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Scenario’s voor de toekomst van de tippelzone aan de Europalaan vanuit het perspectief van 

Volksgezondheid. 

 

1. Inleiding 

De tippelzone is in 1986 aan de Europalaan opgericht omdat een groep tippelende verslaafde 

sekswerkers en hun dealers op verschillende plaatsen in de binnenstad voor overlast en onveiligheid 

zorgden. Voor deze sekswerkers was toen geen hulp, de werksituatie was onveilig en er was grote 

kans op seksueel overdraagbare ziekten. Straatprostitutie was illegaal en dat maakte hulpverlening 

complex. Door een locatie aan te wijzen waar getippeld mocht worden konden voorzieningen 

gerealiseerd worden: de afwerkplekken, een Huiskamer Aanloop Prostitueé(s) (HAP) en het spreekuur 

van een arts. De politie kan gericht toezicht houden en de veiligheid bewaken. 

De tippelzone functioneert vanuit het oogpunt van volksgezondheid en veiligheid goed. Er is een 

herkenbare locatie, het is er veilig voor sekswerkers, omgeving, klanten en hulpverleners.  

 

In de op 22 maart 2016 door het college vastgestelde Ruimtelijke Strategie 2016 wordt prioriteit 

gegeven aan de transformatie van de Merwedekanaalzone tot kwalitatief hoogwaardig gemengd 

stedelijk gebied met hogere dichtheden. Dat kan gevolgen hebben voor functies die nu in het gebied 

aanwezig zijn.  

De voorgenomen transformatie van de Merwedekanaalzone in combinatie met de daling van het aantal  

vergunningen in de afgelopen jaren zijn aanleiding om vanuit Volksgezondheid mogelijke scenario’s 

voor de toekomst van de tippelzone te verkennen.   

 

Deze notitie is geschreven vanuit het perspectief van Volksgezondheid. Binnen enkele maanden zal het 

college een aantal nadere keuzes moeten maken over functies in de Merwedekanaalzone, waaronder  

de tippelzone. Deze notitie levert vanuit Volksgezondheid een bijdrage aan de afwegingen die daarbij 

gemaakt zullen worden. Voor de notitie is de bestaande documentatie over de tippelzone bestudeerd, 

is gekeken naar ontwikkelingen in de rest van Nederland en is gesproken met medewerkers van 

Volksgezondheid die belast zijn met de vergunningverlening. Daarnaast is er gesproken met partners 

in de keten: medewerkers van De Tussenvoorziening die betrokken zijn bij de HAP en het 

uitstapprogramma voor prostituees, de artsen die spreekuur houden in de HAP en de wijkagenten, 

tevens als toezichthouders. Nog onlangs heeft De Tussenvoorziening een onderzoek laten uitvoeren 

onder de sekswerkers aan de Europalaan naar hun ervaringen, ideeën en wensen. De uitkomsten van 

dit onderzoek zijn ook verwerkt in deze notitie. 

 

2. De huidige tippelzone aan de Europalaan 

 

2.1 De Baan aan de Europalaan 

Tippelen is dagelijks tussen 19.00 uur en 02.00 uur toegestaan op een strook van ca. 270 meter in het 

zuidelijke deel van de ventweg van de Europalaan. Na overeenstemming tussen sekswerker en klant 

gaan deze per auto naar de afwerkplekken aan de Kanaalweg. Op de tippelzone is de Huiskamer 

Aanloop Prostituees (HAP) gevestigd. De HAP is dagelijks geopend tussen 19.30 en 01.30 uur en wordt 

bemenst door twee medewerkers van De Tussenvoorziening. De HAP biedt de sekswerkers een 

laagdrempelige inloopvoorziening waar ze terecht kunnen voor vragen over o.a. veilig werken, soa-

hiv, en zwangerschap. Ook kunnen spuiten gewisseld worden en biedt de huiskamer een toilet en 

douchevoorziening. Bij complexere vraagstukken verwijzen de HAP-medewerkers door naar andere 

vormen van hulp- of dienstverlening. Op dinsdag- en vrijdagavond is er van 19:30 tot 23:00 uur een 

arts aanwezig. 
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2.2 Huidige regelgeving 

Straatprostitutie is nu geregeld in Artikel 3.17 van de Algemene Plaatselijke Verordening  (APV).  

In 2005 is in de toenmalige APV een vergunningstelsel opgenomen voor maximaal 150 uit te geven 

vergunningen. In 2008 zijn door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders de 

‘Nadere regels voor het vergunningstelsel De Baan’ vastgesteld. Het maximum aantal uit te geven 

vergunningen van 150 is ongewijzigd gebleven, maar er is een vast aantal van 60 vergunningen voor 

de doelgroep (sekswerkers uit de regio Utrecht, waarbij verslaafde sekswerkers prioriteit krijgen) 

gereserveerd. De overige 90 van het maximum aantal te verlenen vergunningen kunnen worden 

verleend aan (citaat): 

 ‘indien het aantal van 60 te verlenen vergunningen niet is bereikt:- overige prostituees die in 

Nederland werkzaam mogen zijn, mits tenminste 40% van het totaal aantal verleende 

vergunningen is verleend aan prostituees uit de zorgregio Utrecht1; 

 indien het aantal van 60 te verlenen vergunningen is bereikt-: 

- ten eerste: verslaafde prostituees; 

- ten tweede: prostituees uit de zorgregio Utrecht; 

- ten derde: overige prostituees die in Nederland werkzaam mogen zijn’. 

 

Vergunningverlening is gemandateerd aan Volksgezondheid. De vergunningen hebben een 

geldigheidsduur van een jaar. Op basis van een formulier en een gesprek met sociaal 

verpleegkundigen van Volksgezondheid wordt besloten over het verlenen of verlengen van de 

vergunning. Met het voeren van een gesprek kan de gemeente zich een beeld van de aanvrager 

vormen, de sociale weerbaarheid inschatten en eventueel signalen van onvrijwilligheid/ 

slachtofferschap mensenhandel opvangen. In voorkomende gevallen wordt ook gewezen op het 

uitstapprogramma voor prostituees. 

Gelet op de aantallen verleende vergunningen heeft het criterium verslaving geen rol gespeeld in de 

vergunningverlening. 

De tippelzone is een veilige werkplek voor de sekswerkers en is ook vanuit oogpunt van openbare 

orde/ veiligheid goed beheersbaar. Dat is de verdienste van de sekswerkers zelf en de goede 

samenwerking tussen zorgverleners, toezichthouders en gemeente. 

 

2.3 Afgegeven vergunningen 

Voor het tippelen aan de Europalaan is een vergunning nodig. In onderstaande tabel staan de 

verleende vergunningen per jaar in de periode 2009-2016, gesplitst naar het totaal en het aandeel 

vergunninghouders uit de zorgregio Utrecht 

Tabel 1: aantallen verleende vergunningen, naar jaar, totaal en aandeel zorgregio 

jaar Totaal aantal verleende vergunningen Aandeel daarvan uit zorgregio Utrecht 

2009 140 56 

2010 122 48 

2011 104 42 

2012 91 40 

2013 92 41 

2014 83 35 

2015 69 29 

2016 64* 25* 

*peildatum 13 mei 2016, bron Volksgezondheid 

                                                           
1 De zorgregio Utrecht bestaat uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, 

Montfort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, 

Woerden en Zeist 
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Tussen 2009-2016 is er –met uitzondering van 2013- sprake geweest van een daling van het aantal 

vergunningen. In deze periode is het totaal aantal vergunningen met 54% gedaald naar 64 per 13 mei 

2016. Het aandeel vergunninghouders uit de zorgregio is gedaald met 55% naar 25 per 13 mei jl. 

De daling komt omdat er per saldo meer vergunningen niet worden verlengd dan er nieuwe 

vergunningen worden verleend. De sluiting van de raamprostitutie aan het Zandpad in 2013 heeft niet 

geleid tot een stijging van het aantal verleende vergunningen. In de praktijk is er weinig uitwisseling 

tussen de straatprostitutie en de raamprostitutie. 

 

Op een concrete peildatum kan het voorkomen dat de verhouding tussen de vergunningen uit de 

zorgregio en het totaal aantal af te geven vergunningen (1;2,5) niet klopt. Vergunningaantallen 

fluctueren; als er minder vergunningen uit de zorgregio verlengd worden, klopt de verdeelsleutel op 

dat moment niet meer. Uitgegeven vergunningen aan sekswerkers van buiten de zorgregio kunnen 

echter niet om die reden worden ingetrokken. Het doel van de verdeelsleutel, de oorspronkelijke 

doelgroep van sekswerkers niet laten verdringen door mondigere en meer zelfredzame sekswerkers 

van buiten de zorgregio, is nooit in het gedrang gekomen. Het hanteren van de verdeelsleutel heeft 

ertoe geleid dat er de afgelopen jaren vrijwel geen nieuwe sekswerkers van buiten de zorgregio op de 

tippelzone zijn gaan werken. Volksgezondheid heeft nu voor deze laatste groep een wachtlijst van 33 

personen. 
 

In de afgelopen jaren worden er gemiddeld 25 vergunningen per jaar aangevraagd. Ongeveer 2/3 

daarvan wordt meteen op een wachtlijst geplaatst omdat ze afkomstig zijn van aanvragers van buiten 

de zorgregio. Van de resterende aanvragen -gemiddeld 8-  worden gemiddeld 5 aanvragen weer 

ingetrokken of buiten behandeling gesteld, bijvoorbeeld omdat de aanvrager niet reageert op de 

oproep voor een persoonlijk gesprek. Gemiddeld worden dan 3 vergunningen verleend aan nieuwe 

sekswerkers.  

In afgelopen jaren zijn er drie vergunningaanvragen afgewezen vanwege sterke aanwijzingen van 

slachtofferschap van mensenhandel. Daarnaast zijn er drie vergunningen ingetrokken vanwege sterke 

aanwijzingen van slachtofferschap van mensenhandel van de betreffende sekswerkers. 

 

2.4 Nadere informatie sekswerkers op basis van vergunningverlening 

Op basis van de gesprekken en de gegevens die Volksgezondheid registreert is er nog nadere 

informatie over de sekswerkers beschikbaar. Onderstaand staan die voor de vergunninghouders uit de  

Zorgregio Utrecht, thans 25 personen. 

 

Tabel 2 Vergunninghouders/sekswerkers uit de zorgregio Utrecht 

aspect aantal 

verslaafd 15 

niet verslaafd 10 

woonachtig in Utrecht 19 

woonachtig in de overige gemeenten van de zorgregio 6 

aantal verschillende nationaliteiten 7 

geboren tussen 1950-1959 2 

geboren tussen 1960-1969 11 

geboren tussen 1970- 1979 7 

geboren tussen 1980-1989 4 

geboren tussen 1990- 1 (1990) 
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2.5 Gebruik van de vergunningen en bezoek aan de HAP 

Naast het aantal verleende vergunningen is ook het daadwerkelijk gebruik ervan relevant. 

Volksgezondheid heeft op de tippelzone zelf geen rol en houdt ook  geen cijfers bij over het 

daadwerkelijk gebruik van de vergunningen. Aan de vergunningen is geen gebruiksminimum 

gekoppeld. Informatie over het gebruik  is gebaseerd op waarnemingen van  De Tussenvoorziening en 

de politie als toezichthouder. Om redenen van privacy heeft De Tussenvoorziening geen inzage in het 

bestand van de gemeente van de vergunninghouders. Bij de HAP wordt niet naar de vergunning 

gevraagd.  

 

Het gebruik van de vergunningen is deels af te leiden aan het bezoek van de sekswerkers aan de HAP 

aan de Europalaan. In de jaarstukken van De Tussenvoorziening van  2011 t/m 2015 is het gebruik 

van de HAP Europalaan als volgt verantwoord: 

 

Tabel 3  bezoek sekswerkers aan HAP Europalaan 

Cijfers HAP Europalaan 2011 2012 2013 2014 2015 

Aantal diensten 364 363 363 363 363 

Gemiddeld aantal openingsuren per dienst 6 6 7 7 * 

Totaal aantal bezoeken sekswerkers HAP Europalaan 8292 7355 7257 7695 7680** 

Gemiddeld aantal bezoeken sekswerkers per dienst 23 20,3 20 21,3 21 

Unieke bezoekende sekswerkers HAP per maand 

(gemiddeld) 

86 80 68 71 65 

bron: jaarverslagen  De Tussenvoorziening 2011-2015 

*geen opgave 

** bewerking van gemiddeld aantal bezoekers per maand 

 

De Tussenvoorziening geeft aan dat nu (2016) gemiddeld 20 à 25 sekswerkers op een avond de HAP 

bezoeken. Daarbij zijn er afwijkingen naar boven en beneden. Een drukke avond voor de HAP heeft 35 

a 40 bezoeken van sekswerkers. Niet alle sekswerkers die tippelen komen altijd automatisch in de 

HAP; het merendeel maakt er echter wel gebruik van.  

In de periode 2011-2015 nam het aantal afgegeven vergunningen af met bijna 34%.  Het bezoek aan 

de HAP nam in die periode af met ruim 7%. 

Het aantal afgegeven vergunningen in verhouding tot het aantal unieke bezoekers ontwikkelt zich 

door de jaren heen ook niet in gelijke mate: 2011:83% en 2015: 94%. Dit kan duiden op een beter 

gebruik van de vergunning of meer bezoek van sekswerkers die geen vergunning hebben (in de HAP 

wordt niet naar een vergunning gevraagd). 

 

Twee avonden per week houdt een arts spreekuur in de HAP. Deze artsen (freelancers) worden door 

Victas (thans Arkin) ingehuurd. In de verantwoordingen van Victas over 2013 en 2014 zijn de volgende 

cijfers daarover opgenomen: 

 In 2013 hadden de artsen 50 verschillende sekswerkers die het spreekuur bezochten. 

 In 2014 is 155 keer gebruik  gemaakt van het spreekuur door 87 verschillende sekswerkers.  

De artsen geven aan dat er geen duidelijk vast aantal bezoekers voor hun spreekuur per avond is, 

soms 3, dan weer 0 en dan weer 7.  Als de artsen geen spreekuurgesprek hebben, zijn ze aanwezig in 

de huiskamer en geven in die setting ook advies aan de doelgroep.   

 

De politie is niet voortdurend op de tippelzone aanwezig. Maar hun inschatting is dat in totaal 30 à 40 

sekswerkers meerdere keren per week op de tippelzone werken. Daarbij wordt verschil gezien tussen 

vergunninghouders binnen en buiten de zorgregio. De indruk is dat een groep van ca. 10 

vergunninghouders van buiten de zorgregio meerdere keren per week op de tippelzone aanwezig is. 
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Omdat er een –meerjarige- wachtlijst is voor aanvragers van buiten de regio, verlengen veel 

vergunninghouders van buiten de zorgregio toch jaarlijks hun vergunning. Daarmee voorkomen zij dat 

zij op de wachtlijst komen. 

 

2.6 Nadere gegevens van de sekswerkers uit de zorgregio Utrecht 

Sinds 2014 verzorgt De Tussenvoorziening twee keer per jaar een rapportage over sekswerkers uit de 

zorgregio Utrecht. Die is gebaseerd op de gesprekken die De Tussenvoorziening voert met de 

sekswerkers die de HAP bezoeken. Die informatie is dus niet gebaseerd op het bestand van de 

vergunninghouders zoals Volksgezondheid dat bijhoudt.  

De rapportage van april 2016 bevat gegevens van 40 sekswerkers. Het is zeker dat die op dat moment 

niet allemaal (meer) in het bezit van een geldige vergunning waren, mede omdat een deel 

onregelmatig in de HAP komt of langer dan zes maanden niet is geweest. 

 

Voor de 40 sekswerkers maakt De Tussenvoorziening de volgende indeling voor hun bezoek aan de 

HAP: 

 20 sekswerkers bezoeken de HAP meerdere keren per week; 

 1 sekswerker bezoekt de HAP minimaal 1 x per maand; 

 4 sekswerkers zijn langer dan 6 maanden niet in de HAP geweest; 

 15 sekswerkers komen onregelmatig. 

 

Tabel 4 verslaving  

 Meerdere keren per week Overige  Totaal 

verslaafd 12 10 22 

Niet verslaafd 8 9 17 

onbekend  1 1 

    

Van de groep waar informatie over is gegeven is 55% verslaafd. Bij de sekswerkers die meerdere keren 

per week komen is 60% verslaafd. 

 

Tabel 5 woonsituatie  

 Meerdere keren per week Overige  Totaal 

Opname kliniek of 

blijfhuis 

 3 3 

detentie  1* 1* 

zelfstandig 9 5 14 

dakloos 1 1 2 

buitenland  2 2 

hostel 7 2 9 

begeleid wonen  3 3 

 bij vrienden/ 

kennissen 

1 1 2 

Geen vaste woonplaats 2  2 

onbekend  2 2 

*sekswerkers die in detentie zitten werken tijdelijk niet op de tippelzone en hebben een andere reguliere 

woonsituatie 

De woonsituatie van de sekswerkers uit de zorgregio die de HAP bezoeken is verschillend. Van de 

sekswerkers die meerdere keren per week komen wonen de meesten zelfstandig of in een hostel. Van 

de sekswerkers die minder frequent komen is de woonsituatie meer divers. 
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Tabel 6  Zicht op uitstap 

 Meerdere keren per week Overige  Totaal 

Geen zicht op 20 5 25 

(bijna) uitgestapt  9 9 

onbekend  6 6 

Bij de groep van frequente bezoekers van de HAP is er nu geen zicht op uitstappen uit de prostitutie. 

Bij de overige bezoekers is dat wel het geval; een deel komt echter zo onregelmatig dat het zicht op 

uitstappen niet bekend is. Bijna uitgestapt sluit niet uit dat de sekswerker niet meer op de tippelzone 

verschijnt, maar mogelijk nog wel elders werkzaam is. 

In aanvulling op de hulpverlening aan de sekswerkers zet De Tussenvoorziening meer in op sociale 

activering. Doel is om de focus te verbreden van contacten in de HAP naar activiteiten en contacten 

buiten de HAP. Uitstap uit de prostitutie is een geleidelijk proces; sociale activering is een van de 

stappen die een aanzet in deze richting is. 

 

2.7 Uitstapprogramma/brede hulp- en dienstverlening 

Volksgezondheid subsidieert De Tussenvoorziening voor het ‘Uitstapprogramma’2 voor sekswerkers 

die in Utrecht wonen en/of werken/gewerkt hebben. Het uitstapprogramma biedt een hulp- en 

dienstverlening op verschillende leefgebieden aan sekswerkers3 die niet langer in deze sector willen of 

kunnen werken.  Voor 2016 is dat €165.000 voor het realiseren van 50 trajecten (uitstap, brede hulp-

/dienstverlening). Het streven is dat jaarlijks 12 vrouwen uitstappen.   In de praktijk blijkt dat 

sekswerkers in de straatprostitutie weinig gebruik maken van het uitstapprogramma. Zij ondervinden 

bovendien meer belemmeringen bij het uitstappen. De gemiddelde leeftijd van deze groep is hoog en 

de meeste sekswerkers beschikken niet over voldoende opleiding en werkervaring in andere sectoren 

om succesvol uit te stappen naar ander werk.  

 

In de afgelopen 30 jaar is de oorspronkelijke doelgroep (heroïneverslaafde, tippelende vrouwen) meer 

divers geworden. Naast vrouwelijke sekswerkers zijn er nu ook mannelijke sekswerkers, transgenders 

en travestieten onder de vergunninghouders. Mogelijk wijst dit op verandering in en meer diversiteit 

van motieven voor het werken op De Baan. Het gebruik van heroïne heeft plaats gemaakt voor andere 

drugs, zoals cocaïne. Bekende motieven zijn bekostiging van een verslaving, aflossen van schulden, 

niet rondkomen van de inkomsten uit ander werk.  Ook het bekostigen van een 

geslachtsveranderingsoperatie (voor een groep die niet in aanmerking komt voor verzekering van deze 

kosten) of het zoeken naar bevestiging van de mannelijke of vrouwelijk identiteit zijn redenen om dit 

werk te doen. Tot slot zijn er ook sekswerkers die aangeven trots te zijn dat zij hun eigen geld 

verdienen, goed te zijn in dit werk en er voldoening uit te halen.  

 

 

 

 

 

                                                           
2  Uitstappen uit de prostitutie betekent in veel gevallen een levensverandering. Bovendien is er veelal sprake van 

meervoudige, complexe problematiek op verschillende leefgebieden. Woonplaats en sociaal netwerk hangen vaak 

samen met het werken als prostituee. Ook spelen bijvoorbeeld schulden en psychosociale problematiek veelvuldig 

een rol. 

 
3 Deze sekswerkers zijn afkomstig uit verschillende vormen van prostitutie: raamprostitutie, escort, clubs, 

straatprostitutie etc. 
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2.8 Kosten en baten van hulpverlening op de tippelzone 

Vanuit Volksgezondheid worden er jaarlijks subsidies verleend voor ondersteuning van 

straatprostituees  (bedragen voor 2016): 

- €428.111 aan De Tussenvoorziening, voor de HAP Europalaan, 

- €35.000   aan Victas/Arkin, voor een artsenspreekuur. 

 

Voor deze subsidies geldt dat ze het aanbod van de voorzieningen waarborgen. Deze kosten zijn 

volledig toe te rekenen aan het in stand houden van de tippelzone. 

 

Het onder 2.7 beschreven uitstapprogramma is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de 

prostitutie en die in Utrecht woont of werkt/gewerkt heeft. De kosten daarvan zijn niet direct aan de 

tippelzone toe te rekenen. Daarnaast wordt er door straatprostituees nagenoeg geen gebruik van 

gemaakt. 

 

De baten van de hulpverlening op de tippelzone zijn een veilige werkomgeving met aandacht voor 

gezondheid van sekswerkers (en daarmee indirect van de klanten) en  een laagdrempelig 

hulpverleningsaanbod voor een groep die deels zorgmijdend is. 

 

Naast de kosten van Volksgezondheid zijn er ook kosten bij o.a. Veiligheid en de politie voor de 

tippelzone voor hun toezichthoudende rol. Deze worden hier niet verder in beeld gebracht. 

 

Als het college en de raad besluiten tot verplaatsen of opheffen van de tippelzone zijn daar (tijdelijk) 

extra kosten aan verbonden. Daar is binnen de begroting van Volksgezondheid geen dekking voor 

aanwezig. 

 

2.9 Inschatting van de ontwikkeling van het aantal vergunningen in de komende jaren 

De afgelopen jaren is er sprake geweest van een daling van het aantal vergunningen. Voor aflopende 

vergunningen werd geen verlenging aangevraagd en het aantal nieuw aangevraagde en verleende 

vergunningen nam af. Motieven voor het niet verlengen zijn gelegen in de persoonlijke 

omstandigheden van de vergunninghouder (woonsituatie, inkomenspositie en gezondheid). Er is geen 

nader onderzoek naar gedaan.  Of deze ontwikkeling zich de komende jaren (bij ongewijzigd beleid) 

zal blijven voortzetten is onzeker.  

De afgelopen jaren is de daling van het aantal vergunninghouders uit Utrecht en de zorgregio 

gemiddeld vier per jaar geweest. Uitgaande van de verhouding in het bestaande vergunningstelsel en 

uitgaande van voortzetting van de daling uit de afgelopen jaren, ontstaat het volgende beeld: 

 

Tabel 7 mogelijke ontwikkeling aantal vergunningen  in de komende jaren 

Jaar Totaal aantal vergunningen Aandeel daarvan zorgregio Utrecht 

2015 69 29 

2016 64* 25* 

2017 53** 21** 

2018 43** 17** 

2019 33** 13** 

2020 23** 9** 

*per 13 mei 2016 

** schatting, uitgaande van gemiddelde daling in afgelopen jaren en vastgelegde verhoudingen in huidige 

vergunningstelsel 
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Er is de afgelopen jaren binnen de gemeente wel over nagedacht, maar er is nooit een besluit 

genomen wat een minimum aantal vergunninghouders uit de zorgregio is voor de instandhouding van 

de tippelzone. Bij een verdere daling van het aantal vergunningen wordt die vraag wel steeds actueler. 

 

3. Tippelzones in Nederland: ontwikkelingen en lessen 

 

3.1 Overzicht tippelzones 

Tippelzones zijn in Nederland in totaal in negen gemeenten geopend en later deels ook weer gesloten.  

De eerste tippelzones dateren van het begin van de jaren tachtig. Utrecht was na Den Haag (1983) en 

Rotterdam (1984) de derde gemeente in Nederland met een tippelzone. Nu is de Utrechtse tippelzone  

de langst bestaande in het land. 

In de periode 2000-2003 waren alle negen aangewezen tippelzones in bedrijf.  

Vanaf 2003 zijn gemeenten hun tippelzones gaan sluiten. Momenteel zijn er nog vier tippelzones 

geopend.  Tabel 8 geeft een overzicht van de tippelzones in Nederland. 

 

Tabel 8 Overzicht tippelzones in Nederland 

gemeente jaar van opening jaar van sluiting reden sluiting  

Amsterdam 1996 2003 Onbeheersbaarheid i.v.m. grote toename aantal 

illegale prostituees, m.n. uit Oost-Europa 

Rotterdam 1984 2005 stoppen van criminaliteit en overlast, 

straatprostitutie niet langer faciliteren en vrouwen 

actief uit de prostitutie halen 

Den Haag 1983 2006 toename agressie tussen bezoekers en 

prostituees onderling, toename illegale vrouwen 

uit Oost- Europa, mensonwaardige 

omstandigheden 

Utrecht 1986     

Eindhoven 2003 2011 Evaluatie van de tippelzone en de analyse dat 

straatprostitutie berust op een elkaar in stand 

houdend netwerk van fatale 

afhankelijkheidsrelaties 

Groningen 1998    

Arnhem 1996    

Nijmegen 2000    

Heerlen 2000 2012 Sterke terugloop van het aantal sekswerkers dat 

gebruikt maakte van de tippelzone. 

 

 

3.2  Tippelzones die open zijn 

Groningen hanteert geen vergunningenstelsel. Bij de gemeente zijn 88 sekswerkers bekend; ca. 50 

sekswerkers tippelen regelmatig. Er zijn geen beperkende maatregelen om nieuwe instroom te 

voorkomen. De gemeente heeft in 2015 de hulpverlenende instanties uitgenodigd plannen in te dienen 

die de tippelzone op termijn voor de huidige groep sekswerkers overbodig maakt, maar ook om te 

voorkomen dat in de toekomst nieuwe sekswerkers zich genoodzaakt zien tot straatprostitutie over te 

gaan. Naar verwachting wordt voor de zomer een besluit genomen over de toekomst van de 

tippelzone. 
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Arnhem heeft nu 16 vergunningen voor sekswerkers afgegeven; 13 daarvan worden er regelmatig 

gebruikt. Nieuwe vergunningen worden niet meer afgegeven. Een vastgestelde ondergrens voor het in 

stand houden van de tippelzone is er niet. Gelet op de aantallen wil Arnhem een plan per persoon 

gaan maken. 

 

Nijmegen heeft sinds 2007 een registratiesysteem en alleen geregistreerde sekswerkers mogen op de 

tippelzone werken. Er zijn bij aanvang 42 vrouwen geregistreerd. Momenteel maken er nog 22 

vrouwen actief gebruik van deze voorziening.  Nijmegen heeft net als Arnhem ook als beleid dat 

nieuwe sekswerkers niet meer worden toegelaten. Naast een actief uitstapbeleid zijn de inspanningen 

met name gericht op verbetering van de leefomstandigheden. 

 

3.3 Tippelzones die gesloten zijn 

In de steden die de tippelzone weer hebben gesloten wogen de openbare orde en veiligheid zwaar bij 

de besluiten tot sluiting. Teveel prostituees tegelijk aan het werk, de toename van (onderling) geweld 

op de zone, mensenhandel en tippelen buiten de zone vormden veelal de aanleiding tot sluiting.  

Rotterdam en Eindhoven noemen echter expliciet ook andere overwegingen: 

 Rotterdam wilde niet langer straatprostitutie faciliteren van zieke en verslaafde vrouwen en 

hen hier zo nodig actief uit halen met als doel de kwaliteit van hun leven te verbeteren. 

 Eindhoven heeft een nadere analyse gemaakt die leidde tot het inzicht dat straatprostitutie 

berust op een netwerk van fatale afhankelijkheidsrelaties, waar straatprostituees, 

dealers/pooiers, prostituanten/klanten en buurtbewoners onderdeel van uitmaken. 

Economisch gewin houdt het netwerk in stand. Omdat er geen alternatief voor een tippelzone 

als instrument voor straatprostitutie werd gezien, is besloten de tippelzone te sluiten. 

 

In alle steden is er een periode tussen het besluit tot sluiting en de daadwerkelijke sluiting van de 

tippelzone. Die periode varieert van bijna een jaar tot drie jaar. In die periode is door 

beheersmaatregelen als openingstijden en aantallen vergunningen (geen nieuwe vergunningen en 

desgevraagd bestaande verlengen) voorgesorteerd op de sluiting. Daarnaast hebben de steden in 

aanloop naar sluiting een intensief zorgaanbod voor de sekswerkers ontwikkeld of uitgebreid. 

Elementen daarvan zijn verslavingszorg, psychische zorg, psychosociale hulpverlening en algemene 

dienstverlening als schuldsanering en woonbegeleiding. Voor een deel van de sekswerkers heeft dat 

geleid tot een leven buiten de prostitutie. Het voornemen tot sluiting heeft ertoe geleid dat het aantal 

sekswerkers dat een aanbod voor een uitstaptraject heeft aanvaard is toegenomen. Een aantal 

sekswerkers is verhuisd naar een andere tippelzone. Van een kleine groep is niet duidelijk wat van hen 

is geworden. 

De steden waar de tippelzone is gesloten hebben geen voortzetting van straatprostitutie elders in de 

stad waargenomen. Waar verspreid over de stad nog incidenteel werd getippeld, leverde strikt 

optreden van de politie, in het bijzonder direct na sluiting van tippelzones, resultaat op. 

 

Als kanttekening bij het bovenstaande geldt dat de sluiting van de tippelzones in de andere G4 steden 

al langer geleden is (2003,2005 en 2006). Het zorgaanbod was destijds minder ver ontwikkeld. 

Vanaf 2006 werd het zorgaanbod ontwikkeld en gefinancierd door de middelen die door het Rijk en de 

G4 werden ingezet voor het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang. Dit plan richtte zich op het 

onder dak en in zorg brengen van dak- en thuislozen en sociaal kwetsbare groepen met aandacht 

voor herstel, preventie en o.a. dagbesteding. In deze periode zijn dak- en thuislozen, waaronder ook 

verslaafde sekswerkers, gehuisvest in hostels en in zorg gebracht. De maatregelen die toen getroffen 

zijn hebben bijgedragen aan een verbeterde leefsituatie van deze sekswerkers. Ook 

uitstapprogramma’s bestonden nog niet. 
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4. Perspectief van Volksgezondheid en ketenpartners 

 

4.1 Gemeentelijk volksgezondheidbeleid en inzet Volksgezondheid tot nu toe 

Utrecht profileert zich nadrukkelijk als stad van Healthy Urban Living. Als uitwerking van het 

Collegeakkoord beschrijft de nota ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’ het volksgezondheidsbeleid 

voor de periode 2015-2018. Een van de uitgangspunten is dat iedereen een menswaardig bestaan kan 

leiden. Bij de uitwerking daarvan in de hoofdlijn ‘Gezonde Stad’, onderdeel ‘menselijke waardigheid en 

vangnet’ benadrukt het college dat het beleid dat alle inwoners een basis kunnen creëren om een 

menswaardig bestaan te kunnen leiden. Er is expliciet aandacht voor specifieke groepen die meer 

gezondheidsrisico’s lopen; sekswerkers vallen daar ook onder. Het bestaande aanbod van 

artsenspreekuren, de HAP en het uitstapprogramma bieden ondersteuning aan deze groep.  

De tippelzone is staand beleid voor Volksgezondheid.  Binnen de ambitie van Healthy Urban Living 

past het om te herijken op welke manier de doelgroep van (verslaafde) sekswerkers het beste bereikt 

kan worden. Dat geeft mede richting aan de keuze voor de toekomst van de tippelzone. 

 

4.2 Input van de ketenpartners 

Voor de verkenning van mogelijke scenario’s is gesproken met de medewerkers van De 

Tussenvoorziening, enkele huisartsen die spreekuur houden op De Baan en de wijkagenten die 

toezicht houden en handhaven op de tippelzone.  

 

Politie, De Tussenvoorziening en de artsen zijn tevreden over de gang van zaken op de tippelzone. 

Deze  is veilig, de sekswerkers maken gebruik van de voorzieningen en zijn goed in beeld bij alle 

hulpverleningsinstanties en andere ketenpartners. Gedwongen prostitutie of mensenhandel komt niet 

vaak voor, mede door het verscherpte toezicht. Omdat er sociale controle is -deels uit 

concurrentieoverwegingen- en omdat de politie de sekswerkers goed kent komt illegaal tippelen 

nagenoeg ook niet voor. Sekswerkers uit de zorgregio die illegaal tippelen worden er op gewezen dat 

zij een vergunning kunnen aanvragen.  De ketenpartners kennen elkaar goed en weten elkaar indien 

nodig makkelijk te vinden.  

 

Alle ketenpartners zien dat het in de loop der jaren minder druk is geworden en dat de 

oorspronkelijke doelgroep meer divers is geworden. Dat heeft nog niet geleid tot een gezamenlijke 

visie  op de gevolgen van de terugloop van het aantal vergunningen voor de toekomst van de 

tippelzone. 

 

Er is begrip bij de geïnterviewde ketenpartners dat met de transformatie van de Merwedekanaalzone 

de tippelzone niet aan de Europalaan gehandhaafd kan blijven. De ketenpartners hebben dan een 

voorkeur voor verhuizing naar een andere, goed gelegen en sociaal veilige, locatie. 

 

Sluiting van de tippelzone en een andere manier van zorg verlenen aan de sekswerkers wordt door de 

geïnterviewde ketenpartners vooralsnog als een verslechtering gezien van wat tot op heden is 

opgebouwd. Overwegingen die daarbij genoemd worden zijn: 

 Tippelen is voor een deel van de doelgroep onderdeel geworden van hun dagelijks leven, dat 

ban je niet uit. 

 Prostitutie is een vak en wordt door een deel van de vrouwen zo ook gezien. 

 Er is al veel zorg voor de sekswerkers; mogelijkheden om te intensiveren (groter of ander 

aanbod) zijn er vermoedelijk niet. Daarnaast zijn er altijd zorgmijders. 

 Het is voor de doelgroep praktisch onmogelijk om op legale wijze een redelijk inkomen 

buiten sekswerk op de tippelzone te genereren. De doelgroep kan niet terecht in de 

raamprostitutie. 
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 Mogelijkheden en resultaten van uitstapprogramma’s zijn voor deze groep zeer klein en de 

kans op terugkomst in de prostitutie is groot. 

 Sommige sekswerkers behalen ook een deel van hun eigenwaarde uit het werken op de 

tippelzone en de contacten in de HAP; ze verdienen zelf hun geld in een omgeving waar zij 

zich gerespecteerd voelen. 

 De kans op tippelen elders in de stad is reëel; dat betekent kans op overlast en onveiligere 

situaties voor de sekswerkers. Hierdoor zal er bij de ketenpartners een intensief programma 

moeten komen omdat er meer verspreiding door de stad komt. 

 Als de groep minder in beeld is, kan dat leiden tot risicovoller gedrag van de sekswerkers en 

daarmee een groter risico voor hun gezondheid en de volksgezondheid. 

 Er is enige scepsis ten aanzien van de positieve ervaringen in andere steden met sluiting. 

Gemeentebesturen rechtvaardigen hun besluit en er is minder aandacht voor de negatieve 

effecten in eigen stad (illegaliteit) of in andere steden (waterbedeffect). 

 

Bij alle partners in de keten is zeker de bereidheid om verder met elkaar te verkennen welke 

aanpassingen aan de huidige samenwerking nodig zijn op basis van een te kiezen scenario voor de 

toekomst van de tippelzone. 

 

5. Ervaringen, ideeën en wensen van de sekswerkers 

Ervaringen, wensen en ideeën van de sekswerkers zelf zijn ook van belang in de discussie over de 

toekomst van de tippelzone. De Tussenvoorziening heeft het initiatief genomen daar nader onderzoek 

naar te doen. Dit onderzoek,4 uitgevoerd onder 15 vrouwen die nu op de Europalaan werken, had als 

onderzoeksvraag: “Wat is het belang van de tippelzone voor en volgens de vrouwen?”.  De 

belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn (citaat): 

‘De vrouwen hebben duidelijke redenen om op de Europalaan te werken. Zij kunnen helder 

omschrijven waarom werken op de tippelzone voor hun werkt en waarom zij werken op de tippelzone 

verkiezen boven werken in een andere vorm van prostitutie, een reguliere baan of een (aanvullende) 

uitkering. Geld, flexibiliteit, veiligheid, privacy, werkomstandigheden en sociale contacten spelen 

hierbij een rol. Sommige vrouwen hebben geen alternatief en lichten dit ook toe. De tippelzone is 

belangrijk voor de vrouwen. De vrouwen zijn allemaal bang voor sluiting.  

 

De vrouwen vinden dat een tippelzone niet thuishoort in een woonwijk. Ze begrijpen dat de tippelzone 

verplaatst moet worden als er woningen komen in de directe omgeving van de Europalaan. Ze stellen 

weinig eisen. Voor de vrouwen is het vooral belangrijk dat de tippelzone verplaatst wordt en dat de 

nieuwe tippelzone opent voor de oude gesloten wordt. De inrichting van de tippelzone met betrekking 

tot de huiskamer, artsen en de samenwerking met de politie moet precies blijven zoals het is. De 

vrouwen zouden voor de veiligheid graag willen dat de afwerkplek dichterbij zou zijn.  

 

De vrouwen zullen zelf op zoek gaan naar een alternatief als de tippelzone gesloten wordt. Vier 

vrouwen noemen achter het raam werken een optie. Negen vrouwen zullen illegaal in de prostitutie 

gaan werken. Voor de meeste vrouwen kleven er nadelen aan de genoemde alternatieven. Zij zijn bang 

dat zij minder geld overhouden en meer risico lopen. Weinig vrouwen denken dat de gemeente of 

hulpverlening hen kan helpen met een alternatief. Een paar vrouwen willen nadenken over een werk- 

of studietraject, maar zullen hiernaast blijven werken in de prostitutie’. 

 

 

                                                           
4 Minke Dijkstra, Stichting De Tussenvoorziening: Toekomst voor de tippelzone. In gesprek met de vrouwen van de 

Europalaan. Juni 2016 
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6. Scenario’s voor de toekomst van de tippelzone vanuit Volksgezondheid 

 

6.1 Overwegingen vooraf 

Voor de toekomst van de tippelzone zijn er in principe drie scenario’s mogelijk: voortzetten ter 

plaatse, verplaatsen en opheffen via afbouw.. Deze scenario’s zullen hierna nader uitgewerkt worden.  

Voor alle scenario’s spelen echter overwegingen die mogelijk van invloed zijn op de te maken keuzes 

vanuit Volksgezondheid of straks door het college: 

- De tippelzone is geen doel op zich maar een middel om uitvoering te geven aan beleid. Sinds 

1986 zijn er veel relevante ontwikkelingen geweest: de oorspronkelijke doelgroep (verslaafde 

illegaal tippelende vrouwen) is veranderd qua omvang, samenstelling en problematiek, het 

zorgaanbod is vergroot o.a. door de komst van de hostels en de zorgketen is gesloten; 

partners werken al geruime tijd goed samen. Mogelijk zijn er nu andere mogelijkheden om 

zorg aan sekswerkers te bieden. 

- Deelname aan het uitstapprogramma’s is op basis van vrijwilligheid. Met het in stand houden 

van de tippelzone is er voor velen geen echte prikkel om daar aan deel te nemen. Perspectief 

op eindigheid van de tippelzone is dat wellicht wel. Ervaringen in andere steden wijzen daar 

op. 

- Er is sprake van een zeer langdurige subsidierelatie tussen de gemeente en de zorgaanbieders 

op de tippelzone. Gemeente en zorgaanbieders kunnen echter meer inzetten op innovatie van 

de zorg.  

- De ontwikkeling van het aantal vergunningen in de afgelopen jaren maakt het gewenst na te 

denken over de toekomst van de tippelzone en de wijze waarop zorg kan worden geboden aan 

de sekswerkers. 

- Als gekozen wordt voor het scenario van verplaatsen zijn daar beduidende kosten mee 

gemoeid. Dat laat onverlet dat ook na verplaatsing sprake kan zijn van een verdere daling van 

het aantal vergunningen. Mocht dan alsnog tot sluiting worden besloten, dan heeft de 

investering van de verplaatsing slechts een beperkte tijd rendement gehad. 

- Bij nagenoeg elke gemeente die een besluit neemt tot  sluiting van de tippelzone reageren de 

sekswerkers en de zorgaanbieders afwijzend. Dat staat Utrecht bij een besluit tot sluiting 

mogelijk ook te wachten. 

 

6.2 Scenario Voortzetten ter plaatse 

Op de huidige locatie functioneert de tippelzone vanuit het perspectief van volksgezondheid nog naar 

tevredenheid. De sekswerkers zijn tevreden over de locatie en voorzieningen, er is sociale controle en 

ze voelen zich er veilig. Los van de onder 6.1 genoemde overwegingen is er geen directe noodzaak tot 

aanpassing van de tippelzone. 

Bij voortzetting ter plaatse gaat het om de wenselijkheid en mogelijkheid de tippelzone in te passen in 

de transformatie van deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone. Het college heeft op 22 maart jl. de 

Ruimtelijke Strategie 2016 vastgesteld waarin prioriteit wordt gegeven aan de realisatie van een 

hoogwaardig gemengd stedelijk gebied, met hogere dichtheden. Marktpartijen willen daar in 

investeren, maar niet zolang de tippelzone daar gevestigd is. Als ook de gemeenteraad in het najaar 

instemt met de Ruimtelijke Strategie 2016 ligt voorzetting ter plaatse (inpassing) niet voor de hand. 

Dit scenario is dan ook niet verder onderzocht. 

 

6.3 Scenario Verplaatsen 

Voor het scenario Verplaatsen gelden ook de overwegingen onder 6.1. Daarnaast zijn voor 

Volksgezondheid twee punten van belang: 

- Is de beoogde toekomstige locatie een reëel alternatief? 

- Is de locatie zo in te richten dat er een goede en veilige werkomgeving voor de sekswerkers 

met de bijbehorende voorzieningen gerealiseerd kan worden? 
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Een locatie voor de tippelzone moet aan een aantal voorwaarden voldoen zoals: 

- ruimtelijke inpasbaarheid (kleine woningdichtheid of industrie); 

- bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer; 

- ontsluiting; 

- eigendomsverhoudingen en planologische mogelijkheden; 

- betaalbaarheid (kosten). 

 

Daarmee is het aantal alternatieve locaties voor een tippelzone beperkt. Voor Volksgezondheid weegt 

zwaar of op de te kiezen locatie de benodigde voorzieningen gerealiseerd kunnen worden en dat er 

sprake is van een goede en veilige werkomgeving voor de sekswerkers. 

 

6.4 Scenario Opheffen via afbouw 

Vanuit zorgperspectief zijn de volgende constateringen van belang:  

 De doelgroep kenmerkt zich door een relatief hoog percentage met verslavingsproblematiek.  

 Daarnaast kampt een relatief hoog percentage met psychische/psychiatrische problematiek. 

 Eveneens komen problemen of vraagstukken op het gebied van financiën, huisvesting, sociaal 

functioneren, werk/dagbesteding, zingeving en juridische zaken vaak voor.   

 

Het merendeel van de doelgroep is in zorg voor verslaving of psychische/psychiatrische problematiek, 

bijvoorbeeld via hostels, begeleid wonen, GGZ en verslavingszorg.  

 

Zoals ook door de ketenpartners en de sekswerkers is aangegeven heeft opheffing van de tippelzone 

en de bijbehorende HAP-voorziening  voor de doelgroep tot gevolg dat een aantal van hen:  

 de enige mogelijkheid verliest om op legale manier aan (voldoende) inkomsten te komen;  

 de mogelijkheid verliest om dit werk in een gecontroleerde omgeving uit te voeren, waar  

aandacht is voor gezondheidsrisico’s en specifieke medische hulpverlening;  

 niet langer de Huiskamer kan bezoeken, die ook een belangrijke sociale functie vervult; 

 toegang tot laagdrempelige hulp verliest waar zij terecht kunnen met eenvoudige vragen op 

verschillende leefgebieden en indien nodig doorverwezen worden naar uitgebreidere hulp op 

deze leefgebieden (signalerende functie). 

 

Het scenario Opheffen via afbouw is voor Volksgezondheid een optie als er mogelijkheden zijn om de 

zorg aan sekswerkers op een andere manier in voldoende mate te borgen als opheffing gefaseerd kan 

plaatsvinden. Daarbij gaat het in eerste instantie om de vergunninghouders uit de zorgregio, thans 25 

personen. Dit is een andere groep dan waar de tippelzone in 1986 voor is opgericht. Daarnaast is het 

van belang om ook aandacht te besteden aan het voorkomen van sociaal isolement door verlies van de 

Huiskamer. Een traject op maat, bijvoorbeeld via extra inzet op het bestaande uitstapprogramma met 

aandacht voor de specifieke vragen en problemen van deze doelgroep behoort tot de mogelijkheden. 

Een persoonlijk begeleider waarmee een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd, is van cruciaal belang. 

Voorwaarde voor deze aanpak is de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen. Innovatief en 

onorthodox zijn sleutelbegrippen daarbij. 

 

Mocht besloten worden de tippelzone op te heffen dan hoeft dat besluit niet direct uitgevoerd te 

worden. Er is nog ca. drie jaar nodig voor de planvorming, planologische procedures en realisatie. In 

de periode tussen 2016 en medio 2019 kan samen met de zorgaanbieders en sekswerkers verkend 

worden welk zorgaanbod het beste geboden kan worden.  
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6.5 Aandachtspunten op de verschillende leefgebieden bij opheffen 

Zoals hierboven beschreven vraagt een aantal punten bij de keuze voor het scenario Opheffen via 

afbouw dan om een nadere uitwerking, waarbij  innovatief en onorthodox dus sleutelbegrippen 

moeten zijn. De ideeën en wensen van de sekswerkers zelf zoals weergegeven in het recente 

onderzoek van De Tussenvoorziening moeten hier ook bij betrokken worden. 

 

Zorg - algemeen 

Een groot deel van de doelgroep uit Utrecht en de zorgregio is in zorg (hostel, begeleid wonen, 

Altrecht etc.) Om er zeker van te zijn dat zij na sluiting niet uit beeld van de zorg verdwijnen, kan voor 

sekswerkers uit Utrecht en de zorgregio mét hun toestemming en inspraak een traject op  maat 

worden opgesteld. Omdat het een groep van ongeveer 25 personen betreft, is dit een haalbare aanpak, 

mits hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.  

 

Zorg – verslavingsproblematiek 

Meer dan de helft van de doelgroep uit Utrecht en de zorgregio is chronisch verslaafd. Een stabiele 

woonsituatie en stabiel middelengebruik lijkt voor hen het hoogst haalbare. De mogelijkheid van 

opname van de verslaafde sekswerkers in het programma van de heroïnekliniek (Victas) is al eerder 

onderzocht en biedt geen oplossing; heroïne heeft plaats gemaakt voor andere drugs.  

 

Huisvesting 

De meeste sekswerkers hebben een dak boven hun hoofd. De vraag is in hoeverre zij afhankelijk zijn 

van de inkomsten die zij in de straatprostitutie verdienen om hun woning te betalen. De nachtopvang 

is voor sekswerkers een risico: de kans is reëel dat zij bij gebrek aan andere inkomsten terugvallen op 

prostitutie om aan geld of aan maaltijden, een overnachting of bescherming te komen.  

 

Werk en Inkomen 

De ervaring in Utrecht maar ook in andere steden leert dat uitstap naar ander werk voor deze 

doelgroep (straatprostitutie) nog moeilijker is dan voor sekswerkers in andere vormen van prostitutie. 

Uit landelijk onderzoek5 komt naar voren dat sekswerkers in de verschillende vormen van prostitutie 

vaak stoppen en weer beginnen; financiële motieven spelen daarbij een belangrijke rol. De doelgroep 

straatprostitué(e)s is niet betrokken in dit onderzoek. Een relatief hoge leeftijd en gebrek aan 

opleiding/werkervaring zijn belemmerende factoren die voor werkzoekenden zonder 

prostitutieverleden al zwaar tellen; voor werkzoekenden met een prostitutieverleden en relatief vaak 

voorkomende problematiek op meerdere leefgebieden is het vinden van ander (betaald) werk vrijwel 

onmogelijk. Dit vraagt om een intensivering van de samenwerking met Werk & Inkomen. 

  

6.6 Opheffing van de tippelzone in regionaal en landelijk perspectief: 

Een besluit tot het opheffen van de tippelzone heeft gevolgen voor drie groepen sekswerkers 

 sekswerkers uit Utrecht; 

 sekswerkers uit de omliggende gemeenten (zorgregio); 

 sekswerkers van buiten de zorgregio.  

 

Sekswerkers uit Utrecht 

Sekswerkers uit Utrecht kunnen binnen de bestaande wet- en regelgeving volledig gebruik maken van 

de bestaande hulp- en dienstverlening in  Utrecht en van de gemeente Utrecht. De lijnen waarlangs 

maatwerk geregeld moet worden, zijn voor deze groep het kortst en ‘in eigen hand’.  

  

                                                           
5
Bleeker, Y. , Heuts, L. e.a.  Sekswerkers aan het woord. De sociale positie van sekswerkers in Nederland in 

2014. Regioplan beleidsonderzoek,  Amsterdam, 2014 
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Sekswerkers uit de zorgregio Utrecht 

Sekswerkers uit de zorgregio Utrecht kunnen weliswaar begeleid worden door Utrechtse uitstap-

professionals, maar zijn voor een groot deel afhankelijk van de voorzieningen in de gemeente waar zij 

wonen. Deze gemeenten zullen in een vroeg stadium geïnformeerd moeten worden over het 

voornemen tot sluiting van de tippelzone en de overdracht naar de gemeentelijke – en andere 

voorzieningen moet geregeld worden. Tot 2018 kunnen deze regiogemeenten nog gebruik maken van 

de expertise van Stichting de Tussenvoorziening op het gebied van uitstap via de RUPS II-subsidie 

(Rijksregeling Uitstapprogramma Prostituees6).  

 

Sekswerkers van buiten de zorgregio Utrecht 

Voor deze groep geldt dat er warme overdracht plaats moet vinden naar uitstapprogramma’s/ hulp- 

en dienstverlening in de eigen woonplaats of regio. Deze groep kan geen gebruik maken van Utrechtse 

voorzieningen; zodra zij in Utrecht niet meer legaal kunnen werken vervalt de reden ook om hier te 

verblijven.  

 

6.7 Overige aandachtspunten bij opheffen 

Vergunningverlening 

Een aanpassing van de regels rond de vergunningverlening in de zin dat alleen bestaande 

vergunningen worden verlengd borgt dat de groep in omvang niet groter wordt. 

 

Illegaal tippelen 

Bij daadwerkelijke sluiting is de kans op illegale prostitutie aanwezig. Door tijdige afstemming vanuit 

Volksgezondheid en Veiligheid met VTH en politie hierover en  te kijken hoe met signalen hiervan om 

te gaan, kan dat risico zo klein mogelijk worden gehouden.  

 

Behoud netwerk en ketensamenwerking 

Door de tippelzone is er ook een goed netwerk ontstaan met kennis van prostitutie, zorg, 

gezondheidsvraagstukken, veiligheid etc.  Gekeken moet worden hoe de waardevolle delen daarvan 

behouden kunnen worden na sluiting van de tippelzone. Meer inzet op preventie kan een belangrijke 

aanvulling zijn op de activiteiten bij een afbouwscenario. 

 

Bereik doelgroep 

Duidelijk moet zijn dat intensivering en maatwerk van het zorgaanbod en het alert zijn op mogelijk 

illegale prostitutie het niet mogelijk is iedereen te bereiken en gelijke of betere zorg te bieden. 

Daarnaast is zorgverlening slechts één aspect van de problematiek waarmee de doelgroep te maken 

heeft. 

 

7. Vervolg 

De doelgroep waar de tippelzone in 1986 voor is opgericht (verslaafde vrouwen) is de afgelopen jaren 

veranderd in omvang en samenstelling. Het grotere zorgaanbod met o.a. de komst van de hostels en 

de samenwerking tussen zorgaanbieders, politie en gemeente hebben bijgedragen aan een goed 

functionerende tippelzone. Het aantal vergunninghouders is de afgelopen jaren gedaald, een verdere 

daling de komende jaren ligt in de rede. Op basis van de hiervoor beschreven ontwikkelingen in de 

afgelopen jaren wil Volksgezondheid onderzoeken of zorg aan de doelgroep op een zodanige, andere 

wijze kan worden geboden dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden vanuit 

                                                           
6 Deze subsidie is beschikbaar gesteld door het ministerie van Veiligheid & Justitie met als doel een landelijk 

dekkend netwerk van uitstapprogramma’s te realiseren. Volksgezondheid heeft deze subsidie aangevraagd; 

Stichting de Tussenvoorziening, Pretty Woman en Barka voeren de activiteiten  gericht op bevordering van uitstap 

uit.  
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volksgezondheidsperspectief om het scenario ‘opheffen door afbouw’ mogelijk te maken. 

Volksgezondheid wil dat samen met de partners in de zorgketen en de sekswerkers verkennen. Zij 

worden daar o.a. via een te organiseren multiloog-tafel nadrukkelijk voor uitgenodigd. Bij een 

daadwerkelijke sluiting van de tippelzone is er voor deze groep dan een zo goed mogelijk 

zorgaanbod. 

 

 

PMB 

29 juni  2016 

 

V-def. 


