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FAQ Prostitutiebeleid en APV  
De gemeente Amsterdam wil een normale branche met duidelijke regels, waar de 
sekswerkers veilig, vrijwillig en zelfredzaam kunnen werken. Sinds juli 2013 geldt 
de nieuwe Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente.  Deze APV 
stelt aan sekswerkers en aan exploitanten van seksbedrijven een aantal regels. De 
vastgestelde APV staat op www.amsterdam.nl/prostitutie. Daar is ook een 
‘algemene toelichting’ en een ‘artikelsgewijze toelichting’ op de APV te vinden. Zie 
voor meer informatie over het Amsterdams prostitutiebeleid de ‘Nota van 
Uitgangspunten 1012-2017’.  
 
Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) algemeen 
 
Wat is het doel van het Amsterdamse prostitutiebeleid? 
Amsterdam wil een schone en veilige prostitutiebranche. Daarom staan vier 
punten centraal: 

1. Positieversterking van sekswerkers.  
2. Instroom kwetsbare mannen en vrouwen voorkomen. 
3. Aanpak misstanden in de vergunde branche. 
4. Aanpak illegale branche.  

 
Wat betekent de APV voor sekswerkers in Amsterdam? 
In de APV staan eisen waaraan sekswerkers moeten voldoen voordat ze 
aan het werk mogen bij een prostitutiebedrijf. Daarnaast hebben 
sekswerkers uiteraard ook rechten, zoals het recht veilig en gezond te 
werken, zonder dwang of drang. In de APV zijn maatregelen opgenomen 
om de sociale positie van prostituees te versterken.  
 
Wat zijn de belangrijkste eisen in de APV? 
- Sekswerkers moeten minimaal 21 jaar zijn om te mogen werken. 
- Exploitanten krijgen meer verplichtingen. Zij zijn verplicht 

o voldoende toezicht te houden en de arbeids- en 
verhuurvoorwaarden vast te leggen. 

o een bedrijfsplan te maken. Hierin staat welke maatregelen zijn 
ingesteld om de positie van sekswerkers te beschermen en de 
werkomstandigheden te verbeteren. 

o met alle sekswerkers in hun bedrijf een intakegesprek te voeren. 
Bij twijfels over de zelfredzaamheid van een sekswerker, kan de 
exploitant haar of hem doorverwijzen voor een onafhankelijk 
adviesgesprek van de GGD.  

- Raambordelen zijn tussen 06.00 en 08.00 uur ’s ochtends gesloten. 
 
Hoe wordt de positie van sekswerkers versterkt?  
Exploitanten hebben in de APV meer verantwoordelijkheden voor de 
bescherming van de positie van prostituees en meer zorg voor de 
werkomstandigheden. Exploitanten moeten een bedrijfsplan hebben waarin 
de maatregelen staan voor hygiëne, gezondheid, zelfbeschikkingsrecht, 
zelfredzaamheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden van de 
sekswerkers die in het bedrijf werken. De bestuurlijke toezichthouders 
controleren of deze maatregelen worden nageleefd.  
 
Wat houdt zelfbeschikkingsrecht van sekswerkers in?  
Zelfbeschikkingsrecht is het recht om over je eigen lot te beschikken. 
Sekswerkers kunnen weigeren bepaalde klanten te ontvangen, of 
specifieke seksuele handelingen uit te voeren. Zij bepalen zelf hun eigen 
werktijden. Ook hoeven zij geen alcohol of drugs te gebruiken of bij een 
bepaalde exploitant te werken als zij daar niet voor kiezen.  
 
Exploitanten hebben zorgplicht. Wat is dat? 
Exploitanten en leidinggevenden hebben twee belangrijke verplichtingen: 
zij moeten ervoor zorgen dat er in hun bedrijf niemand werkt die slachtoffer 
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is van mensenhandel of van andere vormen van uitbuiting, en bij 
vermoedens meteen de politie waarschuwen. Bovendien moeten zij in het 
bedrijfsplan opschrijven welke maatregelen voorkomen dat er slachtoffers 
van mensenhandel of andere vormen van dwang en uitbuiting in het 
prostitutiebedrijf (komen) werken.  
 
Wat zijn misstanden in de prostitutie? 
De ‘Nota van Uitgangspunten 2012-2017’ (www.amsterdam.nl/prostitutie) 
geeft aan wat de gemeente Amsterdam ziet als misstanden. Er zijn drie 
categorieën waartussen overlap kan bestaan:  
- Mensenhandel, de meest ernstige categorie. Mensenhandel bestaat in 

diverse vormen en gradaties.  
- Overtredingen van de vergunningsvoorschriften.  
- Overige onacceptabele situaties die (nog) niet onder de 

vergunningsvoorschriften vallen. Meestal gaat dit over de 
arbeidsomstandigheden van sekswerkers.  

 
Arbeids- en verhuurvoorwaarden 
 
Staat er in de APV een limiet voor de huurprijzen van kamers? 
Hierover staat niets opgenomen in de APV. De gemeente kan, net als bij 
bijvoorbeeld hotels, niet opleggen hoeveel huur er gevraagd wordt voor een 
kamer. Het zijn commerciële activiteiten van ondernemers in een vrije 
markt.  
 
Hoelang mag een werkshift van een sekswerker zijn? 
De exploitanten stellen de maximale verhuurtijden op en leggen dat vast in 
het bedrijfsplan. De gemeente controleert vervolgens of daarmee de 
arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid van de prostituee 
voldoende is gewaarborgd. De gemeente hanteert bij de toetsing als 
richtlijn dat een shift van elf uur het maximum is.  
 
Moet een exploitant een huurovereenkomst aanbieden? 
Ja, bij verhuur moeten de afspraken schriftelijk worden vastgelegd. U hoort 
altijd een kopie van de getekende huurovereenkomst mee te krijgen.  
 
Alle sekswerkers in de raamprostitutie werken als zelfstandigen. 
Waarom moeten er dan afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld 
afwezigheid bij vakantie? 
In de praktijk blijkt het regelmatig voor te komen dat sekswerkers hun vaste 
kamer moeten doorbetalen bij vakantie, omdat ze anders hun vaste plek 
verliezen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat de afspraken hierover 
zijn. Daarom moeten er verhuurvoorwaarden opgesteld worden.  
 
Mag ik het bedrijfsplan van mijn exploitant inzien?  
De voor sekswerkers belangrijke hoofdstukken uit het bedrijfsplan mogen 
op verzoek ingezien worden. Dat zijn de hoofdstukken over de arbeids- en 
verhuurvoorwaarden of de hygiëne, Maar exploitanten zijn niet verplicht om 
een kopie van het bedrijfsplan mee te geven.  
 
Controles  
 
Wie voeren de controles uit bij de prostitutiebedrijven? 
De controles worden uitgevoerd door bestuurlijke toezichthouders van de 
gemeentelijke Dienst Stadstoezicht (DST) en door politieagenten van 
bijvoorbeeld wijkteam Burgwallen, het wijkteam Ferdinand Bol en het Team 
Mensenhandel. Zij controleren op de naleving van 
vergunningsvoorschriften en misstanden in de prostitutie.  
 
Heb ik als sekswerker legitimatieplicht bij controles? 
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Ja, de bestuurlijk toezichthouders zijn bevoegd om sekswerkers naar hun 
legitimatie te vragen en eventueel een kopie te maken. Deze gegevens 
worden maximaal drie maanden bewaard.  
 
Ben ik als sekswerker verplicht om bij controles te antwoorden?  
Ja, net als exploitanten en leidinggevenden zijn ook sekswerkers verplicht 
mee te werken aan controles.  
 
Wat kan ik doen als een exploitant zich niet aan de regels houdt?  
Als een exploitant zich niet houdt aan de vergunningsvoorwaarden, dan 
kunt u hiervan melding maken. Als uw kamer bijvoorbeeld niet schoon is en 
de exploitant er niets aan doet. Of als u geen kwitantie krijgt van de 
gehuurde kamer. In dat soort gevallen kunt u een klacht indienen bij de 
gemeente. De gemeente kan het dan voor u opnemen: 
prostitutie@amsterdam.nl. 
 
U kunt dit ook persoonlijk vertellen aan één van de bestuurlijk 
toezichthouders van Dienst Stadstoezicht (DST) of aan de politie. U kunt 
met uw klacht ook (anoniem) terecht bij de vertrouwensvrouw: 06 520 32 
500 of vertrouwensvrouw@pg292.nl.  
 
Handhaving 
 
Van wie en wanneer hoor ik dat een pand moet sluiten? 
Wanneer er een besluit wordt genomen om een vergunning in te trekken, 
worden de in het bedrijf werkzame sekswerkers op de hoogte gebracht, 
zodra het juridisch toegestaan is. De vertrouwensvrouw en de 
hulpverleners van het Prostitutie en Gezondheidscentrum (P&G292) 
informeren de sekswerkers.  
 
Kan de vergunning van een exploitant ingetrokken worden bij één 
overtreding?  
Nee, pas bij een opstapeling van overtredingen of wanneer er sprake is van 
ernstige misstanden gaat de gemeente over tot het intrekken van een 
vergunning.  
 
Als een vergunning van een raambordeel wordt ingetrokken, sluiten 
de ramen dan voorgoed?  
Als de vergunning van een exploitant wordt ingetrokken, kan er een nieuw 
raambordeel komen. Ten minste als het bestemmingsplan dit toestaat, en 
als zich een andere exploitant meldt voor een nieuwe vergunning.  
 
Kan de gemeente optreden tegen sekswerkers die zonder condoom 
werken? 
Het is aan de exploitant om maatregelen te nemen om de gezondheid van 
sekswerkers en klanten in het bedrijf te garanderen. Condoomgebruik valt 
hier ook onder. Wanneer een exploitant weet dat er onveilig gewerkt wordt 
maar daartegen  geen acties onderneemt, dan kan hij of zij hier bestuurlijk 
op worden aangesproken.  
 
Wat doet de gemeente tegen het gedrag van bezoekers op de Wallen?  
Er zijn op de Wallen regelmatig controles en er lopen dagelijks 
politieagenten en stadstoezichthouders. Daarnaast is het onder de nieuwe 
regels verplicht voor exploitanten om toezicht te houden en huisregels te 
formuleren die overlast tegengaan.  
Bel bij ernstige overlast de politie op 0900 8844.  
 
Waar kan ik misstanden melden? 
U kunt misstanden melden bij de politie, u kunt langs op het politiebureau 
of bellen naar 0900 88 44.  



 4 

 
Als u niet met uw verhaal naar de politie wil of kan gaan, dan kunt u uw 
melding doen bij Meld Misdaad Anoniem door te bellen naar 0800 7000. Of 
u kunt terecht op de website www.meldmisdaadanoniem.nl.  
 
Daarnaast kunt u uw verhaal (anoniem) kwijt bij de vertrouwensvrouw:op 
06 520 32 500 of vertrouwensvrouw@pg292.nl.  
 
 
Landelijke prostitutiewet 
 
Komt er een landelijke prostitutiewet? 
Ja, een wetsvoorstel voor de regulering van prostitutie is in behandeling 
door de Rijksoverheid. De regels die gelden in Amsterdam komen voor een 
groot deel overeen met dit wetsvoorstel.  
 
In het landelijke wetsvoorstel staan de aanpak van misstanden en het 
verbeteren van de sociale positie van prostituees centraal. Voor 
exploitanten zullen er landelijk strengere eisen gelden om zo de sociale 
positie van sekswerkers te versterken.  
 
 
Meer informatie? 
 
Programma Prostitutie 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Programma 
Prostitutie, Gemeente Amsterdam: www.amsterdam.nl/prostitutie.  
Contact nodig? Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar 
prostitutie@amsterdam.nl. Het programma is tijdens kantooruren te 
bereiken via  14 020.  
 
P&G292:  
Alle voor u relevante informatie kunt u vinden bij het Prostitutie informatie- 
en Gezondheidscentrum (P&G292), www.pg292.nl. U bent daar ook van 
harte welkom: 
Nieuwezijds Voorburgwal 292, Amsterdam, 020 5318600. 
 
 


