
  

De aard en effecten  
van prostitutiebeleid 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- SAMENVATTING - 

 
 
 
 
 
 
 
Auteurs 
Yannick Bleeker, MSc 
Dr. Eva Mulder 
Wiebe Korf, MSc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amsterdam, 28 januari 2022 
Publicatienr. 21004  
  
 
 
 
 
 
 
 

© 2021; Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Auteursrechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag wor-

den verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale verwerking of anderszins, zon-

der voorafgaande schriftelijke toestemming van het WODC. 
 

De aard en effecten van  
prostitutiebeleid 
 
 



 

 
 

Samenvatting 1 
Aanleiding en doel van het onderzoek 1 
Opzet en methoden van het onderzoek 1 
Beschrijvingen van beleidsvarianten 1 
Onderzochte effecten van beleidsvarianten 3 
Verwachtingen van betrokkenen bij de Nederlandse seksbranche 5 
Conclusies 6 

Inhoudsopgave 
 
 



 

 

Samenvatting 
  

 S 



 

1 
 

Aanleiding en doel van het onderzoek 

Tweede Kamerleden constateerden in september 2020 tijdens een plenair debat dat er veel onduidelijk-
heid is over de effecten van beleidskeuzes gericht op sekswerk. In dit debat verzochten meerdere Ka-
merleden de staatssecretaris om een onderzoek uit te laten voeren. Uit het onderzoek moest duidelijk 
worden welke prostitutiebeleidsvarianten er zijn en wat bekend is over de effecten van die beleidsvari-
anten. Daarnaast is gevraagd om het maatschappelijk veld te betrekken bij dit onderzoek. Naar aanlei-
ding van dit verzoek heeft Regioplan in opdracht van het WODC het huidige onderzoek uitgevoerd.  
 

Opzet en methoden van het onderzoek 

Dit onderzoek omvatte de volgende activiteiten: 
1. Interviews met landelijke organisaties. Het onderzoek startte met verkennende interviews met 

twaalf landelijke organisaties. Deze interviews hadden als doel om het onderzoek aan te kondigen, 
verwachtingen over de uitkomsten ervan te peilen en aandachtspunten voor de focus en invulling 
ervan op te halen. Daarnaast werden op deze wijze suggesties voor relevante publicaties opgehaald.  

2. Inventariserend literatuur- en bronnenonderzoek. Vervolgens is een inventariserend literatuur- en 
bronnenonderzoek uitgevoerd om zicht te krijgen op (de doelen en maatregelen van) verschillende 
beleidsvarianten en een inschatting te maken van landen waarover onderzoek gedaan is naar de ef-
fecten van beleid. Het inventariserend literatuur- en bronnenonderzoek richtte zich met name op 
wetenschappelijke artikelen, boekpublicaties, onderzoeksrapporten, publicaties van landelijke orga-
nisaties en overheidsdocumentatie waarin wet- en regelgeving wordt toegelicht. 

3. Verdiepend literatuur- en bronnenonderzoek. Een verdiepend literatuur- en bronnenonderzoek 
werd uitgevoerd naar België, Duitsland, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Zuid-Afrika, Zweden en 
Zwitserland. Doel van deze stap was om een overzicht te geven van onderzochte effecten van prosti-
tutiebeleidsvarianten. Indien nodig werd in landen contact gelegd met een wetenschapper om meer 
relevante publicaties te verzamelen. Publicaties werden met behulp van een vooraf opgesteld beoor-
delingskader op relevantie en methodologische kwaliteit getoetst. De bevindingen in het literatuur-
onderzoek zijn uiteindelijk gebaseerd op 37 empirische studies naar effecten van criminalisering, 7 
empirische studies naar de effecten van regulering, en 20 empirische studies naar de effecten van 
decriminalisering.  

4. Interviews en groepsgesprekken met betrokkenen. Parallel aan het verdiepend literatuur- en bron-
nenonderzoek werden interviews en groepsgesprekken georganiseerd met betrokkenen bij de Ne-
derlandse seksbranche. Hier gaat het om 36 sekswerkers en personen die in het verleden als seks-
werkers hebben gewerkt, 3 personen die uitbuiting in de seksbranche hebben meegemaakt, 4 GGD-
professionals, 5 prostitutie maatschappelijk werkers, 4 gemeentelijk beleidsadviseurs Openbare 
Orde en Veiligheid, 3 gemeentelijk beleidsadviseurs Zorg, 3 korpsexperts mensenhandel van de poli-
tie, 3 medewerkers van het Openbaar Ministerie en 5 exploitanten van seksbedrijven. Met de be-
trokkenen werd gesproken over hun ervaringen met en verwachtingen van maatregelen die type-
rend zijn voor de verschillende beleidsvarianten.  

5. Expertmeeting. Na verwerking van de bevindingen in een conceptrapport werd een online expert-
meeting georganiseerd. Vertegenwoordigers van de twaalf landelijke organisaties werden uitgeno-
digd. Na de presentatie van de onderzoeksopzet en belangrijkste resultaten kregen deelnemers de 
gelegenheid vragen te stellen over het onderzoek.  

 

Beschrijvingen van beleidsvarianten 

Typologieën 
Wanneer over prostitutiebeleid wordt gesproken, wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen ver-
schillende beleidsvarianten. Twee veelvoorkomende typologieën zijn het onderscheid tussen de catego-
rieën criminalisering, regulering en decriminalisering en het gebruik van de categorieën integratief, re-
strictief en repressief prostitutiebeleid. In dit onderzoek is gebruikgemaakt van de eerste typologie.  
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De drie prostitutiebeleidsvarianten kenmerken zich door eigen politieke waarden die aan de variant ten 
grondslag liggen, doelen die met het beleid worden nagestreefd, (flankerende) beleidsmaatregelen en 
acties die binnen het beleidskader worden uitgevoerd en het mechanisme waarmee een relatie tussen 
doelen, maatregelen en acties wordt beoogd.  
 
Criminalisering 
Wanneer sprake is van totale criminalisering betekent dat dat de sekswerker, de klant en derden die 
sekswerk faciliteren allen strafbaar zijn. We kunnen spreken van gedeeltelijke (de)criminalisering wan-
neer minstens één actor binnen de seksbranche strafbaar is. Sommige landen hanteren beleid waarbij 
sekswerkers gecriminaliseerd worden. In andere landen is de koop en verkoop van seks legaal, maar is 
de facilitering van sekswerk door derden strafbaar. In recente jaren wint vooral het ‘Scandinavische mo-
del’ of ‘Zweedse model’ aan populariteit. Het meest kenmerkende aan dit model is dat de klant en der-
den maar niet de sekswerker strafbaar worden gesteld.  
 
Een hoofddoel van criminalisering is het reduceren of uitbannen van de seksbranche. Mogelijke redenen 
daarvoor zijn dat sekswerk zelf als immoreel wordt gezien, of dat wordt aangenomen dat mensenhandel 
en uitbuiting bovenmatig voorkomen in de seksbranche en zij op deze wijze worden teruggedrongen. 
Een doelstelling van criminalisering die gepaard gaat met de bestrijding van mensenhandel is de be-
scherming van (veronderstelde) slachtoffers in de seksbranche. Criminalisering van klanten kan dan ook 
als doel hebben om gendernormen te veranderen en te bewerkstellen dat de betaling voor seks als ab-
normaal en immoreel wordt gezien.  
 
Beleidsmaatregelen van criminalisering variëren. Wanneer sprake is van totale criminalisering worden 
naast derden en klanten, ook sekswerkers strafbaar gesteld. Kenmerkend voor het ‘Zweedse model’ is 
de strafbaarstelling van klanten naast de strafbaarstelling van derden. In landen met een dergelijk beleid 
is de verkoop van seks nadrukkelijk niet strafbaar, maar worden er met regelmaat op nationaal en regio-
naal niveau maatregelen geïmplementeerd die de verkoop van seks beperken. Flankerende maatregelen 
betreffen ondersteunende maatregelen voor zowel sekswerkers als klanten. Aan sekswerkers worden 
uitstap- en rehabilitatieprogramma’s aangeboden om de uitstroom van sekswerkers uit de seksbranche 
te faciliteren. Klanten kunnen soms gebruikmaken van cursussen die moeten voorkomen dat zij nog-
maals gebruikmaken van seksuele dienstverlening. In landen die kiezen voor (totale) criminalisering 
wordt de aanpak van sekswerk nauw verbonden aan het tegengaan van mensenhandel. 
 
Regulering 
De beleidsvariant regulering wordt aangemerkt als een meer praktisch beleid waarbij maatregelen wor-
den gecreëerd om sekswerk in de gewenste banen te leiden. De heersende gedachte is veelal dat het 
niet mogelijk is de seksbranche uit te bannen en een pragmatischere aanpak bestaat uit het beperken 
van schade binnen de branche.  
 
Regulering kent twee voorname doelen. Een eerste doel is de waarborging van de mensenrechten, ge-
zondheid en veiligheid van sekswerkers. Daarnaast wordt beoogd om mogelijke ‘schade’ van de seks-
branche aan de samenleving te beperken, onder andere door in te zetten op de bescherming van de 
volksgezondheid.  
 
Onderdeel van de maatregelen die de seksbranche reguleren, zijn maatregelen die de rechtspositie van 
sekswerkers versterken. Sekswerkers hebben bijvoorbeeld het recht om klanten en bepaalde seksuele 
handelingen te weigeren. Maatregelen kunnen daarnaast de macht die exploitanten over sekswerkers 
hebben beperken. Andere kenmerkende maatregelen betreffen vergunningsplichten en eisen aan be-
drijfsvoering. Sekswerkers kunnen verplicht zijn zich te registeren en/of in het bezit te zijn van een ver-
gunning om legaal hun werk uit te oefenen. Ook sekswerkbedrijven moeten in de regel een vergunning 
hebben. Regulerend beleid kent maatregelen die sekswerk beperken, bijvoorbeeld door thuissekswerk 
of straatsekswerk te verbieden.  
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Decriminalisering 
Bij beleid waarbij de seksbranche is gedecriminaliseerd, wordt sekswerk zoveel mogelijk gereguleerd 
door bestaande wetgeving binnen het arbeids-, fiscaal- en bestuursrecht. Decriminalisering komt we-
reldwijd landelijk enkel in Nieuw-Zeeland voor. Uniek aan Nieuw-Zeeland is de mate waarin de belan-
genvereniging voor sekswerkers is betrokken bij het maken en uitvoeren van prostitutiebeleid. 
 
Politieke waarden die bij decriminalisering benadrukt worden, zijn zelfbeschikking, gelijkheid en inclusie. 
In de Prostitution Reform Act die in 2003 in werking is getreden in Nieuw-Zeeland, worden drie doelen 
beschreven. Decriminalisering in Nieuw-Zeeland dient mensenrechten van sekswerkers te waarborgen 
en hen te beschermen tegen uitbuiting, de beroepsgezondheid en -veiligheid van sekswerkers te facilite-
ren, en bevorderend te zijn voor de volksgezondheid.  
 
Veel maatregelen voor de seksbranche komen overeen met maatregelen voor werk binnen andere bran-
ches. Exploitanten van seksbedrijven zijn gebonden aan dezelfde eisen omtrent hygiëne en veiligheid als 
andere dienstverleningsbedrijven. Daarnaast hebben zelfstandige sekswerkers of kleinschalige bordelen 
geen vergunning nodig. In Nieuw-Zeeland bestaan enkele speciale maatregelen die uitbuiting binnen de 
seksbranche moeten tegengaan en de gezondheid en veiligheid van sekswerkers dienen te waarborgen. 
Sekswerkers mogen bijvoorbeeld, ongeacht contractuele afspraken, op elk moment afzien van bepaalde 
diensten, en het gebruik van condooms bij penetrerende seks is verplicht.  
 
Migranten zonder verblijfsvergunning mogen in Nieuw-Zeeland niet in de seksbranche werken. Deze 
maatregel is ontstaan vanuit een zorg dat Nieuw-Zeeland met haar beleid anders geconfronteerd zou 
worden met een grote toestroom van migrantensekswerkers. 
 

Onderzochte effecten van beleidsvarianten 

In hoofdstuk 3, 4 en 5 van het onderzoeksrapport worden de (veronderstelde) effecten van criminalise-
ring, regulering, en decriminalisering van de seksbranche beschreven. Het verdiepend literatuur- en 
bronnenonderzoek concentreerde zich hoofdzakelijk op studies over België, Zweden, Frankrijk, en Zuid-
Afrika (varianten van criminalisering), Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (regulering), en Nieuw-
Zeeland (decriminalisering). De effecten zijn onderverdeeld in drie clusters, namelijk de aard en omvang 
van de seksbranche, de juridische en maatschappelijke positie van sekswerkers, en seksuele uitbuiting. 
Bevindingen uit het verdiepend literatuur- en bronnenonderzoek werden aangevuld met inzichten uit 
groepsgesprekken en interviews met betrokkenen bij de Nederlandse seksbranche.  
 
Op basis van eerder onderzoek is niet altijd iets zinnigs te zeggen over de effecten van prostitutiebeleid. 
Dat komt ten eerste omdat effecten niet zozeer bepaald worden door beleidsvarianten, maar veel meer 
door individuele maatregelen, door de wijze waarop maatregelen worden geïmplementeerd en door de 
mate waarin ze worden gehandhaafd. De keuze en uitvoering van maatregelen is dus bepalender dan de 
keuze voor een beleidsvariant. Ten tweede geldt dat naar sommige beleidsvarianten (nog) weinig empi-
risch onderzoek is verricht. Een derde reden is dat de onderzoeken die er zijn een grillig en ingewikkeld 
fenomeen moeten onderzoeken waarbij het opleveren van harde, eenduidige feiten niet altijd mogelijk 
is.  
 
Effecten van criminalisering  
Met betrekking tot de omvang van de seksbranche suggereert een aantal studies, met name over Zwe-
den, dat criminalisering de seksbranche verkleint. Onderzoeken naar het effect van beleid in Noord-Ier-
land en in Engeland tonen daarentegen een verwaarloosbaar verschil in de vraag naar betaalde seks als 
gevolg van strengere wetgeving. Veelgehoorde kritiekpunten op onderzoek naar de omvang van de 
seksbranche gaan over gebrekkige dataverzameling en de uitsluiting van minder zichtbare branches. 
Hoewel het nauwelijks mogelijk is om het empirisch te onderbouwen, vrezen onderzoekers dat een slin-
king van de zichtbare branche eigenlijk een verschuiving betekent naar sekswerk dat thuis wordt gedaan 
en wordt aangeboden via het internet. Onderzoek duidt daarnaast op de mogelijkheid dat de klanten 



 

4 
 

die niet worden afgeschrikt door strengere regelgeving tevens de klanten zijn die meer risico opleveren 
voor sekswerkers.  
 
Onderzoeken naar de invloed van criminalisering op de juridische en maatschappelijke positie van seks-
werkers constateren een aantal negatieve effecten. Sekswerkers geven aan als gevolg van (klant)crimi-
nalisering te maken te hebben met een verslechtering in de leefomstandigheden en een vermindering in 
inkomen. Omdat klanten meer risico lopen in hun interactie met sekswerkers kunnen zij daarnaast veel-
eisender worden, bijvoorbeeld door om seks zonder condoom te vragen of een lagere prijs te onderhan-
delen. Ander onderzoek wijst op een verband tussen criminalisering en gezondheidsrisico’s zoals hiv en 
soa’s, geweld tegen sekswerkers, en beperkte toegang tot gezondheidszorg, hulpverleningsdiensten en 
justitiële instanties. In overeenstemming met een van de doelen, leidt criminalisering tot een negatie-
vere houding van de bevolking tegenover de koop van seks. Blijkend uit hetzelfde onderzoek is een mo-
gelijk (onbedoeld) neveneffect dat de bevolking ook negatiever aankijkt tegen de verkoop van seks. De 
criminalisering van sekswerk lijkt dus gepaard te gaan met de stigmatisering van sekswerkers.  
 
Enkele grootschalige landenvergelijkende onderzoeken tonen zwakke positieve correlaties aan tussen 
legalisering van sekswerk en mensenhandel. Zoals ook over de omvang van de seksbranche, zijn onder-
zoekers echter veelal sceptisch over de mogelijkheid betrouwbare uitspraken te doen over de omvang 
van mensenhandel op basis van de beschikbare data.  
 
Effecten van regulering  
Er zijn geen studies gevonden die een duidelijk effect van regulering aantonen op de omvang van de 
seksbranche in de geselecteerde landen.  
 
Met betrekking tot de juridische en maatschappelijke positie van sekswerkers kan alleen met veel voor-
zichtigheid iets gezegd worden over de gevolgen van regulering. Onderzoek suggereert dat een vermin-
dering van legale werkplekken ertoe kan leiden dat exploitanten meer zeggenschap hebben over seks-
werkers, of dat sekswerkers illegaal (vanuit huis) gaan werken. Daarnaast zorgt het invoeren van een 
registratieplicht voor sekswerkers er lang niet altijd voor dat zij daadwerkelijk kiezen zich te laten regi-
streren. Dit komt mede door wantrouwen jegens de overheid, angst voor een verlies aan anonimiteit, 
risico op stigmatisering en gebrek aan kennis.  
 
Er zijn geen empirische studies gevonden die zich specifiek richten op het effect van regulering op seksu-
ele uitbuiting. Eén onderzoek suggereert dat een lang registratieproces voor sekswerkers mogelijk het 
risico vergroot dat sekswerkers die meteen geld nodig hebben in het illegale circuit verdwijnen of ‘hulp’ 
accepteren van dubieuze derden.  
 
Effecten van decriminalisering  
Er is weinig onderzoek naar het effect van decriminalisering op de aard en omvang van de seksbranche. 
Volgens de Nieuw-Zeelandse wetsevaluatie in 2008 was het enige waarneembare effect van de wet dat 
sekswerkers die voorheen in seksbedrijven werkten, na de wetswijziging vaker zelfstandig of in klein-
schalige coöperaties met andere sekswerkers hun werk uitvoerden.  
 
De meeste gevonden studies richten zich op effecten van decriminalisering op de juridische en maat-
schappelijke positie van sekswerkers. Sekswerkers ervaren als gevolg van decriminalisering verbeterde 
arbeidsomstandigheden, autonomie, en toegang tot instanties. Zij zeggen meer controle te voelen in 
hun interacties met klanten, over meer middelen te beschikken om te reageren op misstanden en ge-
weld, en als straatsekswerker op zichtbaardere (en dus veiligere) plekken te kunnen werken. Verschil-
lende onderzoeken tonen aan dat decriminalisering daarnaast leidt tot meer vertrouwen in justitiële in-
stanties en aangiftebereidheid. Verder leidt decriminalisering mogelijk tot een verbetering in welzijn 
doordat sekswerkers meer zelfvertrouwen hebben en minder stress ervaren. Onderzoekers constateren 
een beperkte invloed van de Prostitution Reform Act op stigmatisering.  
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Er zijn geen empirische studies gevonden over het effect van decriminalisering op seksuele uitbuiting. 
Naar verwachting komt dit doordat mensenhandel in Nieuw-Zeeland geen groot probleem is, en omdat 
sekswerk en mensenhandel in Nieuw-Zeeland als losstaande fenomenen worden beschouwd.  
 

Verwachtingen van betrokkenen bij de Nederlandse seksbranche  

De meningen van betrokkenen bij de Nederlandse seksbranche over welke beleidsvariant leidt tot de 
meest positieve gevolgen zijn verdeeld, mede omdat geïnterviewden andere meningen hebben over 
wat het doel van prostitutiebeleid zou moeten zijn.  
 
Criminalisering  
De meeste betrokkenen in het onderzoek verwachten niet dat criminalisering van sekswerk in Neder-
land zou leiden tot een afname in de vraag naar betaalde seks. Zij denken dat een verbod op vormen 
van sekswerk, zoals straatsekswerk, een verschuiving naar minder zichtbare vormen van sekswerk tot 
gevolg heeft.  
 
Wat betreft de maatschappelijke en juridische gevolgen van criminalisering heeft volgens veel betrokke-
nen het verbod op sekswerk in Nederland tijdens de coronacrisis een goed inzicht gegeven. Sekswer-
kers, exploitanten en hulpverleners ervaren en verwachten nadelige gevolgen van criminalisering op de 
stigmatisering van sekswerkers, het gedrag van klanten tegenover sekswerkers, en de toegang tot hulp-
verlening. Enkele geïnterviewden noemen als mogelijk positief gevolg van criminalisering de verwachte 
mentaliteitsverandering van de Nederlandse bevolking.  
 
Criminalisering kan er volgens meerdere geïnterviewden voor zorgen dat een deel van de seksbranche 
minder zichtbaar wordt. Volgens sekswerkers kan de prioritering van mensenhandel daarnaast de inzet 
voor de rechten van sekswerkers overschaduwen, en daarmee sekswerkers juist kwetsbaarder maken 
voor uitbuiting. Geïnterviewden die zelf slachtoffer van uitbuiting in de seksbranche zijn geworden, zijn 
positiever over criminalisering omdat zij hopen dat dit klanten en uitbuiters afschrikt. Geïnterviewde 
korpsexperts van de politie verwachten dat criminalisering van derden de politie in staat stelt mensen-
handel sneller op te sporen. Betrokkenen verwachten dat veranderingen in beleid pas impact hebben 
wanneer die ondersteund worden door handhaving en mogelijkheden tot vervolging.  
 
Regulering 
Betrokkenen verwachten niet dat regulerende maatregelen een groot effect zullen hebben op de om-
vang van de totale seksbranche. Terwijl exploitanten denken dat het inperken van de vergunde branche 
leidt tot meer sekswerkers in de onvergunde of illegale sector, verwachten korpsexperts dat een toe-
name aan vergunde seksbedrijven er niet toe zal leiden dat meer sekswerkers bij een bedrijf in plaats 
van thuis werken.  
 
Betrokkenen verwachten vooral negatieve gevolgen van een vergunningsplicht voor individuele seks-
werkers op hun maatschappelijke en juridische positie. Een vergunningseis zou bijvoorbeeld een dusda-
nig hoge drempel tot de vergunde branche opleveren dat veel sekswerkers geen vergunning kunnen of 
willen aanvragen. Onvergunde sekswerkers hebben vervolgens minder recht op overheidssteun en zul-
len minder makkelijk hun weg vinden naar gezondheidszorg, hulpverlening en justitiële instanties. Be-
trokkenen tonen meer begrip voor vergunningsplichten van bedrijven, mede omdat daardoor exploitan-
ten meer verantwoordelijkheid nemen en sekswerkers van betere arbeidsomstandigheden voorzien. 
Daarnaast is de vergunningsplicht voor bedrijven een goede manier om grip te houden op de branche.  
 
Voor veel betrokkenen spelen zichtbaarheid en vindbaarheid van de seksbranche een zeer belangrijke 
rol in de afweging om voor of tegen regulerende maatregelen te zijn. Sommige betrokkenen benadruk-
ken bijvoorbeeld het belang van registratie van sekswerkers om zicht te hebben op de seksbranche, ter-
wijl anderen denken dat een drempelverhogende vergunningsplicht voor sekswerkers ertoe kan leiden 
dat sekswerkers in de illegaliteit verdwijnen en daarmee kwetsbaarder zijn voor uitbuiting. Veel betrok-
kenen noemen negatieve gevolgen van een onvergunde internetbranche.  
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Decriminalisering  
De verwachte positieve of negatieve gevolgen van decriminalisering die door betrokkenen bij de Neder-
landse seksbranche worden genoemd hebben weinig te maken met impact op de aard en omvang van 
de seksbranche.  
 
Betrokkenen verwachten vooral positieve effecten van decriminalisering op arbeidsomstandigheden van 
sekswerkers, zichtbaarheid, en de mogelijkheid voor sekswerkers om hulp en ondersteuning te zoeken. 
Decriminalisering zou bijvoorbeeld barrières kunnen weghalen die nu tussen sekswerkers en hulpverle-
ning instaan. Veel betrokkenen verwachten ook dat decriminalisering het waarschijnlijkst leidt tot 
destigmatisering van de seksbranche.  
 
Enkele betrokkenen verwachten dat decriminalisering kan leiden tot minder uitbuiting binnen de bran-
che. Sommigen verwachten dat decriminalisering kan leiden tot minder zicht op seksuele uitbuiting en 
mensenhandel. 
 

Conclusies 

Hieronder beschrijven we kort de zeven conclusies uit het hoofdstuk. Deze conclusies worden uitgebrei-
der besproken in hoofdstuk 6 van dit rapport. 
 
1. De drie prostitutiebeleidsvarianten criminalisering, regulering en decriminalisering hebben verschil-

lende politieke waarden, doelen en beleidsmaatregelen en acties. Dat komt doordat landen en re-
gio’s binnen landen hun eigen accenten aanleggen. Implementatie, uitvoering en handhaving van 
beleid zijn waarschijnlijk bepalender dan de keuze voor een beleidsvariant of maatregelen zelf.  

 
2. Over veel mogelijke effecten van prostitutiebeleid kunnen op basis van eerder onderzoek geen ge-

fundeerde conclusies worden getrokken. Dat gaat met name om effecten op de omvang van de to-
tale seksbranche, de omvang van de vraag naar betaalde seks, verschuivingen tussen onderdelen van 
de branche, de transparantie van de branche, de aard en omvang van mensenhandel, en organisatie 
en resultaten van handhaving en toezicht.  

 
3. Bestaand onderzoek schijnt vooral licht op de gevolgen van beleid op de juridische en maatschappe-

lijke positie van sekswerkers. Dat geldt met name voor arbeidsrechten en -omstandigheden, toegang 
tot voorzieningen en tot hulpverlening (waaronder aangiftebereidheid), welzijn en veiligheid van 
sekswerkers, en stigmatisering.  

 
4. (Gedeeltelijke) criminalisering verslechtert de positie en werkomstandigheden van sekswerkers. Er is 

weinig bewijs dat (gedeeltelijke) criminalisering ook leidt tot een afname van de vraag naar of het 
aanbod van betaalde seks en daarmee tot een kleinere seksbranche.  

 
5. Regulering is de minst onderzochte beleidsvariant. Dat maakt het lastig om uitspraken te doen over 

de effecten ervan. Alleen over de gevolgen van regulering op enkele aspecten van de juridische en 
maatschappelijke positie is met de nodige voorzichtigheid iets te zeggen. Een mogelijk gevolg van 
een vergunningsplicht voor sekswerkers en een beperking van de vergunde seksbranche is dat seks-
werkers illegaal gaan werken en daarmee gezondheidsrisico’s lopen en kwetsbaarder zijn voor uit-
buiting.  

 
6. Decriminalisering in Nieuw-Zeeland verhoogt de ervaren autonomie van sekswerkers. De meest ge-

fundeerde bevindingen betreffen het gevolg van decriminalisering op de juridische en maatschappe-
lijke positie van sekswerkers. Sekswerkers in Nieuw-Zeeland voelen sinds de decriminalisering meer 
controle in hun werkzaamheden en interactie met klanten en exploitanten, en zijn meer bereid tot 
contact met politie en justitiële instanties.  
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7. De ervaringen en verwachtingen van betrokkenen in het veld ten opzichte van beleidsmaatregelen 
lopen uiteen. De ervaringen met en verwachtingen van maatregelen hangen af van de verschillende 
posities die de betrokkenen in het maatschappelijk veld innemen. Dat beïnvloedt hun houding ten 
opzichte van sekswerk en de seksbranche, de doelen die zij aan prostitutiebeleid toeschrijven en de 
maatregelen die volgens hen de voorkeur zouden moeten hebben. 
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