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Handhavingsarrangement voor seksinrichtingen en escortbedrijven, behorend bij artikel 95a tot 
en met 95t van de Algemene Politieverordening voor >s-Gravenhage 1982 
 
1. Seksinrichtingen  
 
a. Exploitatie van een seksinrichting zonder de daarvoor benodigde  vergunning 
 
Stap 1 

 
Stap 2 

 
Stap 3 

 
Stap 4 

 
 

 
Overtreding 

 
Constatering en 
actie 
toezichthouders 

 
Actie gemeente 

 
Actie Openbaar 
Ministerie  

 
 

 
Exploitatie past niet 
binnen het 
prostitutiebeleid 

 
Rapport opmaken 

 
Sluiting of last onder dwangsom1 

 
Vervolging  

 
 

 
Exploitatie past 
binnen het 
prostitutiebeleid 

 
Rapport opmaken 

 
1e keer: schriftelijke waarschuwing dat 
exploitatie zonder vergunning niet is 
toegestaan en termijn geven voor indienen 
aanvraag 
2e keer: sluiting of last onder dwangsom2 
tot datum waarop vergunning wordt 
verstrekt 

 
Vervolging  

 
 

  

                                                 
1 T.a.v. sluiting: in het kader van de voornemen procedure tot sluiting kan zekerheid worden verkregen 

over het al dan niet voorkomen van mogelijkheden tot legalisatie. T.a.v. oplegging last onder dwangsom: indien 
de seksinrichting een woning betreft, kunnen de mogelijkheden om tot sluiting over te gaan beperkt zijn i.v.m. 
mogelijke schending/beperking van artikel 10, lid 1 Grondwet. In dat geval kan het opleggen van een last onder 
dwangsom meer aangewezen zijn. 

2 T.a.v. oplegging last onder dwangsom: zie voetnoot 1 



b. Exploitatie van een seksinrichting in strijd met de APV 
 
Stap 1 

 
Stap 2 

 
Stap 3 

 
Stap 4 

 
Overtreding 

 
Constatering 
en actie 
toezichthouder 

 
Actie gemeente   

 
Actie 
Openbaar 
Ministerie  

 
Handelen in strijd 
met  
sluitingsuur 

 
Rapport 
opmaken 
toezichthouder 

 
1e keer: schriftelijke waarschuwing 
2e keer: sluiting van 1 week 
3e keer: sluiting van 1 maand of 
intrekking vergunning3 
4e keer: sluiting van 3 maanden of 
intrekking vergunning 

 
Bij recidive 
vervolging  

 
Aanwezigheid 
minderjarige(n) 
prostitué(e)(s) 

 
Rapport 
opmaken 
toezichthouder 

 
sluiting van 3 maanden en/of intrekking 
vergunning4 

 
Vervolging  

 
Aanwezigheid 
illegale 
prostitué(e)(s) 

 
Rapport 
opmaken 
toezichthouder 

 
1e keer: schriftelijke waarschuwing 
2e keer: sluiting van 1 maand 
3e keer: sluiting van 3 maanden of 
intrekking vergunning5 
4e keer: sluiting totdat geldigheidsduur 
vergunning is verlopen en/of intrekking 
vergunning 

 
Vervolging  

 
Inadequaat beheer 
(ontbreken beheer 
of schijnbeheer) 

 
Rapport 
opmaken 
toezichthouder 

 
1e keer: schriftelijke waarschuwing 
2e keer: sluiting van 1 maand 
3e keer: sluiting van 3 maanden of 
intrekking vergunning6 

 
Bij recidive 
vervolging  

 
Strijdigheid met 
hoofdstuk 6a 
Bouwverordening 

 
Rapport 
opmaken 
(DSO of 
Brandweer) 

 
1e keer: schriftelijke waarschuwing met 
termijn waarbinnen een aanvraag 
geschiktheidsverklaring moet zijn 
ingediend, of aan hoofdstuk 6a 
Bouwverordening moet zijn voldaan 
2e keer: schriftelijke mededeling staking 
exploitatie met aanzegging bestuursdwang 
(indien van toepassing onder gelijktijdige 
intrekking geschiktheidsverklaring) en/of 
intrekking vergunning7 

 
 

                                                 
3 Afhankelijk van de ernst van de situatie, kan vanaf de 3e overtreding worden overwogen om tot 

intrekking van de vergunning over te gaan. 

4 Afhankelijk van de ernst van de situatie, kan (tevens) worden overwogen om tot intrekking van de 
vergunning over te gaan. 

5Afhankelijk van de ernst van de situatie, kan vanaf de 3e overtreding (tevens) worden overwogen om tot 
intrekking van de vergunning over te gaan. 

6 Zie voetnoot 3. 

7 Zie voetnoot 4. 



c. Exploitatie van een seksinrichting in strijd met het wetboek van strafrecht  
 
Stap 1 

 
Stap 2 

 
Stap 3 

 
Stap 4 

 
Overtreding 

 
Constatering en 
actie van 
toezichthouders 

 
Actie gemeente  

 
Actie Openbaar 
Ministerie  

 
Verdenking van 
overtreding van feiten 
waarop geen straf met 
voorlopige hechtenis staat 

 
Rapport 
opmaken 

 
1e keer: sluiting van 1 maand 
2e keer: sluiting van 3 
maanden en/of intrekking 
vergunning8 

 
Vervolging  

 
Verdenking van 
overtreding van feiten 
waarop een straf met 
voorlopige hechtenis staat 

 
Rapport 
opmaken 

 
Sluiting van 3 maanden en/of 
intrekking vergunning9 

 
Vervolging  

 
 
 
 

                                                 
8 Afhankelijk van de ernst van de situatie, kan (tevens) worden overwogen om tot intrekking van de 

vergunning over te gaan. 

9 Zie voetnoot 8. 



2. Escortbedrijven 
 
a. Exploitatie van een escortbedrijf zonder vergunning 

 
Stap 1 

 
Stap 2 

 
Stap 3 

 
Stap 4 

 
Overtreding 

 
Constatering en 
actie 
toezichthouders 

 
Actie gemeente 

 
Actie openbaar 
ministerie  

 
Exploitatie past niet 
binnen het 
prostitutiebeleid 

 
Rapport 
opmaken 

 
Last onder dwangsom10 

 
Vervolging 

 
Exploitatie past 
binnen het 
prostitutiebeleid 

 
Rapport 
opmaken 

 
1e keer: schriftelijke waarschuwing 
dat exploitatie zonder vergunning niet 
is toegestaan en termijn voor indienen 
aanvraag 
2e keer: last onder dwangsom tot 
datum waarop vergunning wordt 
verstrekt 

 
Vervolging 

 
b. Exploitatie van een escortbedrijf in strijd met de APV 

 
Stap 1 

 
Stap 2 

 
Stap 3 

 
Stap 4 

 
Overtreding 

 
Constatering en 
actie 
toezichthouders 

 
Actie gemeente  

 
Actie Openbaar 
Ministerie  

 
Aanwezigheid 
minderjarige(n) 
prostitué(e)(s) 

 
Rapport 
opmaken 

 
Intrekking vergunning voor 3 
maanden of (definitieve) 
intrekking vergunning11 

 
Vervolging  

 
Aanwezigheid illegale 
prostitué(e)(s) 

 
Rapport 
opmaken 

 
1e keer: last onder dwangsom 
2e keer: last onder dwangsom 
en/of intrekking vergunning12 

 
Vervolging 

 
Inadequaat beheer 
(ontbreken beheer of 
schijnbeheer) 

 
Rapport 
opmaken 

 
1e keer: last onder dwangsom 
2e keer: last onder dwangsom 
en/of intrekking vergunning13 

 
Bij recidive 
vervolging  

 
 
 

                                                 
10In het kader van de voornemen procedure tot oplegging van de last onder dwangsom, kan zekerheid 

worden verkregen over het al dan niet voorkomen van mogelijkheden tot legalisatie. 

11Afhankelijk van de ernst van de situatie kan voor een tijdelijke of definitieve intrekking van de 
vergunning worden gekozen. 

12 Afhankelijk van de ernst van de situatie kan (tevens) worden overwogen om tot intrekking van de 
vergunning over te gaan.  

13 Zie voetnoot 12. 



c. Exploitatie van een seksinrichting, annex escortbedrijf 
 
Het merendeel van de binnen de gemeente Den Haag gevestigde escortbedrijven, wordt in combinatie 
met een seksinrichting geëxploiteerd. Qua bedrijfsfunctie lopen deze exploitatievormen in elkaar over. 
Prostituees die in de seksinrichting werkzaam zijn, worden zo nu en dan ook voor het escortbedrijf 
ingezet en ontmoeten de klant in dat geval thuis, in een hotel of een andere locatie. Gelet op deze 
nauwe verbondenheid van beide bedrijven, zullen (niet pand-of locatie gebonden) overtredingen die in 
de seksinrichting zijn geconstateerd, ook worden toegerekend aan het escortbedrijf. Dit betekent 
concreet dat indien een minderjarige of illegale prostituee in de seksinrichting wordt aangetroffen, 
deze overtreding ook aan het escortbedrijf wordt toegerekend. Het kan immers niet zo zijn dat een 
seksinrichting om deze reden wordt gesloten, terwijl dezelfde exploitant vanuit het escortbedrijf 
minderjarige of illegale prostituees als escort blijft inzetten. Uitgesloten van deze toerekening zijn 
pand-en locatie gebonden overtredingen zoals niet voldoen aan de eisen van hoofdstuk 6a 
Bouwverordening of het handelen in strijd met de sluitingsuren. 
Vorengenoemde toerekening leidt er toe dat de genoemde maatregelen bij een overtreding in de 
seksinrichting, eveneens gelden voor het escortbedrijf. Indien in de seksinrichting een maatregel tot 
sluiting is genomen, wordt de vergunning voor het escortbedrijf voor eenzelfde termijn als het 
sluitingsbevel geldt, ingetrokken. 
 
 



Korte toelichting  
 
Algemeen 
De in dit Handhavingsarrangement genoemde overtredingen betreffen veelvoorkomende 
overtredingen. Het Handhavingsarrangement heeft echter niet tot doel uitputtend vast te leggen of en 
wanneer het bevoegd bestuursorgaan tegen een overtreding kan optreden.  
 
Bij overtredingen is het van belang dat er sprake is van verwijtbaar gedrag van de exploitant en/of 
beheerder van de inrichting. Daarbij geldt dat de exploitant altijd verantwoordelijk blijft voor de 
exploitatie van de inrichting. Van verwijtbaar gedrag is sprake indien de exploitant/beheerder de 
regelgeving willens en wetens heeft overtreden, dan wel wist of had moeten weten dat een overtreding 
werd begaan, althans het risico is aanvaard dat een overtreding kon plaatsvinden.  
 
Een gegeven schriftelijke waarschuwing heeft in beginsel een onbeperkte geldingsduur. Met 
inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur zal in een gegeven situatie worden beoordeeld 
of een dergelijke waarschuwing aan een exploitant kan worden tegengeworpen. Hierbij zal in elk geval 
worden gelet op de tijd die is verstreken sinds de afgifte van de waarschuwing maar ook op de aard en 
ernst van de overtreding. 
 
Afhankelijk van de ernst van de situatie kunnen sommige van de genoemde stappen worden 
overgeslagen. Men kan hierbij denken aan het waarschuwen door de gemeente. In ernstige situaties 
kan de inrichting onmiddellijk worden gesloten of een last onder dwangsom worden opgelegd. 
 
In geval van cumulatie van geconstateerde overtredingen (bijvoorbeeld aanwezigheid van een 
minderjarige en een illegale prostituee) worden de gegeven maatregelen per overtreding bij elkaar 
worden opgeteld. 
 
Escortbedrijven 
De werkwijze van een escortbedrijf, het telefonisch of via internet aanbieden van prostitutie die op een 
andere plek dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend, brengt met zich mee dat het gebruikelijke 
arsenaal aan bestuurlijke maatregelen voor seksinrichtingen, zoals het afgeven van een sluitingsbevel, 
niet voor deze situatie geschikt is. Gelet hierop is er voor gekozen om bij geconstateerde overtredingen 
in een aantal gevallen de vergunning voor het escortbedrijf al dan niet tijdelijk in te trekken of een last 
onder dwangsom op te leggen. Indien een last onder dwangsom wordt opgelegd, wordt voor elke 
geconstateerde overtreding een bedrag verbeurd. De hoogte van dit bedrag wordt van geval tot geval 
bepaald door de eisen van evenredigheid en doelmatigheid.  
 
 
 

 
 
 
 


