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Voorwoord 
 
In het Wallengebied heeft altijd een fragiel evenwicht bestaan tussen de verschillende 
functies. Er wordt gewoond, gewerkt, gegeten en gedronken, er worden vrijgezellenfuiven 
gehouden, hoeren bekeken en bezocht, paddo’s gegeten en er wordt veel geblowd, geslikt 
en gesnoven. Van over de hele wereld komen mensen hiervoor naar de Wallen. In een klein 
gebied zijn veel criminogene functies samengeperst die zorgen voor overlast en criminaliteit.  
 
De overheid probeert al die functies naast elkaar te laten bestaan door stringente 
handhaving en criminaliteitsbestrijding. Stadsdeel Centrum en de Centrale Stad zien het als 
hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit gebied leefbaar en veilig te maken en te 
houden. Ook in de driehoek hebben de gemeente, de politie en justitie 
samenwerkingsovereenkomsten gesloten, waaraan sinds kort ook de Rijksoverheid aan 
deelneemt.  
 
Alle initiatieven die tot nu toe zijn ondernomen gaan stilzwijgend uit van de bestaande 
infrastructuur in het gebied en nemen de omvang van de criminogene branches als een 
gegeven waarmee we moeten leven. Ervaringen uit het verleden en vooral de nieuwe 
inzichten met de wet Bibob - ondermeer de weigering van tientallen vergunningen voor 
prostitutiebedrijven- roepen de vraag op of die uitgangspunten wel houdbaar zijn. Hoewel de 
handhaving zeker nog intensiever kan, leert de ervaring dat we vroeg of laat weer tegen 
dezelfde grenzen aan zullen lopen. 
  
Deze notitie geeft een kritische beschouwing op de infrastructuur van criminogene branches 
als prostitutie en coffeeshops, die thans in stand wordt gehouden. Tevens wordt een aanzet 
gegeven om uitgangspunten te formuleren voor een andere aanpak van het gebied ten 
gunste van hoogwaardiger functies. 
 
Over de uitgangspunten is intensief overleg gevoerd met politie en justitie. Zij juichen toe dat 
vanuit het bestuur kritisch gekeken gaat worden naar de infrastructuur en zijn het hartgrondig 
eens met de stellingname dat meer handhaving en opsporing alleen niet de oplossing 
bieden. 
 
Binnen de gemeente is uitgebreid overleg gevoerd met het Coördinatie Team Wallen (CTW) 
van Stadsdeel Centrum, de Directie Openbare Orde en Veiligheid. Directie Financiën en de 
Dienst Economische Zaken. Daarbij is met name ook gesproken over de potenties, kansen 
en toekomst van het gebied. Die zijn er namelijk volop, zo luidt de conclusie van betrokken 
samenwerkingspartners, waartoe ook het Ontwikkelingsbedrijf (OGA) en het 
Projectmanagement Bureau (PMB) behoren. Het moet anders op de Wallen en het kan ook 
anders. In hoofdstuk 3 en 4 worden concrete uitgangspunten geschetst.  
 
Het College van B&W en het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum zijn de mening 
toegedaan dat het met de criminogene functies minder moet, waarbij er ruimte wordt 
gecreëerd voor hoogwaardiger vormen van exploitatie in het gebied. De wijze waarop dat 
vorm moet krijgen dient de komende tijd te worden uitgewerkt. Hiervoor is een traject 
opgezet waarbij een nieuw aan te stellen projectdirecteur samen met private partijen, EZ en 
DRO (in nauwe samenwerking met het stadsdeel en het Van Traa-team) voorstellen moet 
gaan uitwerken.  
 
Deze notitie is te beschouwen als het startsein voor de te ontwikkelen plannen. 
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Hoofdstuk 1 Grenzen aan de handhaving: nieuwe kansen 
 
Inspecteur de Cock is met pensioen en Blonde Greet is dood. Wie zijn er voor deze iconen 
uit het ‘romantische’ verleden in de plaats gekomen? Is criminaliteit op de Wallen nog net zo 
‘gezellig’ als in de dagen van Zwarte Joop? Of wordt het tijd voor een realistischer beeld? 
 
Het gebied waarover deze notitie gaat is de Middeleeuwse kern van Amsterdam, zoals staat 
afgebeeld op de voorpagina. Het omvat van oost naar west het gebied tussen de Singel en 
Gelderse Kade/Kloveniersburgwal en van noord naar zuid tussen de Prins Hendrikkade en 
het Muntplein/Nieuwe Doelenstraat  – Dam – Damstraat - Oude Hoogstraat. Om precies te 
zijn, het postcodegebied 1012 (exc. het stationseiland). 
 
In dit gebied is de afgelopen tien jaar het nodige in gang gezet door de gemeente en de 
handhavingspartners. Er zijn veel resultaten geboekt: 
 

• Zo is er een intensiveringsslag gemaakt met integraal handhaven in het kader van 
het zogenaamde vrijplaatsenbeleid. Per jaar worden er negen acties uitgevoerd. 
De eerste actie was in de Damstraat, de Oude Doelenstraat en Oude Hoogstraat. 
Daarna volgden de Nieuwendijk, Lange Niezel, Damrak/Rokin, Warmoesstraat en 
Zeedijk. Sinds februari 2006 is het Coördinatieteam Wallen (CTW) actief, dat als 
doel heeft de eerder ingezette ‘Van Traa-aanpak’ op stadsdeelniveau uit te 
breiden en extra in te zetten op handhaving. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot 
structureel extra inzet voor het Wallengebied vanuit het stadsdeel.  

• Door stadsdeel Centrum zijn, in samenwerking met het Coördinatiebureau Bibob 
van het Van Traa-team, bij de raamprostitutie 33 exploitatievergunningen 
geweigerd en ingetrokken op basis van de wet Bibob. Het vermoeden bestaat dat 
deze vergunningen worden gebruikt voor criminele doeleinden. Het betreft 105 
ramen, circa een derde van het totaal aantal ramen in het Wallengebied. 

• In navolging van de eerdere aanpak op de Zeedijk zijn sinds 1998 ongeveer 
tachtig panden aangekocht met een Van Traa-bijdrage1. Hiermee wordt 
stapsgewijs het gebied ‘teruggewonnen’, dankzij bonafide eigendom en exploitatie 
van onroerend goed. Vooral op de Geldersekade is goed te zien wat voor 
spectaculaire resultaten daarmee zijn bereikt.  

 
De goede resultaten van de laatste jaren, waarbij Bibob een zeer bruikbaar instrument is 
gebleken, geven niet alleen reden tot optimisme over de aanpak van de criminaliteit. Het 
geeft ook stof tot nadenken: kennelijk is de criminaliteit nog steeds diep genesteld in het 
gebied. Daarnaast worden natuurlijk ook nieuwe constructies bedacht om onder de werking 
van de wet Bibob uit te komen, bijvoorbeeld door stromannen naar voren te schuiven.  
 
Ook een recent onderzoek van de Nationale Recherche naar mensenhandel, onder de naam 
Sneep, laat opnieuw zien dat de prostitutiesector nauw verweven is met de georganiseerde 
criminaliteit. Dwang en geweld zijn, aldus dit onderzoek, schering en inslag. Met name in de 
raamprostitutie, waarvan werd gedacht dat de legalisering in 2000 een einde zou maken aan 
de criminele afhankelijkheid van de branche.  
 
De conclusie dringt zich dan ook op dat het gebied een criminele infrastructuur kent die 
alleen goed doorbroken kan worden als een aantal criminogene sectoren wordt 
teruggedrongen en hervormd. De economische structuur in het gebied zal daarbij 
tegelijkertijd moeten worden gediversifieerd en versterkt. 

                                                 
1 Exclusief de panden van Geerts.  
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Hoofdstuk 2 Criminele infrastructuur 
 
 
2.1.  Criminogene branches 
De functies horeca, coffeeshops en prostitutie zijn zeer dominant aanwezig in het gebied. Ze 
zijn complementair aan elkaar en trekken een groot publiek, zowel nationaal als 
internationaal. Het Red Light District is wereldberoemd en een toeristische trekpleister van 
jewelste. Het trekt behalve gebruikers van de aangeboden diensten vooral veel kijkers en is 
door de goedkope vliegtickets uitgegroeid tot decor van vrijgezellenfeesten van zowel 
Nederlanders als Britten. Behalve een trekpleister voor toeristen vormen genoemde functies 
ook een trekpleister voor criminaliteit. De genoemde bedrijfstakken staan alom bekend als 
criminogene branches. 
 
In het Eindrapport Georganiseerde criminaliteit in Nederland (bijlage VII van ‘Inzake 
opsporing’) stellen prof. Fijnaut c.s. dat het bij criminogene branches gaat om branches die: 
 

1. van origine redelijk vertrouwd zijn voor criminelen, waar hun persoonlijke netwerken 
in zitten en waar ze kennis hebben van de techniek en financiën; 

2. een lage drempel tot toetreding kennen, zonder diploma’s, makkelijk om papieren te 
krijgen voor zaakwaarnemers en financiering te regelen; 

3. een heleboel kleine ondernemingen kennen, met harde onderlinge concurrentie, veel 
cash geld en mogelijkheden voor belastingontduiking; 

4. slecht gereguleerd zijn, te complex zijn, tegenstrijdige of onwerkbare regels kennen, 
gebruik maken van goedkope illegale arbeid, waar criminaliteit op korte termijn 
problemen oplost; 

5. veelvuldig slachtoffer zijn van criminaliteit waardoor normovertredend gedrag kan 
ontstaan. 

 
De horeca, de coffeeshops en de prostitutie voldoen allen aan een of meer van 
bovengenoemde kenmerken. De criminogeniteit van deze sectoren wordt in strafrechtelijke 
onderzoeken telkenmale weer bevestigd. Ook in het rapport ‘De analyse van criminele 
infrastructuren’ van Klerks en Kop (2004) komen deze branches prominent naar voren. 
 
Daarnaast erkent de overheid impliciet dat de branches gevoelig zijn voor criminaliteit door 
ze onder speciaal toezicht te stellen. In bestemmingsplannen is groei van het aantal 
gelegenheden ingeperkt, er zijn speciale vergunningenstelsels waarbij een 
antecedentenonderzoek tot de procedure behoort, ze zijn onder de werking van de wet 
Bibob gebracht en worden regelmatig gecontroleerd door handhavers van de gemeente, de 
politie en het Horeca Interventie team (HIT).  
 
2.2.  Het evenwicht tussen de functies is verstoord. 
In het Plan van Aanpak Noordelijke BurgWallen uit 2004 van Stadsdeel Centrum werd nog 
vastgesteld, dat de balans in de functiemenging (wonen, werken, recreatie) in dit gebied 
verstoord dreigde te worden. Met de uitvoering van het plan is het inzicht ontstaan dat, zoals 
in de evaluatie van het plan van februari 2007, werd vastgesteld “de functiebalans inmiddels 
ernstig is verstoord.” Het is duidelijk dat de stapeling van functies zorgt voor een enorme 
druk op het woon-, werk- en leefklimaat die ontoelaatbaar is.  
 
De conclusies uit de paragrafen 2.1 en 2.2 zijn dermate ernstig dat ingrijpen noodzakelijk is. 
Daarvoor kijken we eerst per branche afzonderlijk wat de problemen zijn. 
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2.3. Horeca 
Uit rechercheonderzoeken komt naar voren dat achter een flink aantal horecagelegenheden 
opvallend vaak criminele eigenaren of financiers zitten. Daar zijn verschillende verklaringen 
voor te bedenken. 
 

• Om te beginnen is financiering krijgen vaak lastig. De horeca is een 
ondoorzichtige sector met een hoog bedrijfsrisico (veel faillisementen). Dat maakt 
banken en brouwers begrijpelijk terughoudend bij het verstrekken van kredieten. 
Ze stellen dan ook hoge eisen aan kredietwaardigheid en integriteit. Hierdoor kan 
het verleidelijk kan zijn voor een dubieuze ondernemer om criminele financiers te 
benaderen.  

• In de horeca kan, mits gevestigd op een goede locatie, veel geld worden 
verdiend. De binnenstad kent uiteraard de meeste toplocaties en de omzet op de 
Wallen is gegarandeerd fors. 

• In de horeca vindt geregeld belastingontduiking plaats door tewerkstelling van 
zwart personeel of door omzetfraude en de horeca leent zich ook voor 
witwasconstructies.  

• Horecagelegenheden kunnen dienen als ontmoetingsplaats voor criminele 
contacten of als infrastructuur om bijvoorbeeld drugs af te zetten of criminele 
contacten te onderhouden. 

 
In het Wallengebied bevinden zich van oudsher veel laagwaardige en louche 
horecagelegenheden. Er zijn aanwijzingen dat het hebben van een bar op de Wallen 
statusverhogend werkt in het criminele circuit.  
 
Het Horeca Interventieteam (HIT), waarin de politie samenwerkt met de fiscus onder leiding 
van het openbaar ministerie, is al jaren actief in het gebied. Men sluit met enige regelmaat 
horecagelegenheden, bijvoorbeeld omdat er wapens en drugs worden aangetroffen. De 
controle is al met al redelijk streng en dat moet vooral ook zo blijven.  
 
Fenomenen waar moeilijk een vinger achter te krijgen is zijn de hardnekkige geruchten over 
overnames die deels met zwart of crimineel geld plaatsvinden (witwassen) en overnames 
door middel van afpersing. Reeds ten tijde van de parlementaire enquêtecommissie Van 
Traa werden deze praktijken vermeld. Er zijn aanwijzingen dat dit nog steeds vaak voorkomt. 
De aangiftebereidheid is over het algemeen laag, deels omdat de aannemer van zwart geld 
zelf boter op het hoofd heeft en vermoedelijk ook uit angst voor represailles. 
 
 
2.4. Coffeeshops 
De verkoop van softdrugs voor particulier gebruik is gereguleerd door verkoop toe te staan in 
zgn. coffeeshops. Het aantal coffeeshops is aan banden gelegd door regulering in 
bestemmingsplannen en de verkoop is gereguleerd door maxima te stellen aan de 
handelsvoorraad (500 gr) en verkoop (5 gr. per klant). Op naleving van de regels wordt 
behoorlijk streng gecontroleerd door het Horeca Interventieteam. Bij overtreding volgt al snel 
sluiting door de gemeente. 
 
Er is in Nederland rond de coffeeshops een enorme illegale toeleveringsindustrie ontstaan, 
waar de Nederlandse handelsgeest, de hoogontwikkelde landbouwkennis en het 
gedoogbeleid debet aan zijn. Sommige soorten nederwiet bevatten zoveel werkzame stof dat 
wel eens is gepleit voor opname op de harddrugslijst. Marihuana wordt verbouwd op zolders, 
kelders of loodsen in heel Nederland, waarbij de benodigde stroom en water vaak illegaal 
worden afgetapt. Ook wordt nog steeds marihuana door de georganiseerde criminaliteit uit 
bijvoorbeeld het Midden-Oosten, Azië of Zuid-Amerika geïmporteerd.  
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Ondanks de strenge controle schort er wel een en ander aan de verkoop. De maximale 
handelsvoorraad van 500 gr. is voor veel coffeeshops niet toereikend. Dat betekent dat er 
een continue aanvoer moet plaatsvinden. Deze aanvoer wordt vaak door jongeren op 
brommertjes verzorgd. Die halen de handelswaar op bij safehouses, waar de illegale 
groothandel zijn handelswaar heeft opgeslagen. Voor deze safehouses worden (al dan niet 
bewoonde) woningen gebruikt, alsmede kelderboxen, zolders, garages, loodsen, etc.  
De praktijk rondom de aanvoer van de coffeeshops komt sterk overeen met de kenmerken 
van georganiseerde criminaliteit zoals beschreven in ‘Actuele criminologie’ van Van Dijk c.s. 
(2006, paginas 311–316). 
 
Over de opbrengsten van een coffeeshop moet uiteraard inkomstenbelasting worden 
betaald. Probleem is dat, anders dan bij een normale bedrijfstak, niet bij de toeleverancier 
kan worden gecontroleerd of de opgegeven inkoop wel klopt. Vanwege de illegale 
toeleveranties heeft de rechter bepaald dat geen BTW in rekening kan worden gebracht; de 
branche draagt geen BTW af. De belastingheffing bij coffeeshops kent dus de nodige 
onvolkomenheden. Schattingen over de zwarte omzet van coffeeshops lopen uiteen van een 
derde tot maar liefst tweederde van de omzet.  
 
In de toelevering aan de coffeeshops wordt heel veel verdiend. Geld waarover geen 
belasting wordt afgedragen, maar waarvoor wel een - schijnbaar legale - bestemming wordt 
gezocht. Witwassen dus. Om het geld wit te wassen wordt geïnvesteerd in bedrijven, met 
name de horeca en in vastgoed, onder andere in het gebied waar het geld is verdiend. 
Kortom, Coffeeshops vormen niet zelden de legale afzetkanalen voor de georganiseerde 
criminaliteit in softdrugs. Bovenkerk en Hogewind2 trokken in 2002 de conclusie dat de ‘ 
coffeeshops een belangrijke, want stimulerende en coördinerende rol spelen in de 
ondergrondse canabiseconomie.’ Deze bevinding is in 2004 door Klerks en Kop in hun 
analyse van criminele infrastructuren bevestigd.3 
 
We willen hier benadrukken dat niet alle coffeeshops crimineel of in handen van criminelen 
zijn. We stellen ook niet dat de coffeeshops zelf het toneel zijn van grootschalige criminele 
activiteiten. Coffeeshops worden zeer streng gecontroleerd en over het algemeen leven ze 
de vergunningsvoorwaarden na.  
 
We willen ook niets afdoen aan een aantal verworvenheden van het coffeeshopbeleid, zoals 
de controleerbaarheid op de kwaliteit van de aangeboden waren (hoewel de toegenomen 
concentratie werkzame bestanddelen in de nederwiet zorgen baart) en vooral het scheiden 
van soft- en harddrugsverkoop. Het is niet voor niets dat dit aspect van de typisch Hollandse 
aanpak wereldwijd de aandacht heeft getrokken. 
 
Wat echter niet ontkent kan worden is dat de coffeeshops het gelegaliseerde afzetkanaal 
vormen voor de georganiseerde criminaliteit. Dit is geen originele conclusie, maar wel één 
waar vroeg of laat consequenties aan moeten worden verbonden. De gevolgen van die 
georganiseerde criminaliteit worden gevoeld en bestreden door de overheid: witwassen in 
onroerend goed of de ontmanteling van illegale wietplantages. We vinden het als overheid 
belangrijk dat misdaad niet loont. 
 
Wat kan de gemeente gezien het bovenstaande doen? Twee extreme oplossingen zijn 
denkbaar: de aanvoerkant legaliseren of de verkoopkant aanpakken door de coffeeshops te 
sluiten. De eerste oplossing is in het licht van de internationale politiek telkens niet haalbaar 
gebleken en bij keuze voor de tweede maatregel zal de verkoop geheel ondergronds gaan.  

                                                 
2 Bovenkerk, F., en Hogewind, W.I.M.- Hennepteelt in Nederland: het probleem van de criminaliteit en 
haar bestrijding. S.I.: Politie en Wetenschap 2002. 
3 Dr. P.P.H.M. Klerks en Dr. N. Kop – de analyse van criminele infrastructuren. Onderzoeksgroep 
politieacademie, 2004. 
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Realistischer is een keuze voor een tussenweg: breng het aantal terug tot een omvang is 
bereikt die aan de lokale vraag kan voldoen, maar die minder aanzuigende werking op de 
rest van de wereld zal hebben.  
 
Voor de overblijvende coffeeshops zou nagedacht moeten worden over vormen van 
exploitatie die beter handhaafbaar zijn, zowel wat betreft controle op de volksgezondheid, 
belastinggedrag als weren van criminele activiteiten. 
 
De Burgemeester is overigens reeds met de stadsdeelvoorzitters in gesprek over 
mogelijkheden tot verplaatsing van coffeeshops, daarbij rekening houdend met de wens van 
de stadsdelen Centrum en de Baarsjes om het aantal coffeeshops in hun stadsdelen te 
verminderen. 
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2.5. Prostitutie 
Prostitutie is van alle tijden. Hoewel het altijd al een bedrijfstak is geweest waar veel vrouwen 
slechts in terecht kwamen door persoonlijke problemen of door de liefde voor een 
‘voosbinkie’ (souteneur/pooier), was het beeld tot zo’n 30 à 20 jaar terug minder schrijnend 
dan vandaag. Dat kwam met name omdat de dames zelf meer invloed hadden dan nu. Veel 
hoerenmadammen waren ex-prostituees die aan het einde van hun actieve carrière zelf een 
bordeeltje begonnen met geld dat deels gespaard was. Banken deden nog niet moeilijk over 
het verstrekken van een hypothecaire geldlening en anders leende de ex-werkgever wel een 
startbedrag. Het was al met al nog een kleinschalige business. 
 
De laatste 20 tot 30 jaar is de invloed van de vrouwen afgenomen en nam dat van de 
mannen toe. Het prostitutieklimaat heeft zich daarbij verhard. De bedrijfstak werd 
‘professioneler’, grootschaliger, crimineler en vooral internationaler; de cijfers over het aantal 
– overigens legale - buitenlandse vrouwen op de Wallen zijn niet exact bekend, maar 
schattingen gaan uit van 60 tot 75%.  
 
Crimineel geld begon zijn weg te vinden in de sector, internationale bendes bedrijven 
grootschalige vrouwenhandel, er is een verband met armoede elders in de wereld en 
immigratie hier. Raamprostituees blijken in de praktijk vaak geen onafhankelijke 
ondernemers, maar door souteneurs achter het raam te worden gezet4.  
 
Souteneurs (andere benamingen: pooiers, loverboys) zijn nog altijd een veel voorkomend 
verschijnsel. Prostituees met souteneurs zijn vooral werkzaam achter de ramen, in de escort 
en thuis. In die sectoren is het voor souteneurs het eenvoudigst om prostituees in de gaten 
te (laten) houden. Dat het aantal prostituees met souteneurs niet lijkt te zijn afgenomen, is 
zorgwekkend in het kader van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie.5 
 
Op 1 januari 1995 is in Amsterdam een gedoogbeschikkingstelsel in werking getreden. Het 
stelsel moest leiden tot het creëren van een transparante “legale” bedrijfstak met als doel het 
decriminaliseren (wegnemen van mensenhandel en randverschijnselen) van de 
prostitutiebranche. Landelijk is eind 2000 door een wetswijziging van het Wetboek van 
Strafrecht het algemene bordeelverbod opgeheven. Tegelijkertijd werd de strafbaarstelling 
van ongewenste vormen van exploitatie van prostituees (onvrijwillige prostitutie en seksueel 
misbruik van minderjarigen) aangescherpt.  
 
De Amsterdamse Driehoek geeft als reactie op het rapport van Bovenkerk in 2005 aan dat zij 
niet optimistisch is dat er door het afschaffen van het “bordeelverbod” een gezonde en goed 
gereglementeerde branche is ontstaan.6 Controle en handhaving van regels, bijvoorbeeld het 
verbod om dwang te gebruiken blijkt lastig, niet alleen strafrechtelijk maar ook 
bestuursrechtelijk. De hulpverlening aan de slachtoffers blijft een belangrijk aandachtspunt.  
 
Er komen veel excessen voor, zoals blijkt uit het Sneep-onderzoek van de Nationale 
Recherche naar een bende die in vrouwen handelde en deze ook achter de ramen in 
Alkmaar, Utecht en op de Wallen plaatsten. In het Parool van 7 en 8 september 2007 is 
uitgebreid over deze zaak verslag gedaan. De krant citeerde daarbij het procesdossier: 
“Vrouwen werden met honkbalknuppels bewerkt, gedwongen tot plastische chirurgie en 
zouden zelfs onder dwang tot abortus zijn gedreven”.  
 
De reden voor deze grove uitbuiting is hebzucht. Er is veel geld te verdienen in de 
raamprostitutie. Een raamprostituee kan in een werkdag (die wel 12 uur kan bedragen) veel 

                                                 
4 Zie “Loverboys’ of modern pooierschap in Amsterdam – Frank Bovenkerk e.a., december 2004  
5 Prostitutie in Nederland na opheffing van het bordeelverbod, WODC, 2007, pag 13 
6 Pagina 5,  pre-advies op de raadsnotitie van Asante en Schaapman (B&W 22-11-05) 
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meer klanten ontvangen dan een dame in de escort of iemand die thuis ontvangt. Hoeveel er 
wordt verdiend is niet met zekerheid te zeggen . Voor het rapport De Evaluatie Opheffing 
Bordeelverbod van Regioplan uit 2006 zijn vrouwen gevraagd naar hun inkomen. De 
uitkomsten worden weliswaar minder betrouwbaar geacht7, maar geven wel een indicatie. 
Vrouwen in de escort verdienen het meeste per klant, maar hebben gemiddeld ook het 
laagste aantal klanten per dag (2,2). In de raamprostitutie ontvangen de vrouwen gemiddeld 
6,5 klanten. Een prostituee zou gemiddeld 57 euro per klant verdienen. Voor een 
raamprostituee komt dat dan uit op gemiddeld 370 euro per dag. Het Parool bericht op 6 
september 2007 over streefbedragen van 600 tot 1000 euro per dag die de tewerkgestelde 
dames voor hun pooiers moeten verdienen. 
 
In postcodegebied 1012 omvat de raamprostitutie 143 panden (en 10 panden net over het 
Singel). Daarin zitten 451 ramen (en 19 ramen net over het Singel)8. Hoeveel geld er precies 
omgaat in de prostitutie is niet bekend. De Belastingdienst gaat voor de gehele 
raamprostitutie in Amsterdam Centrum uit van een omzet van ongeveer 70 miljoen euro per 
jaar. Op basis van gegevens van het Prostitutie Informatiecentrum variëren de schattingen 
voor de raamprostitutie tussen de 30 en 50 miljoen euro per jaar.9  Voor de duidelijkheid: het 
gaat om –zeer uiteenlopende - schattingen, niet om harde gegevens. 
Nog onduidelijker is wat er met het verdiende geld gebeurt. Zo kunnen er grote vraagtekens 
worden gezet bij de belastinginkomsten. In het onderzoek van Regioplan gaf 70%  van de 
respondenten in de raamprostitutie aan geen inkomstenbelasting te betalen.10 Het werkelijke 
percentage dat geen belasting betaalt is vermoedelijk nog veel hoger. 
 
Veel raamprostituees die geacht worden zelfstandig ondernemer te zijn, werken hier namelijk 
tijdelijk en zijn weer het land uit voordat afgerekend moet worden bij de fiscus. In de praktijk 
blijkt dat het innen van inkomstenbelasting bij de dames erg lastig is. Buitenlandse vrouwen 
verdwijnen vaak naar het land van herkomst. Omdat het als onredelijk wordt beschouwd om  
alleen de Nederlandse dames aan te slaan worden deze tot op heden ook meestal met rust 
gelaten door de fiscus. Het overgrote deeldeel van de raamprostituees werkt dus feitelijk 
zwart. Feitelijk worden alleen de kamerverhuurders fiscaal aangeslagen. Die betalen 
inkomstenbelasting over de verhuur van onroerend goed. Daarover wordt geen 
omzetbelasting betaald. Zij zijn als verhuurder van onroerend goed ook niet verplicht in hun 
administratie bij te houden aan wie ze de ramen verhuren. Dat maakt het controleren van de 
omzet van zowel verhuurders als prostituees lastig.11  
 
In de nabije toekomst gaat de Belastingdienst overigens de teugels aantrekken: 
ondernemers worden OZB-plichtig en moeten een administratie bij gaan houden over de 
verhuur. Ook de dames zullen worden gecontroleerd. 
 
De schatkist ontvangt dan ook relatief weinig inkomsten uit de raamprostitutie. De 
Belastingdienst heeft de prostitutie als zogenaamde “Vrijplaats” aangemerkt, d.w.z. een 
bedrijfstak waar de belastinginning ernstig tekort schiet en waar in het kader van het 
vrijplaatsenproject handhavingsacties zullen worden uitgevoerd. 
 

                                                 
7 De Evaluatie Opheffing Bordeelverbod, Regioplan, 2006, pag 33 
8 Inclusief de door NV Stadsgoed aangekochte panden. 
9 De schattingen op basis van gegevens van het Prostitutie Informatiecentrum zijn als volgt tot stand 
gekomen: In de 472 ramen in het centrum van Amsterdam zijn de gemiddelde bedragen €35 tot €50 
en het gemiddelde aantal klanten is op het moment vijf tot zes per raam per dag. Dat levert omzetten 
tussen de 30 en 50 miljoen euro op jaarbasis op.  
10 De Evaluatie Opheffing Bordeelverbod, Regioplan, 2006, pag 37 
11 Binnenkort (per 1 januari 2008) gaat het veranderen. De verhuurders zullen dan worden 
aangeslagen als aanbieders van een dienst, waardoor ze BTW- plichtig zullen worden en bij moeten 
houden aan wie ze verhuren 
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De gang van zaken in de sector blijft ondanks het vele toezicht uiterst ontransparant en het 
lijkt er op dat transparantie ook niet wordt gezocht. De werknemers blijven liever uit het zicht, 
want hoewel prostitutie als verschijnsel normaal wordt gevonden, geldt dat niet voor het 
beroep van prostituee. De klanten houden het graag anoniem en sommige ondernemers 
houden liever uit het zicht van de Belastingdienst wat de werkelijke omzetten zijn.  
 
Bovenkerk en Hogewind en Schaapman en Assante kwamen eerder al tot de conclusie dat 
het standpunt van de overheid om de seksindustrie als een branche als alle andere te 
benaderen in het licht van de mistanden die er worden geconstateerd niet langer houdbaar 
lijkt.  
 
Wat voor de coffeeshops geldt, geldt ook voor de raamprostitutie. De legalisering is het 
gevolg van een realistische kijk op prostitutie: er zal altijd vraag en aanbod van zijn, 
criminalisering heeft geen zin, beter is het om te reguleren en te controleren. Dat doet de 
gemeente Amsterdam dan ook zo nauwgezet mogelijk. Niet gesteld kan worden dat alle 
exploitanten crimineel zijn of dat alle vrouwen gedwongen achter de ramen zitten. Wel een 
feit is dat de raamprostitutie een afzetkanaal vormt voor de georganiseerde misdaad. Die 
misdaad zorgt voor de aanvoer van vrouwen uit het buitenland en dwingt vrouwen achter de 
ramen, ook bij nietsvermoedende, bonafide kamerverhuurders.  
 
De overheid wil vrouwenhandel en geweld tegen vrouwen hard aanpakken. Dat brengt de 
plicht mee om, net als bij coffeeshops, opnieuw na te denken over de vraag of het de huidige 
infrastructuur, met zijn aanzuigende werking op criminaliteit, in de huidige omvang en vorm 
wil laten voortbestaan. 
 
 
2.6. Gebrekkige toegang financiële markt 
Een extra bron van zorg in deze criminogene sectoren is de invloed van dubieuze financiers. 
Banken investeren, onder meer vanwege de criminogeniteit van deze sectoren, niet in 
prostitutiebedrijven en coffeeshops en zijn ook zeer terughoudend bij investeringen in de 
horeca. Dat maakt deze branches extra afhankelijk van alternatieve financieringsbronnen, 
waaronder bronnen van dubieuze of criminele herkomst. In de raamprostitutie is de 
afgelopen jaren sprake geweest van machtsconcentratie bij een aantal ondernemers die zich 
door het verstrekken van leningen een sterke positie hadden verworven. 
 
Om de afhankelijkheid van dubieuze financiers te verminderen heeft Burgemeester Cohen in 
december 2006 een oproep aan de banken gedaan om leningen aan bonafide exploitanten 
te verstrekken. Tussen de gemeente en de banken hebben over dit onderwerp verkennende 
gesprekken plaatsgevonden, die bij de verdere uitwerking van de toekomstplannen zullen 
worden voortgezet.  
 
 
2.7. Een criminele infrastructuur 
Alle factoren bij elkaar genomen kan geconcludeerd worden dat er in het gebied sprake is 
van een criminele infrastructuur12. In het gebied wordt veel geld verdiend met illegale 
(harddrugs) of half-legale (prostitutie en softdrugs) activiteiten. Dat geld wordt deels weer 
teruggepompt in het gebied. De afhankelijkheid van malafide financiers, in de hand gewerkt 
door afzijdigheid van de banken versterken het criminogene karakter. De overheid neemt 
preventieve en repressieve maatregelen om de criminaliteit onder controle te houden, maar 
is tegelijkertijd medeverantwoordelijk voor de infrastructuur door het toestaan van 
bijvoorbeeld coffeeshops (dit beleid is voortgekomen uit bezorgdheid voor de 
volksgezondheid), die een legaal afzetkanaal vormen voor de georganiseerde criminaliteit. 
                                                 
12 Zie ook Dr. P.P.H.M. Klerks en Dr. N. Kop – de analyse van criminele infrastructuren. 
Onderzoeksgroep politieacademie, 2004, pagina 19 
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De legale en vergunde raambordelen worden geregeld gebruikt als werkplek voor vrouwen 
die gedwongen worden door pooiers om hun diensten aanbieden.  
 
Verder zijn in het gebied harddrugs alom verkrijgbaar. Toeristen uit de hele wereld komen 
voor sex en drugs naar Amsterdam. De aanwezigheid van drugs zorgt voor de aanwezigheid 
van verslaafden, waarvoor weer opvang aanwezig is in het gebied. De voorzieningen houden 
de verslaafden in het gebied en leveren daarmee onbedoeld een bijdrage aan de 
instandhouding van de criminele infrastructuur. In de Quick scan overlast Amsterdamse 
Wallen (B&A Consulting BV, 2007) wordt aangegeven dat achter een groep zichtbare 
subdealers de onzichtbare ‘echte dealers’ zitten, waarbij ondermeer Turken, Colombianen en 
de Hells Angels worden genoemd. Zo zijn we uitgekomen bij de hoofdrolspeler in het gebied, 
de georganiseerde criminaliteit  
 
 
2.8. Conclusie: handhaven alleen is onvoldoende. Er moet ingegrepen 

worden in de infrastructuur van het gebied. 
 
De handhaving van de prostitutiesector kan nog behoorlijk worden verbeterd. Dit geldt 
eveneens voor de handhaving in andere criminogene branches. Gemeente, politie en 
belastingdienst kunnen zich nog beter dan nu inspannen om misstanden op te sporen en te 
voorkomen. Daar wordt ook hard aan gewerkt, met ondermeer de integrale 
handhavingsacties. De gemeente is bezig met het opstellen van een Nota prostitutie die in 
zal gaan op de geconstateerde problemen en daar antwoorden op zal formuleren. 
 
Echter, uit dit hoofdstuk blijkt dat de infrastructuur van raambordelen, coffeeshops en delen 
van de horeca een permanente aanzuigende werking heeft op de criminaliteit.  De hasj en de 
prostituees moeten immers ergens vandaan komen en voor een groot deel voorziet de 
georganiseerde criminaliteit in die behoefte. 
 
In deze situatie staat handhaven bijna gelijk aan dweilen met de kraan open. Want zelfs als 
alle bordeelexploitanten en coffeeshophouders door de Bibob-screening zijn gekomen en 
aan alle eisen voldoen, dan nog komt de wiet grotendeels uit illegale teelt en wordt een 
aanzienlijk deel van de vrouwen door mensenhandelaren aangevoerd uit het buitenland en 
gedwongen door souteneurs tewerk gesteld.  
 
We moeten tien jaar na de parlementaire enquête van Van Traa vaststellen dat alle 
inspanningen van de afgelopen jaren en de opheffing van het bordeelverbod niet hebben 
gebracht wat werd verwacht. Het wordt tijd om de hoeveelheid te dweilen overlast en 
criminaliteit te verminderen door aan de kraan te gaan draaien. Er is sprake van een 
criminele infrastructuur, waardoor een verbetering en intensivering van de handhaving niet 
voldoende is. Het is de infrastructuur zelf die moet worden aangepakt, door te snijden in 
criminogene branches en bestemmingen. Hierdoor zal de functiemix in het gebied 
verbeteren, kan de constante overlast verminderen en krijgen ook kwalitatief betere en 
hoogwaardige functies een kans.  
 
Kortom, het moet anders: van criminogene functies naar hoogwaardige functies. 
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Hoofdstuk 3 Uitgangspunten voor de nieuwe aanpak  
 
3.1.  Verbetering handhaving 
Zoals gezegd kan de handhaving in het gebied, met name bij de raamprostitutie, beter. Los 
daarvan hebben de gemeente en haar partners de afgelopen tijd zelf al de nodige initiatieven 
in gang gezet.  
 

3.1.1. Stadsdeel Centrum 
Naast de reguliere handhaving is door het Coördinatieteam Wallen een specifiek 
handhavingsprogramma opgesteld. Voor 2007 bestaat dit programma uit themagerichte 
acties, die in samenwerking met oa. politie en Belastingdienst maandelijks worden 
uitgevoerd. Als thema’s zijn benoemd: smartshops, mini supermarkten, massagesalons, 
hotels (legaal en illegaal), belwinkels/telefoonwinkels. Voor het Wallengebied zal in het 
algemeen de handhaving van de bestemmingsplannen worden geïntensiveerd. De uitvoering 
van de wet Bibob heeft flinke gevolgen van de raamprostitutie. Bij een derde van de 
raambordelen heeft de gemeente het voornemen uitgesproken om over te gaan tot intrekken 
van de vergunningen. 
 

3.1.2. Veiligheidsplan 2007-2010 en project EMERGO 
De driehoekspartners hebben het Wallengebied als speerpunt voor de komende 4 jaar 
opgenomen in het Veiligheidsplan Amsterdam-Centrum 2007-2010 (zie bijlage). In het kader 
daarvan zijn met de ministeries van Justitie, BZK en Financiën, alsmede de politie, justitie en 
de fiscus afspraken gemaakt over een scan van het gebied 1012 op onder meer functies en 
criminaliteit, waarna gerichte onderzoeken en handhavingsacties door genoemde partners 
dienen plaats te vinden. Het programma, EMERGO genaamd, gaat in het najaar van start en 
heeft een looptijd tot 2010. Het biedt een uitgelezen kans om de criminaliteit in het gebied 
beter in beeld te brengen. De analyses zullen bijdragen aan de aanpak en opwaardering van 
het gebied. Het programma is vastgelegd in een convenant, dat ondertekend is op 11 juli 
2007 (zie bijlage).  
 
 
3.2. Upgrading van het gebied door aankopen, onteigenen en zoneren 
 
In hoofdstuk 1 wordt gememoreerd aan de aantoonbare resultaten van de aankopen in het 
verleden. De Zeedijk is het meest sprekende voorbeeld en de Geldesekade het meest 
recente. Andere aankopen hebben minder de aandacht getrokken, maar hebben evenzeer in 
het gebied de beoogde effecten gehad. Om er een paar te noemen: restaurant Blauw aan de 
Wal, Café het Stoofje, het Mercuriusgebouw (Oibibio), het rijtje panden naast de 
Schreierstoren aan de Prins Hendrikkade, het Paleis van de Weemoed aan de OZ 
Voorburgwal: al deze panden zijn ooit met hulp of op aangeven van het Van Traa-team 
aangekocht. Het aankoopinstrument heeft zijn waarde als duurzame oplossing voor bonafide 
bezit en hoogwaardige exploitatie ruimschoots bewezen. 
 
Met steun van de gemeente heeft de NV Stadsgoed onlangs een flink aantal 
prostitutiepanden in het hart van de Wallen verworven om deze een andere, niet-
criminogene functie te geven. Deze kans kon en wilde de gemeente niet voorbij laten gaan.  
 
Het voorbeeld van de Zeedijk en de Geldersekade zal worden doorgezet in andere 
strategische gebieden of straten, waar bepaalde vormen van criminogene branches of 
ongewenste functies worden geweerd en nieuwe, hoogwaardiger vormen van bedrijvigheid 
terugkomen. 
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Voor de bestrijding van criminaliteit en handhaving van de openbare orde inzake de 
raamprostitutie dient de vermindering van het aantal bordelen vergezeld te laten gaan van 
zonering, dat wil zeggen dat deze functie alleen mag voorkomen in een of meer gebieden die 
daar expliciet voor worden aangewezen.  
NB. Voor de duidelijkheid: zoneren is niet hetzelfde als concentreren! We pleiten niet voor 
verplaatsing van het ene gebied naar het andere, wel voor het aanwijzen van een of twee 
overzichtelijke gebieden waar de raamprostitutie, onder verscherpt toezicht, mag blijven.  
 
Zonering is ook nodig om de voorgenomen gebiedsverboden voor souteneurs effectief te 
laten zijn. In door de burgemeester aangewezen gebieden zal een souteneursverbod worden 
ingesteld en bij regelmatige overtreding hiervan kan het instrument van verwijderingsbevelen 
worden ingezet (zie notie “Doorlichting prostitutie”). 
 
Zoneren is tevens de enige manier om juridisch afdwingbaar het aantal raambordelen (of 
andere criminogene functies) te verminderen. Immers, middels het wijzigen van het 
bestemmingsplan en daaropvolgende onteigening kunnen in aan te wijzen gebieden 
bepaalde functies worden geweerd. 
 
Waar deze functie weg gaat komt dan ruimte voor herontwikkeling. Ook uit oogpunt van 
woon- en leefklimaat en sociaal-economische herontwikkeling is zonering dus aan te 
bevelen. De combinatie van minder raamprostitutie (en coffeeshops), gecombineerd met 
opschalen van de horeca en andere branches in het gebied zal de uitstraling, de 
economische diversiteit en daarmee ook de leefbaarheid in het gebied ten goede komen. 
 
 
3.3. Andere manieren van exploitatie in de prostitutie 
 
De overheid treedt regulerend op in de raamprostitutie. Zij bepaalt wie mag exploiteren door 
uitgifte van vergunningen, waarin voorwaarden zijn opgenomen over de wijze van 
bedrijfsvoering, antecedenten of slecht levensgedrag etc. waarop de exploitatie van de 
raambordelen in de toekomst zal moeten plaatsvinden. De ervaringen van de laatste jaren 
leren dat de huidige manier waarop de exploitatie plaatsvindt (feitelijk niet meer dan ramen 
verhuren per dagdeel) niet altijd een garantie vormt voor het tegengaan van misbruik van 
vrouwen. Dat betekent dat nagedacht moet worden over exploitatievormen die effectiever 
toezicht mogelijk zullen maken dan nu het geval is. Welke opzet in de toekomst ook gekozen 
gaat worden voor de exploitatie, het zal hoe dan ook een model moeten zijn die het beste 
recht zal doen aan de positie van de vrouwen. Vrouwen die achter de ramen werken 
verdienen maximale bescherming tegen misbruik en zouden zelf meer zeggenschap moeten 
kunnen hebben over hun werkomstandigheden. Dit sluit aan bij de voorstellen van raadslid 
Van Doorninck.  
 
Bonafide eigendom van de panden moet daarom een eerste harde voorwaarde zijn voor 
vergunningverlening aan een exploitant (ook als deze zelf bonafide is bevonden). De wet 
Bibob maakt deze koppeling tussen eigendom en exploitatie niet altijd mogelijk. We nemen 
een tendens waar dat malafide exploitanten die zelf de panden bezitten het zekere voor het 
onzekere nemen en de exploitatie uitbesteden aan ‘schone’ exploitanten. Via hoge huren 
proberen ze hun inkomsten op peil te houden. De exploitant mag dan als bonafide door de 
Bibob toets kan komen; het is de pandeigenaar die hem in zijn grip houdt, de regels stelt en 
het geld verdient. 
 
De manier om bonafide eigendom te stimuleren is om actief te bevorderen dat als 
betrouwbaar bekend staande partijen de panden gaan verwerven. De gemeente kan daar 
een rol in spelen door de interesse te wekken van bonafide financiers en investeerders. Ook 
kan de gemeente overwegen om zelf panden aan te kopen kopen en deze vervolgens in 
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erfpacht uitgeven aan een exploitant die voldoet aan de regels van integere en veilige 
bedrijfsvoering.  
 
Voor de duidelijkheid, hier wordt slechts bedoelt dat de gemeente een actieve rol kan spelen 
bij het in bonafide handen brengen van panden en exploitatie en zeker niet dat de gemeente 
zelf moet gaan exploiteren. 
 
 
3.4.  Publiek-private samenwerking  

3.4.1. economische impulsen 
Banken, ontwikkelaars, corporaties en beleggers hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn 
om te investeren in het gebied, zowel uit oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid 
als uit zakelijk oogpunt. Verbetering van de binnenstad straalt af op de hele stad en ook op 
de waarde van hun bezit elders in de stad. Het momentum is aangebroken om plannen te 
ontwikkelen voor een heroriëntatie op de sociaal-economische invulling van het gebied. Een 
aantal initiatieven op dit gebied loopt reeds, zoals op het Damrak. 
 

3.4.2. een nieuwe visie 
Een politiek-bestuurlijke visie over hoe het postcodegebied 1012 er in de toekomst uit moet 
gaan zien, zal dan ook in nauw overleg tussen gemeente en marktpartijen ontwikkeld 
moeten worden. Het is van belang om bij het nemen van een principieel besluit om de 
infrastructuur aan te pakken en de eenzijdige economische structuur te doorbreken alvast 
richtinggevende uitgangspunten aan te geven, als vertrekpunt voor deze nieuw te 
ontwikkelen visie op het gebied.  
I 
Uitgangspunten voor deze nieuwe visie zullen samen met deze notitie aan de Raad worden 
voorgelegd en zullen in ieder de volgende elementen bevatten: 
 

• Voorstellen voor vermindering en zonering van criminogene functies. 
• Eventuele gevolgen voor de prostituees 
• Extra investeringen en andere branchering die aansluiten op het in gang gezet beleid 

van Amsterdam als topstad 
• Ruimte voor creatieve ondernemers 
• Versterking van de woonfunctie,  
• Kunst, cultuur en nieuwe moderne ambachten als economisch wapen om het gebied 

meer grandeur te geven, 
• Ontwikkelen van hoogwaardiger hotelbeleid. 

 
3.5.  Regie en aansturing 
 
Om de wensen en mogelijkheden van de gemeente (centrale stad en stadsdeel) en de 
private partijen goed op elkaar af te stemmen is een sterke regie een absolute voorwaarde. 
Voor de verdere planvorming is een begin gemaakt met de opzet van een coalitieproject 
tussen centrale stad en stadsdeel centrum. Dit project zal worden geleid door een ervaren 
projectdirecteur die feeling heeft met de politieke en bestuurlijke wereld en die 
gesprekspartner is voor de private partijen en daar zo nodig tegenwicht aan kan bieden. 
 
Daarnaast heeft het in deze notitie genoemde Emergo-project een eigen 
organisatiestructuur, waarin namens de gemeente Amsterdam de directie OOV en stadsdeel 
Centrum participeren. 
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Een gecoördineerde aanpak vergt behoorlijk wat interne afstemming. Die afstemming wordt 
als volgt geregeld. 

1. Nieuwe plannen en initiatieven worden altijd in samenhang ter besluitvorming aan het 
College van B&W en het DB van het stadsdeel voorgelegd, nadat er optimale 
afstemming met alle betrokkenen heeft plaatsgevonden  

2. Nieuwe plannen en initiatieven dienen in de voorbereidende trajecten via de reguliere 
staven en overleggen besproken te zijn om als zodanig regulier en als prioriteit goed 
in de lijn verankerd te zijn 

3. De specifieke projecten die nu opgezet zijn (het Coalitieproject 1012 en het Emergo-
project) behouden ieder hun eigen organisatiestructuur. Daar waar nodig vindt 
inbreng en afstemming van elkaars producten en ervaringen plaats. 

4. Op managementniveau van alle betrokken partijen wordt een directeurenoverleg 
gehouden om de integrale planontwikkeling en uitvoering in het postcodegebied 1012 
informatief te volgen, te bewaken en waar nodig bij te sturen. Het directeurenoverleg 
zal 4 x per jaar (2x voor en 2x na het zomerreces) bijeenkomen. Aan het overleg 
doen mee de secretaris Stadsdeel Centrum, de directeur Openbare Orde en 
Veiligheid en de directeur Stedelijke Bestuursadvisering van de Bestuursdienst, 
alsmede de projectleider van het coalitieproject. 

 
Het ministerie van Justitie is trekker van het Emergo-project. De stuurgroep wordt 
voorgezeten door de DG Rechtshandhaving van het departement van Justitie. Tevens 
nemen deel de directeur van de directie OOV, de stadsdeelsecretaris stadsdeel Centrum, de 
plaatsvervangend korpschef politie en de plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie van het 
Amsterdamse parket en een lid van het MT van de Rijksbelastingdienst regio Amsterdam. 
Het WODC voert de regie over het onderzoeksgedeelte. De projectgroep is belast met de 
operationele uitvoering van het project. Naast vertegenwoordigers van het van Traa-team 
nemen ook de politie, FIOD-ECD, justitie en onderzoekers van WODC deel aan de 
projectgroep. Gezien de overlap in de samenstelling van (ambtelijke) vertegenwoordigers in 
beide projectstructuren, kan gemakkelijk en snel afstemming van ervaringen en producten 
gerealiseerd worden. 
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Hoofdstuk 4 Conclusies 
 
  
 
Alle factoren bij elkaar genomen wordt geconcludeerd dat er in het gebied sprake is van een 
criminele infrastructuur.  
 

• Criminogene branches als coffeeshops en raamprostitutie vormen mede een 
afzetkanaal voor de georganiseerde criminaliteit.  

• De bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit dient samen met de 
strafrechtelijke en fiscale aanpak de komende jaren geïntensiveerd te worden 
voortgezet. 

• Verbeterde handhaving alleen is echter niet afdoende: Er moet worden ingegrepen in 
de criminele infrastructuur zelf door vermindering van criminogene functies.  

• Hiertoe zouden bijvoorbeeld zones kunnen worden aangewezen waar vermindering 
of volledige sanering van branches moet plaatsvinden, danwel zones waar deze 
branches juist kunnen blijven, in combinatie met herontwikkeling en upgrading van 
het gebied. 

• Voor deze nieuwe aanpak is samenwerking met publieke en private partners 
noodzakelijk. 

• Plannen voor de aanpak van het gebied zullen uitgewerkt en geïmplementeerd 
moeten worden in het kader van een (coalitie) project waarin Centrale stad en 
Stadsdeel Centrum intensief samen zullen werken. 
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Bijlagen 
 
• Kaarten gebied 1012 
• Convenant Emergo 
• Pags 21-22 Veiligheidsplan Amsterdam-Centrum 2007-2010
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