
Wat veraNdert er?
De wet ‘Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche’ is eind maart 2011 

aangenomen in de Tweede Kamer. Het voorstel wordt, na goedkeuring door de Eerste Kamer, 

naar verwachting halverwege 2012 ingevoerd. De belangrijkste veranderingen:

•	 alle	prostituees	moeten	zich	registreren	in	een	landelijk	register;	

•	 de	minimumleeftijd	om	als	prostituee	te	mogen	werken	gaat	omhoog	van	18	naar	21	jaar;

•	 er	komt	een	vergunningplicht	voor	seksbedrijven;

•	 gemeenten	krijgen	een	taak	in	het	toezicht	op	de	vergunningsvoorwaarden;	

•	 klanten	zijn	strafbaar	als	zij	niet	hebben	achterhaald	of	een	prostituee	staat	ingeschreven	

in het landelijk register. Werkt een prostituee bij een seksbedrijf met vergunning, dan 

mag de klant ervan uitgaan dat deze is ingeschreven.  

prostituees moeten zich verplicht inschrijven in een landelijk register / foto: liesbeth dingemans

nIeuWe prostItutIeWet 
moet uItWassen tegengaan

‘ voor De mInIster zIjn WIj  
De ogen en oren In Het velD’

De nieuwe prostitutiewet moet het voortbestaan 
van  misstanden in de prostitutiebranche tegen
gaan. belang rijkste verandering is dat gemeenten 
een  grotere rol krijgen. bijvoorbeeld vanwege de 
vergunningplicht, registratieplicht voor prostituees 
en de veranderingen in het toezicht. Het doel: meer 
zicht op en controle over de branche.

  Met name de vergunningplicht zorgt ervoor 

dat gemeenten meer taken krijgen. In het voor-

stel is namelijk opgenomen dat gemeenten ook 

partij zijn in het toezicht op de vergunnings-

voorschriften. Eveline Koopmans onderzocht 

als  stagiaire bij de gemeente Eindhoven de 

gevolgen hiervan. “Nu hebben gemeenten 

controle van papieren vaak uitbesteed aan 

de politie. Zijn de papieren niet in orde, dan 

grijpen agenten meteen in. straks regelt de 

gemeente de controle, daarvoor wijst de burge-

meester toezichthouders aan, waaronder 

 ambtenaren in dienst van de gemeente. Is er 

iets mis, dan schakelen zij de politie in.”   

registratie vaNgt sigNaleN op

Ook de invoering van de registratieplicht zorgt 

voor een flinke verandering: alle prostituees 

moeten zich registreren in een landelijk register. 

Een aantal gemeenten wordt belast met die 

taak, ook voor gemeenten in hun regio. vera 

Huijgens, bij het CCv projectleider prostitutie-

beleid: “Prostituees komen dan langs voor een 

intakegesprek. Ze krijgen dan meteen informa-

tie over seksueel overdraagbare aandoeningen 

  “Dat doen wij, de Inspectie Openbare Orde 

en veiligheid.”

eN u beNt?

“Jan schouten, hoofd van de afdeling Beleid & 

Bedrijfsvoering van de inspectie.”

Wat doet de iNspectie precies?

“Namens de minister van veiligheid en Justitie 

houden we toezicht op de kwaliteit waarmee 

de politie, politieonderwijs, brandweer, genees-

kundige hulpverleners en de veiligheidsregio 

hoe pakkeN jullie dat aaN?

“we kijken altijd naar vier kritische processen: 

melding/alarmering, opschaling, leiding/

coördinatie en informatievoorziening. Neem de 

vuurwerkramp in Enschede; in de meldkamer 

kwamen het eerste uur achthonderd telefoon-

tjes binnen. Hoe werd daarmee omgegaan, 

welk beeld had de ontvanger, reageerde hij snel 

en adequaat en zijn de juiste mensen, een-

heden en apparatuur gestuurd? Zijn andere 

regio’s ingeschakeld? En verliep de leiding 

en coördinatie gestructureerd of liet dat te 

wensen over?”

maar dat Was eeN iNcideNt.

“Inderdaad, maar bij alle 25 veiligheidsregio’s 

onderzoeken we regelmatig of zij die kritische 

processen op orde hebben. Door dit langdurig 

te volgen ontdekken we trends en kunnen we 

korpsen vergelijken. Op basis daarvan doen we 

en over hulp wanneer ze uit de branche willen 

stappen.” Dit gesprek is gelijk het eerste con-

tactmoment, waarin signalen van misstanden 

opgevangen kunnen worden. Bij vermoeden 

van dwang kan dan meteen actie volgen. 

sameNWerkiNg NieuWe Norm

De gemeente Eindhoven wordt waarschijnlijk 

zo’n gemeente die de registratie uit moet 

 voeren. Koopmans: “De gemeente moet dat 

organiseren, een locatie zoeken en andere 

deskundigen inschakelen, zoals de GGD.” 

Dat moet, maar dat is ook nuttig, volgens het 

onderzoek van Koopmans. “De taken toezicht 

en handhaving worden dan wel losgekoppeld, 

de toezichthouders en handhavers hebben 

elkaar wel nodig. Bijvoorbeeld om kennis en 

expertise te delen.” Huijgens doet een voorzet 

van hoe dat er in de praktijk kan uitzien: 

 “Misschien dat er koppels de straat op gaan: 

met een ‘toezichthouder’ vanuit de gemeente 

en een ‘handhaver’ van de politie. want uit-

eindelijk hebben zij hetzelfde doel: een betere 

situatie voor prostituees en minder mis-

standen in de branche.”

hun taken uitvoeren. we kijken bijvoorbeeld 

naar de wijze waarop korpsen omgaan met de 

opslag en vernietiging van in beslaggenomen 

drugs. Opsporen ervan is één, maar ook daarna 

heeft de maatschappij er recht op dat de politie 

er op een verantwoorde manier mee omgaat. 

Het moet uitgesloten zijn dat in beslag genomen 

drugs opnieuw in het circuit terechtkomen.” 

eN verder?

“we onderzoeken ook de werking van wetten in 

de praktijk. Zo onderzochten we bijvoorbeeld 

‘de voetbalwet’, die de burgemeester en officier 

van justitie bevoegdheid geeft maatregelen 

te treffen om voetbalvandalisme en andere 

vormen van overlast te bestrijden. Daarnaast 

klopt de minister bij ons aan voor onderzoek 

naar incidenten. Bijvoorbeeld naar het optreden 

van de brandweer en het bestuur bij de brand 

in Moerdijk.”

verbetervoorstellen. we zijn zelf geen hand-

havers en kunnen een korps geen boete opleg-

gen of een brandweerkazerne sluiten. we 

kunnen hen wel stimuleren de kwaliteit van 

hun taakuitvoering te verbeteren.”

Wat gebeurt er als eeN korps oNder 

de maat presteert?

“Onze rapporten gaan naar de minister, die kan 

het korps of de gemeente daarop aanspreken. 

Maar we sturen het ook naar de partijen zelf en 

doen aanbevelingen voor verbeteringen: ‘trek 

hier lessen uit, stel uw beleid bij’. Meestal 

wordt dat goed ontvangen, ook al zijn we toch 

de controleur. alle partijen beschouwen ons 

als professioneel en betrouwbaar. we zijn 

 onafhankelijk en het blijft bij een advies. Maar 

uiteindelijk hebben we hetzelfde voor ogen: 

kwaliteit van de handhaving in Nederland.”

IN GEsPREK MET DE INsPECTIE OPENBaRE ORDE EN vEILIGHEID

brandweer en politie houden toezicht. 
op straat, in gebouwen, bij evenemen
ten. maar wie zorgt ervoor dat zij dat 
goed doen? en hoe? Wie houdt toezicht 
op deze toezichthouders? Wie bepaalt 
of zij hun werk goed doen?

05de handhavingskrant


