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1. 	INLEIDING 

1 

De normveranderingen ten aanzien van sexualiteit in onze 

samenleving hebben geleid tot nieuwe vormen van prostitutie 

en het ontstaan van nieuwe commerciele sexbedrijven zoals sexclubs 

en sexbioscopen. Deze ontwikkelingen in het commerciele sexbedrijf 

zijn niet overal zonder moeilijkheden verlopen. De problemen die 

door deze verschijnselen (kunnen) ontstaan, zijn van uiteenlopende 

aard. In de eerste plaats moet worden genoemd het probleem dat het 

publiek bepaalde verschijnselen als aanstootgevend kan ervaren in de 

zin van de wet (by. art. 239 Sr.: openbare schennis der eerbaar-

heid en art. 240 Sr.: pornografie). 

Ten tweede kan worden gewezen op het probleem van de verstoring 

van de openbare orde als gevolg van de aanwezigheid van prostitutie, 

sextlubs, sexbioscopen e.d. Te denken valt aan de overlast in de vorm 

van geluidshinder, de hinder tengevolge van opdringerige klanten-

werving en meer in het algemeen de aantasting van het woon- en 

leefklimaat in straten of buurten. 

Een derde belangrijke categorie van nevenverschijnselen die problemen 

geven zijn van economische aard. Hieronder valt de waardevermindering 

van huizen in straten en buurten waar deze bedrijven zijn gevestigd en 

voorts de oneerlijke concurrentie ten opzichte van horecabedrijven 

en bioscoopexploitanten. Dit laatste vloeit voort uit het feit 

dat sexclubhouders en vertoners van sexfilms veelal zonder de ver-

eiste vergunningen werken. Dit ontbreken van vergunningen heeft 

bovendien het bezwaar dat er geen garantie is dat is voldaan aan de 

algemeen gebruikelijke eisen van hygiene en (brand)veiligheid. 

Andere aspecten die de aandacht vragen zijn de mogelijk ongunstige 

invloed van genoemde bedrijven op de criminaliteit en de eventuele 

gevaren voor de volksgezondheid. 

Het openbaar ministerie dat verantwoordelijk is voor de juiste opsporing 

en vervolging van strafbare feiten ziet zich geplaatst voor de vraag 

of en zo ja in hoeverre strafrechtelijk ingrijpen op dit terrein is geboden en 

hoe het strafrechtelibeleid en bestuurlijlebeleid het beste op elkaarkunnen 

worden afgestemd. Een en ander was reden voor de vergadering van Procureurs-

Generaal om op 24 mei 1974 de eerder door haar ingestelde pornografie-

commissie van het openbaar ministerie te vragen een advies op te stellen 

over het te voeren beleid ten aanzien van sexbioscopen, sexclubs en de 



nevenverschijnselen rondom prostitutie. 

Om tot een advies te kunnen komen achtte de pornografiecommisie het 

wenselijk de feitelijk bestaande situatie in en rond het commerciele 

sexbedrijf in ons land te inventariseren. Door een dergelijke inven-

tarisatie hoopte men een beeld te krijgen van de praktische mogelijkheden om 

een verantwoord landelijk beleid op langere termijn te ontwikkelen. De 

commissie stelde voor de gegevens te verzamelen door middel van een 

enquete onder de burgemeesters. De resultaten zouden zowel als uit-

gangspunt moeten dienen voor interne beraadslaging binnen het openbaar mi-

nisterie als voor het zogenaamde locale en regionale driehoeksoverleg.  

Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum werd belast met de 

uitvoering van de enquete en met het rapporteren van de resultaten. 
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2. 	OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK  

Voordat uitvoering werd gegeven aan het voornemen deze enquate te houden 

verscheen een rapport van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

getiteld "Gemeentelijk beleid- en openbare zedelijkheid" x) . Men zou 

de inhoud van dit rapport kunnen omschrijven als een kwalitatieve ana-

lyse van de nevenverschijnselen van prostitutie, sexinrichtingen en sex- 

winkels die in juridisch en/of sociaal opzicht een probleemkarakter hebben. 

Daarnaast bevat het een overzicht van de juridische middelen die het 

beleid ter beschikking staan. Voorts worden voorstellen gedaan over 

de manier waarop de ongewenste nevenverschijnselen zouden kunnen worden 

beperkt of voork6men. 

Bij het opstellen van het vragenschema is dankbaar gebruik gemaakt van 

het bovengenoemde rapport van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Men zou dat rapport kunnen beschouwen als een verslag van een vooronder-

zoek. 

Over de wijze waarop het enquateformulier tot stand is gekomen, kan 

verder nog het volgende worden opgemerkt. Uitgangspunt vormden de door 

de pornografiecommissie in haar tweede interimrapport aangegeven vraag-

punten. Aan de hand van deze vraagpunten is in overleg met leden 

van de pornografiecommissie door het Wetenschappelijk Onderzoek en Docu-

mentatiecentrum een ontwerp-vragenlijst gemaakt. 

Met uitzondering van de vragen betreffende de volksgezondheid zijn alle 

vraagpunten die de commissie heeft aangegeven in het enquateformulier 

verwerkt 
xx) 

Daarnaast zijn enkele vragen toegevoegd die beogen de mening 

van de burgemeester te peilen omtrent de wenselijkheid van mogelijke acties 

door politie en justitie in dit kader. 

De concept-vragenlijst is tenslotte bij wijze van proefenquate voorge-

legd aan twee burgemeesters om de vragen te testen op duidelijkheid. Het 

door hen geleverde commentaar resulteerde in enkele wijzigingen en 

aanvullingen. 

In de definitieve vragenlijst zijn de volgende onderwerpen aan de orde 

gesteld: 

1. omvang en verspreiding van de verschillende vormen van prostitutie en 

andere commerciele sexbedrijven; 

2. omvang en aard van de klachten en moeilijkheden naar aanleiding van ge- 

x) Rapport van een door de Politiecommissie van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten ingestelde werkgroep, uitgave van de V.N.G., 
's-Gravenhage 1976 (Groene reeks no. 22). 

xx) Het aspect van de volksgezondheid is buiten de enquate gelaten, omdat 
gegevens hierover waarschijnlijk beter apart bij of via het Ministerie 
van Volksgezondheid kunnen worden opgevraagd. Dit punt moet nog nader 
worden bekeken. 
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noemde verschijnselen; 

3. de aanwezigheid van Algemene Politieverorderingen met betrekking 

tot prostitutie, e.d.; 

4. het vergunningenbeleid en andere bestuurlijke maatregelen; 

5. de mate van politiecontrole ten aanzien van deze verschijnselen; 

6. de wenselijkheid van strafrechtelijke vervolging op dit terrein; 

7. het overleg tussen plaatselijk bestuur en justitie. 

Het vragenformulier is medio februari 1977 aan de burgemeesters van alle 

gemeenten toegezonden door de hoofdofficier van justitie van het arron-

dissement waarin de gemeente gelegen is. Het jaar daarvoor waren de bur- • 

gemeesters door de betrokken hoofdoff icier reeds op de hoogte gebracht van 

het voornemen hen te benaderen met een enquete over deze kwestie. 

Aangezien de politie waarschijnlijk veelal het beste op de hoogte is van 

de plaatselijke situatie, is geadviseerd de beantwoording van bepaalde 

vragen aan de politie over te laten. In het enqueteformulier waren 

deze vragen duidelijk aangegeven. 

In het totaal zijn 842 enqueteformulieren gedistribueerd. Hiervan zijn er 

827 ingevuld terugontvangen.Voor een schriftelijke enquete is dit 

een zeer hoge respons. Gezien de achtergrond van de enquete is het echter 

toch verbazingwekkend, dat een aantal gemeenten niet heeft meegewerkt. Het 

betreft over het algemeen kleine gemeenten. Aangenomen mag worden dat 

prostitutie en commerciele sexbedrijven in die gemeenten niet of nauwelijks 

voorkomen. Waarschijnlijk is dat de reden dat men het formulier niet heeft 

teruggestuurd. 
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3.1. Het aantal commerciele sexbedriiven in Nederland 

Bij de beschrijving van een veelvormig verschijnsel als hier aan de orde 

is, heeft men behoefte aan een overzichtelijke indeling in categorieen. 

Een gebruikelijke indeling voor het sexbedrijf is die in openlijke en 

besloten prostitutie. Dit onderscheid gaat uit van de wijze van werving 

van klanten. Onder openlijke prostitutie valt raamprostitutie, straat-

prostitutie en bermprostitutie.Tot de besloten prostitutie rekent men 

cafe- of barprostitutie, prostitutie in sexclubs, prostitutie in andere 

besloten huizen, callgirls en callboys. Een ander onderscheid dat men op 

het gebied van de commerciele sex-bedrijven kan maken is dat tussen de 

meer klassieke verschijningsvormen en de nieuwere verschijningsvormen. 

De klassieke verschijningsvormen valien grotendeels samen met de boven- 

genoemde vormen van openlijke en besloten prostitutie zoals raamprostitutie 

en prostitutie in besloten huizen (anders dan sexclubs). Besloten huizen zijn 

by. bordelen. De sexclubs als zodanig vallen onder de nieuwere verschijnings-

vormen van commerciele sexbedrijven. Kenmerkend voor sexclubs is dat vaak 

sprake is van een showprogramma. Ook komt het voor dat in sexclubs de clien-

tele onderling sexuele contacten aangaat. Een algemeen punt van verschil 

tussen de klassieke en de nieuwere verschijningsvormen zou men kunnen noemen 

dat de nieuwere vormen niet noodzakelijk zijn gericht op prostitutie. 

Er zijn uiteraard allerlei overgangsvormen, die zich moeilijk laten in-

delen. Uitgaande van bovenbeschreven indelingscriteria ontstaat een 

overzicht zoals gegeven in tabel 1. 

De gegevens die dit onderzoek heeft opgeleverd zijn gebaseerd op opgaven 

van de plaatselijke overheid. Tabel 1 geeft dus alleen weer wat officieel 

bekend is. De gegevens over de openlijke prostitutie zijn redelijk be-

trouwbaar omdat de politie daar vrij exacte gegevens over heeft. Over de 

besloten prostitutie is daarentegen minder bekend. In dit onderzoek 

is niet gevraagd naar vermoedens over het bestaan van prostitutie e.d. 

Een enkele keer is daarover in de vragenlijst door de respondenten wel 

jets opgemerkt. Deze vermoedens zijn in dit verslag niet als feiten 

opgevoerd. 



Tabel 1 

Het aantal gemeenten waarin de verschillende verschijningsvormen van het 
commerciele sexbedrijf voorkomen, en het aantal adressen dat hierbij be-
trokken is; 1977. 

A. KLASSIEKE VERSCHIJNINGSVORMEN 	 145 

openZijke prostitutie: 

1. raamprostitutie 	 15 	 1.057 

2. straatprostitutie 	 17 	 193 

3. bermprostitutie 	 11 

besZoten prostitutie: 

4. cafe/barprostititie 	 39 

5. prostitutie in besloten huizen 
(niet sexclubs) 	 118 

B. NIEUWERE VERSCHIJNINGSVORMEN 	 134 

1) 
6. sexclubs met filmvertoning 	 56 	 181 

1) 
7. sexclubs zonder filmvertoning 	 18 	 89 

8. sexbioscopen met minder dan 50 zit- 
plaatsen 	 15 	 71 

9. sexwinkel met filmvertoning 	 47 	 179 

10. sexwinkel zonder filmvertoning 	 48 	 193 

11. sexsauna's 	 21 	 45 

12. callgirls 	 40 

13. callboys 	 1 

14. bemiddelingsbureaus voor prosti- 
tutie 	 32 

15. overige 	 6 

Totaal klassieke en/of nieuwere verschij-
ningsvormen 	 202 

aantal 	 aantal 
gemeenten 	 adressen 

268 

769 

1) in 68 van deze 74 gemeenten zijn sexclubs waar prostitutie wordt bedreven. 



In het totaal blijkt dat zich in 202 van de 827 gemeenten een of meer 

vormen van prostitutie voordoen en/of commerciele sexbedrijven zijn 

gevestigd.
1) 
 Het gaat hier dus om 24% van de 842 gemeenten. Dat dit totaal 

aantal van 202 niet overeenkomt met de som van het aantal gemeenten met 

een of meer klassieke verschijningsvormen (145 gemeenten) en die met een 

of meer nieuwere verschijningsvormen (134 gemeenten), komt doordat 77 van de 

genoemde 202 gemeenten zowel een of meer van de klassieke vormen als van de 

nieuwe vormen kennen. In 68 gemeenten treft men alleen de klassieke vormen 

aan en in 57 gemeenten komen alleen de nieuwere vormen voor. 

Hoewel de klassieke verschijningsvormen in vrijwel evenveel gemeenten voorkomen 

(145) als de nieuwere verschijningsvormen (134), blijkt dat bij de klassieke 

verschijningsvormen veel meer adressen zijn betrokken dan bij de nieuwere 

verschijningsvormen. Met name het aantal adressen met raamprostitutie en 

met prostitutie in besloten huizen is relatief hoog. Wat betreft de klassieke 

verschijningsvormen valt verder op dat de raamprostitutie in veel minder 

gemeenten voorkomt dan de prostitutie in besloten huizen (sexclubs 

niet inbegrepen). Gaat men evenwel uit van het aarital adressen dat 

bij de verschillende vormen van prostitutie is betrokken dan blijkt 

raamprostitutie veel meer voor te komen dan prostitutie in besloten 

huizen (sexclubs niet inbegrepen). 

Een andere indicatie voor de omvang van de diverse verschijnselen vormt 

het aantal mensen dat in de verschillende bedrijven werkzaam is. 

Men kan hier denken aan prostitue(e)s, exploitanten en personeel van 

sexclubs en sexbioscopen, aan bordeelhouders, "kamerverhuurders" en 

souteneurs. In het kader van dit onderzoek zijn alleen gegevens ver-

zameld over het aantal prostitue(e)s. 

Blijkens de opgave van de politie is van circa 6.000 vrouwen bekend 

dat zij prostitutie bedrijven. Circa 3.500 vrouwen vinden hun hoofd-

bestaan in prostitutie, terwijl circa 2.400 vrouwen incidenteel 

als prostitu6e werkzaam zijn. Het aantal mannen dat zich prostitueert 

wordt door de politie geschat op ongeveer 1.300. Het betreft, zoals 

gezegd, het aantal prostitue(e)s dat bij de politie bekend is. 

Gezien de omstandigheid dat althans een deel van het commerciele 

sexbedrijf zich in het verborgene afspeelt, moeten deze aantallen 

als een minimumschatting worden gezien. 

Om schaalvergroting in de vertoning van pornofilms tegen te gaan is 

door de vergadering van procureurs-generaal bepaald dat met ingang 

van 1 januari 1977 strafrechtelijk zal worden opgetreden tegen bioscoop-

exploitanten die pornografische films vertonen in bioscopen met 50 of 

meer zitplaatsen. 

1) Hieronder wordt verder steeds kortweg van commerciele sexbedrijven gesproken, 
waarmee al deze verschijnselen worden bedoeld. 
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neinere bioscopen zouden ongemoeid worden gelaten. In het kader van 

deze enquete is het aantal van deze kleine sexbioscopen vastgesteld. Op 
x) 

het moment van het onderzoek 	bleken er in Nederland 71 sexbioscopen 

met minder dan 50 zitplaatsen te bestaan. Deze 71 sexbioscopen zijn ver-

spreid over 15 gemeenten. Daarnaast blijkt sprake van filmvertoning in 179 

sexwinkels en in 181 sexclubs; hierbij zijn 47 respectievelijk 56 gemeenten 
xx) 

betrokken 

Naar de vertoning van pornografische films in "gewone" bioscopen is in deze 

enquete niet gevraagd. 

3.2. 	Plaatseliike en rezionale verschillen 

Het is algemeen bekend dat de prostitutie en aanverwante verschijnselen 

zich vanouds geconcentreerd hebben in de stedelijke gebieden. Uit tabel 2 

blijkt dat ondanks de normveranderingen die zich de laatste jaren 

hebben voorgedaan deze verschijnselen ook nu nog in de steden meer voor-

komen dan op het platteland. Elke stad met 100.000 of meer inwoners kent 

dit fenomeen, terwijl men het in de kleinere plaatsen naar verhouding 

veel minder aantreft. In de dorpen vormt de aanwezigheid van een commer- 

cieel sexbedrijf veeleer een uitzondering. Met name raamprostitutie 

en straatprostitutie zijn sterk geconcentreerd in de grote steden: 98% 

van de adressen met raamprostitutie en 92% van de adressen die zijn 

betrokken bij straatprostitutie zijn gesitueerd in de grote steden. Ook 

van de cafe- of barprostitutie en van de sexclubs blijkt verreweg het 

grootste gedeelte in de grote steden voor te komen, hoewel de concen-

tratie daar iets minder sterk is: van de betrokken cafe's en bars 

vindt men nl. 74% de grote steden en van de sexblubs 71%. Besloten huizen 

(niet sexclubs), sexwinkels en kleine sexbioscopen blijken daarentegen 
xxx) ook buiten de grote steden sterk vertegenwoordigd te zijn. 

x) de enqueteformulieren zijn ingevuld tussen eind februari en eind 
augustus 1977. 

xx) in het totaal is in 85 gemeenten sprake van vertoning van porno-
grafische films in kleine sexbioscopen en/of sexwinkels en/of sex-
clubs; hierbij zijn 427 adressen betrokken. 

xxx) voor gedetailleerde gegevens zie bijlage I. 



Tabel 2 

plattelandsgemeenten 

verstedelijke platte-
landsgemeenten 

plattelandsstadjes + 
kleine steden 

middelgrote steden 
(30.000-100.000 mw.) 

grote steden 
(100.000 en meer mw.) 

Totaal 

Het percentage gemeenten met klassieke en/of nieuwere verschijningsvormen 
van commerciele sexbedrijven, naar urbanisatiegraad, 1977. 

aantal 
gemeentetl 

485 

233 

68 

27 

14 

827 

1.111•■• 

alleen 
klassieke 
vormen 

alleen 
nieuwe 
vormen 

waarvan 

nieuwe 
en 
klassieke 
vormen 

4% 	5% 	•% 	11% 

14% 	7% 	8% 	29% 

	

21% 	10% 	22% 	53% 

	

4% 	20% 	76% 	100% 

	

- 	 _ 	100% 	100% 

	

8% 	7% 	9% 	24% 

x) per arrondissement loopt het aantal gemeenten uiteen van 17 (Haarlem) 
tot 82 ('s-Hertogenbosch). 

totaal met gen 
of meer commer-
ciele sexbe-
drijven 

Voor een regionaal overzicht is in dit verslag de indeling naar arrondisse-

ment als uitgangspunt gekozen en niet die naar bv.provincie. Met het oog 

op het regional driehoeksoverleg leek deze keuze het meest voor de hand 

te liggen. Bovendien heeft deze indeling het voordeel dat hij lets fijner 

is dan die naar provincie, terwijl hij toch redelijk goed aansluit op de 

provinciale indeling. 

Wat betreft de regionale spreiding van de commerciele sexbedrijven kan hier 

worden opgemerkt dat het aantal gemeenten waar gen of meer commerciele 

sexbedrijven is gevestigd per arrondissement varieert van 5 (arrondissement 

Almelo) tot 18 (arrondissement Maastricht). Dit verschil houdt niet 

rechtstreeks verband met het felt dat het ene arrondissement meer gemeenten 

telt dan het andere 
x) 

Relatief hoog is het aantal gemeenten met een 

of meer commerciele sexbedrijven in het arrondissement Haarlem (60%) en 

in de arrondissementen Breda, Maastricht, Roermond, Middelburg en Assen met 

alle ruim 30%. Daarentegen is het percentage gemeenten met gen of meer 

commerciele sexbedrijven aan de lage kant in de arrondissementen Alkmaar (10%), 
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Dordrecht (12%) en Rotterdam (18%). 

De betrokken gemeenten zijn, arrondissementsgewijs en alfabetich, vermeld in 

tabel 3 hieronder. 

Tabel 

Overzicht van de gemeenten waar gen of meer commerciele sexbedrijven 

voorkomen, per arrondissement, 1977 

arr. 's-Hertogenbosch: Best, Boekel, Boxtel, Cuyk en St.Agatha, 

(17) 	 Drunen, Eindhoven, Erp, Geldrop, Grave, Helmond, 

's-Hertogenbosch, Oss,Schaijk, Son en Breugel, 

Uden, Valkenswaard, Veghel. 

arr. Breda 	 : Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, 

(16) 	 Loon op Zand, Made en Drimmelen, Oosterhout, 

Ossendrecht, Oudenbosch, Putte, Roosendaal en Nispen, 

Rucphen, Standdaardbuiten, Steenbergen, Tilburg, 

Zundert. 

arr. Maastricht 	: Amstenrade, Berg en Terblijt, Born, Geleen, Heerlen, 

(18) 	 Hoensbroek, Kerkrade, Maastricht,Nieuwstadt, Nuth, 

Oirsbeek, Schinveld, Sittard, Stein, Susteren, 

Ubach over Worms, Vaals, Valkenburg-Houthem. 

arr. Roermond 	: Beesel, Bergen (L), Grathem, Haelen, Helden, Herten, 

(15) 

	

	 Horst, Linne, Maasbree, Meerlo-Wanssum, Nederweert, 

Roermond, Venlo, Venraij , Weert. 

arr. Arnhem 	 : Appeltern, Arnhem, Bemmel, Beuningen, Didam, 

(17) 	 Doesburg, Doetinchem, Ede, Kesteren, Nijmegen, 

Rhenen, Tiel, Valburg, Veenendaal, Wamel, Zaltbommel, 

Zevenaar. 

arr. ZutEhen 	: Apeldoorn, Deventer, Diepenveen, Eibergen, Winters 

(6 .) 	 wijk, Zutphen. 

arr. Zwolle 	 : Avereest, Ermelo, Harderwijk, Noordoostpolder, 

(6) 	 Nijkerk, Zwolle. 

arr. Almelo 	 : Almelo, Enschede, Hengelo, Losser, Oldenzaal. 
--T33, 
arr. s-Gravenhage 	: Delft, 's-Gravenhage, Leiden, Oegstgeest, Rijswijk, 

(8) Voorburg, Wateringen, Zoetermeer. 

arr. Rotterdam 	: Gouda, Hellevoetsluis, Krimpen a/d Ijssel, Maas- 

(9) 
sluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, 

Vlaardingen. 

arr. Dordrecht 	: Arkel, Dordrecht, Gorinchem, Groot-Ammers, Leerdam, 

(7) 	 Papendrecht, Vianen. 

N.B. De cijfers tussen haakjes geven het aantal gemeenten aan waar gen of 
meer commerciele sexbedrijven zijn gevestigd in het betreffende arrondissement. 



vervolg tabel 3  

Overzicht van de gemeenten waar gen of meer commerciele sexbedrijven voor-
komen, per arrondissement 1977. 

arr. Middelburg 

(10) 

arr. Amsterdam 

(6) 

arr. Alkmaar 

(6) 

arr.Haarlem 

(10)  

arr. Utrecht 

(12) 

arr. Leeuwarden 

(8) 

arr. Groningen 

(15) 

arr. Assen 

(11)  

• • 

• 

• 
• 

0 
• 

• • 

• • 
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Aardenburg, Axel, Goes, Hontenisse, Hulst, 

Middelburg, Sas van Gent, Sluis, Terneuzen, 

Vlissingen. 

Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Hilversum, 

Naarden, Ouder-Amstel. 

Alkmaar, Bovenkarspel, Den Helder, Hoorn, 

Medemblik, Zijpe. 

Aalsmeer, Beverwijk, Haarlem,Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Hillegom, Oostzaan, 

Velsen, Zaanstad, Zandvoort. 

Amersfoort, de Bilt, Hoevelaken, Loenen, Loos-

drecht, Maartensdijk, Scherpenzeel, Soest, Utrecht, 

Woudenberg, IJsselstein, Zeist. 

Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststelling-

werf, Opsterland, Smallingerland, Sneek, 

Tietjerksteradeel. 

Appingendam, ten Boer, Bellingwedde, Delfzijl, 

Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Nieuwe-Pekela, 

Oosterbroek, Oude-Pekela, Scheemda, Stadskanaal, 

Termunten, Uithuizermeeden, Warffum, Winschoten. 

Assen, Borger, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, 

Meppel, Odoorn, Roden, Sleen, Vries, de Wijk. 
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3.3. De ontwikkeling van het commerciele sexbedriif sinds 1975  

Met betrekking tot de hiervoor genoemde verschijnselen is in de enque'te 

eveneens gevraagd of deze gedurende de afgelopen twee jaar in omvang 

zijn toe- of afgenomen, respectievelijk zijn ontstaan of verdwenen. 

In circa de helft van de 202 gemeenten waar de verschijnselen zich thans 

(1977) voordoen zijn de meeste van de verschijnselen sinds 1975 

qua omyang ongeveer gelijk gebleyen. Daarnaast blijkt dat in 79 gemeenten ggn 

of meer van deze verschijnselen in omvang zijn toegenomen of zijn ont- 

staan. De toename betreft met name de prostitutie in besloten huizen 

anders dan sexclubs (46 gemeenten), de prostitutie in sexclubs (29 

gemeenten), de sexclubs met filmvertoning (18 gemeenten) en de cafg-

of barprostitutie (18 gemeenten). 

Het aantal gemeenten waar egn of meer van de onderzochte verschijnselen is 

afgenomen of verdwenen bedraagt 40. Het gaat hier voornamelijk om sex-

winkels (21 gemeenten), barprostitutie (14 gemeenten) en prostitutie in 

sexclubs (12 gemeenten). 

Tegenoyer een toename in de ene gemeente van bepaalde verschijningsvormen 

staat veelal een afname in een andere gemeente. Het yerschijnsel van de pros-

titutie in sexclubs is by. in 29 gemeenten toegenomen en daarentegen in 

12 gemeenten afgenomen. Verder blijkt dat er 13 gemeenten zijn waarin sommige 

yerschijnselen zijn toegenomen en andere daarentegen zijn afgenomen. 

Landelijk 	beschouwd 	is 	er 	sprake 	van 

een kleine toename van de verschijnselen gedurende de afgelopen twee jaar. 

En verschijningsvorm vertoont een duidelijke afname, nl. de bermprosti- 

tutie. Gedurende de afgelopen twee jaar is in 8 gemeenten de bermprostitu-

tie verdwenen en in 6 gemeenten sterk verminderd in omvang en daarentegen 

slechts in 1 gemeente in omvang toegenomen. In het geheel komt bermprosti-

tutie nog in 11 gemeenten voor. 

Resumerend kan worden gesteld dat uit dit onderzoek is gebleken dat in 202 

(=24%) 827 gemeenten die aan het onderzoek hebben meegedaan ggn of meer comer-

ciele sexbedrijven zijn gevestigd. Klassieke verschijningsvormen zoals raam-

prostitutie, café- of barprostitutie en prostitutie in besloten huizen 

(niet sexclubs) komen in vrijwel evenveel gemeenten voor (nl. 145) als 

de nieuwere verschijningsvormen zoals sexclubs, sexwinkels en kleine 

sexbioscopen (nl. in 134 gemeenten). Bij de klassieke verschijningsvormen 
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zijn evenwel veel meer adressen betrokken dan bij de nieuwere 

verschijningsvormen. Met name het aantal adressen waar raamprostitutie 

wordt bedreven en het aantal besloten huizen (niet sexclubs) is aan- 

zienlijk groter dan het aantal sexclubs en sexwinkels. Het aantal 

kleine sexbioscopen in Nederland bedraagt 71; deze zijn verspreid over 

15 gemeenten. 

De meeste commerciele sexbedrijven zijn als vanouds geconcentreerd in de 

stedelijke gebieden, behalve de zgn. besloten huizen (niet sexclubs), 

de sexwinkels en de kleine sexbioscopen. De laatste drie categorieen 

\tan verschijnselen zijn ook in de kleinere plaatsen sterk vertegenwoordigd. 

Het aantal commerciele sexbedrijven is in deze plaatsen gemiddeld evenwel'veel 

kleiner dan in de grote steden. 

Per arrondissement is het aantal gemeenten waar zich gen of meer commer-

ciele sexbedrijven bevinden verschillend, zowel absoluut als in verhou-

ding tot het aantal gemeenten dat een arrondissement telt. 

In de afgelopen twee jaar is in de situatie wat betreft de aanwezige 

commerciele sexbedrijven in de helft van de genoemde 202 gemeenten weinig ver-

andering opgetreden. In circa 30% van de 202 gemeenten is sprake van een 

toename van met name de prostitutie in besloten huizen (niet sexclubs) en 

het aantal sexclubs. In 20% van de 202 gemeenten zijn de onderzochte 

verschijnselen afgenomen. Het gaat hier voornamelijk om sexwinkels, 

bermprostitutie en sexclubs. 
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4. 	OMVANG VAN DE PROBLEMEN ROND HET COMMERCIELE SEXBEDRIJF  

4.1. De problemen landeliik bezien 

Hierboven is gebleken dat in 202 gemeenten in ons land een of meer 

commerciele sexbedrijven bestaan. Belangrijker is de vraag of door deze 

verschijnselen 	ook problemen zijn ontstaan. De vraag of commerciele 

sexbedrijven aanleiding hadden gegeven tot moeilijkheden werd door 72 

gemeenten bevestigend beantwoord. In 34 gemeenten zijn in de afgelopen 

twee jaar over deze problemen vragen gesteld in de gemeenteraad. 

Tabel 4 geeft een overzicht 	van de aard van de problemen die in dit 

verband zijn genoemd en van het aantal gemeenten waar ze zich hebben 

voorgedaan. 

Wanneer sprake is van moeilijkheden blijven deze meestal niet beperkt 

tot een categorie van problemen. Vandaar dat het aantal malen dat een probleem 

is opgegeven greter is dan het aantal gemeenten dat problemen heeft. 

Het meest voorkomende probleem blijkt te zijn de klacht van buurtbe-

woners wegens ongewilde confrontatie in het algemeen of speciaal van 

kinderen (46 gemeenten), gevolgd door geluidsoverlast door autoverkeer 

en/of luidruchtige bezoekers (32 gemeenten). Op de derde en vierde 

plaats komen klachten van zakelijke aard, nl. de klachten wegens oneerlijke 

concurrentie in de horecasector (29 gemeenten) en klachten wegens waarde-

vermindering van omliggende huizen en panden (27 gemeenten).Van een ongun- 

stige invloed van de commerciele sexbedrijven op de ontwikkeling van de 

criminaliteit wordt door 12 gemeenten melding gemaakt. Van verstoring 

van de openbare orde (rellen onrust) tengevolge van het commerciele sex-

bedrijf werd melding gemaakt door 9 gemeenten. 

Welke commerciele sexbedrijven aanleiding hebben gegeven tot welke klachten 

of moeilijkheden is in dit onderzoek niet in detail nagegaan. 

Wel is gevraagd welke type sexbedrijven relatief veel klachten hebben 

veroorzaakt. Deze vraag is slechts door 33 gemeenten beantwoord. 

In de meeste gemeenten waren deze veroorzaakt door sexclubs (12 gemeenten) en 

door sexwinkels (9 gemeenten), verder in 7 gemeenten door straatprostitutie, 

in 6 gemeenten door prostitutie in besloten huizen (niet-sexclubs), in 5 ge- 

meenten door raamprostitutie en eveneens in 5 gemeenten door sexsauna's, 

in 4 gemeenten door cafe- barprostitutie en in 2 gemeenten door sexbios-

copen. Absoluut gezien lijken het dus vooral de sexclubs en sexwinkels 

te zijn die veel klachten veroorzaken. Houdt men evenwel rekening met het 

aantal gemeenten waar de diverse verschijningsvormen zich voordoen 

dan blijken straatprostitutie en raamprostitutie, gevolgd door de sex-

sauna's naar verhouding wat meer klachten op te roepen dan de overige 

verschijnselen zoals sexclubs, sexwinkels en de prostitutie in besloten 

huizen. 
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Tabel 4  

De aard van de problemen veroorzaakt door commerciele sexbedrijven, 

gerangschikt naar het aantal gemeenten waarin ze zich voordoen; 

1977. 

1. klachten van buurtbewoners wegens ongewilde confrontatie in het 
algemeen 	 42' )  

2. klachten wegens geluidoverlast (by. autoverkeer in nachte- 
lijke uren, luidruchtige bezoekers) 	 32 

3. klachten uit de horecasector wegens oneerlijke concurrentie 	29 

4. klachten wegens waardevermindering van omliggende huizen en 
panden 	 27 

5. klachten van buurtbewoners wegens ongewilde confrontatie 
van kinderen 	 19 

6. klachten dat vrouwen ten onrechte voor prostituees worden 
aangezien 	 17 

7. moeilijkheden met minderjarige prostituees 	 15 

8. klachten wegens ontsierende reclame-aanduidingen 	 14 

9. ongunstige invloed op de ontwikkeling van de kriminaliteit 	12 

10. verstoring van de openbare orde (rellen, onrust) 	 9 

11. klachten van middenstandsbedrijven in de betrokken straat 
of wijk wegens teruglopen van verkoopcijfers, verandering 
in het klantenbestand e.d. 	 8 

12. klachten uit de bioscoopsector wegens oneerlijke concurrentie 	6 

13. klachten over stigma op straat of wijk (weigering van bezor-
ging van kranten e.d.) 	 5 

14. klachten van bonafide sauna-inrichtingen 	 4 

15. moeilijkheden met minderjarig personeel 	 3 

16. moeilijkheden met minderjarige bezoekers 	 2 

17. klachten van bonafide massage-inrichtingen 	 1 

18. klachten over slechte arbeidsverhoudingen 	 1 

totaal aantal gemeenten met gen of meer problemen 	 72 

aantal 
gemeenten 

x) daarnaast is in vier gemeenten alleen sprake van ongewilde confrontatie 
van kinderen (zie klacht 5). 



In 46 van de 72 gemeenten waar tengevolge van commerciele sexbedrijven 

problemen waren ontstaan, bleken de moeilijkheden inmiddels naar tevreden-

heid te zijn opgelost. In 13 van deze gemeenten was dat evenwel niet het 

geval. De problemen in deze gemeenten zijn van verschillende aard. De 

overige 13 gemeenten waar zich problemen hadden voorgedaan hebben deze 

vraag niet beantwoord. 

Tenslotte zij hier yermeld dat het in de afgelopen twee jaar in 7 ge-

meenten is voorgekomen dat een artistieke manifestatie (by. een tentoon- 

stelling) aanleiding had gegeven tot klachten of andere moeilijkheden 

omdat zij aanstotelijk voor de eerbaarheid werd geacht door bepaalde mensen. 

Hierover was een aparte vraag opgenomen in de yragenlijst. 

4.2. 	Plaatseliike en regionale yerschillen 

Over het algemeen geldt dat de genoemde problemen zich relatief meer 

in de grote en middelgrote steden yoordoen dan in plattelandsgemeenten. 

De drie meest genoemde problemen blijken echter absoluut in vrijwel even-

veel plattelandsgemeenten als (middel)grote steden voor te komen. Het be-

treft de klachten van buurtbewoners over ongewilde confrontatie,klachten 

wegens geluidsoverlast en de klachten wegens oneerlijke concurrentie. 

Het aantal gemeenten waar zich gen of meer soorten van problemen 

hebben voorgedaan blijkt voorts per arrondissement nogal te verschillen . 

In tabel 5 is dit weergegeven. De arrondissementen waarin absoluut gezien 

veel gemeenten problemen hebben (gehad) liggen yrijwel allemaal beneden 

de grote rivieren. Het betreft de arrondissementen Middelburg, Roermond, 

Tabel 5 
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Het aantal gemeenten waar commerciele sexbedrijven tot problemen 

aanleiding hebben gegeven, per arrondissement; 1977. 

Middelburg 	6 (20%) x) 	 Leeuwarden 	4 	(10%) 

Roermond 	6 (14%) 	 Assen 	 4 	(12%) 

Maastricht 	6 (10%) 	 's-Gravenhage 	3 	( 7%) 

's-Hertogenbosch 6 ( 7%) 	 Groningen 	3 	( 6%) 

Breda 	 5 (10%) 	 Zutphen 	2 	( 8%) 

Haarlem 	 5 (29%) 	 Amsterdam 	2 	(10%) 

Arnhem 	 4 ( 6%) 	 Zwolle 	 1 	( 4%) 

Almelo 	 4 (17%) 	 Dordrecht 	1 	( 2%) 

Rotterdam 	4 ( 8%) 	 Alkmaar 	1 	( 2%) 

Utrecht 	 4 ( 8%) 	 NEDERLAND 	72 	( 9%) 

x) aantal "probleemgemeenten" in procenten van het totaalaantal gemeenten 
die in het arrondissement zijn gelegen. 
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Maastricht en 's-Hertogenbosch. Ook gerelateerd aan het aantal aanwezige 

gemeenten per arrondissement blijkt het aantal "probleemgemeenten" in de 

zuidelijke arrondissementen aan de hoge kant. Een uitzondering vormt in dit 

opzicht het arrondissement 's-Hertogenbosch waar het percentage "probleem-

gemeenten" beneden het landelijk gemiddelde ligt. Het hoogste percentage 

"probleemgemeenten" heeft het arrondissement Haarlem (29%). 

In tabel 6 is per arrondissement een overzicht gegeven van de gemeenten 

waar problemen zijn ontstaan ten gevolge van commerciele sexbedrijven. 

Overzicht van de gemeenten waar commerciele sexbedrijven aanleiding 

geven of hebben gegeven tot problemen, per arrondissement, 1977. 

arr. 's-Hertogenbosch 	: Eindhoven
x)

, Helmond, 's-Hertogenbosch, Oss,  Uden, 
Valkenswaard 

arr. Breda 	 : Breda, Ossendrecht, Putte, Roosendaal en Nispen, 
Tilburg. 

arr. Maastricht 	: Amstenrade 	Berg en Terblijt, Maastricht, Oirsbeek, 
Susteren, Vaals.  

arr. Roermond 	 : Beesel, Bergen, Meerlo-Wanssum, Nederweert, Venlo,  

Weert.  
arr. Arnhem 	 : Arnhem, Nijmegen, Veenendaal, Wamel. 

arr. Zutphen 	 : Apeldoorn, Deventer. 

arr. Zwolle 	 : Zwolle. 

arr. Almelo 	 : Almelo, Enschede, Hengelo, Oldenzaal. 

arr. 's-Gravenhage 	: 's-Gravenhage, Leiden, Rijswiik. 

arr. Rotterdam 	 : Gouda, Rotterdam, Spijkenisse, Vlaardingen. 

arr. Dordrecht 	 : Leerdam. 

arr. Middelburg 	: Aardenburg, Goes, Hulst, Sluis, Terneuzen, 
Vlissingen. 

arr. Amsterdam 	 : Amstelveen, Amsterdam. 

arr. Alkmaar 	 : Alkmaar. 

arr. Haarlem 	 : Beverwijk, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude  
Zaans tad, Zandvoort. 

arr. Utrecht 	 : de Bilt, Loenen, Loosdrecht, Utrecht. 

arr. Leeuwarden 	: Gaasterland, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland. 

arr. Groningen 	 : Groningen, Oosterbroek, Scheemda. 

arr. Assen 	 : Borger, Coevorden, Emmen, Vries, de Wijk. 

gemeenten waar (o.a.) sprake is (geweest) van klachten wegens ongewilde 
confrontatie zijn onderstreept. 
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Uit het hier gegeven overzicht van de problemen die zijn ontstaan door de 

aanwezigheid van e'en of meer commerciele sexbedrijven blijkt allereerst 
dat deze bedrijven 	 in 72 gemeenten problemen hebben vercior- 

zaakt. In 13 van deze gemeenten waren de problemen op het moment van het onder-

zoek nog niet opgelost. 

Ongewilde confrontatie is de meest voorkomende klacht (nl. in 46 gemeenten), 

gevolgd door klachten wegens geluidoverlast (32 gemeenten) en door klachten 

wegens oneerlijke concurrentie uit de horecasector (29 gemeenten). Deze 

drie klachten zijn door ongeveer evenveel kleine plaatsen als grote steden 

genoemd. Het zijn evenwel naar verhouding meer de grote en middelgrote 

gemeenten die door de aanwezigheid van deze bedrijven met problemen 

zijn geconfronteerd dan de kleinere plaatsen. 

Hoewel niet in detail is gevraagd welke verschijnselen precies tot 

welke problemen hebben geleid, kan uit de antwoorden worden afgeleid 

dat raamprostitutie, straatprostitutie en sexsauna's naar verhouding 

vaker aanleiding geven tot problemen dan de overige verschijnselen zoals 

sexclubs en sexwinkels. De laatstgenoemde verschijnselen komen evenwel in 

veel meer gemeenten voor dan de eerstgenoemde. Vandaar dat het aantal 

gemeenten waar problemen zijn ontstaan door de aanwezigheid van sexclubs 

en sexwinkels absoluut gezien desondanks groter is dan het aantal gemeenten 

met problemen tengevolge van raamprostitutie, straatprostitutie en sexsauna's. 

Per arrondissement varieert het aantal "probleemgemeenten" van 1 tot 6. 

Dit verschil is slechts gedeeltelijk te verklaren uit het feit dat het aan-

tal gemeenten en het aantal gemeenten met gen of meer commerciele sex-

bedrijven per arrondissement verschilt. In de arrondissementen Haarlem 

en Almelo en in de meeste zuidelijke arrondissementen is het aantal gemeenten 

waar problemen zijn gerezen zowel absoluut als relatief groter dan 

in de andere arrondissementen. 
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5. 	BESTUURLIJK EN STRAFRECHTELIJK BELEID 

5.1. Het "driehoeksoverleg"  

Bij veel van de hiervoor gesignaleerde problemen rond het commerciele 

sexbedrijf gaat het om gedragingen die strafbaar zijn gesteld in het Wet-

boek van Strafrecht (by. in de artikelen 239, 240 en 250 bis Sr.), in 

Algemene Politieverordeningen, in de Horecawet of de Bioscoopwet. Door 

middel van strafrechtelijk ingrijpen zijn de meeste problemen evenwel niet 

zonder meer op te lossen, zeker niet wanneer het bestuurlijke beleid en 

het strafrechtelijke beleid elkaar doorkruisen. Dat is bijvoorbeeld het 

geval als het gemeentebestuur een sexclubhouder een vergunning verleent voor 

het schenken van alcoholhoudende drank waarmee impliciet de in die sex- 

club bedreven prostitutie wotdt getolereerd, terwijl vervolgens het openbaar 

ministerie een strafrechtelijke vervolging instelt tegen de exploitant op grond 

van artikel 250 his van het Wetboek van Strafrecht (betreft het opzettelijk 

teweegbrengen of bevorderen van ontucht door anderen met derden). 

Het openbaar ministerie voelt daarom steeds meer de behoefte om via het 

zogenaamde driehoeksoverleg tussen plaatselijk bestuur, politie en 

justitie het strafrechtelijke beleid af te stemmen op het bestuurlijke 

beleid. Aangezien het bestuurlijke beleid plaatselijk kan verschillen 

doordat de gemeenten tot op zekere hoogte autonoom zijn en het openbaar 

ministerie tegelijkertijd streeft naar een landelijk uniform beleid is 

dit geen eenvoudige opgave, zeker niet op een terrein waar de opvat-

tingen zo sterk uiteenlopen als op dat van het commerciele sexbedrijf. 

Met het oog op het overleg over het te voeren beleid is van belang dat 

men inzicht heeft in de plaatselijk bestaande regelingen zoals algemene 

politieverordeningen, het plaatselijke vergunningenbeleid, de mate van 

politie-controle ten aanzien van de verschillende aspecten en in de 

vraag hoe plaatselijk door de bestuurders wordt gedacht over de wense-

lijkheid van strafrechtelijk ingrijpen. Gegevens die dit onderzoek bier-

over heeft opgeleverd zijn hieronder vermeld. 

Overigens is uit de enquete ook naar voren gekomen dat volgens de 

burgemeesters van 61 gemeenten over het beleid met betrekking tot de 

commerciele sexbedrijven tussen plaatselijk bestuur en justitie onvol-

doende overleg wordt gevoerd. In 649 gemeenten vindt men het overleg wel 

voldoende. De 61 gemeenten waar het driehoeksoverleg niet voldoende wordt 

geacht liggen in 14 verschillende arrondissementen, in een vijftal van deze 
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arrondissementen gaat het om 5 gemeenten of meer. Door sommige burgemees-

ters is daarbij aangetekend dat overleg weinig zinvol is zolang duidelijke 

richtlijnen bij het openbaar ministerie ontbreken. 

De vraag is door 117 gemeenten niet beantwoord omdat de commerciele 

sexbedrijven voorzover aanwezig geen problemen gaven. 

In veel gemeenten zijn in de Algemene Politieverordening (A.P.V.) 

artikelen opgenomen die bedoeld zijn of kunnen worden aangewend om 

ongewenste nevenverschijnselen van de aanwezigheid van commerciele sex-

bedrijven tegen te gaan of te regelen. Tabel 7 geeft een overzicht van 

het aantal gemeenten waar dergelijke bepalingen van •kracht zijn en van 

de inhoud van deze artikelen. 

Tabel 7  

Het aantal gemeenten waar APV-bepalingen van kracht zijn die bedoeld zijn, 
of kunnen worden aangewend om moeilijkheden tengevolge van de aanwezig-
heid en commerciele sexbedrijven tegen te gaan of te regelen, 1977. 

1. bepalingen gericht tegen het aan anderen gelegenheid ge-
ven ontuchtige handelingenxce plegen (exploiteren van 
bordelen, sexclubs, e.d.). 	 433 

2. bepalingen tegen het openlijk als prostituee optreden 	401 

3. bepalingen die het openlijk tentoonstellen of aanbie-
den van "sexartikelen" verbieden 	 150 

4. verordeningen op het weren van overlast in woonstraten 	53 

5. vergunningenstelsel voor sauna- en massage-inrichtingen 	53 

6. stelsel van vermakelijkheidsvergunningen 	 86 

7. andere bepalingen 	 27 

totaal aantal gemeenten met gen of meer bepalingen 	504 

x) als aanvulling op art. 250 bis Sr. 

aantal 
gemeenten 

De meest voorkomende bepaling op dit gebied is die die gericht is tegen 

het aan andereagelegenheid geven ontuchtige handelingen te plegen. 

433 gemeenten blijken een dergelijke bepaling te kennen. Om verschillende 

redenen geeft men de voorkeur aan toepassing van deze APV-bepaling boven 
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de toepassing van artikel 250 bis van het Wetboek van Strafrecht, 

wanneer men 	sluiting van bordelen, sexclubs e.d. wil bewerkstelligen x) . 

Een van de redenen is dat aan artikel 250 bis van het Wetboek van 

Strafrecht geen bevoegdheid kan worden ontleend voor het sluiten van inrich-

tingen. Een andere bepaling die veel voorkomt, en wel in 401 gemeenten, is 

die tegen het openlijk als prostituee optreden. Aanzienlijk minder ge-

meenten, nl. 150, hebben een bepaling in de Algemene Politieverordening 

opgenomen die het openlijk tentoonstellen of aanbieden van "sexartikelen" 

verbieden. Andersoortige bepalingen zoals een verordening op het weren van 

overlast in woonstraten en een stelsel van vermakelijkheidsvergunningen 

komen in nog geringere mate voor. 

Verder zij hier gereleveerd dat in 359 gemeenten een zogenaamd tippel-

verbod van kracht is. In de meeste gevallen geldt dit voor de hele 

gemeente; in 18 gemeenten geldt het echter niet voor bepaalde straten 

of wijken ofwel het wordt in bepaalde straten niet tot gelding gebracht. 

Daarnaast is er een gemeente die wel een tippelverbod kent dat in 

principe voor de hele gemeente geldt, doch dat alleen in bepaalde straten 

in gelding wordt gebracht. 

Ter bestrijding van prostitutie in bepaalde vormen of bepaalde plaatsen 

wordt ook wel eens gebruik gemaakt van de mogelijkheid om door of vanwege 

de burgemeester een verblijfontzegging uit te vaardigen tegen bepaalde 

personen. Dat is mogelijk wanneer in de Algemene Politieverordeing hierover 

een bepaling is opgenomen. In 21 gemeenten blijkt dit middel wel eens te 

zijn toegepast. In circa de helft van de gevallen bleek dit op de lange duur 

effectief, in de andere helft was het effect of nog niet te beoordelen of was 

alleen sprake van een effect op korte termijn. 

x) zie hierover "Gemeentelijk beleid en Openbare zedelijkheid", o.c., p. 25 
en p. 32 e.v. 



5.3. Verpnninpn  

Zoals bekend is wordt in de “ieuwere commerciele sexbedrijven zoals 

sexclubs en sexbioscopen meestal zonder de vereiste vergunningen ge- 
x) 

werkt 

Uit tabel 8 komt dit duidelijk naar voren. Vergunningen worden ook zelden 

aangevraagd, waarschijnlijk omdat men verwacht dat het verzoek zal worden 

afgewezen. Toch is in Nederland aan 18 sexclubs vergunning verleend voor 

het schenken van alcoholhoudende drank. 7 van deze 18 sexclubs zijn 

gevestigd in de gemeente Den Haag. De inspecteur voor de Drankwetgeving 

is tegen het besluit van burgemeester en wethouders om deze vergunningen 

te verlenen in beroep gegaan bij de Kroon. De redenen om verzoeken om 

alcoholhoudende drank te mogen schenken af te wijzen zijn in de meeste 

gevallen op het enqueteformulier in zodanige algemene termen omschreven dat 

het weinig informatie oplevert. Als voorbeeld kan worden genoemd de 

formulering "op grond van de Drank- en horecawet". 

Tabel 8 

1. schenken van alcoholhouden-
de drank in sexclubs 

2. vertoning van film (in 
het openbaar) 

3. floorshows/liveshows 
in sexclubs 
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Het aantal sexclubs, sexbioscopen en sexwinkels waar bepaalde activiteiten 
plaatsvinden waarvoor vergunning zijn vereist en de aanwezigheid van 
dergelijke vergunningen; 1977. 

aantal 
adressen 

270 

299 

116 

verleend 
vergurIning 

] 

verzoek verzoek 
in 	afgewe- 

behande zen 
ling 

18 	4 	4 	244 

22 	14 	29 	234 

- 	- 	2 	114 

(nog) geen 
vergunning 
gevraagd 

De aanvrage voor het vertonen van films in sexbioscopen en sexclubs werd 

in 29 gevallen afgewezen: in 10 gevallen stuitte de vergunning af op be- 

zwaren van brandweer-technische aard en in 3 gevallen werd het verzoek afge-

wezen in verband met het vertonen van niet-goedgekeurde films (dit be- 

zwaar is inmiddels niet meer van kracht door afschaffing van de verplichte 

x) volgens de arresten van de Hoge Raad d.d. 8 januari en 12 maart 1974 
(N.J. 1974, nr. 112 en 200) zijn zowel de Drank- en Horecawet als de 
Bioscoopwet ook op sexclubs, sexsauna's e.d. van toepassing. 
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filmkeuring). In de overige gevallen is de reden van de weigering van 

de vergunning voor het vertonen van films niet nader omschreven. 

Opmerkelijk is dat bij de beantwoording van de vraag in hoeveel sexbios-

copen, sexclubs en sexwinkels vertoning van films "in het openbaar" 

plaatsvindt, veel minder adressen (nl. 299) worden opgegeven dan bij de 

vraag naar het aantal van deze inrichtingen waar films worden vertoond. 

Filmvertoningen vinden nl. in 431 van dit soort gelegenheden plaats (zie 

hierboven). 

Het is niet duidelijk waar dit verschil door is veroorzaakt. De meest 

voor de hand liggende verklaring is dat dit het gevolg is van de toe-

voeging "in het openbaar". In veel gevallen is menkennelijk van mening 

dat de bedoelde filmvertoningen niet openbaar zijn. Het betreft zowel sex-

bioscopen als filmvertoningen in sexclubs en sexwinkels. 

Tenslotte blijkt uit tabel 8 dat in 116 sexclubs floorshows worden gegeven 

zonder dat daarvoor vergunning is verleend. Het gaat hier duidelijk 

om "illegale" sexclubs en niet om legale nachtclubs, waarvan er in Neder-

land 176 zijn. Deze laatste zijn verdeeld over 45 gemeenten. 

Aan het slot van de enqu'ete is gevraagd of het in de afgelopen twee jaar 

wel is voorgekomen dat een vergunning voor een artistieke manifestatie (to-

neel, musical e.d.) is geweigerd of ingetrokken, omdat deze aanstotelijk 

voor de eerbaarheid zou zijn. Twee gemeenten gaven op dat een dergelijke 

vergunning was geweigerd. Het betrof in de ene gemeente de film "Turks 

Fruit", in de andere gemeente ging het om een zogenaamde komische sexfilm 

voor de jeugd. 

Het komt ook voor dat het gemeentebestuur ter beperking van de ongewenste 

nevenverschijnselen van de aanwezigheid van sexinrichtingen bepaalde maat-

regelen neemt op het gebied van de ruimtelijke ordening. Hier kunnen worden 

genoemd het maken van een "bestemmingsplan" (in 10 gemeenten), het voeren 

van een actief aankoopbeleid door de gemeenten (in 4 gemeenten) en het maken 

van een "saneringsplan" of "rehabilitatieplan" (in 4 gemeenten). Het "bestem-

mingsplan" heeft in 3 van de 10 gemeenten die het hebben aangewend het 

gewenste resultaat gehad, in 1 gemeente heeft het geen succes gehad, en in de 

overige 6 gemeenten valt over het resultaat nog niets te zeggen. Met het 

"aankoopbeleid" hebben 2 van de 4 genoemde gemeenten succes geboekt, bij 

de twee andere moet het resultaat nog worden afgewacht. Het "saneringsplan" 

is in gen gemeente succesvol verlopen, in drie gemeenten is het effect nog niet 

te beoordelen. 
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In de enquete is ook gevraagd of door de politie enige vorm van controle 

wordt uitgeoef end ten aanzien van de verschillende bedrijven en institu- 

ten. Als antwoordmogelijkheden waren onder andere gegeven: controle op raam-

prostitutie, gesplitst in "wegens al te grote opzichtigheid" en "op plaatsenwaar 

raamprostitutie niet wordt geduld";controle op aanstootgevendheid in bordelen, 

in sexclubs, ten aanzien van etalages van sexwinkels, uitstalling binnen 

in sexwinkels; controle op de leeftijd van het personeel in sexclubs e.d., en 

controle op brandveiligheidsvoorzieningen e.d. 

Men zou verwachten dat deze vraag in ieder geval zou zijn beantwoord door 

de 202 gemeenten waar zich gen of meer van de onderhavige verschijnselen 

voordoen. In feite blijken slechts 126 van deze 202 gemeenten op gen of 

meer onderdelen van deze vraag te zijn ingegaan. Wat de reden is van deze 

onvolledige beantwoording is moeilijk te beoordelen. Het zou kunnen zijn dat 

geen controles worden gehouden. Dit is echter niet zeker. Overigens is deze 

vraag ook beantwoord door 55 gemeenten waar op het moment van het onder-

zoek geen prostitutie of commerciele sexbedrijven bestonden. Het 

gaat in die gevallen waarschijnlijk om "preventieve controle". 

In het totaal hebben dus 181 gemeenten gereageerd op de vraag of door de 

politiecontrole wordt uitgeoefend ten aanzien van de onderhavige ver-

schijnselen. Niet elk ondeideel van deze vraag is natuurlijk op alle ge-

noemde 202 gemeenten van toepassing. Voorzover de hoofdvraag is beantwoord 

blijkt dat in circa de helft van de gemeenten zelden of nooit politie-

controle op de daar aanwezige verschijnselen wordt uitgeoefend. In het alge-

meen echter geldt dat wanneer controle wordt uitgeoefend, dat dan in de meeste 

gevallen is naar aanleiding van klachten. Wel is het zo dat in de 15 gemeenten 

waar raamprostitutie voorkomt ook in alle gevallen tontrole op dit verschijn-

sel plaatsvindt ten aanzien van al te grote opzichtigheid; in de helft van 

de gevallen gebeurde dit regelmatig (minstens e'en maal per maand). 

Gevraagd naar het doel van de politiecontrole gaven 41 van deze 181 gemeenten 

op dat het ging om het beperken van ongewilde confrontatie, om het bestrij-

den van geluidoverlast (30 gemeenten), om het behoud van het woonkarakter 

van bepaalde buurten, om het beperken van prostitutie (22 gemeenten) of 

om het reguleren van prostitutie (19 gemeenten), en voorts om het voor- 

komen van rellen (15 gemeenten). Daarnaast werd in 7 gemeenten gecontroleerd 
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of er met minderjarig personeel werd gewerkt en in 3 gemeenten werd con-

trole gehouden om prostitutie door minderjarigen tegen te gaan. Per gemeente 

werd soms meer dan e'en reden voor controle opgegeven. Vandaaf dat het 

totaal aantal opgegeven redenen voor controle hoger uitkomt (nl. op 137) 

dan het aantal gemeenten (nl. 101) dat deze vraag heeft beantwoord. 

De vraag of men de politiecontrole voldoende achtte, werd door 57 gemeen- 

ten bevestigend en door 35 gemeenten ontkennend beantwoord. De reden dat 

onvoldoende politiecontrole plaatsvindt is in 8 van de laatstgenoemde 

gemeenten de onderbezetting van het politieapparaat, in 18 gemeenten het 

ontbreken van duidelijke richtlijnen en in 9 gemeenten speelden deze beide 

factoren tegelijkertijd. Deze vraag is slechts door 92 gemeenten be-

antwoord. 

5.6. Strafrechteliik optreden 

Om een indruk te krijgen van de wenselijkheid van strafrechtelijk in- 

grijpen is de vraag gesteld of men de situatie zodanig achtte dat moet 

worden overwogen om ten aanzien van de sexbedrijven over te gaan tot straf-

rechtelijke vervolging. 

Uit de beantwoording blijkt dat 48 gemeenten strafrechtelijk ingrijpen 

gewenst vinden. Deze gemeenten zijn verspreid over het hele land. In de 

arrondissementen Breda, Maastricht, Roermond en Middelburg liggen landelijk 

bezien relatief veel gemeenten die behoefte hebben aan strafrechtelijke 

vervolging van exploitanten van sexbedrijven. De redenen waarom men hier-

aan behoefte heeft zijn weergegeven in tabel 9. 

Opvallend is dat de meest genoemde reden waarom strafrechtelijk ingrijpen 

wenselijk wordt geoordeeld in de zakelijke sfeer ligt. 37 gemeenten willen 

op deze wijze (mede) het verstrekken van alcoholhoudende dranken zonder 

vergunning en/of het niet voldoen aan brandveiligheidsvoorschriften (in sex-

clubs) tegengaan. Daarnaast noemen 21 gemeenten (mede) het aanstootgevend 

karakter van bepaalde verschijnselen als reden om tot strafrechtelijk 

ingrijpen over te gaan. Het betreft het etaleren en verspreiden van af-

beeldingen en artikelen en/of het vertonen van bepaalde films. Bepalingen van 

de Algemene Politieverordening en artikel 240 van het Wetboek van Strafrecht 

werden door bijna evenveel gemeenten genoemd als uitgangspunt voor een straf-

rechtelijke vervolging ten aanzien van deze verschijnselen. 
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De redenen waarom sommige gemeenten strafrechtelijk ingrijpen ten aanzien 
van de daar aanwezige commerciele sexbedrijven gewenst achten, gerangschikt 
naar het aantal malen dat zij zijn genoemd; 1977. 

1) overtreding van de Drank- en horecawet i.v.m. 
schenken van alcoholhoudende drank en/of 
brandveiligheidseisen 37 

2) In verband met bestrijding van verschijnselen die 
aanstotelijk voor de eerbaarheid zijn (door toepassing 
van art. 239 Sr. en/of 240 Sr. en/of A.P.V.'s en/of 
Bioscoopwet) 	 21 

3) overtreding van de Bioscoopwet wat betreft veiligheids-
voorzieningen en eisen i.v.m. gezondheid 	 20 

4) om tot sluiting voL inrichtingen over te gaan krachtens 
art. 250 bis Sr. / 	 16 

5) bestrijden van bepaalde vormen van prostitutie (op srond van 
A.P.V., by. tippelen) 	 13 

6) vestiging van sexbedrijven en/of prostitutie in bepaalde 
verboden wijken tegen te gaan (op grond van A.P.V.) 	 10 

Totaal aantal gemeenten dat om e'en of meer redenen strafrechte- 
lijk ingrijpen gewenst acht 	 48 

aantal gemeenten 

x) sluiting is alleen mogelijk wanneer in de A.P.V. daarin is voorzien. 

N.B. reden 2 en/of 4 is genoemd door 24 gemeenten. 

Op de derde plaats staat als reden voor strafrechtelijk optreden het felt 

dat bioscopen niet voldoen aan de te stellen veiligheidseisen en/of 

eisen in verband met de gezondheid (genoemd door 20 gemeenten)- 6 van deze 

20 gemeenten achten strafrechtelijke vervolging van bioscoopexploitanten 

ook gewenst omdat niet wordt voldaan aan de eisen wat betreft de zedelijk-

heid. 

Verder geven 16 gemeenten te kennen dat zij door middel van een strafrechte-

lijke vervolging sluiting van sexbedrijven willen bewerkstelligen. Vrijwel 

al deze 16 gemeenten kennen A.P.V.-bepalingen, als aanvulling op artikel 

250 bis van het Wetboek van Strafrecht, die Burgemeester en Wethouders 

de bevoegdheid tot sluiting geven. In artikel 250 bis van het Wetboek van 

Strafrecht zelf is niet voorzien in sluiting van bordelen, sexclubs e.d. 

Door 13 gemeenten wordt in dit verband genoemd het bestrijden van prosti-

tutie op grond van de Algemene Politieverordening. Daarnaast acht men het in 
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10 gemeenten gewenst om te proberen via strafrechtelijk ingrijpen de ves-

tiging van sexbedrijven in "verboden wijken of straten" op grond van de 

Algemene Politieverordening tegen te gaan x) . 

Uit een nadere analyse van de gegevens blijkt dat het niet in alle gemeenten 

(uitsluitend) zedelijkheidsoverwegingen zijnaarom strafrechtelijk ingrijpen 

wenselijk wordt geacht. 16 gemeenten gaat het er alleen om hiermee ongewenste 

nevenverschijnselen in de horeca- en bioscoopsector te bestrijden, zoals het 

schenken van alcoholhoudende drank zonder vergunning en het niet voldoen 

aan minimum eisen voor (brand) veiligheid. 23 andere gemeenten achten straf-

rechtelijk ingrijpen behalve om deze zakelijke redenen ook uit genoemde 

zedellijkheidsoverwegingen van belang. 9 gemeenten noemen in dit verband alleen 

het aspect van de openbare zedelijkheid. In 5 van de 34 gevallen waar zede-

lijkheidsoverwegingen zijn genoemd gaat het om regulering van de vestiging van 

sexbedrijven en/of het bestrijden van straat- of bermprostitutie. Het voor-

komen van ongewilde confrontatie lijkt het belangrijkste oogmerk van die ge-

meentebesturen die uit zedelijkheidsoverwegingen tot strafrechtelijke vervol-

ging van exploitanten van sexbedrijven e.d. willen overgaan. 

Vermeldenswaard is tenslotte dat in de afgelopen twee jaar in 45 gemeenten 

proces-verbaal is opgemaakt wegens e'en of meer van de hierboven genoemde 

misdrijven of overtredingen. Uitgesproken effectief was dit in 20 gemeenten; 

in 25 gemeenten had dit niet (in alle gevallen) het gewenste effect. 

Om ongewenste nevengevolgen van de aanwezigheid van commerciele sexbedrijven 

tegen te gaan kunnen verschillende middelen worden gehanteerd. E'en van de 

middelen is het verbieden van bepaalde gedragingen in de Algemene Politiever-

ordening (A.P.V.). Uit dit onderzoek is gebleken dat 504 van de 842 ge-

meenten gen of meer bepalingen in de Algemene Politiarerordening hebben opge-

nomen die kunnen worden aangewend om de vestiging van commerciele sexbedrij-

ven tegen te gaan of om ongewenste nevengevolgen van de aanwezigheid van deze 

bedrijven te bestrijden. 

Bepalingen gericht tegen het exploiteren van bordelen en sexclubs e.d. -als 

aanvulling op artikel 250 bis van het Wetboek van Strafrecht- komen in 433 

gemeenten voor in de plaatselijke verordening en bepalingen gericht tegen het 

openlijk als prostitue4 optreden in 401 gemeenten. Het openlijk tentoon-

stellen of aanbieden van "sexartikelen" is in 150 gemeenten strafbaar gesteld. 

x) voor een gedetailleerd overzicht zie bijlage 2. 
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Het feit dat dit soort A.P.V.-bepalingen bestaat is (uiteraard) geen garantie 

dat klachten uitblijven. Dit zal onder andere afhangen van de mate van 

politiecontrole, die -zo blijkt- in de meeste gevallen alleen plaatsvindt 

nadat klachten zijn geuit. 

Dat vrijwel alle sexclubs en sexbioscopen e.d. zonder de vereiste ver-

gunningen werken, zoals algemeen wordt beweerd, blijkt juist te zijn. In 

ongeveer 250 sexclubs wordt zonder vergunning 	alcoholhoudende drank 

geschonken en op 299 adressen (sexbioscopen, sexclubs of sexwinkeis) vinden 

filiivertoningen plaats zonder dat daarvoor de vereiste vergunning is ver-

leend. 

In 48 gemeenten acht het gemeentebestuur de situatie rond de commerciele sex-

bedrijven zodanig dat moet worden overwogen tot strafrechtelijke vervolging 

van exploitanten van sexbedrijven over te gaan. De meest genoemde reden 

(genoemd door 39 gemeenten) is dat men het schenken van alcoholhoudende 

drank zonder vergunning en/of het zonder vergunning exploiteren van een bios-

coop wil tegengaan. Voor 16 gemeentebesturen is dit de enige reden waarom 

strafrechtelijk ingrijpen voorstaat. 23 gemeenten noemen in dit verband naast 

deze zakelijke argumenten ook zedelijkheidsoverwegingen, terwijl 9 gemeenten 

alleeen uit zedelijkheidsoverwegingen aandringen op strafrechtelijke ver-

volging, Voor zover zedelijkheidsoverwegingen een rol spelen, gaat het er 

voornamelijk om ongewilde confrontatie te voorkomen. 



6. • SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

Omvana van de verschiinselen 
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r7; dit rapport zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar 
de commerciele sexbedrijven in Nederland. De gegevens zijn verzameld 

door middel van een enquete onder de burgemeesters van alle 842 

gemeenten. Doel van het onderzoek was een overzicht te verkrijgen van de 

feitelijk bestaande situatie in en rond het commerciele sexbedrijf in ons 

land om vervolgens aan de hand van deze gegevens een verantwoord landelijk 

beleid op langere termijn te ontwikkelen:j 

Alvorens te proberen op grond van de hierboven besproken resultaten 

enkele algemene conclusies te formuleren worden de belangrijkste uitkom-

sten hieronder eerst nog eens in het kort samengevat. 

Van de 827 burgemeesters die het enqueteformulier ingevuld hebben terug-

gestuurd gaven 202 burgemeesters (=24%) op dat in hun gemeente een of 

meer'commerciele sexbedrijven voorkomen. Onder een commercieel sexbedrijf 

wordt in dit rapport verstaan: raamprostitutie, straatprostitutie, berm-

prostitutie, cafe- of barprostitutie, besloten huizen, sexclubs, sex-

winkels, sexbioscopen en sexsauna's. Verder vallen hieronder ook "be-

middelingsbureaus" en het instituut van de cattgirl of callboy. 

De meeste commerciele sexbedrijven zijn als vanouds geconcentreerd in de 

stedelijke gebieden, behalve de besloten huizen (niet sexclubs), de 

sexwinkels en de kleine sexbioscopen (met minder dan vijftig zitplaat-

sen). De laatste drie categorieen van verschijnselen zijn in de kleinere 

plaatsen ook vrij sterk vertegenwoordigd, hoewel de meeste dorpen en 

kleine steden het commerciele sexbedrijf niet kennen. 

Gedurende de afgelopen twee jaar blijkt het verschijnsel van de commer- 

ciele sexbedrijven landelijk bezien in geringe mate te zijn toegenomen. Verder 

zijn plaatselijk wat verschuivingen opgetreden. 

Omvana van de problemen 

In 72 gemeenten zijn volgens de opgave van de burgemeesters door de aanwezig-

heid van commerciele sexbedrijven problemen ontstaan. Dit is 36% van de 202 

gemeenten waar een of meer commerciele sexbedrijven voorkomen (en 9% van alle 

Nederlandse gemeenten). 

Tot de gemeentendie met problemen te maken hebben (gehad) behoren 29 grote 

of middelgrote steden en 42 kleine steden of dorpen. Van deze 72 gemeenten gaven 

13 gemeenten te kennen dat de problemen nog niet waren opgelost. Dit betekent 

dat 6% van de gemeenten waar commerciele sexbedrijven voorkomen met onopgeloste 

problemen te kampen heeft. 



Aard van de 2roblemen 

Oordeel van de gemeentebesturen over het iustitiele beleid 

48 gemeenten (d.w.z. 24% van de eerdergenoemde 202 gemeenten waar 4en of meer 

sexbedrijven zijn gevestigd) achten strafrechtelijke vervolging 

ten aanzien van gen of meer aspecten van het commerciele sexbedrijf gewenst. 

Voorzover men dit gewenst vindt spelen niet altijd zedelijkheidsoverwegingen 

een rol. 16 gemeenten geven alleen zakelijke argumenten op, zoals het tegen-

gaan van het schenken van alcoholhoudende drank zonder vergunning en het niet 

voldoen aan (brand)veiligheidseisen. Van de 32 gemeenten (dat is 16% van de 

202 gemeenten met een commercieel sexbedrijf) waarvan de argumenten in de sfeer 

van de zedelijkheid liggen, noemden 23 gemeenten daarnaast ook bovengenoemde 

zakelijke redenen. 9 gemeenten gaven alleen zedelijkheidsoverwegingen op. 

Uit deze cijfers blijkt dat bij de meeste gemeentebesturen die strafrechte-

lijk optreden gewenst achten naast zedelijkheidsoverwegingen ook zakelijke 

argumenten een rol spelen, terwijl sommige gemeentebesturen dit zelfs alleen 

om zakelijke redenen van belang achten.Wat betreft de genoemde aspecten van de 

zedelijkheid valt op dat het er voornamelijk om gaat ongewilde confrontatie 

te voorkomen. 
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De drie meest genoemde problemen zijn de klachten over ongewilde confron-

tatie (46 gemeenten), gevolgd door klachten wegens geluidoverlast (32 gemeen-_ 

ten) en door klachten over oneerlijke concurrentie in de horecasector 

(29 gemeenten). 

Ongewilde confrontatie en geluidsoverlast worden niet door gen bepaald 

soort verschijnsel veroorzaakt; zij worden onder andere genoemd in relatie 

met raamprostitutie, sexwinkels, sexclubs en sexsauna's. Klachten uit 

de horecasector over oneerlijke concurrentie hebben voornamelijk betrek-

king op sexclubs die zonder de vereiste vergunningen werken. 

Er blijken in ons land circa 250 sexclubs e.d. te zijn waar zonder ver-

gunning alcoholhoudende drank wordt geschonken en circa 100 sexclubs 

e.d. waar floorshows worden gegeven zonder dat daartoe vergunning is 

verleend. Filmvertoningen zonder vereiste vergunning vinden pleats in circa 

300 gelegenheden. In ongeveer 20 gevallen zijn aan exploitanten van sex-

clubs of sexbioscopen wel de benodigde vergunningen verleend. 

Discussie 

Uit de resultaten van het onderzoek kan worden afgeleid dat het streven van de 

gemeentebesturen erop is gericht de vestiging van commerciele sexbedrijven en 

de ongewenste nevengevolgen ervan te reguleren via plaatselijke verordeningen 
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en een stelsel van vergunningen. De onmogelijkheid tot het voeren van een 

plaatselijk vergunningenbeleid voor het schenken van alcoholhoudende 

drank in sexinrichtingen en voor het vertonen van sexfilms wordt door veel 

gemeentebesturen als een ongewenste situatie beschouwd. Behalve voor de 

concurrentie-verhoudingen heeft deze onzekere situatie rond de wetshandhaving 

van Drank- en Horecawet en Bioscoopwet ook nadelen in de hygienische sfeer 

en uit een oogpunt van (brand)veiligheid. 

In het algemeen lijkt de voorgestane bestuurlijke aanpak te vereisen dat het 

openbaar ministerie in principe afziet van strafrechtelijke vervolging van 

exploitanten van sexclubs, sexbioscopen en sexwinkels e.d. op grond van de 

zedelijkheidswetgeving (art. 250 bis, 239 en 240 Sr.). Op deze manier worden 

de gemeenten in staat gesteld om het verschijnsel van de commerciele sexbe-

drijven met bestuurlijke middelen aan te vatten. Over de manier waarop dit kan 

gebeuren zijn in het eerder geciteerde rapport van de Vereniging voor Neder-

landse Gemeenten belangrijke suggesties gedaan. 

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de gemeentebesturen de voorkeur geven 

aan een bestuurlijke aanpak waarvoor een zekere mate van "legalisering" van de 

sexbedrijven is vereist. Deze conclusie komt in grote lijnen overeen met de 

adviezen van de Adviescommissie Zedelijkheidswetgeving x) . 

Het openbaar ministerie is uiteraard zowel op landelijk als locaal niveau 

verantwoordelijk voor de wetshandhaving. Volgens de huidige opvattingen 

wordt het strafrechtelijke optreden gezien als een ultimum remedium dat pas 

gehanteerd moet worden als alle andere middelen ontoereikend zijn gebleken. 

Dit betekent ons inziens dat het openbaar ministerie belangrijke, met haar 

specifieke taak samenhangende redenen moet hebben om op het gebied van de 

openbare zeuelijkheid een vervolgingsbeleid te voeren dat niet in overeen-

stemming is met de wens van het plaatselijk bestuur. 

In hoeverre het gemeentebestuur de opvattingen van de burgerij vertolkt is 

een andere vraag. Om hier inzicht in te krijgen zou -in aansluiting op de 

motivering die de rechtbank Amsterdam onlangs gaf bij haar beslissing om de 

zaak "Deep Throat" terug te verwijzen naar de Rechter-Commissaris
xx)

- kunnen 

worden gedacht aan een onderzoek onder de burgerij naar opvattingen over wat 

aanstootgevend is0 

x) zie het Tweede en het Derde Interimrapport van de Adviescommissie Zedelijk-
heidswetgeving, 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1973, resp. 1977. 

xx) Het gaat om het onderzoek in een door de Nederlandse Bioscoopbond uitgelokt 
proefproces; de rechtbank in Amsterdam heeft dit onderzoek geschorst op 6 
oktober 1977. 
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Hierbij moet worden bedacht dat in een recent rapport van het Nederlands 

Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (N.I.S.S.0.) juist op de 

beperkte betekenis van een dergelijk onderzoek wordt gewezen. In het rapport 

wordt in plaats daarvan gepleit voor onderzoek naar de effecten van sex-

uitbeeldingen op de attitudes,morele opvattingen, gedragingen e.d. op sexueel 

gebied 

It) STRAVER, C.J., Sex-uitbeelding en sex-verbeelding, rapport van het 
Nederlands Instituut voor Sexuologisch Onderzoeks Zeist, oktober 1977. 
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Het aantal commerciele sexbedrijven in de grote steden (100.000 en meer inwoners), 

per gemeente, naar verschijningsvorm; 1977. 

_ 
raam- 	straat- cafe/ 	beslo- 	sex- 	sex- 	kleine sex- 
prosti- prosti- bar- 	ten 	clubs winkels 	bioscopen 
tutie 	tutie 	pros- 	huizen 	(aan- 	(aantal) 	(aantal) 
(adres- (adres- 	titutie niet- 	tal) 

sen) 	sen) 	(adres- 	sex- 
sen) 	clubs 

(aantal) 

1. Amsterdam 	± 500 	± 50 	± 150 	80 	80 . 	75 	25 

2. Rotterdam 	21 	31 	20 	61 	55 	20 	- 
a) 

3. 's-Gravenhage 160 	
1 0a) 
	10 	125 	12 	50 	3 

4. Arnhem 	 95 	- 	- 	18 	- 	5 

5. Breda 	. - 	- 	- 	14 	3 	3 	- 

6. Enschede 	- 	- 	5 	- 	 2 	6 	- 

7. Eindhoven 	25 	- 	- 	- 	 1 	7 	- 

8. Groningen 	109 	- 	 8 	4 	15 	2 

9. Haarlem 	6 	- 	- 	
_ b) 5 	5 	1 

10. Leeuwarden 
c)

- 	35 	12 	50 	4 	8 	- 

11. Maastricht 	2 	4 	_ 	
3 	18 	15 	7 

12. Nijmegen 	7 	± 10 	- 	10 	- 	3 	- 

13. Tilburg 	- 	- 	- 	 7 	- 	12 	- 

14. Utrecht 	112 	37 	- 	10 	7 	6 	- 

15. Zaanstad 	- 	- 	+ 	2 	8 	2 

Subtotaal 	1037(98%) 177(92%) 199(74%) 394(51%) 193(71%) 230(62%) 	38(54%) 

Overige ge- 
meenten 	20 	16 	69 	375 	77 	142 	33 

Totaal 	1057 	193 	268 	769 	270 	372 	71 

a) ± 10 straten; aantal adressen onbekend 

b) aantal onbekend 

c) ± 85.000 inwoners 

d) waarvan gemeente Assen: 30, gem. Apeldoorn: 25, en gem. Hoogezand-Sappemeer: 25. 



De redenen waarom sommige gemeenten strafrechtelijk ingrijpen ten aanzien 

van de daar aanwezige commerciele sexbedrijven gewenst achten, gerangschikt 

naar het aantal malen dat zij zijn genoemd; 1977. 

doel van het strafrechtelijk ingrijpen 

1) het verstrekken van alkoholhoudende drank zonder vergunning 
tegen te gaan (Horecawet) 

2) klandestiene filmvertoningen tegen te gaan omdat de bioskoop 
niet voldoet aan de te stellen veiligheidseisen en/of eisen 	20 
i.v.m. gezondheid 

3) tot sluitiiig van inrichtingen over te gaan krachtens art.250 
bis Sr. 3cxl  

4) bepaalde vormen van prostitutie te bestrijden, op grond van 
de bepalingen van de A.P.V. 

5) naleving van de Horecawet af te dwingen omdat de inrichting 
niet aan de eisen voldoet w.b. brandveiligheid 

6) naleving van de A.P.V. af te dwingen wat betreft het etaleren 
van afbeeldingen  

7) naleving van de A.P.V. af te dwingen wat betreft het etaleren 
van sexartikelen 
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8) het openlijk tentoonstellen van voorwerpen aanstotelijk voor 
de eerbaarheid tegen te gaan krachtens art. 240 Sr.  

9) klandestiene filmvertoningen tegen te gaan omdat de bioskoop 
niet voldoet aan de te stellen eisen wat betreft de zedelijk-
heid 

10) klandestiene filmvertoningen tegen te gaan omdat de openbare 
orde in gevaar wordt gebracht 

11) prostitutie in bepaalde wijken of straten te bestrijden, op 
grond van de A.P.V. 

12) het openlijk tentoonstellen van afbeeldingen aanstotelijk 
voor de eerbaarheid tegen te gaan krachtens art. 240 Sr.  

13) vestiging van sexbedrijven in "verboden" wijken c.q. straten 
tegen te gaan, op grond van de A.P.V. 

14) het verspreiden of aanbieden van voorwerpen aanstotelijk voor 
de eerbaarheid tegen te gaan krachtens art. 240 Sr.  

15) het verspreiden of aanbieden van afbeeldingen aanstotelijk 
voor de eerbaarheid tegen te gaan krachtens art. 240 Sr.  

16) voorstellingen in sexclubs die aanstotelijk zijn voor de 
eerbaarheid tegen te gaan krachtens art. 239 Sr.  

17) andere redenen 

aantal 
gemeenten 

x) 
34 

17 

13 

13 

1 1 

10 

9 

9 

9 

8 

7 

5 

4 

BIJLAGE 2 

2 

5 

Totaal aantal gemeenten dat om gen of meer redenen straf-
rechtelijk ingrijpen gewenst acht 	 48 

x) van deze 34 gemeenten noemen 12 gemeenten in dit verband ook de brand-
veiligheid van de inrichting (zie punt 5) 

xx) sluiting van inrichtingen is alleen mogelijk wanneer in de APV daarin is 
voorzian. 
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