geschat op 1000-1500, en het aantal minderjarigen dat in 
de prostitutie werkt op nog eens 500 51 . 
Terre des Hommes mat in de publicatie Handel in Nigeriaanse meisjes naar Nederland 
(1999) een schatting van 300 - 400 Nigeriaanse meisjes in de prostitutie. 

Hoe worden de kansen ingeschat van de doelstelling om minderjarigen beter te beschermen 
tegen seksueel misbruik? Deze vraag hebben we aan de politieregio's voorgelegd. 

Tabel 6.K 	Bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik, 
beoordeling door politieregio's (n=19) 

grote kans van slagen 	 Ideine kans van slagen 
1 	 2 	3 	4 	5 
16% 	53% 	31% - 	 - 

grote bijdrage politieregio 	 kleine bijdrage politieregio 
1 	 2 	3 	 4 	 5 
42% 	37% 	21% 	- 

Zoals ook uit de bovenstaande tabel blijkt, zijn de politieregio's optimistisch over de kans van 
slagen van deze doelstelling en over de bijdrage die de politie hieraan kan leveren. In 
vergelijking met 'de verbetering van de bestrijding van onvrijwillige prostitutie' wordt deze 
doelstelling positiever beoordeeld. 

50  rapporten van de intemationale organisaties Ecpat, Childwright Worldwide (ism Transact), Terre des 
Hommes 
51  Venicz en Vanwesenbeeck 
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Hoofdstuk 7 De branche en de positie van prostituees 

Dit hoofdstuk gaat in op de actuele ontwikkelingen in de prostitutiebranche: de samenstelling 
van de branche, de huidige maatschappelijke positie van de prostitutie, het streven naar 
positieverbetering van prostituees, en de omvang en capaciteit van de branche. De 
positie(verbetering) van prostituees staat in een onderzoek van het Nederlands Instituut voor 
Sociaal Seksuologisch Onderzoek (Nisso) centraal. Onderwerp van onderzoek is de 
werkbeleving, het psychosociaal welzijn, de gezondheid en de sociale positie van prostituees 
ten gevolge van de wetswijziging. Hierover worden prostituees in interviews bevraagd. De 
rapportage van de eerste fase van dit project is gepland in het voorjaar van 2000. 

7.1 De ontwikkeling van de prostitutiebranche in Nederland 

Een zeer belangrijke kenmerk dat het gezicht van de prostitutie in Nederland sterk heeft 
veranderd is de toenemende internationale mobiliteit die zorgt voor een zeer groot aandeel 
buitenlandse prostituees in de prostitutie. In het vorige hoofdstuk maakten wij er melding van 
in verband met de al jarenlang aanhoudende `klache van vele exploitanten dat er te weinig 
Nederlandse vrouwen als prostituee willen werken. Er wordt op gewezen dat Nederlandse 
vrouwen niet fulltime willen werken en dat zij de verdiensten te laag vinden. Inderdaad zijn 
de prijzen sinds 1980 niet gestegen 52 . Daarnaast is de controle op uitkeringsfraude 
toegenomen. Maar het houdt vooral verband met het vergrote aanbod aan `arbeidskrachten' 
dat werd veroorzaakt door de komst van buitenlandse vrouwen. Die namen en nemen 
genoegen met een lagere prijs voor hun diensten. Er zijn tekenen dat het aantal Nederlandse 
vrouwen in de prostitutie stijgt wanneer de arbeidsomstandigheden en —voorwaarden 
verbeteren en de verdiensten toenemen. 

De wetswijziging brengt de juridische erkenning van het beroep `exploitant van een 
seksinrichting' met zich mee, de bedrijfstak wordt immers legaal. Dat betekent dat de positie 
van de prostituee ook helderder wordt nu haar contractpartner een normale ondernemer wordt. 
Hoewel prostitutie nu volledig komt te vallen onder arbeids- en sociale wetgeving blijft het op 
sommige gebieden een uitzonderingspositie houden. Zo zal er niet door gewestelijke 
arbeidsbureaus actief worden bemiddeld en kan het aan een willekeurige werkzoekende niet 
als passend werk worden aangeboden,00k niet aan prostituees. Op geen enkele wijze mag bij 
iemand maar de schijn worden gewekt dat ze onder druk worden gezet om dit werk aan te 
nemen. 

7.2 Positieverbetering voor prostituees 

In beleidsstukken worden de subdoelen van de hoofddoelstelling van de nieuwe wet, 
`positieverbetering voor prostituees', nader gespecificeerd. In de eerste plaats is dat de 
algemene maatschappelijke emancipatie, het afbouwen van het stigma en het dubbelleven. Dit 
doel wordt niet verder met gerichte maatregelen ondersteund. De verwachting is dat de 
legalisering van de branche op zich en de effecten van de hieronder genoemde maatregelen 
het neveneffect hebben van toenemende maatschappelijke integratie. 
Hieronder gaan we in op enkele specifieke aspecten van de positieverbetering die met het 
nieuwe beleid wordt nagestreefd. 

52  Slot en Kruize beschrijven dit er geven er economische verklaringen voor 
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Verbetering van zorg en hulpverlening 
In gemeentelijke nota's wordt doorgaans gerefereerd aan het regelen van goede 
gezondheidszorg en het beschikbaar hebben van mogelijkheden voor hulpverlening. 
Bij gezondheidszorg wordt in de eerste plaats gedacht aan het voorkomen en bestrijden van 
seksueel overdraagbare aandoeningen. Prostituees worden Met beschreven als verspreiders 
van soa en hiv, maar onderzoek geeft aan dat onder nieuwe gevallen van soa prostituees en 
hun klanten oververtegenwoordigd zijn. Dat is reden genoeg voor de regionale sociaal 
verpleegkundigen van de GGD om extra voorlichting te geven. Volgens de Wet Collectieve 
Preventie Volksgezondheid is het een gemeentelijke taak. De Stichting Soa-bestrijding zorgt 
voor de logistieke ondersteuning en heeft richtlijnen opgesteld voor soa-controle, die door de 
Landelijke CoOrdinatiestructuur Infectieziektenbestrijding van het ministerie van VWS zijn 
overgenomen. De artsenkeuze voor prostituees is en blijft vrij. In de modelverordening zijn 
bepalingen opgenomen om het "vrij-veilig-beleid" te garanderen: geen reclame voor of dwang 
tot onveilige seks, toegang tot voorlichting en de vrijheid om een arts te bezoeken. 
Er is nog niet veel aandacht voor de lcwalen die als beroepsziekten kunnen warden 
aangemerkt, zoals gewrichts-, nek- en rugldachten, slaapstoomissen, blaasontsteking, alcohol 
op het werk en stress. Wanneer prostituees in loondienst komen behoort het bedrijf zich aan te 
sluiten bij een Arbo-dienst en kan de arbeidsinspectie in principe op ldachten reageren. In de 
overige gevallen wordt de hoop gevestigd op de onderdelen inrichtingseisen en bedrijfsbeleid 
van de vergunning. 
Hulpverlening wordt vaak in het verlengde van de gezondheidszorg gezien. Inderdaad zijn de 
sociaal verpleegkundigen in veel gevallen de eerste aanspreekpunten voor prostituees die 
steun en hulp zoeken. De meeste werken nauw samen met relevante 
hulpverleningsorganisaties. In het Handboek Lokaal Prostitutiebeleid wordt gemeenten 
geadviseerd een zorgcoordinator aan te stellen. Er zijn slechts enkele instellingen in een aantal 
grote steden die zich geheel of gedeeltelijk speciaal op maatschappelijk werk voor prostituees 
richten, met name in Den Haag, Rotterdam en Groningen. 
In sommige gemeenten, zoals Amsterdam, vervult de GGD een hulpverlenende taak naast hun 
hoofdtaak van soa en aids preventie. 
In Bennebroek is de landelijke Werkgroep Religieuzen tegen Vrouwenhandel gevestigd die 
zich bezighoudt met hulpverlening, bewustwording, preventie en beleidsbeInvloeding op dit 
gebied. Een andere religieus geinspireerde organisatie is het Scharlaken Koord dat werkt op 
de Amsterdamse Wallen. 
Aan elke tippelzone is een of andere vorm van hulpverlening en gezondheidszorg verbonden, 
vaak gekoppeld aan drugshulpverlening. Speciaal voor verslaafde straatprostituees die "op 
adem willen komen" is in Oosterbeek het project 'Time out' en in Rotterdam de 
Vrouwenopvang. 
Utrecht heeft drie projecten voor minderjarigen. Project 13 richt zich op opvang via de 
gesloten vormen van jeugdhulpverlening, Beauty and the Beast geeft voorlichting op scholen, 
Pretty Women werkt op het terrein van preventie onder risicogroepen middels 
groepsgesprekken. 
In Amsterdam bestaan speciale projecten voor Nederlandse en buitenlandse jongens in de 
prostitutie, opgezet door respectievelijk SSCW, AMOC en Jonathan. 
Een belangrijk terrein van hulpverlening is de preventie, opvang, zorg en verdere begeleiding 
van slachtoffers van mensenhandel. Hiervoor zijn de Stichting Tegen Vrouwenhandel en de 
Stichting Esperanza (speciaal voor Latijns Amerikaanse vrouwen) verantwoordelijk. Zij 
werken samen met binnen- en buitenlandse organisaties. Zij constateren dat door de 
toegenomen controle op de verblijfsstatus van buitenlandse prostituees deze meer en meer 
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mobiel worden, verborgen gaan werken en daardoor ontoegankelijker worden voor 
hulpverlening. 

Arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
Het verbeteren van arbeidsomstandigheden wordt ook als een belangrijke basis van 
positieverbetering gezien. Het valt voor het grootste deel onder deel twee van de vergunning 
(inrichtingseisen) en onder bedrijfsgezondheidszorg. Het terrein is nog niet goed in kaart 
gebracht noch definitief toegewezen aan de GGD, Arbeidsinspectie of Bouw- en 
Woningtoezicht. 

Het regelen van goede arbeidsverhoudingen en -voorwaarden is in eerste instantie onderwerp 
van overleg tussen vertegenwoordigers van de exploitanten en prostituees. Uit onderzoek en 
publicaties van de Stichting De Rode Draad zijn vele voorbeelden naar voren gekomen van 
misstanden, veroorzaakt door de ongelijke machtsverhouding 53 . 

De vertegenwoordigers van prostituees en clubexploitanten zijn beiden uitgesproken 
voorstander van een zelfstandige positie van beide partijen.De prostituees omdat zij dan 
volledige zeggenschap kunnen claimen over hun werk en financier', en de exploitanten omdat 
zij dan geen zorgen hebben over afdrachten van premies en dergelijke. Hoe dit in de pralctijk 
gebracht moet worden is een andere zaak, de verhoudingen in de prostitutie zijn in de 
overgrote meerderheid nog lang niet op zo'n leest geschoeid. De V.E.R. propageert de 
omvorming van de bedrijfsstructuur van seksclubs in de richting van een `facilitair bedrif 54 . 

Dit is een opzet waarbij de clubhouder aan een prostituee werkruimte inclusief een aantal 
diensten verhuurt. Het houdt in dat beiden zelfstandig ondernemer zijn: de exploitant verhuurt 
de kamers (inclusief een aantal diensten) per uur en de prostituee kan haar eigen werktij den 
bepalen, haar eigen prijzen vragen enz. De Rode Draad denkt dat een werknemerschap de 
vrijheid van ldantenkeuze in gevaar brengt. Traditioneel hebben prostituees slechte 
arbeidsvoorwaarden en —omstandigheden. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het 
maatschappelijke stigma dat er op rust en het juridische vacuum waarin gewerkt wordt. Dit 
resulteert in zeer ongelijke machtsverhoudingen en maatschappelijk onaanvaardbare 
toestanden. Doordat er al sinds een aantal jaren een tekort aan Nederlandse vrouwen bestaat, 
komen zij steeds meer in een betere onderhandelingspositie. Wanneer de voorwaarden of de 
sfeer in een bedrijf hen niet aanstaan kunnen zij snel ergens anders werk vinden. 
De belastingdienst zal echter op basis van bijvoorbeeld een waarneming ter plaatse beslissen 
of een prostituee wel of niet in een gezagsverhouding werkt en of zij een echte onderneemster 
is. Dit bepaalt hoe zij wordt ingedeeld: als werkneemster, als zelfstandig onderneemster of als 
iemand die overige inkomsten uit arbeid heeft. 

7.2.1 De huidige positie van prostituees: enkele gegevens uit de enquetes 

De Profeit Studie heeft niet primair als doel de huidige positie van prostituees in kaart te 
brengen55 . Wel wordt in de enquetes aandacht besteed aan de mening van een aantal 
participanten over de huidige positie van prostituees en hoe daar veranderingen in gaan 
optreden na de opheffing van het bordeelverbod. Het gaat dan met name om structurele zaken 
die de positie van prostituees beinvloeden en niet zozeer om de beleving van de prostituees 
zelf. 

53  Vanwesenbeeck, Groen en Altink 
54  A. van Dorst — facilitair bedrijf 2000, uitgave van de V.E.R., versie januari 2000 
55  Zie ook het Nisso-onderzoek naar de positie en mening van individuele prostituees. 
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Frost/tulle waarbij sprake is van dwang 
Zowel aan de politieregio's als aan de GOD-en is gevraagd een schatting te geven van het 
percentage prostituees en het percentage bedrijven waarbij sprake is van enigerlei vorm van 
dwang. 

Tabel 7.A 	percentage prostituees onder dwang volgens politieregio's en GOD-en 
(schattingen) 

% prostituees onder fysieke dwang 
% prostituees onder psychologische dwang 
% prostituees met pooier/loverboy 
% bedrijven met vormen van dwang 

of uitbuiting 
% bedrijven met onacceptabele 

arbeidsomstandigheden 
(n=10) 

gemiddelden 	 gemiddelden 
door politie 	 door GOD 
12 	(n=15) 	 2 	(n=5) 
27 	(n=15) 	 21 	(n=4) 
23 	(n=15) 	 26 	(n=7) 

18 	(n=13) 	 21 	(n=5) 

We moeten wel nogmaals benadrukken het om schattingen gaat en dat een relatief groot deel 
van zowel de politieregio's als de GOD-en zich zelfs niet aan een schatting wilden wagen. 
Met uitzondering van het percentage prostituees onder fysieke dwang, komen de gemiddelde 
schattingen van de politie en de GGD redelijk overeen. Deze vraag was niet bedoeld om een 
exact beeld te lcrijgen van de aanwezigheid van dwang in de prostitutie maar dient als 
indicator. Het is wel duidelijk geworden dat verschillende vormen van dwang voorkomen in 
de prostitutie. Over hoe vaak een en ander voorkomt hebben zowel de politie als de GGD 
geen concrete gegevens. Men is het er wel over eens dat `dwang in de prostitutie' geen 
sporadisch verschijnsel is maar in uiteenlopende verschijningsvormen onderdeel uitmaakt van 
de prostitutiesector. 

Ter aanvulling: ook in de inventarisatie van GG&GD Amsterdam en Stichting Soa-
bestrijding56  geeft een meerderheid van de respondenten aan dat zij de indruk hebben dat er 
prostituees onder dwang werken. Hierbij werden `pooierschap' en `mensenhander als meest 
voorkomende vormen van dwang genoemd. 

Voorlichting en hzdpverlening aan prostituees 
Om nog lets meer te kunnen zeggen (zij het indirect) over de positie van prostituees, belcijken 
we het aanbod van voorlichting en hulpverlening door de GOD. 

56  Mobiliteit in de Neder1andse prostitutie, een inventarisatie. Uitgevoerd in het kader van Europap 1998-1999. 
GG&GD Amsterdam en Stichting Soa-bestrijding, Utrecht, 1999. 
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Tabel 7.B 	Activiteiten GGD met betrekking tot prostitutie (n=26) 

Voorlichting soa/aids in relatie tot prostitutie 
Soa-onderzoek in prostitutiesector 
Hulpverlening aan prostituees 
Hygienecontroles in prostitutiesector 
Specifieke projecten 

Ja 	Nee 
17 65% 	9 35% 
13 50% 	13 50% 
13 50% 	13 50% 
3 12% 	23 88% 
9 35% 	17 65% 

Uit de tabel blijkt dat 65 procent van de GOD-en voorlichting geeft over soa/aids in relatie 
tot prostitutie. In alle gevallen wordt daarbij voorlichting gegeven aan prostituees en in 
driekwart van de gevallen richt de voorlichting zich ook op exploitanten. De klanten zijn 
slechts bij drie GGD's doelgroep van de voorlichting. ZevenGGD-en richten zich in hun 
voorlichting over soa/aids specifiek op buitenlandse prostituees. Deze voorlichting wordt 
voornamelijk gegeven tijdens bezoek van GGD medewerkers aan prostitutiebedrijven of 
tijdens een spreekuur. 
De helft van de GGD's (voor een belangrijk deel zijn dit dezelfde GGD-en die voorlichting 
geven) verricht soa-onderzoek in de prostitutiesector. Dit gebeurt tijdens een soa-spreekuur, 
soa-poli of op incidentele basis bij de GOD. Eveneens de helft van de GOD-en houdt zich 
bezig met hulpverlening aan prostituees, voornamelijk in de vorm van doorverwijzingen naar 
andere hulpverleningsinstanties. Slechts drie GOD-en verrichten hygienecontroles, deze 
vinden plaats.bij clubs en prive-huizen. 

Andere activiteiten om prostituees te ondersteunen 
Negen GOD-en hebben in 1998 (naast de hierboven al genoemde activiteiten) specifieke 
projecten gericht op prostituees uitgevoerd. In dit kader worden onder meer genoemd: 
1. het opzetten van activiteiten in de prostitutiesector, met name het geven van voorlichting 
over soa en aids 
2. het houden van een inventarisatie naar de aard en omvang van de prostitutiesector en de 
behoefte aan zorg. 

Hieronder presenteren we naast elkaar de verwachtingen ten aanzien van deze doelstelling 
van gemeenten, de politie en GOD-en. 

Tabel 7.0 	Verbetering van de positie van prostituees 
beoordeling door gemeenten, politieregio's en GOD-en 

Grote kans van slagen 	 kleine kans van slagen 
1 	 2 	3 	4 	 5 

5% 	36% 	45% 	11% 	3% gemeente 
16% 	37% 	47% 	 - 	politie 

9% 	32% 	36% 	18% 	5% GOD 

grote bijdrage 	 kleine bijdrage 
1 	 2 	3 	4 	5 
2% 	17% 	34% 	16% 	31% gemeente 

10% 	58% 	16% 	16% 	- 	politie 
38% 	34% 	14% 	14% GOD 

59 



De politie is het meest positief over de mate waarin de positie van prostituees kan verbeteren. 
Over de bijdrage die de verschillende instanties zelf lcunnen leveren om de positie van 
prostituees te verbeteren lopen de meningen sterk uiteen. Opnieuw komt hierbij de politie als 
het meest optimistisch naar voren, de gemeenten daarentegen verwachten zelf weinig te 
kunnen bijdragen aan de positieverbetering. 

7.3 	De capaciteit in de prostitutie 

Exploitanten voeren onder elkaar een levendig debat over de vraag of het totaal aan 
werkpleklcen dat in prostitutiebedrijven beschikbaar is nu wet of niet op een overcapaciteit 
duidt. De redenering van raamexploitanten is dat er voldoende gegadigden zijn die in hun 
vitrines willen werken, dus is er geen overcapaciteit. Anderen wijzen erop dat het vooral 
vrouwen van buiten de Europese Unie zijn die bereid zijn om een werkplek te huren. Zij 
nemen genoegen met mindere werkomstandigheden en inkomsten in vergelijking tot bun 
Nederlandse collega's. 
Omdat het aantal vitrines in het laatste decennia ongeveer verdubbeld is in de meerderheid 
van de steden, en het aantal potentiele Idanten hiermee geen gelijke tred heeft gehouden, 
komen anderen tot de slotsom dat er eigenlijk een teveel aan vitrines is. Zij voelen zich in die 
meting gesterkt doordat ramen leeg blijven staan warmer de politie optreedt tegen werken 
zonder werkvergunning. Dan melden zich geen werkwilligen. 
Op vergaderingen van de V.E.R. maken vele exploitanten melding van een gemiddelde 
bezetting van vaak niet meer dan 50 procent. Dat is dus de helft van het aantal prostituees dat 
een exploitant beschouwt als passend bij een volledige capaciteit van de seksclub of het prive-
huis. Veel exploitanten vertrouwen ook volledig op het aanbod van vrouwen van buiten de 
Europese Unie, omdat velen er niet in slagen om voldoende Europese vrouwen 
genteresseerd te krijgen. Naast het feit dat een aantal bedrijven zal sluiten omdat zij niet aan 
de eisen van een vergunning willen of kunnen voldoen, wordt in V.E.R.-Icringen verwacht dat 
de overcapaciteit eeri koude sanering van zo'n 20 tot 25 procent van de `serieuze' (bedrijven 
die zich als onderneming naar buiten toe presenteren) tot gevolg zal hebben. 
Ms we de vorm waarin het seksaanbod gestalte lcrijgt belcijken, kan gesteld worden dat het 
aanbod van prostitutie van oudsher flexibel is. Ondememers zijn altijd in staat geweest zich 
aan te passen aan veranderende omstandigheden als veranderende `vraag' of van een of 
andere manier van overheidsoptreden. Dat is nu niet anders. Vooral de toenemende controle 
van steeds meer overheidsinstanties wordt hiervan als oorzaak gezien. Natuurlijk zijn de 
meeste bedrijven vrij stabiele ondernemingen, maar haast overal vinden verplaatsingen of 
verschuivingen plaats. 
Een aantal ondememers die zich geconfronteerd zag met het naderende vergunningstelsel 
probeert buiten de definitie van seksinrichting te vallen door hun bedrijf een andere naam of 
opzet te geven. Een ander voorbeeld van uitwijken is de relatief nieuwe massagesalon die 
`erotische massage' aanbiedt. Getracht is om op deze manier seksuele diensten tegen betaling 
aan te bieden en toch buiten de definitie van prostitutie te blijven. Echter, een proces tegen 
een bedrijf dat erotische massage aanbood is door de betreffende gemeente (Breda) 
gewonnen57

. Het is nu als prostitutiebedrijf gedefinieerd, en in de modelverordening van de 
VNG valt erotische massage nu ook onder de vergunningplicht. Parenclubs zouden eenzelfde 
uitwijkrnogelijkheid voor prostitutie kunnen zijn, ware het niet dat in de modelverordening 
deze ook vergunningplichtig zijn gemaakt. 

57 • uttspraak arrondissementsrechtbank Breda, 25 maart 1998 
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Er gaan veel geruchten over verborgen bedrijvigheid van buitenlandse prostituees die niet 
langer meer gedoogd worden. Het zou gaan om met name escortbedrijven die via kranten, de 
kabellcrant en het verspreiden van anonieme gsm-nummers op andere wijze aan ldanten 
komen. Ook zouden veel illegale vrouwen werken in prostitutiebedrijven in gebieden waar de 
politiecontrole nog niet zo streng is. Wij zijn nog geen gevallen tegengekomen van verborgen, 
georganiseerde concentraties van illegale prostituees. Van politiezijde wordt gesteld dat waar 
zij controleren het onmogelijk zal zijn op enige schaal van betekenis deze activiteiten te 
ontplooien. 
In Amsterdam wordt onderzoek gedaan naar de omvang van escortservice. Harde cijfers 
hierover zijn (nog) niet beschikbaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Eysink 
Smeets en Etman, in opdracht van het Wallenproject. Het onderzoek moet mede de vraag 
beantwoorden hoe groot de kans is dat door de invoering van het vergunningenstelsel deze 
vorm van prostitutie een uitwijkplaats gaat bieden voor de meer malafide ondernemers. 

7.4 	Enquete onder exploitanten 

Ter aanvulling op de lcwalitatieve beschrijving van de prostitutiebranche in paragraaf 7.1 
worden hier de gegevens uit de enquete onder exploitanten gepresenteerd. 

In totaal hebben 123 exploitanten de vragenlijst geretoumeerd. Deze exploitanten zijn niet 
representatief voor alle exploitanten in Nederland. De antwoorden op de vragenlijsten geven 
echter wel een beeld van enerzijds de prostitutiebedrijven die door de 123 exploitanten 
worden gerund en anderzijds over de relatie van exploitanten met bijvoorbeeld gemeente en 
politie. 

Tabel 7.D 	exploitanten naar type prostitutiebedrijf 

Raamprostitutie 	 16 
Club 	 51 (waarvan 6 gecombineerd met escort) 
Prive-huis 	 51 (waarvan 7 gecombineerd met escort) 
Escortbureau 	 1 
Onbekend 	 4 

Totaal 	 123 

Eenvijfde deel van de bedrijven betreft een combinatie met een ander seksbedrijf: 
voomamelijk sekswinkels en seksbioscopen. 
De exploitanten zijn afkomstig uit heel Nederland. De provincies Noord- en Zuid-Holland 
zijn het sterkst vertegenwoordigd: bijna 40procent van de exploitanten is uit deze provincies 
afkomstig. 
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Tabel 7.D1 kenmerken bedrijven naar type bedrijf 

gemiddeld aantal 
werkplelcken 
per bedrijf 

raamprostitutie 	21 
clubs 	 6 
prive-huizen 	4 

Tabel 7.D2 kenmerken bedrijven naar type bedrijf 

Aantal prostituees per dag per bedrijf 

* exclusief bedrijven met meer dan 40 prostituees per dag 

2 	108 	20 	 7 
1 	22 	7 	 7 
1 	10 	4 	 4 

Het gemiddeld aantal prostituees dat per dag in een bedrijf werkt, verschilt sterk per type 
bedrif. Het hoge gemiddelde bij de raamprostitutiebedrijven wordt echter veroorzaakt door 
drie relatief grote bedrijven. Indien deze buiten beschouwing worden gelaten, daalt het 
gemiddeld aantal prostituees aanzienlijk. 

Er is de exploitanten ook gevraagd om een schatting te maken van het aantal prostituees dat 
op jaarbasis in het bedrijf werlct. 

aantal prostituees op jaarbasis 
Minimum maximum 	gemiddeld 	gemiddeld 

per bedrijf 	per bedrijf 
(gecorrigeerd*) 

Raamprostitutie 	2 	1050 	55 	 27 
Clubs 	 ' 1 	600 	60 	 46 
Prive-huizen 	1 	 75 	22 	 22 

* exclusief bedrijven met meer dan 500 prostituees op jaarbasis 

minimum maximum gemiddeld gemiddeld 
(gecorrigeerd*) 

Het totaal aantal prostituees dat op jaarbasis in een bedrijf werkt, loopt zeer sterk uiteen, 
zowel binnen hetzelfde type bedrijf als tussen de verschillende bedrijfstypen. 

De prostitutiebedrijven zijn in meerderheid (72%) facilitaire bedrijven: de prostituees huren 
ruimte en faciliteiten van de exploitant. Bij 23 procent van de bedrijven ontvangt de prostituee 
een percentage van het bedrag dat de klant besteedt. Slechts bij eon bedrijf is sprake van 
loondienst. 

Bijna alle exploitanten (96%) zijn op de hoogte van de `opheffing van het bordeelverbod'. 
Eveneens een mime meerderheid (89%) is voorstander van de wetswijziging, vijf procent is 
tegen de wetswijziging en zes procent weet het niet. 
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Tabel 7.E redenen voor `opheffing bordeelverbod' (meerdere antwoorden mogelijk) 
(n=95) 

betere rechtspositie voor exploitanten 	 30% 
betere afspraken met gemeente, politie, belastingdienst 	 50% 
betere relatie met zakelijke partners 	 52% 
verbetering imago prostitutiesector 	 35% 

aanpak van criminaliteit in de prostitutiesector 	 32% 
betere positie voor prostituees 	 5% 

Bijna 80 procent van de exploitanten heeft (ten tijde van de enquete) behoefte aan meer 
informatie over de wetswijziging. 

Tweederde van de exploitanten heeft contact met de gemeente, met name over vergunningen 
en zaken die daarmee samenhangen (by. brandveiligheid). Bij 70 procent van de exploitanten 
voert de politie regelmatig controles uit in het bedrif. Deze politiecontroles zijn voornamelijk 
gericht op illegale prostituees en minderjarige prostituees. 

Een vijfde deel van de bedrijven heeft het afgelopen jaar te maken gehad met critninaliteit. De 
meest voorkomende vormen van criminaliteit waren: geweldpleging (11 keer), 
inbraak/diefstal (7 keer), overval (5 keer) en afpersing (5 keer). 

7.5 	Prostitutie en belastingen 

De vraag naar de aard van de verhouding tussen exploitant en prostituee is ook interessant 
voor de belasting. Tot voor kort heersten er grote verschillen en ook nu nog is er geen uniform 
landelijk beleid. In sommige inspecties wordt aan prostitutie geen prioriteit gegeven, in 
andere wordt met de exploitant een bedrag overeengekomen dat de omzetbelasting dekt. In 
weer andere gevallen wordt de prostituee als zelfstandig ondernemer beschouwd en zal zij 
zelf BTW moeten betalen.Ten slotte wordt geprobeerd om de prostituee te bewegen 
inkomstenbelasting te betalen en worden haar inkomsten beschreven als `overige inkomsten 
uit arbeid'. In dit laatste geval betaalt de exploitant de BTW over het gehele bedrag dat de 
klant betaalt. De prostituees worden ingedeeld in de groep `persoonlijke dienstverlening' 
zodat de vaak gevreesde schending van anonimiteit niet plaats hoeft te vinden. Een van de 
redenen die genoemd wordt om geen belasting te willen betalen is dat ze bang zijn om 
daardoor hun werkloosheidsuitkering te verliezen. 
Ondanks verschillende pogingen is er voor zover wij weten nog geen gezamenlijk beleid 
afgesproken. De jongste informatie is dat de prostitutiebranche als een gewone sector wordt 
gezien en er geen reden is tot speciale regels. Dat brengt zowel exploitanten als prostituees in 
verwarring, hun vertegenwoordigers proberen tevergeefs beleidsafspraken te maken. De 
vertegenwoordigers van exploitanten en prostituees stellen dat indien de belastingdienst aan 
zou geven hoe zij op verschillen theoretische modellen zou reageren, de bedrijven en de 
prostituees zich daarnaar kunnen richten. De belastingdienst reageert echter met de 
mededeling dat zij te zijner tijd elke situatie apart zal beoordelen. De kernvraag bij deze 
beoordeling is of er een gezagsverhouding bestaat, of dat de bedrijfsleider aanwijzingen 
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betreffende de werlczaamheden kan geven. De belastingdienst is niet van plan richtlijnen op te 
stellen. 
Overigens moet het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen ook nog een beoordeling 
maken, in verband met de vraag of afdrachten voor sociale verzekeringen moeten worden 
ingehouden door de exploitant. 

Enkele inspecties proberen prostituees te bewegen om op vrijwillige basis belasting te betalen 
over hun inkomsten. Dit gebeurt door voorlichting te geven in de bedrijven. Het zal een 
proces worden van lange adem. 

Het optreden van de belastingdienst is op zich al voldoende om prostituees tot ongerustheid te 
brengen. Ten eerste willen de meesten van hen geen belasting betalen. Daarnaast geniet een 
niet onaanzienlijk deel een uitkering van de Sociale Dienst, die ze danlczij gekoppelde 
informatiesystemen onherroepelijk zullen verliezen. Ten slotte vrezen de prostituees dat hun 
identiteit ook aan andere instanties wordt doorgegeven. Formeel hoeven zij hiervoor niet bang 
te zijn; de uitspraken van de Registratiekamer laten dit niet tee n. Dat is echter onvoldoende 
om de angst bij de doorsnee prostituee weg te nemen. Hierbij speelt trouwens ook een gebrek 
aan informatie mee. 
Er presenteert zich een aantal bureaus die aanbieden om de financiele administratie voor 
prostituees te verzorgen. Wij hebben niet de indruk dat dit vooralsnog een grote vlucht neemt. 

58 vastgelegd in het rapport Registratie (2) 
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Hoofdstuk 8 Criminele randverschijnselen 

Voordat we kunnen bepalen in welke mate de opheffing van het bordeelverbod de aan 
prostitutie gekoppelde criminele randverschijnselen reduceert, moeten we eerst de huidige 
omvang van deze criminaliteit vaststellen. Uit de reacties van de politieregio's bleek dat dit 
geen eenvoudige opgave is. De registratiesystemen van de politie kunnen niet altijd uitsluitsel 
geven over crirninele feiten in of rond prostitutiebedrijven, omdat deze niet als zodanig 
worden geregistreerd. 

Tabel 8.A 	criminaliteit in en rond prostitutie in 1998 (totaal) 

Geweldplegingen 	117 (n=10) 
Vuurwapendelicten 	17 (n=6) 
Drugshandel 	 38 (n=6) 
Afpersing 	 6 (n=5) 
Fraude 	 5 (n=5) 
Overvallen 	 2 (n=3) 
Kinderporno 	 4 (n=6) 
Overig 	 12 (n=8) 

Op grond van bovenstaande tabel is geen uitspraak te doen over de totale omvang van de 
criminaliteit in en rond de prostitutiesector. De reden hiervoor is dat slechts een beperkt aantal 
politieregio's uitspraak heeft gedaan over de criminele randverschijnselen van de prostitutie. 
Uit de tabel blijkt wel een relatief grote aantal geweldplegingen en drugshandel. 

Daarnaast doen 14 politieregio's uitspraak over het aantal exploitanten met een strafblad in de 
regio. Gemiddeld is dit 7procent. 

Tabel 8.B 	Bestrijding van aan prostitutie gekoppelde criminele randverschijnselen 
beoordeling door politieregio's (n=19) 

Grote kans van slagen 
1 	 2 	3 	4 

26% 	63% 	11% 
grote bijdrage politieregio 	 kleine bijdrage politieregio 

1 	 2 	3 	4 	5 
37% 	53% 	10% 
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mensenhandel en ander crimineel gedrag (Frank Boerman, p. 11) 

SR250ter 
(N=582) 

Misdrijven tegen openbare orde en gezag 	47,1 
Valsheid in geschriften 	 8,2 
Zedenrnisdrijven (andere dan de vier 	 14,6 
vermelde) 
Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid 	20,8 
Misdrijven tegen het leven gericht 	 2,7 
Mishandeling 	 4,5 
Diefstal 	 2,6 
Afpersing 	 1,4 
Verduistering 	 0,0 
Bedrog 	 0,9 
Begunstiging 	 1,7 
Overige feiten SR 	 3,1 
Opiumwet 	 33,7 
Wet Wapens en Munitie 	 10,5 
Overige wetten 	2,2 

De bovenste vier misdrijven zijn in zekere zin te beschouwen als logischerwijs verbonden met 
mensenhandel. Dat brengt mensenhandel direct in verband met het misdrijf dat het hoogst 
scoort op de lijst van activiteiten waar georganiseerde misdaad zich mee bezighoudt, namelijk 
drugszaken (33.7 procent). Onderzoek naar de aard van georganiseerde misdaad in Nederland 
richt zich met name op drugszaken, mensenhandel, mensensmolckel, fraude en witwassen 59 . 
Op basis van ons onderzoek kunnen we geen harde beweringen doen over de mate van 
criminaliteit in de prostitutie. We hebben met een aantal ervaren politiemensen en 
gemeentelijke beleidsmakers gesproken. De uitspraken van deze mensen wezen veelal toch 
wel in dezelfde richting, hoewel er wel nuanceverschillen waren. 
De volgende constateringen lcunnen niet als eindoordeel worden gezien, nader onderzoek 
moet meer uitsluitsel geven. 
Doorgaans zijn de exploitanten van prostitutiebedrijven waar illegale vrouwen werken niet 
dezelfde personen die zich met mensenhandel inlaten. De beide milieus hebben wel 
raakvlakken en men kent elkaar wel om zalcen te doen, de een als leverancier, de ander als 
afnemer. Dat beeld komt overeen met de constatering uit bovengenoemd onderzoek dat de 
onderwereld en de bovenwereld niet met elkaar verweven zijn maar wel raalcvlalcken hebben. 
Ms we volgens deze lijn doorredeneren zouden verreweg de meeste belanghebbenden in de 
prostitutie geen rechtstreekse criminele activiteiten ontplooien. Dat klinlct logisch omdat zij, 
als ondememers in een economische sector die een legaliseringproces doormaken, veel te 
verliezen hebben. Het lijkt er dus op dat de prostitutiebranche bij de bovenwereld begint te 
horen. 
De prostitutiebranche moet zich echter wel teweerstellen tegen pogingen van buitenlandse 
georganiseerde misdaadgroepen om de bedrijven over te nemen en daarmee een 

Kleemans 
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bruggenhoofd te slaan voor andere criminele activiteiten 60 . Bijvoorbeeld in de grensstreken en 
in Amsterdam zijn dergelijke pogingen ondernomen, maar men heeft dit kunnen voorkomen. 
Politiemensen vertellen dat in exploitanten in het verleden vaak meerdere veroordelingen op 
hun naam hadden. Maar die periode schijnt afgesloten te zijn. Geweldcriminaliteit is wel te 
vinden bij de mensen die in dienst van exploitanten werken, zoals porties, geldophalers en 
oppassers. 
Dit is een indicatie dat de prostitutie toch nog sterk tegen de onderwereld aanleunt. Het vormt 
een deel van de infrastructuur van de uitgaanswereld van die onderwereld, of anders gezegd: 
seksclubs zijn voor een deel de clubhuizen van criminelen. Exploitanten worden soms 
omschreven als ondernemers die rationele keuzes maken en daarbij minder dan doorsnee 
ondernemers geleid worden door ethische normen. Met andere woorden, voor een deel van 
hen zou gelden dat als er voordeel te behalen is zonder dat een externe sanctie dreigt, zij niet 
vanzelfsprekend door een innerlijke, morele rem worden tegengehouden. 

Wij komen maar zelden exploitanten van buitenlandse origine tegen. De bedrijfsleider die 
doorgaans als de `baas' optreedt hoeft niet de eigenaar van het pand of het bedrijf te zijn. Het 
komt voor dat de 'has' het pand huurt of het bedrijf pacht. Dit kan betekenen dat degenen die 
aan de touwtjes trekken toch vaak mensen op de achtergrond zijn, die eventueel aan 
concernvorming doen. In enkele gevallen komt dit wel degelijk voor. Er zijn geen gegevens 
dat buitenlandse organisaties Nederlandse prostitutiebedrijven bezitten. Hiermee doelen we 
op rechtstreekse belangen in de prostitutie. 

60 In steden in het buitenland is de infiltratie van buitenlandse georganiseerde misdaad duidelijk zichtbaar, 
bijvoorbeeld Antwerpen. 
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9. Conclusies 

1. 
Er is bij alle instanties die het toekomstig prostitutiebeleid moeten gaan dragen (zoals de 
gemeente,de politie, de GGD) een gebrek aan kennis over de basiskenmerken van prostitutie 
in Nederland: de aantallen bedrijven en prostituees, hun nationaliteiten, 
arbeidsomstandigheden, het voorkomen van strafbare feiten. Daarom is het nog niet mogelijk 
een betrouwbaar gedetailleerd beeld te geven. Om dit te verhelpen is het hanteren van 
eenduidige terminologie en het systematisch registreren van belangrijke kenmerken 
noodzakelijk. 

2. 
De uitvoering van de beleidslijnen die in het Handboek Lokaal Prostitutiebeleid worden 
uitgezet vereist een hoge mate van gemeentelijk, regionale en ook nationale afstemming 
binnen en tussen relatief autonome overheidsinstanties. Dat is nog niet in alle regio's en op 
alle beleidsterreinen het geval. In 1999 is bijvoorbeeld het optreden van de politie en in vele 
gevallen per regio zo verschillend dat dit voor het totale beleid contra productief werkt. 

3. 
Er is - behalve in een aantal grotere gemeenten — nog weinig ervaring opgedaan met het als 
een normale bedrijfstak behandelen van de prostitutiebranche. Een van de aspecten die hierbij 
een rol speelt is dat overheidsdienaren nog niet gewend zijn exploitanten van 
prostitutiebedrijven als normale ondememers te beschouwen. 

4. 
De ontwikkelingen in de prostitutie lcunnen niet volledig door de overheid worden gestuurd. 
De veranderingen worden ook bepaald door de eigen dynamiek van de bedrijfstak waarop ook 
andere factoren van invloed zijn. Daarnaast heeft prostitutie steeds meer een intemationaal 
karalcter, dat een intemationale aanpalc rechtvaardigt. Het beleid van de meeste Europese 
landen verschilt echter sterk van elkaar. 

5. 
Een van de centrale rotten in het nieuwe beleid wordt gespeeld door de politie. Zij is 
toezichthouder op de naleving van de gedoog (in de toekomst vergunning) voorwaarden, zij 
spout strafbare feiten op en zij is belast met het vreemdelingentoezicht. Een scherpe 
taakafbakening en een heldere onderbouwing van haar beleid kan bewerkstelligen dat de 
verschillende opdrachten die haar zijn toebedeeld voor haarzelf en voor anderen eenduidig en 
hanteerbaar blijven. 

6. 
Uit recente jurisprudentie valt op te maken dat zowel de overheid en de branche de grenzen 
van wat binnen het beleid mogelijk is aftasten. Een sprekend voorbeeld is de vraag of en 
onder welke voorwaarden prostituees van buiten de EU in aanmerkingen zouden moeten 
komen voor een vergunning tot verblijf. 

7. 
Vaak wordt de vrees uitgesproken dat een sterk regulerende overheidsbeleid zonder 
mogelijkheden voor prostituees van buiten de EU om hier legaal te werken zou lcunnen leiden 
tot een toename van illegale prostitutiebedrijven waarin illegale prostituees zullen werken. 
Het is te vroeg om een afgewogen oordeel hierover te vellen. Wet is te merken dat daar waar 
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de overheid nieuwe regels streng toepast, in eerste instantie een toename van ontwijkend 
gedrag is te zien. Een doorzichtige, consequente invoering van nieuw beleid kan er toe 
bijdragen dat exploitanten zich makkelijker voegen en niet hun heil zoeken in de illegaliteit. 

8. 
De verbetering van de positie van prostituees is een belangrijke doelstelling. Ms partij in de 
discussie hierover verdwijnt zij echter uit beeld, het is immers de exploitant met wie de 
overheid zaken gaat doen. Prostituees vormen geen groep die makkelijk te benaderen is, zij 
zijn mobiel en spreken vele talen. Maar ook degenen die zich als vertegenwoordigers 
opwerpen, spelen bij de ontwikkeling en invoering van het nieuwe beleid geen grote rol. Bij 
beschenning wordt door de meeste gemeenten gedacht aan gezondheidszorg en hulpverlening 
en niet aan verbetering van arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. 
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10. Samenvatting 

In het kader van de opheffing van het algemeen bordeelverbod worden de effecten ervan 
geevalueerd. Deze samenvatting is gebaseerd op het verslag dat is gemaakt voor de eerste fase 
van de evaluatie, die de stand van zaken van de prostitutie in Nederland in 1999, een jaar voor 
de invoering van de wetswijziging, in kaart brengt. Het onderzoek is onder de naam De 
Profeit Studie verricht door de Mr A. de Graaf Stichting in opdracht van het Wetenschappelijk 
Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie. Wetenschappelijke 
begeleiding is verzorgd door de Sectie Criminologie van de afdeling 
Strafrechtswetenschappen en Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

Achtergrond en wetswijziging 

Per 1 oktober 2000 zal de exploitatie van vrijwillige prostitutie door meerderjarigen niet 
langer in de strafwet verboden worden gesteld. Alle situaties waar dwang en uitbuiting een rol 
spelen blijven strafbaar en de maximum straf op overtreding wordt verhoogd naar zes jaar. De 
wetswijziging markeert het einde van het gedoogsysteem, dat inhield dat niet tegen exploitatie 
van prostitutie werd opgetreden wanneer er zich geen andere strafbare feiten voordoen en de 
openbare orde niet wordt verstoord. De wetswijziging is een gevolg van de ontwikkelingen in 
de prostitutie die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan. Het is een bedrijfstak 
geworden die in een aantal steden en regio's nadrulckelijk aanwezig is, hetgeen 
gemeentebesturen noodzaakt regelend op te treden. Het niet langer strafbaar stellen van het 
organiseren van betaalde seksuele kontakten maakt de weg vrij tot vormen van regelgeving en 
handhaving die gelijk zijn aan die waarop de overheid met andere maatschappelijke sectoren 
omgaat. Hiervoor is inmiddels een breed politiek draagvlak, met andere woorden prostitutie 
wordt geaccepteerd als een maatschappelijke realiteit. 
De legalisering is echter slechts de helft van het verhaal. De afgelopen jaren is gedwongen 
prostitutie, met name in de vorm van internationale mensenhandel, in emst toegenomen. Dat 
is de reden dat de wetswijziging ook een aanscherping van de delictomschrijving en 
verhoging van de maximum straf op prostitutie onder dwang en uitbuiting inhoudt. Op dit 
terrein zal het werk van politie en openbaar ministerie moeten toenemen. 

Europa 

Ook in de andere Europese landen verandert de prostitutie en worden door overheden 
maatregelen overwogen en uitgevoerd om negatieve effecten te bestrijden. In de meeste 
landen heeft dit nog niet de vorm van wetswijziging gekregen. Men houdt vast aan een 
algemeen verbod op exploitatie, inclusief het gedogen van een zekere mate van bedrijvigheid. 
In een enkel land wordt de oplossing gezocht in het verder criminaliseren, zoals van ldanten 
in Zweden. In een aantal andere landen wordt ook de politieke discussie over acceptatie van 
prostitutie als bedrijfstak en de erkenning van het beroep prostituee gevoerd, zoals in 
Duitsland, Belgie en Denemarken. Nederland is het eerste land dat de grens van gedogen naar 
reguleren overschrijdt. 

Doelstellingen 

Tijdens de parlementaire behandeling zijn zes hoofddoelstellingen geformuleerd die met de 
wijziging van de wet worden beoogd. Deze liggen achtereenvolgens op het bestuurlijke 
terrein (de beheersing en sanering van de prostitutiebranche), op het strafrechtelijke terrein 
(de bestrijding van de exploitatie van onvrijwillige prostitutie, de bescherming van 
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minderjarigen tegen seksueel misbruik en het bestrij den van aan prostitutie verbonden 
criminele randverschijnselen), op het sociale terrein (de verbetering van de positie van 
prostituees) en op het terrein van het vreemdelingenbeleid (het tegengaan van illegaliteit in de 
prostitutie). 

Nieuw beleid 

De rijksoverheid heeft een bijdrage willen leveren aan het tot stand komen van een zo groot 
mogelijke uniformiteit en integratie van het beleid dat op gemeentelijk, regionaal en landelijk 
niveau zal ontstaan. Op haar initiatief zijn voor alle beleidsterreinen voorstellen gedaan en 
blauwdrukken en aanwijzingen gemaakt, die in het Handboek Lokaal Prostitutiebeleid zijn 
gepresenteerd. De belangrijkste zijn: 
1. De rijksoverheid ontwikkelt een model voor de gecoordineerde en geintegreerde invoering 

van nieuw beleid: een handhavingsarrangement, met afspraken tussen Openbaar Ministerie, 
de regionale politiekorpsen en de gemeentelijke overheid over de samenhang tussen 
bestuurlijke en strafrechtelijke aanpak. 

2. De gemeentelijke overheid kan een vergunningenstelsel invoeren ter regulering van de 
prostitutiesector op basis van een modelverordening van de VNG: Hoofdstuk 3 van de 
APV, "Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d." 

3. Het college van procureurs-generaal konit met een gewijzigde handleiding aangaande de 
bestrij ding van dwang en geweld: Aanwijzing aanpak van mensenhandel en andere vormen 
van uitbuiting in de prostitutie. 

4. Er komt een nieuwe formulering van het hoofdstuk B 17 van de Vreemdelingencirculaire. 
5. Er komt een model gedragcode voor toezichthouders en opsporingsambtenaren. 
6. Het Besluit inlichtingen justitiele documentatie zal worden gewijzigd opdat burgemeesters 
lcunnen informeren naar de antecedenten van personen die een vergunning aanvragen voor het 
exploiteren van een prostitutiebedrif. 

Prostitutie in Nederland 

In het kader van het onderzoek zijn schriftelijke enquetes gehouden onder alle Nederlandse 
gemeenten, politieregio's en GGD's. Het doel van deze enquetes was tweeledig. Enerzijds 
diende het een beeld te geven van de aard en omvang van de prostitutie in Nederland in 1999. 
Anderzijds moest het de stand van zaken weergeven van het beleid en activiteiten met 
betreklcing tot prostitutie van gemeenten, politieregio's en GGD-en. 

Over bijna alle gemeenten in Nederland zijn gegevens verzameld over de aanwezigheid van 
prostitutie. We kunnen derhalve concluderen dat in circa 30% van de Nederlandse gemeenten 
prostitutie voorkomt. Behalve in en rond de (grote) steden, komt prostitutie relatief meer voor 
in de grensstreken van Limburg, Groningen, Twente, West Brabant en Zeeland. 

In twaalf steden in Nederland komt raamprostitutie voor en naar schatting zijn daar 
gemiddeld op een dag 2000 raamprostituees werkzaam. Straatprostitutie is in tien steden 
aanwezig en daarin zijn gemiddeld circa 320 prostituees dagelijks werkzaam. 
Daarnaast bevinden zich in Nederland tussen de 600 en 700 clubs/privehuizen waar naar 
schatting per dag tussen de 3500 en 4000 prostituees werlczaam zijn. 
In de raamprostitutie, straatprostitutie en prostitutie in clubs/privehuizen samen werken 
dagelijks circa 6000 prostituees. 
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Over de overige vormen van prostitutie, zoals thuiswerk en escort, bleken de respondenten 
over onvoldoende informatie te beschikken cm betrouwbare uitspraken of zelfs schattingen te 
doen. Om dezelfde reden ontbreken concrete cUers over het aantal buitenlandse prostituees 
en het aantal illegale prostituees. 

Gemeentelijk beleid 

Al sinds 1985 wordt in Nederland concreet gesproken over het legaliseren van 
prostitutiebedrijven. In de grote gemeenten met een duidelijke concentratie van met name 
openlijke prostitutie is gezocht naar manieren om — met inachtneming van het bestaande 
wettelijke kader — regulerend op te treden. Amsterdam is het duidelijkste voorbeeld hiervan; 
enkele jaren geleden is een systeem van gedoogbeschikkingen ingevoerd. Maar ook andere 
steden hebben ervaring met een regulerend beleid. Deze gezamenlijke ervaring dient mede als 
basis voor de voorbereidingen die in 1999 worden getroffen. 
Gemeentebesturen die prostitutiebeleid ontwikkelen starten vaak door in een gemeentelijke 
nota het kader van het nieuwe beleid aan de raad voor te leggen. Hierin wordt de gewenste 
omvang van de prostitutie beschreven, de problemen worden gesignaleerd en de 
doelstellingen van het nieuwe beleid worden opgesomd. Vervolgens worth daarna een nieuw 
hoofdstuk in de APV over seksinrichtingen gemaakt, op basis van de modelverordening van 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, met daarbij de tekst van de vergunning voor 
seksinrichtingen. Deze bestaat uit drie delen: locatie, inrichtingseisen en de bedrijfsvoering. 
Er is een duidelijke tendens te zien cm de bestaande omvang en de bestaande locaties te 
accepteren; dit betekent dus een bevriezing van de huidige situatie. 
Wanneer de raad met de intenties en de plannen instemt, wordt de voorbereiding ter hand 
genomen, meestal door een gemeentelijke werkgroep, met daarin vertegenwoordigers van de 
afdelingen openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht. Ook 
de GGD, de politie nemen hieraan deel. De brandweer, arbeidsinspectie, openbaar ministerie 
en in een enlcel geval ook de belastingdienst leveren hun bijdrage. Het stadhuis is 
verantwoordelijk voor het maken van een vergunningstelsel. In de werkgroep kunnen 
afspraken in de vorni van een handhavingsarrangement worden gemaakt. De 
verantwoordelijkheden worden over de respectievekike diensten verdeeld en een tijdspad 
voor de invoering wordt opgesteld. Tenslotte wordt een handhavingplan afgesproken met 
daarin de taalcverdeling voor de diverse controlerende instanties. 
In veel gevallen verloopt het contact met de exploitanten van prostitutiebedrijven stroef en 
onwennig. De acceptatie van prostitutie als maatschappelijk verschijnsel houdt niet vanzelf in 
dat een bordeelhouder als reguliere ondernemer wordt gezien. Van de zijde van exploitanten 
bestaat veel wantrouwen over de bedoelingen en de acties van de overheid, mede door gebrek 
aan het uitwisselen van informatie. Dit wordt versterkt door het gegeven dat de acties van de 
verschillende overheidsinstanties en de signalen die zij afgeven in de meeste gevallen nog niet 
op elkaar zijn afgestemd. 
De rijksoverheid dringt aan op het afstemmen van het beleid op regionaal niveau. Dat gebeurt 
ook in een aantal delen van Nederland. Hierbij wordt de politieregio als eenheid genomen; in 
het Regionale College wordt het regionale beleid afgesproken. Vele politiekorpsen zun bier 
een voorstander van, omdat daardoor de gemeenten in hun regio eenzelfde regime hanteren. 
Wanneer de politie vervolgens als toezichthouder optreedt, weet zij beter waar zij aan toe is. 

Beleid in cijfers 

Verreweg het grootste deel van de gemeenten in Nederland hebben in 1999 de eerste stap nog 
niet gezet: over het regelen van prostitutie is daar nog niet gesproken. Het merendeel omdat 
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zij geen prostitutiebedrijvigheid hebben en dat het liefst zo houden. Maar er zijn ook 
gemeenten die wet een of enkele bedrijven binnen hun grenzen hebben maar tevreden zijn 
met de huidige gedoogsituatie en niet inzien waarom zij meer moeten doen. Er is, om het met 
andere woorden te zeggen, schroom om de bedrijven een officieel tintje te geven. 
Er is een ldein aantal gemeenten waar het bestuur en de raad op principiele gronden 
prostitutiebedrijven willen blijven verbieden. De Minister van Justitie heeft zich tegen deze 
mogelijkheid uitgesproken, maar de gemeenten willen desnoods naar de rechter stappen om 
van deze zogenaamde nuloptie gebruik te mogen maken. 

80% van de Nederlandse gemeenten voert in 1999 geen beleid omdat er geen 
prostitutiebedrijven binnen hun grenzen zijn of omdat er geen problemen met de bedrijven 
zijn. 10% voert een gedoogbeleid, 6% beschrijft het beleid als regulerend. 
60% van de gemeenten geeft aan dat zij in het kader van de wetswijziging hun beleid gaan 
aanpassen of beleid gaan opstarten. Van de gemeenten met prostitutie wil 70% een 
vergunningenstelsel gaan opzetten. Van de gemeenten zonder prostitutie wil 28% naar wegen 
zoeken om prostitutie te weren. 

Een groot deel van de gemeenten die prostitutie binnen de gemeentegrenzen heeft, heeft op 
het moment van onze enquete vooralsnog weinig bemoeienis met de prostitutiesector. Meer 
dan de helft van de gemeenten met prostitutie (56%) geeft aan dat ze onvoldoende inzicht 
heeft in de prostitutie in hun gemeente. Het ontbreekt deze gemeenten aan kennis over de 
aantallen en locaties van prostitutiebedrijven, over de aanwezigheid van thuiswerkers en 
escortbureaus en over de arbeidsomstandigheden. Dit alles impliceert dat deze gemeenten de 
nodige inspanningen zullen moeten verrichten om hun beleid ten aan zien van 
prostitutiebedrijven aan te passen of te ontwikkelen. 
De gemeenten zonder prostitutie hebben voor het grootste deel een afwachtende houding. 

Cijfers over mensenhandel 

Uit verschillende bronnen zijn cijfers over mensenhandel voorhanden die ieder een ander 
aspect belichten. 
Van 16 van de 25 politieregio's is bekend dat zij in 1998 een totaal aantal van 84 aangiften 
lcregen, met in totaal 129 slachtoffers. De Stichting Tegen Vrouwenhandel heeft in dat jaar 
contact gehad met in totaal 199 slachtoffers. Door de jaren heen is overigens een stijgende 
tendens te zien. Het Openbaar ministerie heeft voor 1998 een totaal van 72 gevallen van 
mensenhandel in de administratie ingeschreven. 
In 15 politieregio's zijn in 1998 in totaal 36 minderjarige slachtoffers bekend. 

Illegaliteit en mensenhandel 

Sinds het midden van de jaren 80 zijn grote aantallen prostituees van buiten Europa (Zuidoost 
Azie, Latijns Amerika, Afrika) en van Midden- en Oost-Europa naar Nederland en andere 
West Europese landen gekomen. Tot voor kort werd aangenomen dat meer dan de helft van 
de prostituees die in Nederland werkten uit deze gebieden kwamen. Exacte cijfers ontbreken 
en ook op basis van onze enquete is geen goede schatting te maken. 

Een illegale prostituee werkt in de prostitutie zonder dat zij het recht heeft om in Nederland 
arbeid te verrichten. Zij kan het slachtoffer van mensenhandel zijn, dit hoeft echter niet. Aan 
de andere kant kan iemand slachtoffer van mensenhandel zijn zonder illegaal te zijn. Ook een 
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Nederlands onderdaan kan slachtoffer van mensenhandel zijn, wanneer zij wordt uitgebuit of 
gedwongen. 
In politiekringen wordt gesteld dat illegaliteit een signaal is van mensenhandel; de 
betrolckenen zijn enorm lcwetsbaar door hun rechteloze positie. Zelfs als ze geen slachtoffer 
zijn van mensenhandel worden buitenlandse prostituees doorgaans economisch uitgebuit door 
bijvoorbeeld tussenpersonen en bemiddelaars. 
Nederlandse prostituees en degenen met een nationaliteit van een lidstaat van de Europese 
Unie mogen in Nederland vrij in de prostitutie werken. Onderdanen van andere landen zijn in 
principe uitgesloten om als werknemer in de Nederlandse seksindustrie werken. Er lopen er 
juridische procedures met als vraag of personen uit de landen die een associatieverdrag met de 
EU hebben (voormalige Oostblok landen) zich als zelfstandige prostituee mogen vestigen. 

Politie 

Het is de taak van de politie illegaliteit tegen te gaan en mensenhandel te bestrijden. De 
afgelopen jaren is de prioriteit op dit terrein toegenomen. Maar in bijna de helft van de 
regio's is het toezicht van de politie (en daannee ook de kennis van de prostitutiewereld) 
gering. Vroeger werd de aanwezigheid van buitenlandse prostituees op grote schaal gedoogd. 
In een aantal regio's werd werken door buitenlandse personen in de prostitutie ook 
systematisch toegestaan wanneer deze zich op het politiebureau meldden. Sinds een aantal 
jaren is er een landelijke Politiele Beleids- en Adviesgroep Mensenhandel die deze 
gedragswijze niet langer acceptabel vindt. In het jaar voorafgaande aan de wetswijziging loopt 
onder verantwoordelijkheid van de Raad van Hoofdcommissarissen een project om het 
politiebeleid te harmoniseren. Gaandeweg worden in alle politieregio's vaste teams opgericht 
die zich als specialisten met het bestrijden van mensenhandel en het toezicht op de prostitutie 
gaan bezighouden. Ms effectieve manier geldt het op basis van de Wet Arbeid 
Vreemdelingen verbaliseren van exploitanten van seksclubs en prive-huizen wanneer zij 
illegale prostituees in dienst hebben. In de raamprostitutie is de legitimiteit van het 
controleren op identiteit omstreden. Dat heeft tot gevolg dat er in deze vorm van prostitutie 
nauwelijks systematisch de papieren van prostituees wordt gecontroleerd. Vanuit de Tweede 
Kamer wordt aangedrongen op de beschikbaarheid van bevoegdheden ter verzekering van een 
effectief gemeentelijk handhavingsbeleid, waaronder bevoegdheden om de identiteit van 
prostituees vast te stellen. 

Illegaal circuit 

Wanneer de vraag aan de orde is of de wetswijziging haar doel zal bereiken wordt het grootste 
vraagteken gezet bij het thema illegaliteit in de prostitutie. Aan de ene kant wordt gesteld dat 
er een uitgebreid apparaat van toezicht en controle wordt opgezet, dit zal verhinderen dat er 
ongemerkt georganiseerde prostitutie van enige omvang zal ontstaan. En de bedrijven die een 
vergunning krijgen zullen in staat zijn aan de vraag naar betaalde seks te voldoen. 
Aan de andere kant wijzen sceptici er op dat prostitutie zich traditioneel aan overheidscontrole 
onttrekt. Zij constateren een gebrek aan legate (=in het bezit van een vergunning om arbeid te 
mogen verrichten) prostituees waardoor een illegale sector zich kan ontwikkelen. Modeme 
communicatiemiddelen, zoals de mobiele telefoon, zouden het mogelijk maken een bedrijf op 
te zetten en toch onzichtbaar te blijven. 
Weer anderen vermoeden dat buitenlandse prostituees zonder al te veel problemen manieren 
zullen vinden om legate papieren te verwerven. Dat zou te prefereren zijn boven het moeilijke 
bestaan in de illec2aliteit. Het werken in de prostitutie zou voor hen in ieder geval te lucratief 
zijn om definitief het land te verlaten. 
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Gerelateerde criminaliteit 

Uit criminaliteitsstatistieken komt naar voren dat delicten als geweld, mensensmokkel, fraude 
en witwassen voorkomen in relatie met prostitutie. Op basis van het onderzoeksmateriaal 
kunnen geen harde uitspraken over de omvang en aard van de relatie tussen prostitutie en 
criminaliteit worden gedaan. Uit gesprekken met deskundigen mag worden afgeleid dat de 
Nederlandse prostitutie niet aantoonbaar is verweven met georganiseerde (buitenlandse) 
criminaliteit. Er zijn wel raakvlakken met criminele groeperingen maar er is geen 
verwevenheid, zo luidt de voorlopige conclusie. 

Positie van prostituees 

Hierboven is al de positie van illegale prostituees beschreven. Voor degenen die legaal zijn 
breekt een nieuwe periode aan: zij krijgen een volwaardige arbeidsrechtelijke status. Velen 
van hen zien hiervan de voordelen (nog) niet in. Er is angst voor registratie, met name door 
de belastingdienst. Deze dienst voert geen landelijk uniform beleid. Hierover klagen ook de 
exploitanten. Vertegenwoordigers van prostituees en exploitanten proberen in onderling 
overleg tot modellen van arbeidsverhoudingen te komen. De overheersende wens is om geen 
werkgever - werlcnemer relatie te creeren. Het is de vraag hoe de belastingdienst de 
werkverhouding beoordeelt evenals de instantie die eventueel sociale premies wil heffen. De 
arbeidsinspectie zal toezicht houden op de arbeidsomstandigheden in bedrijven met een 
werkgever — werknemer relatie. In bedrijven waar dit niet het geval is zullen de GGD of 
Bouw- en Woningtoezicht ook een toezichthoudende rol kunnen spelen. Hoe dit precies zijn 
beslag zal krijgen is nog jet duidelijk. 
Afgewacht moet worden of prostituees zich op tennijn zullen presenteren als zelfbewuste 
beroepsbeoefenaren of onder invloed van het maatschappelijk stigma zich toch liever anoniem 
en terughoudend zullen opstellen. 

Amsterdam, maart 2000 
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De nulmeting, een jaar voor de invoering van de wet die de opheffing van het algemene 
bordeelverbod regelt 

project De Profeit Studie 
Mr. A. de Graaf Stichting, Amsterdam 

A. de tekst van artikel 250a Wetboek van Strafrecht 
B. begrippenlijst 
C. toelichting op de schriftelijke enquete 
D. kaart met de concentratie van prostitutie in Nederland 
E. deelrapport "Een analyse van landelijke gegevens van het openbaar ministerie 

met betrekking tot mensenhandel, bordeelhouderij, mensensmolckel en 
mensenroof' door dr. F.A. Boerman 

F. literatuurlijst 



Bijlage A 

Tekst van het wetsartikel 250a Wetboek van Strafrecht 

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt 
gestraft: 
le. degene die een ander door geweld of een andere feitelijkheid of door bedreiging met 
geweld of een andere feitelijkheid dwingt dan wel door misbruik van uit feitelijke 
verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding beweegt zich beschikbaar te stellen 
tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, dan wel onder 
voornoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij of zij weet of 
redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor tot het verrichten van die 
handelingen beschikbaar stelt; 
2e. degene die een persoon aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die persoon in 
een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele 
handelingen met een derde tegen betaling; 
3e. degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van 
seksuele handelingen met een derde tegen betaling, dan wel ten aanzien van een ander enige 
handeling onderneemt waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander 
zich daardoor tot het verrichten van die handelingen beschikbaar stelt, terwijl die ander 
minderjarig is; 
4e. degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met een derde 
tegen betaling, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich onder de 
onder lo genoemde omstandigheden beschikbaar stelt tot het plegen van die handelingen; 
5e. degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met een derde 
tegen betaling, indien die ander minderjarig is; 
6e. degene die een ander door geweld of een andere feitelijkheid of door bedreiging van 
geweld of een andere feitelijkheid dwingt dan wel door misbruik uit feitelijke verhoudingen 
voortvloeiend overwicht of door misleiding beweegt hem of haar uit de opbrengst van zijn of 
haar seksuele handelingen met een derde te bevorderen. 

2. De schuldige wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of een 
geldboete van de vijfde categorie, indien: 
le. de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer verenigde 
personen; 
2e. de minderjarige de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt; 
3e. geweld of andere feitelijkheid als bedoeld in het eerste lid zwaar lichamelijk letsel ten 
gevolge heeft. 

3. De feiten, omschreven in het eerste lid, gepleegd door een, twee of meer verenigde 
personen onder omstandigheden, bedoeld in het tweede lid, onder 2e en 3e, worden gestraft 
met een gevangenis van ten hoogste tien jaren of een geldboete van de vijfde categorie. 



Bijlage B 

Begrippenlijst 

Prostitutie 	 Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van 
seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding 

Prostituee 	 Degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van 
seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding 

Illegale prostituee 	Prostituee zonder geldige verblijfstitel 

Seksinrichting De voor publiek toegankelijke besloten ruimte waarin 
bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig 
was, seksuele handelingen worden verricht, of 
vertoningen van erotisch-pornografische aard 
plaatsvinden 

Prostitutiebedrijf 	De voor publiek toegankelijke besloten ruimte waarin 
prostitutie plaatsvindt 

Werkruimte 	 Het gedeelte van een prostitutiebedrijf waarin de 
seksuele handelingen feitelijk warden verricht 

Raamprostitutiebedrijf Een prostitutiebedrijf voorzien van een of meer vitrines 

Vitrine De ruimte met den of meer ramen waarachter de 
prostituee tracht de aandacht van passanten op zich te 
vestigen 

Club 	 Een prostitutiebedrijf zonder raamprostitutie en met een 
bar 

Privehuis 	 Een prostitutiebedrijf zonder raamprostitutie en zonder 
een bar 

Escortbedrijf 	 De natuurlijke persoon, groep van personen of 
rechtspersonen die bed rijfsmatig, of in een omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt die op een 
andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt 
uitgeoef end 

Straatprostitutie 	Prostitutie waarbij de werving van klanten geschiedt 
door, op of aan de weg, of op een andere voor publiek 
toegankelijke plaats, door middel van kleding, 
handelingen, houding, woord, gebaar of op andere 
wijze, de aandacht van passanten te trekken. 

Tippelzone 	 Een (gedeelte van een) weg of een andere voor publiek 
toegankelijke plaats welke door burgemeester en 
wethouder zijn aangewezen en waar straatprostitutie is 



toe gestaan. 
Thuiswerk 	 Prostitutie waarbij de prostituee klanten ontvangt in 

zijn/haar (eigen) woning 
Seksbioscoop 	 De voor publiek toegankelijke besloten ruimte waarin 

hoofdzakelijk vertoningen van erotisch-pornografische 
aard worden gegeven door middel van audio-visuele 
apparatuur 

Seksautomatenhal 	De voor publiek toegankelijke besloten ruimte waarin 
hoofdzakelijk vertoningen van erotisch-pornografische 
aard worden gegeven door middel van automaten 

Sekstheater 	 De voor publiek toegankelijke besloten ruimte waarin 
hoofdzakelijk vertoningen van erotisch-pornografische 
aard worden gegeven anders dan door middel van audio- 
visuele apparatuur of automaten 

Sekswinkel 	 De voor publiek toegankelijke besloten ruimte waarin 
hoof dzakelijk goederen van erotisch-pronografische aard 
aan particulieren plegen te worden verkocht 

Exploitant 	 De natuurlijke of rechtspersoon die een seksinrichting of 
escortbedrijf exploiteert 

Mensenhandel 	Het brengen van mensen in de prostitutie en wet als zij 
daarbij worden misleid of op enigerlei wijze gedwongen, 
als zij de grens worden overgebracht of als zij 
minderjarig zijn 



Bijlage C 

Toelichting op de schriftelijke enquete 

Methode 

Als uitgangspunt voor het in kaart brengen van de verschillende vormen van prostitutie is —vanwege 
de hoge respons- steeds gekozen voor de vergelijking tussen de gegevens van de politieregio's en van 
de gemeenten. Bij verschillen in de antwoorden is gekeken of het antwoord op basis van registratie is 
of een schatting. De voorkeur gaat uit naar de gegevens op basis van een registratie, indien beide 
antwoorden op basis van een registratie of beide op basis van een schatting zijn dan wordt gekozen 
voor de meest recente peildatum. 
Vervolgens worden afwijkende antwoorden of uitkomsten waarbij ofwel de gemeente ofwel de 
politieregio geen antwoord geeft, indien mogelijk vergeleken met de gegevens van de GGD. Het 
uitgangspunt voor de tellingen van de nul-meting zijn derhalve gegevens die door minimaal twee 
bronnen worden ondersteund. 

Er is allereerst een indeling gemaakt voor gemeenten met en gemeenten zonder prostitutie. Dit 
onderscheid bleek met zonder meer te lumen worden gebaseerd op de antwoorden die de gemeenten 
zelf hebben verstrekt vanwege: 
1. Interpretatieverschillen 

Het komt voor dat de ene gemeente die uitsluitend thuiswerk heeft (of een vermoeden hiervan) 
"ja" antwoordt op de vraag of er prostitutie binnen de gemeente. Een andere gemeente 
beantwoordt deze vraag met "nee" terwijl uit aanvullende opmerkingen blijkt dat men wel 
vermoedt er thuiswerk is maar hier verder niets van weet. In feite gaat het hier om dezelfde situatie 
maar wel met een afwijkend antwoord op de kernvraag. Duidelijk is dat het onderscheid tussen 
gemeenten met en zonder prostitutie met zonder meer en zeker niet uitsluitend kan worden 
gebaseerd op de ja-nee-vraag die aan de gemeenten is gesteld. 

2. Verschil van mening 
Ook bleken er verschillen tussen de antwoorden die door de gemeenten zelf zijn gegeven en de 
antwoorden van respectievelijk de politie en de GGD over de betreffende gemeente. 

Door middel van een nadere analyse' is een indeling gemaalct tussen gemeenten met en gemeenten 
zonder prostitutie. Deze nieuwe indeling kan dus afwijken van de antwoorden die gemeenten zelf 
hebben gegeven, dat is bij 6% van de gemeenten het geval. 

Gemeenten met prostitutie 
Gemeenten zonder prostitutie 

aantal 	percentage 

159 	30% 
374 	70% 

Er is een vergelijking gemaakt tussen de antwoorden afkomstig van de verschillende bronnen. Bij twee of meer 
gelijkgestemde bronnen werd het antwoord voor `waar' aangenomen. Indien hierin afwijlcingen optraden is 
nader onderzocht om welke prostitutievormen het ging en of ze ook over meerdere gegevens beschilcten (zoals 
aantal bedrijven). Wanneer het verschil werd veroorzaalct doordat een bron uitsluitend een vermoeden had van 
thuiswerk of escort maar hierover verder geen gegevens kon verstrekken, is de betreffende gemeente geschaard 
onder de categorie 'gemeenten zonder prostitutie'. Een dergelijke nadere analyse is ook gemaalct voor gemeenten 
waarvan slechts den bron beschikbaar was. 
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Clubs/privehuizen 

Allereerst moet worden vastgesteld in hoeveel gemeenten clubs/privehuizen aanwezig zijn. We 
vergelijken de antwoorden van de politieregio's en de gemeenten. Deze vergelijking is gemaalct voor 
de gemeenten met prostitutie (zie paragraaf I.1). 

label 1 	anwezigheid van clubs/privehuizen door politie en gemeenten (n=159) 

JA 
NEE 
MISSING 

TOTAAL 

JA 
kAQW:1;: .1 

32 20% 

132 83% 

NEE 

I 1% 

7 4% 

MISSING 
19 12% 
1 	1% 

20 13% 

TOTAAL 
116 73% 
10 6% 
33 21% 

159 100% 

Gemeen ten 
clubs/prive-
huizen 
Aanwezig? 

Politie 
Clubs/ 
Prive-huizen aanwezig? 

Voor 106 gemeenten met prostitutie kunnen we een vergelijking maken tussen de gegevens van de 
gemeente zelf en de gegevens afkomstig van de politieregio (zie de gearceerde cellen van de tabel). Er 
blijkt tussen de politieregio's en de gemeenten grote mate van overeenstenuning over de aanwezigheid 
van clubs en privehuizen. Slechts in zeven van de 106 gemeenten is spralce van afwijkende 
antwoorden. Voor 95 gemeenten geeft zowel de politie als de gemeente aan dat er clubs/privehuizen 
aanwezig zijn. 

Uit de tabel is verder op te maken dat we voor 32 gemeenten uitsluitend gegevens van de politieregio 
hebben als het gaat om de aanwezigheid van clubs/privehuizen en voor 19 gemeenten is dit uitsluitend 
van de gemeenten bekend. 
Daarnaast zijn er twee gemeenten waarvan de gemeente de aanwezigheid van clubs/prive-huizen 
bevestigt en de politie dit ontkent en zijn er vijf gemeenten waarvan de politie de aanwezigheid van 
clubs/privehuizen bevestigt en gemeente dit ontkent. 
Om iets meer te kunnen over de gemeenten waarvan slechts een bron beschikbaar is of waar sprake is 
van tegenstrijdigheid, wordt voor zover mogelijk een vergelijking gemaalct met de gegevens van de 
GOD. 

Van de 32 gemeenten met uitsluitend gegevens van de politieregio, beschildcen we voor veertien 
gemeenten over gegevens van de GGD. Van deze veertien geeft de GOD bij zeven gemeenten aan dat 
er clubs/privehuizen zijn. 

Van de 19 gemeenten met uitsluitend gegevens van de gemeente, beschikken we voor negen 
gemeenten over gegevens van de GGD. Van deze negen geeft de GGD bij vijf gemeenten aan dat er 
clubs/privehuizen aanwezig zijn. 

Van de twee gemeenten waarvan de gemeente de aanwezigheid van clubs/privehuizen bevestigt en de 
politie dit ontkent, is van een gemeente ook iets van de GGD bekend, namelijk dat er goon 
clubs/privehuizen zijn. 
Van de vijf gemeenten waarvan de politic de aanwezigheid van clubs/privehuizen bevestigt en 
gemeente dit ontkent, is van drie gemeenten ook jets van de GGD bekend, namelijk in twee 
gemeenten wel clubs/privehuizen en in den gemeente niet. 

Kortom van (95+7+5+2 =) 109 gemeenten kunnen we op basis van twee bronnen bevestigen dater 
clubs/privehuizen aanwezig. 
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Daaniaast zijn er 44 gemeenten waarvan de aanwezigheid van clubs/privehuizen slechts door 
een bron wordt aangegeven. 

Vervolgens Icijken we naar de aantallen panden, wericruimten en prostituees. De berekening is 
opgebouwd uit aantal onderdelen. Allereerst kijken we naar de 95 gemeenten waarvan zowel de politie 
als de gemeente aangeeft dat er clubs/privehuizen aanwezig zijn. 

Tabel 2a 	kenmerken clubs/privehuizen (n=95) 

Aantal panden totaal 
gemiddeld per gemeente 

Aantal werkruimten totaal 
gemiddeld per gemeente 

Aantal prostituees (vrouw) totaal 
gemiddeld per gemeente 

Aantal prostituees (man) totaal 
gemiddeld per gemeente 

Vervolgens Icijken we naar de zeven gemeenten waarvan we over zowel gegevens van de politie als 
van de GGD beschildcen maar niet van gemeenten. 

Tabel 2b 	kenmerken clubs/privehuizen (n=7) 

Aantal panden totaal 
gemiddeld per gemeente 

Aantal werkruimten totaal 
gemiddeld per gemeente 

Aantal prostituees (vrouw) totaal 
gemiddeld per gemeente 

Aantal prostituees (man) totaal 
gemiddeld per gemeente 

Vervolgens kijken we naar de vijf gemeenten waarvan we over zowel gegevens van de gemeente als 
van de GGD beschilcken, maar niet van de politie. 

label 2c 	kenmerken clubs/privehuizen (n=5) 

Aantal panden totaal 
gemiddeld per gemeente 

Aantal werlcruimten totaal 
gemiddeld per gemeente 

Aantal prostituees (vrouw) totaal 
gemiddeld per gemeente 

Aantal prostituees (man) totaal 
gemiddeld per gemeente 
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gemeenten 
466 (n=92) 
5,1 
185 (n=12) 
15,4 
127 (n=11) 
11,6 
1 	(n=1) 
1,0 

politieregio' s 
21 (n=7) 
3,0 
22 (n=3) 
7,3 
25 (n=4) 
6,3 

gemeenten 
14 (n=5) 
2,8 
11 (n=1) 
11 

politieregio's 
469 	(n= 92) 
5,1 
617 	(n=40) 
15,4 
2590 (n=74) 
35,0 
46 	(n=6) 
7,7 

GGD-en 
18 (n=7) 
2,6 
5 (n=2) 
2,5 
93 (n=5) 
18,6 

GGD-en 
15 (n=5) 
3,0 
12 (n=1) 
12 
23 (n=3) 
7,7 



Tenslotte de twee gemeenten waarvan zowel de politic als de GGD de aanwezigheid van 
clubs/privehuizen bevestigen terwij1 de gemeente dit onticent. 

Tabei 2d 	kenmerken clubs/priveluizen (n=2) 

Aantal panden totaal 
gemiddeld per gemeente 

Aantal werkruimten totaal 
gerniddeld per gemeente 

Aantal prostituees (vrouw) totaal 
gemiddeld per gemeente 

Aantal prostituees (man) totaal 
gemiddeld per gemeente 

Thuiswerk 

label 3 	aanwezigheid thuiswerlc door politic en gemeenten (n= 149) 

JA 
NEE 
ONBEKEND 
MISSING 

TOTAAL 

JA 
12 8% 
1 	1% 
12 8% 
4 3% 

29 19% 

NEE 
2 I% 
4 3% 
15 10% 
7 5% 

28 19% 

ONBEICEND 
11 7% 
4 3% 
22 15% 
15 10% 

52 35% 

MISSING 
10 7% 
3 2% 

20 13% 
7 5% 

40 27% 

TOTAAL 
35 23% 
12 7% 
69 46% 
33 22% 

149 100% 

Gemeen ten 
Thu is-
werk 
aanwezig? 

Politic 
Thuiswerk aanwezig? 

Slechts voor twaalf gemeenten is zowel de gemeente als de politie ervan overtuigd dat er sprake is van 
thuiswerk. Echter hieraan kunnen we verder geen lcwantitatieve gegevens over het aantal werkplekken 
of het aantal prostituees koppelen omdat de gegevens hierover veel te summier zijn. 
De gemeenten waarvan of de gemeente zelf of de politieregio aangeeft dat er thuiswerk is terwijI de 
andere respondent dit ontkent, als onbekend beschouwd of als het andere antwoord 'missing' is, zijn 
voor zover mogelijk vergeleken met de antwoorden van de GOD. 
Op grond van deze vergelijking kunnen we vijf gemeenten toevoegen waarvan door twee bronnen 
(GOD en gemeente of GGD en politie) de aanwezigheid van thuiswerk wordt bevestigd. 
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politieregio's 
2 (n=2) 

3 (n=1) 
3 
4 (n=1) 
4 

GOD-en 
5 (n=1) 
5 



Escort 

Tabel 4 	aanwezigheid escort door politie en gemeenten (n= 147) 

JA 
NEE 
ONBEKEND 
MISSING 

TOTAAL 

JA 
28 19% 
2 	1% 
12 8% 
17 12% 

59 40% 

NEE 
2 1% 
8 5% 
7 5% 
7 5% 

24 16% 

ONBEKEND 
5 3% 
11 8% 
9 6% 
5 3% 

30 21% 

MISSING 
8 5% 
10 7% 
11 8% 
5 3% 

34 23% 

TOTAAL 
43 29% 
31 21% 
39 27% 
34 23 % 

147 100% 

Gemeenten 
Escort 

aanwezig? 

Politie 
escort 	aanwezig? 
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Bijlage D 

Kaart met de belangrijkste prostitutie concentraties in Nederland 



Bijlage E 

deelrapport 

Een analyse van landelijke gegevens van het openbaar ministerie met 
betrekking tot mensenhandel, bordeelhouderij, mensensmokkel en 
mensenroof 

rapport 

in opdracht van de Mr. A. de Graaf Stichting 
ten behoeve van de nulmeting van de Profeit Studie 

Dr. F.A. Boerman 	 30 januari 2000 



1. Inleiding 

Voor het inzichtelijk maken van de uitvoering van het strafrechtelijk beleid met betreldcing 
tot strafbare feiten die gerelateerd zijn aan de bedrijvigheid in de prostitutiebranche is bij 
het Parket-Generaal verzocht om informatie omtrent bepaalde strafzaken. Het verzoek be-
trof een selectie van gegevens uit het landelijke informatiesysteem van het openbaar mini-
sterie (Compas). Daarbij ging het om de selectie van strafzaken uit de periode 1993 tot en 
met 1998 met een bepaalde tenlastelegging, namelijk die inzake mensensmoldcel (SR 
197a), bordeelhouderij (SR 250bis), mensenhandel (SR 250ter), mensenroof (SR 278), of 
souteneurschap (SR 432 lid3). De gewenste gegevens uit deze strafzaken betroffen feiten 
omtrent daders, slachtoffers, opsporingsinstanties, procesgang e.d. (zie bijlage 1). Uiteinde-
lijk kon een deel van de gewenste gegevens worden geleverd. Niet beschikbaar waren o.a. 
gegevens met betreklcing tot slachtoffers en gegevens uit strafzaken die in 1993 bij de par-
ketten zijn ingeschreven. 

De bevindingen van opsporingsinstanties met betrekking tot criminele gebeurtenissen 
worden vastgelegd in processen-verbaal die (lcunnen) worden ingestuurd ten parkette. Een 
proces-verbaal kan betrelcking hebben op een of meer personen die ervan worden verdacht 
elk afzonderlijk of tezamen een of meerdere strafbare feiten te hebben gepleegd. Ten par-
kette vormen de gegevens van de diverse betrokkenen meestal een dossier. Elke verdachte 
lcrijgt daarbinnen een eigen parketnummer, onder dat nummer worden alle gegevens ten 
behoeve van de strafzaak tegen die verdachte opgeslagen. Onder een strafzaak wordt bier 
verstaan de zaak tegen een verdachte, ook als voor het ten laste gelegde feit meerdere per-
sonen verantwoordelijk worden geacht en de betrokkenen tijdens dezelfde zitting terecht 
hebben gestaan. De tenlastelegging in verschillende strafzaken kan derhalve betrelcking 
hebben op hetzelfde strafbare feit. 

Vooraf dienen enige kanttekeningen bij de in deze rapportage gepresenteerde cijfers te 
worden geplaatst. Vele crirninele gebeurtenissen, hier met name gevallen van mensenhan-
del, zullen nooit bij enig parket bekend raken, bijvoorbeeld omdat geen aangifte is gedaan 
of op een aangifte.geen vervolg komt. De gegevens van het openbaar ministerie bieden dan 
ook zeer beperkt inzicht in het aantal gevallen van mensenhandel in ons land. Hier zal 
daarom met name worden gepoogd een beeld te schetsen van de strafrechtelijke afhande-
ling van de bier beschouwde zaken. Hoewel daarbij kan worden uitgegaan van de gevallen 
die wel bij het openbaar ministerie bekend zijn is ook dit beeld slechts beperkt. Zo kan een 
geval worden voorzien van een verkeerde tenlastelegging (mensenroof, mensensmolckel en 
mensenhandel worden soms verward), of er kan met het oog op de bewijstechnische 
(on)haalbaarheid met betreldcing tot een bepaald delict (bijv. mensenhandel) gekozen wor-
den voor het opvoeren of dagvaarden van een ander delict valsheid in geschrifte, 
rnishandeling, e.d.). 

Een eerste analyse wijst uit dat het ter beschildcing gestelde bestand bestaat uit 860 
dossiers. In deze dossiers zijn 2759 strafbare feiten ten laste gelegd aan 1100 verdachten. 
Geen van de 2759 strafbare feiten uit de 1100 strafzaken betreft het onder artikelnummer 
432 lid 3 in het Wetboek van Strafrecht opgevoerde isouteneurschapi, dit strafbare feit is in 
Nederland in de periode 1994 t/m 1998 geen enkele maal ten laste gelegd. Met betreldcing 
tot de overige eerdergenoemde delicten zijn in de periode wel strafzaken geregistreerd. 

Het verzamelen en analyseren van gegevens van het openbaar ministerie met betrek-
king tot de eerdervermelde delicten gebeurt in het kader van de Profeit Studie. In die studie 
wordt het prostitutiebeleid in Nederland gevolgd en geevalueerd om de effecten van de 
voorgenomen wetswijziging aangaande prostitutie in beeld te brengen. Het onderhavige 
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rapport maalct onderdeel uit van de nulmeting die in dit kader plaatsvindt en vormt derhal-
ve slechts een eerste rapportage. Op een later tijdstip zal nog de analyse van gegevens van 
het openbaar ministerie van na de invoering van de wet dienen plaats te vinden. Te zijner 
tijd zal de vergelijking van gegevens moeten uitwijzen in hoeverre van trendbreuken spra-
ke is geweest. 

In deze rapportage worden allereerst de delicten aan de orde gesteld waarbij spralce is 
van een directe relatie met prostitutie: mensenhandel (paragraaf 2) en bordeelhouderij (pa-
ragraaf 3). Minder direct is de relatie tussen prostitutie en mensenroof respectievelijk men-
sensmoldrel. Beide delicten zouden in de pralctijk nogal eens verward zijn met mensenhan-
del. In hoeverre dit inderdaad het geval is geweest kan met de hier beschikbare gegevens 
niet worden vastgesteld. Met de ophanden zijnde wijziging van de wet en het prostitutiebe-
leid n1 naar verwachting meer duidelijkheid ontstaan omtrent het onderscheid tussen men-
senroof, mensensmoldcel en mensenhandel. Of dit clifermatige consequenties heeft voor 
toekomstige gegevens van het openbaar ministerie valt nog te bezien. Het is derhalve mad-
man niet slechts met betreldcing tot mensenhandel (en bordeelhouderij) de cijfermatige 
ontwildcelingen te volgen maar dat tevens te doen voor mensenroof en mensensmoldcel. In 
paragraaf 4 worden voor de twee laatstgenoemde delicten basisgegevens uit de betreffende 
strafzaken gepresenteerd. Ten slotte wordt kort stilgestaan bij de bijkomende delicten, dat 
wil zeggen de strafbare feiten die in strafzaken worden opgevoerd naast bordeelhouderij, 
mensenroof, mensensmoldcel en mensenhandel (paragraaf 5). 

2. Mensenhandel 

Nadat inzichtelijk is gemaalct om hoeveel dossiers, strafzaken, strafbare feiten en verschil-
lende gevallen van mensenhandel het bier handelt, wordt in de tweerie subparagraaf de af-
doening door het openbaar ministerie en de rechter behandeld. Vervolgens worden ver-
schillen aan de orde gesteld die samenhangen met de arrondissementen en de jaren waarin 
ten parkette is ingeschreven. Tenslotte zijn de subparagrafen 4 en 5 gewijd aan respectieve-
lijk de daders en de slachtoffers van mensenhandel. 

2.1. Ten parkette geregistreerde aantallen 

In de jaren 1994 tot en met 1998 zijn er in totaal 440 dossiers bij de verschillende parketten 
ingeschreven waarbij mensenhandel als strafbaar feit is opgevoerd (zie bijlage 2). Elk dos-
sier bevat gegevens over een of meer personen verdacht van mensenhandel. Doorgaans, in 
bijna acht van de tien dossiers, betreft het slechts een potentiele mensenhandelaar. In de 
resterende 92 dossiers is sprake van twee, drie, vier, vijf, zes of zeven verdachten. Al met 
al resulteert dit in 582 verdachten en evenzovele strafzaken. Onderstaande tabel geeft in-
ncht in de aantallen strafzaken inzake mensenhandel die in de onderzochte periode ten 
parkette zijn geregistreerd. 

Op landelfjk niveau beschouwd (horizontale marginaal van overzicht I) zijn in 1995 
verreweg de meeste strafzaken met mensenhandel ingeschreven. Vreemd genoeg is 1995 
voor de meeste arrondissementen geen uitzonderlijk jaar; slechts voor het arrondissement 
Rotterdam steekt het aantal zaken dat in 1995 ten parkette is geregistreerd behoorlijk af 
tegen dat van elk van de andere jaren. Wat aldus vooral in het oog springt zijn de grote ver-
schillen tussen arrondissementen wat betreft de temporele ontwildceling van de aantallen 
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ingeschreven strafzaken inzake mensenhandel. 

Overzicht 1. Strafzaken met vermelding van mensenhandel (SR 250ter), ingeschreven ten 
parkette in de periode 1994 On 1998: aantallen per jaar en arrondissement 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	 totaal 

1. Den Bosch 	16 	7 	2 	11 	8 	44 	7,6% 

2. Breda 	 1 	- 	- 	2 	20 	23 	4,0% 

3. Maastricht 	 - 	1 	5 	15 	1 	22 	3,8% 

4. Roermond 	 2 	16 	16 	- 	- 	34 	5,8% 
5. Arnhem 	 - 	3 	2 	- 	4 	9 	1,5% 

6. Zutphen 	 1 	2 	2 	2 	19 	26 	4,5% 
• 7. Zwolle 	 - 	5 	- 	4 	4 	13 	2,2% 

8. Almelo 	 - 	- 	2 	12 	9 	23 	4,0% 

9. Den Haag 	 4 	23 	22 	21 	20 	90 	15,5% 
10. Rotterdam 	 8 	44 	12 	24 	6 	94 	16,2% 
11. Dordrecht 	 - 	- 	- 	3 	2 	5 	0,9% 
12. Middelburg 	- 	2 	- 	1 	- 	3 	0,5% 
13. Amsterdarn 	13 	32 	31 	12 	17 	105 	18,0% 
14. Allunaar 	 - 	- 	- 	- 	1 	1 	0,2% 
15. Haarlem 	 1 	4 	1 	3 	2 	11 	1,9% 

16. Utrecht 	 6 	6 	5 	3 	11 	31 	5,3% 
17. Leeuwarden 	4 	1 	4 	- 	1 	10 	1,7% 

18. Groningen 	 4 	6 	12 	3 	9 	34 	5,8% 
19. Assen 	 3 	- 	1 	- 	- 	4 	0,7% 

totaal 	 63 	152 	117 	116 	134 	582 	100,0% 

De helft van het totale aantal strafzaken inzake mensenhandel in de periode, is bij de par-
ketten van de drie grootste steden uit de Randstad gerestreerd, te weten Amsterdam, Rot-
terdam en Den Haag. Niettemin is in het meest recente jaar het aantal zalcen in het arron-
dissement Rotterdam maar gering. Voorts zijn met name de cijfers voor de arrondissemen-
ten Breda en Roermond opmerkelijk, omdat hier gedurende de periode sprake is van een 
plotselinge toename respectievelijk een abrupte afname. Wellicht dat een dergelijke toe- of 
athame van het aantal zaken het gevolg is van het verleggen van prioriteiten bij regionale 
op sporingsinstanties. 1  

In totaal zijn er 743 strafbare feiten inzake mensenhandel geregistreerd met betreklcing 
tot de onderzochte periode (zie bijlage 3). Het aantal verschillende gevallen van mensen-
handel waarnaar wordt gerefereerd is echter veel ldeiner. Immers, als meerdere personen 
ervan worden verdacht tezamen uitvoering te hebben gegeven aan een geval van mensen-
handel, dan wordt dat geval tegen elk van hen ten laste gelegd. Bestaat de groep uit 10 per-
sonen dan kan hetzelfde strafbare feit tienmaal worden geregistreerd en in evenzovele 
strafzalcen worden opgevoerd. 2  Hoewel het dus juist is dat er 743 strafbare feiten inzake 
mensenhandel tegen verdachten zijn opgevoerd, betreft het hier niet telkens verschillende 

2 

De toe- of afname zou daarnaast bijvombeeld ook het gevolg kunnen zijn van de succesvolle (regionale) 
bestrijding en de afgenomen dan wel toegenomen (regionale) activiteiten van handelaren. 
De strafzaken tegen deze personen zullen doorgaans tot eenzelfde dossier behoren. Het is echter ook mo-
gelijk dat nit eenzelfde proces-verbaal meerdere dossiers voortkomen. Dit betekent in sommige gevallen 
zelfs dat in verschillende dossiers dezelfde criminele gebeurtenissen worden opgevoerd. 
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criminele gebeurtenissen? Het aantal verschillende gevallen van mensenhandel waanran 
sprake is in de strafzalcen die bij het openbaar ministerie in de onderzochte periode zijn 
geregistreerd, bedraagt 377. In overzicht 2 is te zien hoe dit aantal is verdeeld over de ar-
rondissementen. Daarbij is tevens aangegeven in welk jaar de mensenhandel zich heeft 
voorgedaan. 

Overzicht 2. Gevallen van mensenhandel, uit strafzaken ingeschreven ten parkette in de 
periode 1994 t/m 1998, naar jaar van plegen en arrondissement; en gemiddeld aantal 
maanden tussen pleegdatum en datum van registratie ten parkette (W) 

<1992 1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	totaal 	W 

1. Den Bosch 	- 	1 	1 	8 	4 	4 	8 	7 	33 	8,8% 	9 

2. Breda - 	- 	- 	 - 1 	 1 	- 	16 	18 	4,8% 	3 

3. Maastricht 	-- 	- 	1 	- 	5 	6 	1 	13 	3,4% 	4 

4. Roermond 	- 	- 	7 	6 	19 	3- 	- 	35 	9,3% 	10 

OS. Arnhem 	- 	- 	- 	2 	1 	7 	3 	1 	14 	3,7% 	19 

6. Zutphen 	1 	- 	1 	1 	1 	3 	3 	5 	15 	4,0% 	18 

7. Zwolle 	- 	- 	- 	- 	 - 4 	2 	 2 	8 	2,1% 	2 

8. Almelo 	- 	- 	- 	- 	2 	5 	4 	3 	14 	3,7% 	9 

9. Den Haag 	- 	3 	2 	7 	10 	9 	10 	8 	49 13,0% 	8 

10. Rotterdam 	2 	3 	6 	9 	13 	9 	12 	2 	56 14,9% 	11 

11. Dordrecht 	- 	- 	 - - 	 _ 	- 	2 	2 	4 	1,1% 	2 

12. Middelburg 	1 	1- 	- 	- 	- 	- 	- 	2 	0,5% 102 

13. Amsterdam 	2 	4 	5 	3 	12 	9 	7 	8 	50 13,3% 	11 

14. Alkmaar 	- 	. 	 - - 	 - 	- 	- 	1 	1 	0,3% 	4 

15. Haarlem 	- 	- 	- 	1 	2 	2 	1 	2 	8 	2,1% 	2 

16. Utrecht 	2 	- 	4 	4 	2 	3 	1 	6 	22 	5,8% 	13 

17. Leeuwarden 	- 	- 	1 	3 	2- 	- 	1 	7 	1,9% 	5 

18. Groningen 	2 	1 	1 	3 	8 	4- 	7 	26 	6,9% 	9 

19. Assen 	- 	- 	1- 	- 	 - 	- 1 	 2 	0,5% 	5 

totaal 	 10 	13 	29 	49 	80 	67 	57 	72 	377 100,0% 	10 

Zoals in het overzicht is te nen dateren de gevallen van mensenhandel uit sonunige zaken 
die in de periode 1994 t/m 1998 ten parkette zijn ingeschreven van voor die periode. Drie-
kwart van de gevallen van mensenhandel wordt binnen een jaar nadat ze hebben plaatsge-
vonden ten parkette ingeschreven. Daarentegen is zo'n vijf procent pas meer dan drie jaar 
na de pleegdatum ingeschreven. 

Voorts blijkt uit het overzicht dat het grootste aantal gevallen van mensenhandel zich 
hoogstwaarschijnlijk niet in 1995 heeft voorgedaan, maar in 1998. Inuners, als gevolg van 
de strafzaken die na 1998 ten parkette zullen worden ingeschreven zal met name het aantal 
gevallen uit 1998 nog toenemen. 

3  Bovendien kunnen daamaast ook subsidiaire tenlasteleggingen tot dubbeltellingen leiden. 
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2.2. Afdoening door openbaar ministerie en rechter 

In de jaren 1994 tot en met 1998 zijn 582 strafzaken ten parkette geregistreerd waarbij te-
gen personen mensenhandel als strafbaar feit is opgevoerd. Allereerst dient het Openbaar 
Ministerie zich over deze zaken te buigen. Telkens beslist de Officier van Justitie in de be-
treffende zaak of de strafzaak zelfstandig wordt afgedaan met een sepot of transactie, de 
zaak wordt overgedragen naar een ander parket, de zaak wordt gevoegd dan wel ter verde-
re behandeling aan de rechter wordt voorgelegd. In de onderhavige gevallen blijkt ruim 
een kwart van de strafzaken door het openbaar ministerie zelfstandig te zijn afgedaan; 
kortom 160 zaken zijn geseponeerd. 4  Vijfrnaal is besloten tot overdracht van de zaak aan 
een ander parket, 5  en viermaal tot voegen. In het resterende deel van de zalcen (minus 6611) 6  
is de verdachte gedagvaard. In 29 van deze 412 zaken waarin de verdachte is gedagvaard, 
betreft de dagvaarding uitsluitend cmdere strafbare feiten dan die inzake mensenhandel; de 
zaak als geheel is niet geseponeerd maar de feiten inzake mensenhandel we!. Dit resulteert 
in een totaal van 383 zaken met dagvaarding voor mensenhandel; deze zaken zijn ter be-
rechting voorgelegd. 

Voor 331 van de 383 zaken is een eindvonnis bekend geworden. 7  Dit vonnis luidde 
slechts voor ongeveer een op de twintig verdachten 'vrijspraak. In grote meerderheid be-
trof de uitspraak een schuldigverklaring met strafoplegging (300 zalcen). De door de rech-
ter opgelegde straffen liepen uiteen van een vrijheidsstraf -waarvan soms een deel voor-
waardelijk- een alternatieve straf, een geldboete of een combinatie van eerdergenoemde 
straffen. In bijna alle gevallen is sprake geweest van een vrijheidsstraf, soms gecombineerd 
met een alternatieve straf en soms met een geldboete. In bijlage 4 zijn gegevens omtrent de 
afdoening door het openbaar ministerie en het rechtsprekend forum nader gespecificeerd. 
Uit deze bijlage komt ondermeer naar voren dat de gemiddelde vrijheidsstraf voor zaken 
met een schuldigverldaring en strafoplegging 25 maanden bedraagt (waarvan twee voor-
waardelijk). 8  Men client zich hierbij wel te realiseren dat de strafmaat niet in alle gevallen 
enkel en alleen bepaald werd door mensenhandel. Andere strafbare feiten waarvoor ver-
dachten tevens werden gedagvaard, lcunnen mede bijgedragen hebben aan de hoogte van 
de straf Overigens zijn de verschillen in strafmaat tussen arrondissementen aanzienlijk (zie 
verder bijlage 4, overzicht 6). In de volgende paragraaf worden enkele van dergelijke ver-
schillen tussen arrondissementen en tussen de jaren van registratie of inschrijving ten par-
kette, nader belicht. 

2.3. Arrondissementen en inschrijvingsjaren 

In deze paragraaf wordt de afdoening van strafzaken inzake mensenhandel vergeleken 
voor verschillende arrondissementen en voor strafzaken die in verschillende jaren ten par- 

4  In de 160 geseponeerde zaken zijn 263 strafbare feiten opgevoerd, waarvan 169 inzake SR 250ter (men-
senhandel). 

5  Van de zaken die zijn overgedragen, zijn in het aan ons geleverde bestand geen gegevens meer terug te 
vinden. Dit zou lcunnen betekenen dat zaken bij het parket waarnaar is overgedragen een andere tenlaste-
legging hebben gelcregen; een tenlastelegging zonder mensenhandel. 

6  Voor den zaak ontbreekt een registratie van de beoordeling van het openbaar ministerie. 
7  Dit betekent dat geen eindvonnis is geregistreerd in 52 zaken. Een mogelijke verldaring hiervoor is dat in 

deze gevallen de zaalc ten tijde van de ciataverzameling (begin november 1999) nog niet was afgerond. 
8  In een deel van zaken is een vrijheidsstraf gecombineerd met een boete en/of een alternatieve straf (zie 

verder bijlage 4, overzicht 5). 
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kette zijn geregistreerd. Uit onderstaand overzicht blijkt dat het aantal strafzaken waarin de 
verdachte persoon uiteindelijk is veroordeeld jets meer dan de helfc van het totale aantal 
geregistreerde zalcen bedraagt (52%). Voor de diverse jaren verschilt dit aandeel nogal, 
namelijk achtereenvolgend van 34, 62, 65, 47 tot 37 procent. Dit draagt er mede toe bij dat 
het aantal veroordelingen inzake mensenhandel, na een explosieve stijging voor zaken die 
in 1995 zijn ingeschreven, elk volgend jaar is gedaald. 

Ovenicht 3. Aantal ingeschreven strafzaken inzake mensenhandel, aantal strafzaken met 
dagvaarding voor mensenhandel, en aantal strafzaken met veroordeling voor mensenhan-
del, naar jaar van registratie ten parkette 

aantal zaken: 	 1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1994-1998 

ingeschreven met SR 250ter 	63 	152 	117 	116 	134 	582 
gedagvaard met SR 250ter 	29 	105 	86 	69 	94 	383 
schuldigverklaard met straf 	27 	94 	76 	54 	49 	300 

Vergelijkbare ci.jfers maar nu per arrondissement zijn gepresenteerd in overzicht 4. Anon-
dissementen blijken sterk te verschillen met betreicking tot het deel van de ingeschreven 
zalcen dat aan een rechtsprekend forum is voorgelegd en het deel waarin (vervolgens) de 
verdachte schuldig is bevonden. 

Overzicht 4. Aantal ingeschreven strafzaken inzake mensenhandel, aantal strafzaken met 
dagvaarding voor mensenhandel, en aantal strafzaken met veroordeling voor mensenhan-
del, naar arrondissement 

ingeschreven 	gedagvaard 	 schuldigverldaard 
met SR 250ter 	met SR 250ter 	 met strafoplegging 

	

aantal 	aantal 	% van 	aantal 	% van inge- 
. ingeschreven 	 schreven aantal 

Den Bosch 	44 	 22 	Siiltal 	17 	39 
Breda 	 23 	 19 	83 	 11 	48 
Maastricht 	22 	 11 	50 	 9 	41 
Roermond 	34 	 23 	68 	 19 	56 
Anthem 	 9 	 8 	89 	 5 	56 
Zutphen 	 26 	 20 	77 	 13 	50 
Zwolle 	 13 	 12 	92 	 12 	92 
Almelo 	 23 	 16 	70 	 12 	52 
Den Haag 	90 	 57 	63 	 52 	58 
Rotterdam 	94 	 67 	71 	 59 	63 
Dordrecht 	5 	 1 	20 	 0 	0 
Middelburg 	3 	 0 	0 	 0 	0 
Amsterdam 	105 	 56 	53 	 39 	37 
Alkmaar 	 1 	 1 	100 	 1 	100 
Haarlem 	 11 	 10 	91 	 5 	45 
Utrecht 	 31 	 27 	87 	 20 	65 
Leeuwarden 	10 	 6 	60 	 5 	50 
Groningen 	34 	 26 	76 	 20 	59 
Assen 	 4 	 1 	25 	 1 	25 

totaal 	 582 	383 	66 	 300 	52 
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In Den Bosch, Maastricht en Amsterdam is de verdachte in slechts ongeveer de helft van 
de zaken gedagvaard, terwijI dat in drielcwart of meer van de gevallen gebeurde in Breda, 
Anthem, Zutphen, Zwolle, Haarlem, Utrecht en Groningen. Over het geheel bezien zijn 
bijna acht van de tien gedagvaarde personen schuldig bevonden. Arrondissementen die op 
dit punt nogal afwijken zijn enerzijds Breda, Arnhem en Haarlem, alwaar zes (of minder) 
van de tien gedagvaarden schuldig zijn bevonden, en anderzijds Zwolle, Den Haag en Rot-
terdam waarbij dit bij rond de negen van de tien het geval was. 

2.4. Kenmerken mensenhandelaren 

Van de 582 personen die als verdacht van mensenhandel stonden geregistreerd in de on-
derzochte periode, zijn er 300 door de rechter schuldig verklaard voor mensenhandel. Een 
op de acht van hen is een vrouw. 9  De leeftijd van meer dan de helft van de handelaren lag 
tussen 20 en 30 jaar (57%). Ruim een op de vijf was tussen 30 en 40 jaar oud (22%). Min-
der vaak had men een leeftijd tussen de 18 en 20 (9%), de 40 en 50 (8%), of tussen de 50 
en 60 (3%). Voorts bevonden zich onder hen vier mindeijarige mannen en een minderjari-
ge vrouw. Wat betreft de leeftijd van de handelaar bestaan geen verschillen tussen de jaren 
(van inschrijving ten parkette). Men is voor het overgrote deel woonachtig in Nederland 
(91%) 1°  maar hier is slechts dertig procent geboren, zoals uit overzicht 5 blijkt. 

Overzicht 5. Geboorteland van personen veroordeeld voor mensenhandel uit strafzaken 
geregistreerd in de periode 1994 t/m 1998, naar jaar van registratie ten parkette 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1994-1998 
Nederland 	 9 	33 	28 	10 	10 	90 
Joegoslavid 	 1 	13 	10 	5 	9 	38 
Maroldco 	 3 	11 	11 	3 	2 	30 
Turkije 	 2 	9 	5 	6 	7 	29 
Sovjetunie 	 3 	3 	5 	3 	1 	15 
Suriname 	 2 	6 	2 	2 	2 	14 
Tsjechoslowakije 	 2 	5 	- 	2 	- 	9 
Hongarije 	 - 	5 	2 	1 	- 	8 
Polen 	 1 	- 	2 	4 	1 	8 
Albanid 	 - 	- 	- 	- 	6 	6 
Colombia 	 1 	- 	 - 	 5 	- 	 6 
Nederlandse Antillen 	 1 	3 	2 	- 	- 	6 
Nigeria 	 - 	- 	1 	1 	3 	5 
Tunesid 	 - 	- 	4 	1 	 5 
resterende 15 landen 11 	 2 	6 	4 	11 	7 	30 
onbekend 	 - 	- 	- 	- 	1 	1 

totaal 	 27 	94 	76 	54 	49 	300 

9  De verhouding mannelijke versus vrouwelijke mensenhandelaren is vergelijkbaar voor de zaken uit de 
verschillende arrondissementen en voor de zaken die in verschillende jaren zijn geregistreerd (geen signi-
ficante verschillen). 

10 De andere landen waarin handelaren woonachtig waren, zijn: Belgid (5), Bondsrepubliek Duitsland (4), 
Griekenland (1), Hongarije (3), Oekralne (1), Slowalcije (3), onbekend (5). 

11  De vijftien landen zijn: Argentinid (1), Belgid (4), Bondsrepubliek Duitsland (2), Bulgarije (3), Domini-
caanse Republiek (4), Filipijnen (2), Kaapverdische Eilanden (1), Liberia (2), Oosteruijk (1), Pakistan (1), 
Roemenid (3), Rwanda (1), Soedan (2), Spanje (1), Thailand (2). 
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De gehele periode overziend, zijn handelaren vooral geboren in Nederland, Joegoslavie, 
Maroldco en Turlcije. Recentelijk zijn Nederland en Maroldco als geboorteland echter min-
der belangrijk geworden; het aandeel van deze landen is voor de laatste twee jaren gehal-
veerd. Opvallend is verder dat zes van de handelaren uit zaken geregistreerd in het meest 
recente jaar zijn geboren in Albania. Andere nationaliteiten (niet vermeld in het overzicht) 
die in dit verband uitsluitend in de recente jaren een rol spelen zijn: Bulgarije, Nigeria en 
Soedan. Ms het zo zou zijn dat mensenhandelaren die in Nederland woonachtig zijn maar 
elders zijn geboren hun slachtoffers vooral werven in hun geboorteland, dan wijzen de cij-
fers voor laatstgenoemde landen wellicht op het ontstaan van een bieuwe' markt voor 
mensenhandel aldaar. 

Tenslotte zijn aangaande an -ondissementen twee feiten vermeldenswaard. Zestien van 
de twintig handelaren uit zaken van arrondissement Utrecht zijn Marolckaans. En, relatief 
veel van de handelaren die zijn berecht in het arrondissement Groningen waren geboren in 
Joegoslavie (11 van de 20). 

2.5. Slachtofferschap 

In het bestand van het openbaar ministerie zijn geen gegevens vastgelegd met betreldcing 
tot de slachtoffers van mensenhandel. Het is dan ook onbekend om hoeveel slachtoffers het 
handelt in de dossiers die in de periode zijn ingeschreven. Zoals eerder vermeld hebben de 
zalcen betreldcing gehad op 377 gevallen van mensenhandel die op grond van pleegplaats 
en -datum van elkaar kunnen worden onderscheiden. In elk van deze gevallen zal tech 
minstens sprake zijn geweest van een slachtoffer. Het acmtal slachtoffers van mensenhan-
del zou dan dus minimaal 377 bedragen. Strikt genomen dienen wellicht alleen die geval-
len van mensenhandel in beschouwing te worden genomen waarbij verdachten schulclig 
bevonden zijn. Er zijn 300 verdachten veroordeeld voor hun betroldcenheid bij den of 
meerdere van in totaal 200 verschillende gevallen van mensenhandel. Derhalve zou hier-
mee de absolute otidergrens van het aantal slachtoffers komen op 200. 

Met betreldcing tot kenmerken van slachtoffers is slechts indirect een en ander af te lei-
den, bijvoorbeeld wat betreft leeftijd. Zo zijn er 58 strafbare feiten geregistreerd inzake 
mensenhandel van een minderjarige (SR 250ter/1/3), terug te voeren op 36 gevallen van 
mensenhandel met ,verschillende pleegplaats en -datum. Daamaast is sprake geweest van 
zeven verschillende gevallen van mensenhandel van een persoon jonger dan 16 jaar (SR 
250ter/2/2). Voorts betreft de tenlastele&Mng in weer negen andere gevallen, mensen-
handel van een persoon jonger dan 16 jaar of mensenhandel met als gevolg zwaar lichame-
lijk letsel (SR 250ter/3). 

Tenslotte zij nog opgemerkt dat er mogelijk een verband bestaat tussen het geboorte-
land van de mensenhandelaar en de herkomst van diens slachtoffer. Dit zou zo kunnen zijn 
als de contacten die benodigd zijn in het buitenland vooral bestaan in het land van geboorte 
en men deze contacten benut bij het ronselen van slachtoffers. Ms dat inderdaad het geval 
zou blijken te zijn dan zou het hiervoor vermelde overzicht 5 enig inzicht kunnen verschaf-
fen omtrent de herkomst van slachtoffers. 
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3. Bordeelhouderij 

In 21, dossiers is bordeelhouderij ten laste gelegd. In deze dossiers was tezamen sprake van 
26 verdachten. Overzicht 6 toont dat het merendeel van de strafzaken inzake bordeelhou-
derij uit de periode, zijn ingeschreven in 1994 en 1995 (nl. 21 van de 26). De verschillen 
tussen arrondissementen zijn klein, mede als gevolg van het kleine totale aantal strafzaken. 

Overzicht 6. Strafzaken met vermelding van bordeelhouderij (SR 250bis), ingeschreven 
ten parkette in de periode 1994 t/m 1998: aantallen per jaar en per arrondissement 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	 totaal 

1. Den Bosch 	 1 	2 	- 	- 	- 	3 	11,5% 

2. Breda 
3. Maastricht 	• - 	1 	- 	- 	- 	1 	3,8% 

4. Roermond 	 - 	3 	- 	- 	- 	3 	11,5% 

5. Arnhem 	 1 	- 	- 	- 	- 	1 	. 3,8% 

6. Zutphen 	 1 	- 	1 	. 	- 	- 	2 	7,7% 

7. Zwolle 	 2 	1 	- 	- 	- 	3 	11,5% 

8. Almelo 	 - 	1 	- 	- 	- 	1 	3,8% 

9. Den Haag 	 - 	2 	- 	- 	- 	2 	7,7% 

10. Rotterdam 
11. Dordrecht 
12. Middelburg 	1 	- 	- 	- 	- 	1 	3,8% 

13. Amsterdam 	2 	2 	- 	- 	- 	4 	15,4% 
14. Alkmaar 
15. Haarlem 	 - 	- 	- 	1 	2 	3 	11,5% 
16. Utrecht 	 - 	1 	- 	- 	- 	1 	3,8% 
17. Leeuwarden 
18. Groningen. 	1 	- 	- 	- 	- 	1 	3,8% 
19. Assen 

totaal 	 7 	14 	2 	1 	2 	26 	100,0% 

Tegen een verdachte is telkens een strafbaar feit inzake bordeelhouderij ten laste gelegd, 
het totale aantal strafbare feiten komt daarmee op 26. Viermaal is sprake geweest van twee 
personen die tezamen een bordeel houden. 

De afdoening door het openbaar ministerie van de 26 strafzaken inzalce bordeelhouderij 
is als volgt geweest: twee zaken zijn overgedragen aan een ander parket en dertien zaken 
zijn geseponeerd. In elf van de 26 zaken is de verdachte gedagvaard, in slechts drie van die 
elf zaken behoorde bordeelhouderij tot de gedagvaarde strafbare feiten." In twee van die 
drie zaken is de verdachte door de rechter schuldig verklaard. De verdachte in de ene zaak 
lcreeg 240 dagen vrijheidsstraf (waarvan 60 voorwaardelijk), die in de andere zaak 910 da-
gen. In eerstgenoemde zaak is de verdachte tevens gedagvaard voor ontucht met een 
wilsombelcwame, in de tweede zaalc betrof de dagvaarding tevens tweemaal gemeenschap 
met een persoon beneden 12 jaar, ontucht met rnisbruik van gezag en verlcrachting. Gezien 

12  De gronden voor de 21 geseponeerde gevallen van bordeelhouderij luiden: ten onrechte als verdachte 
vermeld (4x), geen wettig bewijs (7x), ander dan strafrechtelijk ingrijpen prevaleert (2x), gering feit (2x), 
gering aandeel in het feit (1x), gewijzigde omstandigheden (1x), civiel en administratief recht van toepas-
sing (1x), sepotgrond met gespecificeerd (3x). 
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de emst van de andere strafbare feiten zal de strafmaat slechts in geringe mate bepaald zijn 
door bordeelhouderij. Het is zelfs zo dat geen enkele verdachte veroordeeld is op grond 
van bordeelhouderij alleen; in de enige resterende zaak met dagvaarding voor bordeelhou-
detij waren geen andere strafbare feiten opgevoerd en is de verdachte vrijgesproken. De 
twee verdachten die zijn veroordeeld mede op grond van bordeelhouderij, waren een 27- 
jarige Surinaamse man en een 38-jarige Nederlandse man. 

4. Mensensmokkel en mensenroof 

Onder de dossiers die in de jaren 1994 t/m 1998 zijn ingeschreven bevinden zich er 429 
waarin mensensmokkel (SR 197a) en 29 waarin mensenroof (SR 278) wordt opgevoerd 
(ire bijlage 5 en 6: overzicht I). In de dossiers zijn in totaal 592 strafbare feiten inzake 
mensensmoldcel ten taste gelegd aan 521 verdachten, en 36 strafbare feiten inzake mensen-
roof ten taste gelegd aan evenzovele verdachten (zie bijlage 5 en 6: overzicht 2). 

Overzicht 7. Strafzaken met vermelding van mensensmoldcel (SR 197a), ingeschreven ten 
parkette in de periode 1994 t/m 1998: aantallen per jaar en per arrondissement 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 . 	totaal 
1. Den Bosch 	 - 	- 	4 - 	9 	13 	2,5% 
2. Breda 	 - 	- 	- 	- 	10 	10 	1,9% 
3. Maastricht 	 - 	- 	1 - 	1 	2 	0,4% 
4. Roermond 	 - 	3 	3 	3 	5 	14 	2,7% 
5. Anthem 	 - 	1 - 	3 	11 	15 	2,9% 
6. Zutphen 	 - 	2 	1 	4 	23 	30 	5,8% 
7. Zwolle 	 - 	1 	1 	3 	1 	6 	1,2% 
8. Ahnelo 	 - 	2 	9 	29 	38 	78 	15,0% 
9. Den Haag - 	5 	3 	11 	3 	22 	4,2% • 
10. Rotterdam 	 1 	13 	5 	15 	8 	42 	8,1% 
11. Dordrecht 
12. Middelburg 
13. Amsterdam 	- 	1 	10 	35 	46 	92 	17,7% 
14. Alkmaar 	 - 	- 	- 	- 	1 	1 	0,2% 
15. Haarlem 	 3 	41 	46 	31 	61 	182 	34,9% 
16. Utrecht 	 _ 	- 	- 	- 	4 	4 	0,8% 
17. Leeuwarden 	- 	- 	1 - 	- 	1 	0,2% 
18. Groningen 	 - 	- 	4 	1 - 	5 	1,0% 
19. Assen 	 - 	- 	1 	2 	1 	4 	0,8% 

totaal 	 4 	69 	89 	137 	222 	521 	100,0% 

Inspectie van overzicht 7 toont overduidelijk dat sprake is van een explosieve groei van het 
aantal strafzaken (dan wel verdachten) inzake mensensmoldcel. Verder wordt duidelijk dat, 
wat betrefl mensensmoldcel, de last bepaald niet gelijk is verdeeld over de arrondissemen-
ten. Ruim een derde van de strafzaken (resp. dossiers) komt voor rekening van het arron-
dissement Haarlem. Ook de arrondissementen Almelo en Amsterdam zijn relatief vaak met 
mensensmoldcel geconfronteerd, tezamen eveneens een derde deel. Het resterende deel van 
de zaken wordt verwerIct door de overige arrondissementen met uitzondering van Dot- 
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drecht en Middelburg. In laatstgenoemde arrondissementen heeft het openbaar ministerie 
in het geheel niet met mensensmokkel te maken gehad. 

Overzicht 8. Strafzaken met vermelding van mensenroof (SR 278), ingeschreven ten par-
kette in de periode 1994 t/m 1998: aantallen per jaar en per arrondissement 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	 totaal 

1. Den Bosch 	 - 	- 	- 	- 	1 	 1 	2,8% 

2. Breda 	 - 	- 	- 	- 	5 	 5 	13,9% 

3. Maastricht 
4. Roermond 
5. Arnhem 
6. Zutphen 	 - 	- 	- 	- 	11 	11 	30,6% 

7. Zwolle 
8. Almelo 	 1 	- 	- 	- 	7 	 8 	22,2% 

9. Den Haag 
10. Rotterdam 	 - 	6 	5 	- 	- 	11 	30,6% 

11. Dordrecht 
12. Middelburg 
13. Amsterdam 
14. Alkmaar 
15. Haarlem 
16. Utrecht 
17. Leeuwarden 
18. Groningen 
19. Assen 

totaal 1 	6 	5 	 24 	36 100,0% 

Ook met betrekking tot mensenroof is sprake van groei van het aantal strafzaken, zij het 
dat die groei minder spectaculair is dan voor mensensmokkel en zich beperkt tot het laatste 
registratiejaar. Het merendeel van de zaken komt voor rekening van de arrondissementen 
Zutphen, Almelo en Rotterdam (83 %). 

Het aantal verschillende gevallen van mensensmokkel en mensenroof dat in de bier-
voor besproken strafzaken aan de orde komt bedraagt respectievelijk 376 en 19. De groei 
door de jaren van het aantal gevallen van mensensmoldcel is wat minder spectaculair dan 
voor het aantal strafzalcen (zie bijlage 7: overzicht 1). Na 1998 zullen echter nog registra-
ties plaatsvinden van gevallen van mensensmolckel die zijn gepleegd in de periode 1994 
t/m 1998, en hierdoor zal met name het aanta1 gevallen dat in 1998 is gepleegd toenemen. 
Bij vergelijlcing voor mensensmokkel respectievelijk mensenroof van het aantal strafzaken 
per registratiejaar (de overzichten 7 en 8) met het aantal gevallen van mensensmoldcel per 
pleegjaar (zie bijlage 7) blijkt, dat de jaarlijkse ontwildceling redelijk vergelijkbaar is. 
Voorts doet het grote aantal registraties in 1998 voor strezaken met mensenroof vermoe-
den dat het aantal recentelijk gepleegde gevallen van mensenroof behoorlijk is toegeno-
men. Dit is echter niet zo (zie bijlage 7: overiicht 2). Blijkbaar hadden de strafzaken die in 
1998 zijn ingeschreven, nogal eens betreldcing op gevallen die dateerden van de jaren 
daarvoor. 

Van de zaken tegen de 521 verdachten van mensensmokkel is er een afgedaan met een 
voeging en een overgedragen aan een ander parket. Verder is zeventien maal besloten tot 
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een transactie en is de zaalc tegen 102 verdachten geseponeerd. In 32 van de resterende 391 
zaken waarbij tot dagvaarding is besloten, zijn de strafbare feiten inzake mensensmoldcel 
(SR 197a) geseponeerd. Het aantal zaken met dagvaarding voor strafbare feiten waaronder 
mensensmoklcel komt daarmee op 359. Voor 291 van deze 359 zaken is de uitspraak van 
de rechter bekend. Driemaal is de dagvaarding nietig verklaard, eenmaal is het openbaar 
ministerie Met ontvankelijk verklaard, en 22 maal is de verdachte vrijgesproken. In 265 
zaken is de verdachte schuldig verklaard en heeft deze een straf opgelegd gelcregen. Voorts 
zijn de verdachten van mensenroof gedagvaard in 31 van de 36 zaken (overige zaken gese-
poneerd). In de dagvaarding van 21 zaken is sprake van mensenroof. Op een nietigverkla-
ring na zijn de verdachten in deze zalcen schuldig verldaard en hebben zij straf opgelegd 
gelcregen. 

5. Andere strafbare feiten 

Van de in totaal 2759 ten laste gelegde strafbare feiten had ongeveer de helft betreklcing op 
de artikelnummers aan de hand waarvan de strafzaken zijn geselecteerd, te weten mensen-
smoldcel, bordeelhouderij, mensenhandel en mensenroof. De andere helft kan tot op zekere 
hoogte worden beschouwd als bijkomende' delicten. Deze bestaan enerzijds uit delicten 
die geen verband houden met de aan prostitutie-gerelateerde delicten en min of meer toe-
vallig tezamen met laatstgenoemde delicten in eenzelfde strafzaak worden behandeld. An-
derzijds zijn het delicten die wel met de aan prostitutie-gerelateerde delicten verband hou-
den en een rol hebben gespeeld bij de uitvoering van mensenhandel, bordeelhouderij, men-
sensmokkel of mensenroof. Te bezien valt welke sarnenhang er bestaat tussen deze 'bijko-
mend& en prostitutie-gerelateerde delicten. Hiertoe zijn de 'bijkomende' delicten in vijftien 
categorieen onderverdeeld. In overzicht 9 is de samenhang inzichtelijk gemaalct voor wat 
betreft afzonderlijke verdachten (op het niveau van strafzaken). 

Overzicht 9. Het percentage van de gevallen waarbij een tenlastelegging tegen een per-
soon van resp. mensensmokkel (SR 197a), bordeelhouderij (SR 250bis), mensenhandel 
(SR250ter) en mensemoof (SR278), gepaard gaat met tenlastelegging van een of meerdere 
strafbare feiten van andere aard 

	

SR197a 	SR250bis 	SR250ter 	SR278 

	

(N=521) 	(N=26) 	(N=582) 	(N=36) 
Misdrijven tegen openbare orde en gezag 	 36,1 	15,4 	47,1 	94,4 
Valsheid in geschriften 	 40,7 	3,8 	8,2 	75,0 
Zederunisdrijven (andere dan de vier vermelde) 	0,8 	19,2 	14,6 	2,8 
Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid 	 4,8 	0,0 	20,8 	58,3 
Misdrijven tegen het leven gericht 	 0,1 	0,0 	2,7 	0,0 
Mishandeling 	 1,0 	0,0 	4,5 	0,0 
Diefstal 	 0,4 	0,0 	2,6 	0,0 
Afpersing 	 0,0 	7,7 	1,4 	0,0 
Verduistering 	 1,2 	0,0 	0,0 	0,0 
Bedrog 	 4,8 	0,0 	0,9 	0,0 
Begunstiging 	 6,7 	0,0 	1,7 	2,8 
Overige feiten SR 	 3,3 	3,8 	3,1 	27,8 
Opiumwet 	 7,9 	11,5 	33,7 	41,7 
Wet Wapens en Munitie 	 3,3 	0,0 	10,5 	8,3 
Overige Wetten 	0,4  	0,0 	2,2 	0,0 
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Mensensmokkel gaat in vergelijking met mensenroof, mensenhandel en bordeelverbod re-
latief vaak samen met bedrog en begunstiging en ook valsheid in geschrifte komt nogal 
eens voor, daarentegen gaat mensensmolckel zelden gepaard met andere (de resterende) 
zedenmisdrijven. Bordeelhouderij onderscheidt zich nu juist wat dat laatste betreft in on-
gunstige zin; een op de vijf is tevens verdacht van een ander zedendelict. Verder bevat de 
tenlastelegging tegen verdachten van bordeelhouderij (in vergelijking) minder vaak vals-
heid in geschrifte, juist vaker afpersing, maar nooit misdrijven die gericht zijn tegen de 
persoonlijke vrijheid of het leven. Hoewel tegen bijna de helft van de verdachten van men-
senhandel tevens misdrijven tegen de openbare orde en gezag worden opgevoerd, vallen 
deze verdachten met name op omdat nogal wat van hen Zich tevens schuldig gemaalct zou-
den hebben aan mishandelingen, misdrijven gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen 
het leven, respectievelijk wapenbezit. Mensenroof blijkt bijna altijd gepaard te gaan met 
misdrijven tegen de openbare orde, hetgeen meestal betrekking heeft op het lidmaatschap 
van een criminele organisatie (SR 140), en vaak gepaard te gaan met valsheid in gescluifte. 
Daarnaast bevat de tenlastelegging tegen (bijna) zes van de tien van deze verdachten te-
yens misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid. 

Tenslotte dient vermeld dat sotrunige personen verdacht zijn van meerdere van de pros-
titutie-gerelateerde delicten. Aldus heeft zich een samenloop voorgedaan tussen mensen-
smokkel en mensenhandel voor 37 verdachten, tussen mensensmokkel en mensenroof voor 
26 verdachten, tussen mensenhandel en mensenroof voor 16 verdachten en tussen mensen-
handel en bordeelhouderij voor een verdachte. Geen enkele keer bevatte de tenlastelegging 
tegen een verdachte zowel bordeelhouderij als mensensmokkel, of zowel bordeelhouderij 
als mensenroof 

6. Conclusies 

Op grond van de beschikbare gegevens uit het landelijk informatiesysteem van het open-
baar ministerie vdor de jaren 1994 t/m 1998 met betrelcking tot delicten die gerelateerd 
zijn (dan wel kunnen zijn) aan de bedrijvigheid in de prostitutiebran.che, lcunnen voorlopig 
de volgende conclusies worden getrokken: 
* In de jaren 1994 t/m 1998 zijn geen strafzaken ten parkette ingeschreven waarin soute-

neurschap (SR 432 lid 3) als strafbaar feit is opgevoerd. 
* Het totale aantal strafzaken waarin bordeelhouderij als strafbaar feit is opgevoerd is 

gering en deze zaken zijn bovendien voornamelijk in 1994 en 1995 geregistreerd. Geen 
enkele persoon is veroordeeld op grond van louter bordeelhouderij. 

* Het aantal strafzaken waarin mensenhandel als strafbaar feit is opgevoerd is (met 152 
zaken) in 1995 het hoogste. In 1998 zijn (naar verwachting) de meeste gevallen van 
mensenhandel gepleegd. 

* De helft van het totale aantal strafzaken met mensenhandel is geregistreerd bij de par-
ketten van de drie grootste steden uit de Randstad. 

* Tweederde van de personen verdacht van mensenhandel is voor dat feit gedagvaard 
(383 personen). In ruim de helft van het totale aantal zaken is de verdachte schuldig 
bevonden en heeft straf opgelegd gekregen (300 personen). 

* Arrondissementen verschillen niet alleen sterk van elkaar wat betreft het aantal strafza-
ken waarin melding wordt gemaalct van mensenhandel, maar ook wat betreft de afdoe-
ling van het openbaar ministerie en het vonnis van de rechter. 

* Mensenhandelaren (uit de in Nederland geregistreerde zaken) zijn bijna alien woonach- 
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tig in Nederland maar flier is slechts dertig procent geboren. Daamaast zijn zij vooral 
geboren in Joegoslavie, MaroIda) en TurIcije. 

* Het aantal strafzalcen tegen personen verdacht van mensensmoklcel is explosief ge-
groeid. Ruim een derde van de zaken komt voor rekening van het arrondissement Haar-
lem. In de arrondissementen Dordrecht en Middelburg ontbreken dit soort zaken. 

* Ruim tweederde van de personen verdacht van mensensmolckel is voor dat feit gedag-
vaard (359 personen). In ruim de helft van het totale aantal zaken is de verdachte 
schuldig bevonden en heeft straf opgelegd gelcregen (265 personen). 

* Slechts in vijf an-ondissementen heeft het openbaar ministerie te malcen gelcregen met 
strafzaken waarin sprake was van mensenroof Hoewel tweederde van deze zaken in 
1998 ten parkette is ingeschreven, is minder dan eenderde ook in dat jaar gepleegd. 

* Strafzaken waarin een persoon wordt verdacht van mensensmoldcel, bordeelhouderij, 
mensenhandel of mensenroof verschillen van elkaar wat betreft de delicten die in aan-
vulling op een van de hiervoor genoemde delicten ten taste worden gelegd. 
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Bijlage 1. Verzoek om gegevens ten behoeve van analyse strafzaken 

Openbaar Ministerie 
Parket Generaal 
Dhr. J Essers 
Postbus 20305 
2500 EH Den Haag 

Amsterdam, 10 augustus 1999 

Betreft: verzoek om gegevens uit informatiesysteem OM 

Geachte heer Essers, 

De Mr A. de Graafstichting verricht in opdracht van het Ministerie van Justitie/WODC 
onderzoek naar de prostitutie in Nederland. Dit onderzoek, de Profeit Studie, evalueert de 
gevolgen van de (toekomstige) opheffing van het bordeelverbod. Op dit moment wordt een 
nulmeting uitgevoerd naar de stand van zaken met betrekking tot prostitutie in Nederland. 
Een belangrijk onderdeel van deze nulmeting vormt de analyse van het strafrechtelijk. be-
leid. In dit kader verzoeken wij u om gegevens uit het informatiesysteem van het Openbaar 
Ministerie. 

We streven naar een analyse van de strafzaken waarbij de volgende wetsartikelen ten laste 
zijn gelegd: 

Mensenhandel 
Mensensmokkel 
Mensenroof 
Bordeelverbod 
S outeneurschap 

(art 250ter Wetboek van Strafrecht) 
(art 197a Wetboek van Strafi-echt) 
(art 278 Wetboek van Strafrecht) 
(art 250bis Wetboek van Strafrecht) 
(art. 432, lid 3 Wetboek van Strafrecht, overtredingen) 

Hiervan willen we het volgende weten: 
> aantal zaken (uitsplitst naar lid) per arrondissement per jaar in de periode 1993 t/m 

1998 
> per zaak: Pleegdatum 

Datum aangifte 
Betrokken politieregio / BOD 
Datum proces verbaal 
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PV nummer 
Datum inscluijven parket 
Datum afdoening 
Afdoeningsbeschildting 
Vonnis 

Daders: geslacht, nationaliteit, etniciteit; samenwerkingsverband 
Slachtoffers: geslacht, nationaliteit, etniciteit, leeftijd 
Kort relaas 

> per zaak: is er tegelijkertijd een ander delict ten laste gelegd en zo ja, welk delict? 

Voorts zijn we geinteresseerd in enkele gegevens van getuigen en slachtoffers van men-
senhandel. Hiervan willen we het volgende weten: 

> aantal keren dat tijdens een mensenhandelzaak getuigen zich hebben teruggetrolcken, 
per arrondissement per jaar (periode 1993 t/m 1998) 

> aantal keren dat tijdens een mensenhandelzaak slachtoffers zich ivoegen', per arrondis-
sement per jaar (periode 1993 t/rn 1998) 

Wij verzoeken u vriendelijk ons zo spoedig mogelijk te informeren of u ons deze gegevens 
!cunt verstrekken en op welke termijn wij de gegevens tegemoet kunnen zien. Indien het 
noodzakelijk is om voor bovenstaande vragen dossiers in te zien, vememen wij dit even-
eens graag spoedig van u zodat wij de hiervoor benodigde procedure in gang lcurmen zet-
ten. 

Met vriendelijke groet, 

Hefty Oomens Jan Visser 
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Bijlage 2. Dossiers met vermelding van mensenhandel (SR 250ter), ingeschreven ten par-
kette in de periode 1994 t/m 1998: aantallen per jaar en per arrondissement 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	totaal 

1. Den Bosch 	10 	6 	2 	8 	7 	33 	7,5% 

2. Breda 	 1 	- 	- 	2 	19 	22 	5,0% 

3. Maastricht 	- 	1 	3 	7 	1 	12 	2,7% 

4. Roermond 	2 	10 	8 	- 	- 	20 	4,5% 

5. Amhem 	 - 	3 	2 	- 	4 	9 	2,0% 

6. Zutphen 	 1 	2 	2 	1 	13 	19 	4,3% 

7. Zwolle 	 - 	4 	- 	4 	3 	11 	2,5% 

8. Almelo 	 - 	- 	1 	3 	5 	9 	2,0% 

9. Den Haag 	3 	18 	16 	13 	16 	66 	15,0% 

10. Rotterdam 	8 	44 	11 	22 	6 	91 	20,7% 

11. Dordrecht 	 - 	- 	- 	2 	2 	4 	0,9% 

12. Middelburg 	- 	1 	- 	1 	- 	2 	0,5% 

13. Amsterdam 	11 	19 	18 	12 	12 	72 	16,4% 

14. Alkmaar 	 - 	- 	- 	- 	1 	1 	0,2% 

15. Haarlem 	 1 	2 	1 	2 	2 	8 	1,8% 

16. Utrecht 	 6 	6 	4 	3 	10 	29 	6,6% 

17. Leeuwarden 	4 	1 	4 	- 	1 	10 	2,3% 

18. Groningen 	3 	4 	5 	1 	7 	20 	4,5% 

19. Assen 	 1 	- 	1 	- 	- 	2 	0,5% 

totaal 	 51 	121 	78 	81 	109 	440 100,0% 
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Bijlage 3. Strafbare feiten inzake mensenhandel (SR 250ter), uit strafzaken ingeschreven 
ten parkette in de periode 1994 t/m 1998: aantallen per jaar en arrondissement 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	totaal 

1. Den Bosch 	18 	8 	2 	13 	14 	55 	7,4% 

2. Breda 	 1 	 2 	28 	31 	4,2% 

3. Maastricht 	 I 	5 	23 	1 	30 	4,0% 

4. Roermond 	2 	25 	27 	 54 	7,3% 

5. Arnhem 	 3 	3 	 10 	16 	2,2% 

6. Zutphen 	 1 	2 	2 	2 	21 	28 	3,8% 

7. Zwolle 	 5 	 4 	4 	13 	1,7% 

8. Almelo 	 2 	24 	11 	37 	5,0% 

9. Den Haag 	.4 	26 	31 	25 	22 	108 	14,5% 

10. Rotterdam 	16 	47 	15 	45 	12 	135 	18,2% 

11. Dordrecht 	 3 	2 	5 	0,7% 

12. Middelburg 	 2 	 1 	 3 	0,4% 

13. Amsterdam 	14 	34 	32 	14 	17 	111 	14,9% 

14. Allcmaar 	 1 	1 	0,1% 

15. Haarlem 	 1 	4 	1 	3 	2 	11 	1,5% 

16. Utrecht 	 7 	16 	6 	4 	12 	45 	6,1% 

17. Leeuwarden 	6 	1 	4 	 1 	12 	1,6% 

18. Groningen 	4 	8 	19 	3 	10 	44 	5,9% 

19. Assen 	 3 	 1 	 4 	0,5% 

totaal 	 77 	182 	150 	166 	168 	743 100,0% 
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Bijlage 4 

Afdoening door openbaar ministerie en rechter van strafzaken met mensenhandel 

Overzichten 

1. Door openbaar ministerie beoordeelde strafbare feiten inzake mensenhandel uit straf-
zaken in de periode 1994 t/m 1998, naar arrondissement 

2. Door openbaar ministerie beoordeelde strafbare feiten inzalce mensenhandel uit straf-
zaken in de periode 1994 t/m 1998, naar jaar van registratie ten parkette 

3. Afdoening door de rechtbank van strafzaken betreffende mensenhandel uit de periode 
1994 t/m 1998, naar arrondissement 

4. Afdoening door de rechtbank van strafzaken betreffende mensenhandel uit de periode 
1994 t/m 1998, naar jaar van registratie ten parkette 

5. Strafoplegging door de rechtbank bij strafzaken betreffende mensenhandel nit de pen-
ode 1994 t/m 1998, naar jaar van registratie ten parkette 

6. Gemiddelde aantal door de rechter opgelegde dagen vrijheidsstraf bij strafzaken betref-
fende mensenhandel uit de periode 1994 t/m 1998, naar jaar van r4stratie ten parkette 

7. Gemiddelde aantal door de rechter opgelegde dagen vrijheidsstraf bij strafzaken betref-
fende mensenhandel uit de periode 1994 t/m 1998, naar arrondissement 
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Overzicht 1. Door openbaar ministerie beoordeelde strafbare feiten inzake mensenhandel 
uit strafzaken in de periode 1994 t/m 1998, naar arrondissement 

Den Bosch 	Breda 	Maastricht Roermond Arnhem 
seponeren, vanwege: 

- ten onrechte als verdachte vermeld 	7 	 1 
- geen wettig bewijs 	 10 	1 	6 	3 
- OM niet ontvankelijk 
- onvoldoende nationaal belang 	1 	2 	 1 
- gering felt 

gering aandeel in feit 	 1 	 3 	2 
- oud feit 	 1 	 3 	 1 
- recente bestraffing 
- gewijzigde omstandigheden 
- leidinggevende vervolgd 	 1 
- medeschuld van benadeelde 
- onbekende sepotgrond 	 2 	3 

overdragen naar ander parka 	 4 
voegen: ad informandum 

ter berechting 	 1 

subtotaal 	 23 	6 	12 	12 	1 

dagvaarden 	 32 . 	25 	18 	42 	15 

totaal 	 55 	31 	30 	54 	16 

(vervolg overzicht I) 

Zutphen 	Zwolle 	Almelo 	Den Haag Rotterdam 
seponeren, vanwege: • 

- ten onrechte als verdachte vermeld 	 1 	6 	3 
- geen wettig bewijs 	 3 	 5 	23 	20 
- OM Met ontvankelijk 	 2 	10 
- onvoldoende nationaal being 	1 
- gering felt 	 1 
- gering aandeel in feit 	 1 	1 	1 	 1 
- oud felt 	 1 
- recente bestraffing 	 1 
- genijzigde omstandigheden 
- leidinggevende vervolgd 
- medeschuld van benadeelde 
- onbekende sepotgrond 	 3 	5 

overdragen naar ander parket 	 1 
voegen: ad informandum 	 1 

ter berechting 	 3 

subtotaal 	 6 	1 	7 	38 	42 

dagvaarden 	 22 	12 	30 	70 	93 

totaal 	 28 	13 	37 	108 	135 
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(vervolg overzicht 1) 

seponeren, vanwege: 
- ten onrechte als verdachte vermeld 
- geen wettig bewijs 
- OM niet ontvankelijk 
- onvoldoende nationaal belang 
- gering feit 
- gering aandeel in feit 
- oud feit 
- recente bestraffmg 
- gewijzigde omstandigheden 
- leidinggevende vervolgd 
- medeschuld van benadeelde 
- onbekende sepotgrond 

overdragen war ander parket 
voegen: ad infonnandum 

ter berechting 

subtotaal 

dagvaarden 

totaal 

(vervolg overzicht 1) 

Dordrecht Middelburg Amsterdam Alkmaar 	Haarlem 

2 

2 

4 

1 

5 

Utrecht Leeuwarden Groningen 	Assen 	totaal 
seponeren, vanwege: 

- ten onrechte als verdachte vermeld 	 1 	 3 	38 
- geen wettig bewijs 	 4 	3 	2 	 104 
- OM met ontvankelijk 	 1 	 21 
- onvoldoende nationaal belang 	 1 	 6 
- gering feit 	 3 
- gering aandeel in fejt 	 1 	 12 
- oud feit 	 13 
- recente bestraffing 	 2 
- gewijzigde omstandigheden 	 2 	 2 
- leidinggevende vervolgd 	 1 
- medeschuld van benadeelde 	 3 	 3 
- onbekende sepotgrond 	 2 	 17 

overdragen naar ander parket 	 5 
voegen: ad infonnandum 	 4 

ter berechting 	 1 

subtotaal 	 5 	6 	9 	3 	232 

dagvaarden 	 40 	6 	34 	1 	510 

totaal 	 45 	12 	43 	4 	742* 

* voor den strafbaar feit inzake mensenhandel was beoordeling ten tijde van de dataverzameling onbekend 

21 

16 
3 	18 

8 

2 
1 
5 
1 

2 

1 

3 	53 	 1 

58 	1 	10 

3 	111 	1 	11 



Overzicht 2. Door openbaar ministerie beoordeelde strafbare feiten inzake mensenhandel 
uit strafzaken in de periode 1994 t/m 1998, naar jaar van registratie ten parkette 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1994 - 1998 
seponeren, vanwege: 

- ten onrechte als verdachte vermeld 	9 	14 	5 	7 	3 	38 
- geen wenig bewijs 	 19 	19 	17 	25 	24 	104 
- OM niet ontvankelijk 	 6 	4 	5 	6 	21 
- onvoldoende nationaal belang 	2 	 1 	 3 	6 
- gering feit 	 2 	 1 	3 
- gering aandeel in feit 	 4 	2 	4 	2 	12 
- oud feit 	 3 	2 	2 	6 	 13 
- recente bestraffing 	 1 	1 	 2 
- gewijzigde omstandigheden 	2 	 2 
- leidinggevende vervolgd 	 1 	 1 
- medeschuld van benadeelde 	 3 	 3 
- onbekende sepotgrond 	 2 	 2 	4 	9 	17 

overdragen naar wider parket 	 4 	1 	 5 
voegen: ad informandum 	 1 	 1 

ter berechting 	 1 	 2 	1 	4 

subtotaal 	 40 	50 	36 	57 	49 	232 

dagvaarden 	 37 	132 	114 	109 	118 	510 

totaal 	 77 	182 	150 	166 	167 	742* 

*voor een stmfbaar felt inzake mensenhandel was bcoonieling ten tijde van de datavemameling onbekend 
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Overzicht 3. Afdoening door de rechtbank van strafzaken betreffende mensenhandel uit de 
periode 1994 t/m 1998, naar arrondissement 

Den Bosch Breda Maastricht Roermond Arnhem Zutphen 	Zwolle 
schuldigverklaring 
met strafoplegging 	17 	11 	9 	19 	5 	13 	12 

vrijspraak 	 1 	 2 	 1 

niet-ontvankelijk: 	1 	 2 	1 	 1 
verldaring 

ter terechtzitting 	 1 
gevoegd 

ontslag van 
rechtsvervolging 

nietig-verklaring 	 1 

onbekend 	 3 	7 	 1 	3 	4 

totaal 	 22 	19 	11 	23 	8 	20 	12 

(vervolg overzicht 3) 

Almelo Den Haag Rotterdam Dordrecht Middelburg Amsterdam Alkmaar 
schuldigverldaring 
met strafoplegging 	12 	52 	59 	 39 	1 

vrijspraak 	 5 	3 	1 	 3 

niet-ontvankelijk-
verldaring 

ter terechtzitting 	1 	 1 
gevoegd 

ontslag van 	 2 
rechtsvervolging 

nietig-verklaring 

onbekend 	 1 	 4 	 14 

totaal 	 16 	57 	67 	1 	0 	56 	1 

(vervo1g overzicht 3) 

Haarlem 	Utrecht Leeuwarden Groningen 	Assen 	totaal 
schuldigverklaring 
met strafoplegging 	5 	20 	5 	20 	1 	300 

vrijspraak 	 1 	 17 

niet-ontvankelijk- 	2 	 7 
verklaring 

ter terechtzitting 	 1 	 4 
gevoegd 

ontslag van 	 2 
rechtsvervolging 

nietig-verldaring 	 1 

onbekend 	 2 	6 	1 	6 	 52 

totaal 	 10 	27 	6 	26 	1 	383 
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Overzicht 4. Afdoening door de rechtbank van strafzaken betreffende mensenhandel uit de 
periode 1994 t/m 1998, naar jaar van registratie ten parkette 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1994-1998 

schuldigverldaring met strafoplegging 	27 	94 	76 	54 	49 	300 
vrijspraak 	 6 	6 	1 	4 	17 
niet-ontvankelijk-verldaring 	 1 	2 	 4 	 7 
ter terechtzitting gevoegd 	 1 	1 	1 	1 	4 
ontslag van rechtsvervolging 	 2 	 2 
nietig-verklaring 	 1 	1 
onbekend 	 1 	2 	1 	9 	39 	52 

totaal 29 	105 	86 	69 	94 	383 

Overzicht 5. Strafoplegging door de rechtbank bij strafz_alcen betreffende mensenhandel 
uit de periode 1994 t/m 1998, naar jaar van registratie ten parkette 

	

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1994-1998 

1. vrijheidsstraf (evt. deel voomaardelijk) 	21 	77 	64 	43 	43 	248 
2. altematieve straf 	 3 	 2 	 5 
3. boete 	 1 	 I 
1. en 2. 	 2 	8 	10 	2 	2 	24 
I. en 3. 	 4 	5 	1 	3 	2 	15 
1. e,n 2. en 3. 	 1 	1 	 2 
onbekend 	 3 	2 	5 

totaal 27 	94 	76 	54 	49 	300 

Overzicht 6. Gemiddelde aantal door de rechter opgelegde dagen vrijheidsstraf (met tus-
sen haakjes het voorwaardelfjke deel daarvan) bij strafzaken betreffende mensenhandel uit 
de periode 1994 t/m 1998, naar jaar van registratie ten parkette 

gemiddeld aantal dagen vrijheidsstraf 	598 (27) 732 (90) 764 (76) 638 (49) 968 (47) 750 (67) 

aantal strafzaken 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1994-1998 

27 	82 	65 	49 	36 	289 
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Overzicht 7. Gemiddelde aantal door de rechter opgelegde dagen vrijheidsstraf bij strafza-
ken betreffende mensenhandel uit de periode 1994 t/m 1998, naar arrondissement 

gerniddeld aantal dagen vrijheidsstraf 	aantal strafzaken 

Den Bosch 	 693 	 10 
Breda 	 829 	 7 
Maastricht 	 873 	 7 
Roermond 	 806 	 15 
Arnhem 	 968 	 3 
Zutphen 	 1082 	 13 
Zwolle 	 620 	 8 
Almelo 	 1058 	 7 
Den Haag 	 841 	 49 
Rotterdam 	 861 	 57 
Dordrecht 	 - 	 0 
Middelburg 	 - 	 0 
Amsterdam 	 620 	 29 
Alkmaar 	 900 	 1 
Haarlem 	 1181 	 4 
Utrecht 	 745 	 17 
Leeuwarden 	 741 	 2 
Groningen 	 804 	 18 
Assen 	 92 	 1 

totaal 	 818 	 248 
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Bijlage 5. Mensensmokkel: aantal dossiers en aantal strafbare feiten 

Overzicht 1. Dossiers met vennelding van mensensmokkel (SR 197a), ingeschreven ten 
parkette in de periode 1994 t/m 1998: aantallen per jaar en per arrondissement 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	totaal 

1. Den Bosch 	 - 	- 	 - 2 	 9 	11 	2,6% 
- 	- 2. Breda 	 - 	- 	 10 	10 	2,3% 

3. Maastri 	 - 	 - cht 	 - 	 1 	 1 	2 	0,5% 
4. Roermond 	 .. 	I 	2 	2 	3 	8 	1,9% 
5. Arnhem 	 - 	1 - 	3 	11 	15 	3,5% 
6. Zutphen 	 - 	2 	1 	2 	17 	22 	5,1% 
7. Zwolle 	 - 	1 	1 	3 	1 	6 	1,4% 
8. Almelo 	 - 	2 	8 	23 	19 	52 	12,1% 
9. Den Haag 	 - 	3 	3 	7 	1 	14 	3,3% 
10. Rotterdam 	 1 	13 	5 	14 	8 	41 	9,6% 
11. Dordrecht 
12. Middelburg 
13. Amsterdam 	. - 	1 	7 	33 	46 	87 	20,3% 
14. Alkmaar 	 - 	- 	- 	_ 	1 	1 	0,2% 
15. Haarlem 	 3 	34 	43 	29 	38 	147 	34,3% 
16. Utrecht 	 - 	- 	. 	- 	4 	4 	0,9% 
17. Leeuwarden 	- 	- 	1 - 	- 	1 	0,2% 
18. Groningen 	 - 	_ 	4 	1 - 	5 	1,2% 
19. Assen 	 - 	_ 	1 	1 	1 	3 	0,7% 

totaal 	 4 	58 	79 	118 	170 	429 	100,0% 

Overzicht 2. Strafhare feiten inzake mensensmoldcel (SR 197a), uit strafzaken ingeschre-
ven ten parkette in de periode 1994 t/m 1998: aantallen per jaar en per arrondissement 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	totaal 
1. Den Bosch - 	- 	 - 4 	 9 	13 	2,2% 
2. Breda - 	- 	- 	- 	10 	10 	1,7% 
3. Maastricht 	 . 	- 	2 - 	1 	3 	0,5% 
4. Roennond 	 - 	3 	3 	3 	5 	14 	2,4% 
5. Arnhem 	 — 	1 - 	3 	18 	22 	3,7% 
6. Zutphen - 	3 	1 	4 	23 	31 	5,2% 
7. Zwolle 	 - 	1 	1 	3 	1 	6 	1,0% 
8. Almelo 	 - 	2 	9 	30 	40 	81 	13,7% 
9. Den Haag 	 _ 	5 	3 	15 	3 	26 	4,4% 
10. Rotterdam 	 1 	13 	5 	19 	10 	48 	8,1% 
11. Dordrecht 
12. Middelburg 
13. Amsterdam 	- 	1 	10 	36 	53 	102 	17,2% 
14. Alkm 	 - 	. 	- aar 	 - 	 1 	1 	0,2% 
15. Haarlem 	 3 	41 	47 	32 	97 	220 	37,2% 
16. Utrecht 	 - 	- 	- 	- 	4 	4 	0,7% 
17. Leeuwarden 	_ 	- 	1 - 	- 	1 	0,2% 
18. Groningen 	 - 	- 	5 	1 - 	6 	1,0% 
19. Assen 	 - 	- 	1 	2 	1 	4 	0,7% 

totaal 	 4 	70 	92 	148 	278 	592 	100,0% 
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Bijlage 6. Mensenroof: aantal dossiers en aantal strafbare feiten 

Overzicht 1. Dossiers met vermelding van mensenroof (SR 278), ingeschreven ten parket-
te in de periode 1994 t/m 1998: aantallen per jaar en per arrondissement 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	totaal 

1. Den Bosch 	 - 	- 	- 	- 	1 	1 	3,4% 
2. Breda 	 - 	- 	- 	- 	5 	5 	17,2% 
3. Maastricht 
4. Roermond 
5. Anthem 
6. Zutphen 	 - 	- 	- 	- 	9 	9 	31,0% 
7. Zwolle 
8. Almelo 	 1 	- 	- 	- 	2 	3 	10,3% 
9. Den Haag 
10. Rotterdam 	 - 	6 	5 	- 	- 	11 	37,9% 
11. Dordrecht 
12. Middelburg 
13. Amsterdam 
14. Alkmaar 
15. Haarlem 
16. Utrecht 	. 
17. Leeuwarden 
18. Groningen 
19. Assen 

totaal 1 	6 	5 	 17 	29 	100,0% 

Overzicht 2. Strafbare feiten inzake mensenroof (SR 278), uit strafzaken ingeschreven ten 
parkette in de perio.de  1994 t/m 1998: aantallen per jaar en per arrondissement 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	 totaal 
1. Den Bosch 	 1 	1 	2,8% 
2. Breda 	 5 	5 	13,9% 
3. Maastricht 
4. Roermond 
5. Arnhem 
6. Zutphen 	 - 	S 	- 	11 	11 	30,6% 
7. Zwolle 
8. Ahnelo 	 1 	 - 	- 	7 	8 	22,2% 
9. Den Haag 
10. Rotterdam 	 6 	5 	 11 	30,6% 
11. Dordrecht 
12. Middelburg 
13. Amsterdam 
14. Alkmaar 
15. Haarlem 
16. Utrecht 
17. Leeuwarden 
18. Groningen 
19. Assen 

totaal 	 1 	6 	5 	 24 	36 	100,0% 
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Bijlage 7. Mensensmokkel en mensenroof: aantal verschillende gevallen 

Overzicht 1. Gevallen van mensensmokkel, uit strafzaken ingeschreven ten parkette in de 
periode 1994 t/m 1998, naar jaar van plegen en arrondissement; en getniddeld aantal 
maanden tussen pleegdatum en datum van registratie ten parkette (W) 

1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	totaal 	W 

1. Den Bosch 	 1 	- 	- 	2 	4 	2 	9 	2,4% 	14 
2. Breda 	 - 	- 	- 	- 	- 	8 	8 	2,1% 	5 
3. Maastricht 	 2 	- 	- 	- 	- 	1 	3 	0,8% 	27 
4. Roermond 	 - 	- 	1 	3 	I 	3 	8 	2,1% 	2 
O5. Arnhem 	 - 	- 	1 	4 	6 	8 	19 	5,1% 	10 
6. Zutphen 	 - 	- 	3 	3 	5 	2 	13 	3,5% 	11 
7. Zwolle 	 - 	- 	2 	1 	_ 	1 	4 	1,1% 	5 
8. Almelo 	 - 	3 	1 	12 	20 	25 	61 16,2% 	3 
9. Den Haag 	 - 	- 	2 	4 	2 	2 	10 2,7% 	6 
10. Rotterdam - 	8 	4 	9 	2 	3 	26 	6,9% 	6 
11. Dordrecht 
12. Middelburg 
13. Amsterdam 	 1 	1 	3 	4 	35 	15 	59 15,7% 	7 
14. Alkmaar 	 - 	- 	. 	.. 	- 	1 	I 	0,3% 	9 
15. Haarlem 	 - 	4 	40 	36 	35 	29 	144 38,3% 	1 
16. Utrecht 	 - 	- 	- 	- 	- 	3 	3 	0,8% 	5 
17. Leeuwarden - 	- 	- 	1 	- 	- 	1 	0,3% 	0 
IS. Groningen - 	1 	1 	2 	. 	- 	4 	1,1% 	15 
19. Assen 	 - 	- 	- 	1 	I 	1 	3 	0,8% 	0 

totaal 	 4 	17 	58 	82 	111 	104 	376 100,0% 	4 

Overzicht 2. Gevallen van mensenroof, uit strafzaken ingeschreven ten parkette in de pe-
riode 1994 t/m 1998, naar jaar van plegen en arrondissement; en gemiddeld aantal maan-
den tussen pleegdatum en datum van registratie ten parkette (W) 

1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	totaal 

1. Den Bosch 	 1 	1 	5,3% 	0 
2. Breda 	 4 	4 21,1% 	6 
3. Maastricht 
4. Roermond 
03. Arnhem 
6. Zutphen 	 1 	1 	 2 10,5% 	37 
7. Zwolle 
8. Almelo 	 1 	 2 	1 	4 21,1% 	5 
9. Den Haag 
10. Rotterdam 	 1 	3 	4 	 8 42,1% 	4 
11. Dordrecht 
12. Middelburg 
13. Amsterdam 
14. Alkmaar 
15. Haarlem 
16. Utrecht 
17. Leeuwarden 
18. Groningen 
19. Assen 

totaal 	 2 	4 	5 	2 	6 	19 100,0% 	8 
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Bijlage 8. Het percentage van de dossiers waarbij een tenlastelegging van resp. mensen-
smoldcel (SR 197a), bordeelhouderij (SR 250bis), mensenhandel (SR250ter) en mensen-
roof (SR278), gepaard gaat met tenlastelegging van een of meerdere strafbare feiten van 
andere aard 

	

SR197a 	SR250bis SR250ter 	SR278 

	

(N=429) 	(N=21) (N=440) (N=29) 
Misdrijven tegen openbare orde en gezag 	42,0 	19,0 	47,5 	93,1 
Valsheid in geschriften 	 42,9 	4,8 	9,5 	82,8 
Zedenmisdrijven (andere dan de vier vermelde) 	0,9 	19,0 	18,0 	3,4 
Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid 	5,4 	0,0 	21,8 	48,3 
Misdrijven tegen het leven gericht 	 0,9 	0,0 	3,0 	0,0 
Mishandeling 	 1,2 	0,0 	5,7 	0,0 
Diefstal 	 0,5 	0,0 	3,0 	0,0 
Afpersing 	 0,0 	4,8 	1,4 	0,0 
Verduistering 	 0,9 	0,0 	0,0 	0,0 
Bedrog 	 5,8 	0,0 	1,1 	0,0 
Begunstiging 	 5,6 	0,0 	2,0 	3,4 
Overige feiten SR 	 3,3 	4,8 	3,6 	31,0 
Opiumwet 	 8,9 	9,5 	35,5 	44,8 
Wet Wapens en Munitie 	 3,7 	0,0 	11,6 	10,3 
Overige Wetten 	 0,5 	0,0 	2,7 	0,0 
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Tegen een verdachte lcunnen meerdere delicten ten laste zijn gelegd. Naast een of meerdere 
delicten inzake mensenhandel kan de tenlastelegging tevens andere feiten betreffen. Even-
tuele andere delicten lcunnen medebepalend zijn voor de strafmaat. Het is zelf denkbaar dat 
de straf uitsluitend is opgelegd vanwege andere delicten clan mensenhandel; dit is het geval 
als feiten betreffende mensenhandel zijn geseponeerd. 

Ms sepotgronden voor de strafbare feiten Sake mensenhandel zijn aangegeven (van de 
geseponeerde zaken!): ten onrechte als verdachte vermeld (21 feiten), geen wettig bewijs 
(86 feiten), OM niet ontvankelijk (14 feiten), onvoldoende nationaal belang (6 feiten), ge-
ring feit (3 feiten), gering aandeel in felt (12 feiten), oud feit (13 feiten), recente bestraffing 
(2 feiten), leidinggever vervolgd (1 feit), medeschuld van benadeelde (3 feiten). Met be-
trekking tot de resterende acht feiten inzake mensenhandel afkomstig uit zeven zaken, is 
geen eenduidige sepotgrond geregistreerd. 
13 

Ms een zaak naar een ander parket is overgedragen dan dient die zaak in het bestand terug 
te vinden te zijn indien ze bij dat andere parket eenzelfde tenlastelegging hebben gemaakt, 
want anders zit de registratie niet in ons deelbestand. De overgedragen zaken blijken alle 
niet meer terug te vinden en zouden daarmee dus bij andere parketten andere tenlasteleg-
gingen hebben gekregen. 

Ms een zaalc is gevoegd dan is er een nieuwe zaak tegen dezelfde persoon waarin het ge-
voegde feit tevens voorkomt. 

Anders dan het geval is bij mensensmoldcel en mensenhandel geldt met betrelcking tot 
mensenroof dat een verdachte telkens slechts een enkel geval van mensenroof ten laste ge-
legd krijgt; tabel 4a en b tonen derhalve dezelfde cijfers. Wel is het zo dat in een dossier 
soms meerdere verdachten worden opgevoerd, zodat tabel 4c bier en daar afwijIct van eer-
dergenoemde tabellen. Het beeld is echter telkens vergelijkbaar. Elij het Rotterdamse parket 
zijn in 1995 en 1996 diverse strafraken betreffende mensenroof ingeschreven, de overige 
registraties (op een na) hebben betreldcing op het laatste jaar van de onderzochte periode, 

waarin 24 van de 36 geregistreerde feiten zijn ingeschreven. Het arrondissement Zutphen 
heefl hiervan het grootste aandeel. 

13 De sepotgronden voor de strafbare feiten inzake mensenhandel in deze 29 zaken zijn: ten onrechte als 
verdachte vermeld (8 feiten), geen wettig bewijs (17 feiten), gewijzigde omstandigheden (1 feit). In drie 
gevallen ontbreelct een eenduidige sepotgrond. 
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