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BIJLAGE 1 – Methodologie en uitkomsten veldonderzoek  

In deze bijlage is de methodologische verantwoording opgenomen (paragraaf 1). 
Daarnaast is uiteengezet hoe de data afkomstig uit het onderzoek is verwerkt en 
heeft geleid tot de conclusies van hoofdstuk 4 (paragraaf 2). 

1. METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING 

Het onderzoek naar de feitelijke handhaving door gemeenten is breder dan het 
klassieke juridische onderzoek, waarvan de methodologie is besproken in 
hoofdstuk één. Daarom volgt hier eerst een methodologische verantwoording, 
alvorens de ruwe uitkomsten van het onderzoek naar de feitelijke handhaving 
aan bod komen. De conclusies van dit onderzoek zijn opgenomen in 
hoofdstuk 4. 

1.1 ONDERZOEKSVRAGEN 

De onderzoeksvragen voor dit deelonderzoek zijn de volgende: 
1. Hoe gebruiken verschillende gemeenten de huidige handhavings-

mogelijkheden met betrekking tot het verbod op illegale tewerkstelling 
in de praktijk? 

2. Hoe zijn eventuele verschillen tussen de gemeenten op het gebied van de 
handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling te verklaren? 

 
Onderzoeksvraag 1 is explorerend en dient om een beeld te krijgen van de 
handhaving van de Wav in verschillende gemeenten. Onderzoeksvraag 2 is de 
basis voor een analyse van de overeenkomsten en verschillen tussen de verschil-
lende onderzochte gemeenten. Vanwege de wijze van selectie van gemeenten is 
het mogelijk de conclusies over de onderzochte gemeenten uit te breiden naar 
conclusies over een grotere groep Nederlandse gemeenten.1390  

Onderzoeksvraag 1 (hoe gebruiken gemeenten hun handhavings-
bevoegdheden?) valt uiteen in twee te onderzoeken eigenschappen van de 
gemeenten (de onderzoekseigenschappen). De eerste onderzoekseigenschap is 
de beleidsmatige kant. Hierbij wordt onderzocht of de gemeente beschikt over 
specifiek beleid, gericht op het voorkomen of sanctioneren van overtredingen 
van de Wav. Het kan voorkomen dat de handhaving van de Wav onderdeel is 
van een ander beleid, bijvoorbeeld het prostitutiebeleid. Ook eventueel aan-
wezige APV-bepalingen worden in dit onderzoek tot specifiek beleid gerekend 
indien deze een uitbreiding zijn van de naar de Wav verwijzende prostitutie-
bepalingen uit de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse 

                                                        
1390

 Zie par. 1.3 van deze bijlage. 
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Gemeenten.1391 Ik onderzoek of de gemeente specifieke bepalingen heeft opge-
nomen die kunnen worden gebruikt ter sanctionering van overtredingen van de 
Wav. De tweede onderzoekseigenschap is het feitelijk handhavend optreden 
door de gemeente ten aanzien van overtredingen van de Wav. Hieronder moet 
niet alleen het sanctioneren van overtredingen worden verstaan maar ook 
preventieve maatregelen, inspecties en waarschuwingen. Het onderzoek bekijkt 
in welke gevallen de gemeente optreedt en op basis van welke bevoegdheden. 
Hiertoe heb ik de samenwerking binnen institutionele samenwerkingsverbanden, 
met de Inspectie SZW, met andere gemeenten en met andere instanties (zoals de 
(vreemdelingen)politie, SIOD, UWV, Belastingdienst etc.) onderzocht. 

Zoals gezegd dient de tweede vraag in eerste instantie als basis voor een 
verklaring van de verschillen en overeenkomsten tussen de onderzochte ge-
meenten. Deze verklaring probeer ik te vinden aan de hand van een aantal 
eigenschappen waarvan ik vermoed dat deze de aanwezigheid van specifiek 
beleid en de daadwerkelijke van handhaving van de Wav kunnen beïnvloe-
den.1392 Indien het mogelijk blijkt te zijn aan de hand van deze eigenschappen 
een verklaring te kunnen geven met betrekking tot de verschillen in de 
handhavingspraktijk worden deze verklaringen uitgebreid tot een grotere groep 
Nederlandse gemeenten.  

1.2 ONTWERP VAN HET ONDERZOEK 

Het doel van het onderzoek is na te gaan waarom een gemeente wel of niet 
specifiek beleid voert ten aanzien van illegale tewerkstelling en wanneer de 
gemeente overgaat tot daadwerkelijke handhaving van het verbod op illegale 
tewerkstelling. Dit deel van het onderzoek heeft een inductief karakter; op grond 
van de case studies (de onderzochte gemeenten) trek ik bredere conclusies ten 
aanzien van een grotere groep gemeenten. Het onderzoek omvat als hiervoor 
uiteengezet twee variabelen (aanwezigheid specifiek beleid en daadwerkelijke 
handhaving, de onderzoekseigenschappen). Om de aanwezigheid van specifiek 
beleid en het gebruik van handhavingsinstrumenten te kunnen verklaren ben ik 
als volgt te werk gegaan: ik heb een aantal gemeentelijke eigenschappen 
geselecteerd (de verklarende eigenschappen) die mogelijk de aanwezigheid van 
specifiek beleid en de daadwerkelijke handhaving van het verbod op illegale 
tewerkstelling (de twee onderzoekseigenschappen) kunnen verklaren. Door 
vervolgens gemeenten te kiezen waarbij deze verklarende eigenschappen in 

                                                        
1391

 Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten regelmatig de prostitutiebepaling met betrekking tot 

de Wav uit de modelverordening hebben overgenomen terwijl er geen prostitutie in de 

gemeente aanwezig is. Van Mourik 2006, p. 474 schrijft: ‘het landelijk beleid is erop gericht 

gemeenten actief prostitutiebeleid (in) te laten voeren, zelfs voor gemeenten waar geen 

prostitutie voorkomt.’ Vandaar dat ik pas van ‘specifiek beleid’ spreek als er uitgebreidere 

APV-bepalingen aanwezig zijn. 
1392

 Zie hiervoor uitgebreid par. 2.2 van deze bijlage. 
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verschillende combinaties voorkomen is het mogelijk te analyseren welke 
verklarende eigenschappen doorslaggevend zijn voor de aanwezigheid van 
specifiek beleid ten aanzien van illegale tewerkstelling en daadwerkelijke 
handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling. Hieronder volgen de 
verklarende eigenschappen, daarna bespreek ik de selectie van gemeenten en de 
methode van analyse.  

1.2.1. VERKLARENDE EIGENSCHAPPEN 

De volgende eigenschappen kunnen de feitelijke handhaving mogelijk 
verklaren: Inwoneraantal, typering omgeving, sectoren, aanwezigheid 
geïnstitutionaliseerd samenwerkingsverband. 
 
Inwoneraantal: het aantal ambtenaren is voor een groot deel afhankelijk van het 
aantal inwoners van de gemeente. Dit heeft gevolgen voor de opbouw van de 
gemeentelijke organisatie en de mate van specialisatie die daarbinnen mogelijk 
is. Bij grote gemeenten kan de handhavingsafdeling bestaan uit een beleidsstaf, 
een juridische staf en toezichthouders. Bij een kleine gemeente worden deze 
taken soms door dezelfde persoon uitgevoerd. Deze gemeentelijke eigenschap is 
onderverdeeld in drie categorieën: klein (< 25.000 inwoners), gemiddeld 
(25.000 – 250.000) en groot (> 250.000 inwoners). De verwachting is dat in 
gemeenten met een grotere ambtenarencapaciteit een grotere kans is op 
specifiek beleid en handhavend optreden bestaat.  
 
Typering omgeving gemeente: uit de jurisprudentie blijkt dat stedelijke gemeen-
ten oververtegenwoordigd zijn als procespartij in beroep en hoger beroep in 
procedures met betrekking tot de sluiting van bedrijven wegens illegale 
tewerkstelling. Het is redelijkerwijs te verwachten dat stedelijke gemeenten dus 
ook vaker handhavend optreden. Dit hangt deels samen met de hierna te 
bespreken aanwezige sectoren. Deze eigenschap is onderverdeeld in drie 
categorieën: landelijk, stedelijk en stedelijk/landelijk (gemeente die een stad en 
landelijke gebieden omvat). 
 
Sectoren: Uit een aantal onderzoeken en publicaties over dit onderwerp blijkt 
dat in de land- en tuinbouw-, bouw-, horeca- en schoonmaakbranche de meeste 
illegale tewerkstelling voorkomt.1393 In de jurisprudentie is de prostitutiebranche 
veruit het meest vertegenwoordigd.1394 De overige jurisprudentie heeft 
betrekking op de horeca. Dit heeft te maken met de vergunningsverplichtingen 
die in verschillende sectoren gelden. De prostitutie en horeca zijn vaker afhan-

                                                        
1393

 Zie onder andere Frouws, de Ruig en Grijpstra 2010, p. 71 en de jaarverslagen van de 

Inspectie SZW, onder andere 2012. 
1394

 37 van de 47 gepubliceerde zaken oftewel 79% (peildatum: juli 2012). 
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kelijk van (exploitatie)vergunningen dan de land- en tuinbouw, schoonmaak en 
de bouw. Aangezien de schoonmaakbranche en bouw in elke gemeente 
aanwezig zijn heb ik deze niet meegenomen in de gemeentelijke eigenschappen 
die gebruikt zijn voor de selectie van gemeenten. Voor een compleet beeld is 
wel naar de handhaving in deze branches gevraagd. Ook de horeca is in alle 
gemeenten aanwezig, maar vanwege de aanwezigheid in de jurisprudentie heb ik 
deze wel opgenomen in de gemeentelijke eigenschappen ter selectie van de 
gemeenten. Aanwezigheid in de jurisprudentie is een indicator voor 
gemeentelijke handhaving. De andere zijn prostitutie en land- en tuinbouw. De 
verwachting is dat er in gemeenten met meer vergunningsafhankelijke sectoren 
meer aandacht is voor de handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling 
aangezien het voor gemeenten in die sectoren makkelijker is om op te treden.1395 
 
Geïnstitutionaliseerde samenwerking: sommige gemeenten zijn betrokken bij 
speciale geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverbanden (de zogenaamde 
interventieteams). Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit een combinatie 
van verschillende instanties (Inspectie SZW, politie, belastingdienst, UWV, 
gemeente, SIOD etc.) die in één of meer gemeenten handhavend optreden bij 
onder andere overtreding van de Wav. Inherent aan een dergelijk samen-
werkingsverband is dat er bij de gemeente aandacht is voor de handhaving van 
het verbod op illegale tewerkstelling. De verwachting is daarom dat er in deze 
gemeenten vaker specifiek beleid en handhavend optreden voorkomt. Deze 
vorm van geïnstitutionaliseerde samenwerking wordt overigens onderscheiden 
van normale samenwerking met instanties. Deze eigenschap heeft twee 
categorieën: ja en nee. 

1.2.2. HYPOTHESE 

Uit het voorgaande volgt de volgende hypothese: in de grotere, stedelijke 
gemeenten met meer vergunningsafhankelijke sectoren en een geïnstitu-
tionaliseerd samenwerkingsverband is er vaker specifiek beleid ten aanzien van 
de Wav en wordt er tegen illegale tewerkstelling vaker handhavend opgetreden 
door de gemeente dan in kleinere, landelijke gemeenten met minder vergunning 
afhankelijke sectoren en zonder geïnstitutionaliseerd samenwerkingsverband.  

1.3 SELECTIE GEMEENTEN 

Bij de selectie van de te onderzoeken gemeenten is het van belang dat de 
verklarende eigenschappen meermalen in verschillende combinaties voorkomen. 
Er zijn verschillende manieren om deze selectie te maken. De keuze voor de 
selectiemethode is van belang om iets te kunnen zeggen over gemeentelijke 
handhaving in het algemeen. Een mogelijke methode is het opstellen van de 

                                                        
1395

 Zie hoofdstuk 4, par. 4.2. 
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gewenste combinaties van eigenschappen, waarbij alle variabelen regelmatig 
voorkomen in verschillende combinaties. Vervolgens kan per gewenste 
combinatie een lijst opgesteld worden van gemeenten die aan de eigenschappen 
voldoen en kan hieruit aselect een gemeente gekozen worden. Aan deze 
methode kleven een aantal nadelen. Het is een zeer arbeidsintensieve methode, 
waarbij van elke gemeente in Nederland de verklarende eigenschappen 
beschreven moeten worden. Belangrijker is dat vermoedelijk een groot deel van 
de Nederlandse gemeenten geen aandacht besteedt aan de handhaving van de 
Wav.1396 Het zou kunnen voorkomen dat de selectie, behalve de gemeente die 
geselecteerd zijn op de aanwezigheid van een geïnstitutionaliseerde samen-
werking,1397 volledig bestaat uit gemeenten die geen specifiek beleid ten aanzien 
van de Wav hebben noch handhavend optreden. In plaats daarvan is er voor 
gekozen de selectie te baseren op een lijst met voorgeselecteerde gemeenten. 
Deze gemeenten zitten in de voorselectie omdat ze handhavend optreden1398 of 
omdat er illegale tewerkstelling voorkomt en dit is opgespoord door een andere 
instantie.1399 Het gaat dus niet enkel om gemeenten die daadwerkelijk optreden. 
Deze selectie is niet optimaal maar, zolang men zich scherp bewust is van de 
beperkingen, wel te gebruiken om conclusies te trekken. Een bias van deze 
methodologie is dat de focus ligt op gemeenten waar het probleem zich 
voordoet. Daarbij moet wel beseft worden dat elke gemeente hiermee te maken 
kan krijgen. Uiteindelijk heeft de selectie geleid tot de volgende gemeenten: 
  

                                                        
1396

 Er zijn slechts 16 gemeenten vertegenwoordigd (waarvan inmiddels twee zijn 

samengevoegd) in de jurisprudentie met betrekking tot gemeentelijke handhaving, terwijl de 

jurisprudentie naar aanleiding van de door de minister van SZW opgelegde boetes laat zien 

dat illegale tewerkstelling wijdverbreid is. 
1397

 Alhoewel ook die gemeenten niet allemaal handhavend bleken op te treden, zie hoofdstuk 4, 

par. 4.4. 
1398

 Deze gemeenten zijn vertegenwoordigd in de jurisprudentie. 
1399

 Meestal de Inspectie SZW. Deze gemeenten zijn geselecteerd op basis van jurisprudentie 

naar aanleiding van door de minister van SZW opgelegde boetes en krantenberichten in 

landelijke en lokale kranten die zijn gevonden via de krantendatabank LexisNexis. 
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 OMVANG 

NAAR AANTAL 

INWONERS 

TYPERING 

STEDELIJK / 

LANDELIJK 

SECTOREN GEÏNSTITU-

TIONALISEERDE 

SAMENWERKING 

A Klein Landelijk Land- en 

tuinbouw 

Nee

B Klein Landelijk Prostitutie/

Land- en 

tuinbouw 

Nee

C Klein Landelijk Land- en 

tuinbouw 

Nee

D Middel Stedelijk / 

Landelijk 

Prostitutie / 

Land- en 

tuinbouw 

Nee

E Middel

 

Stedelijk Prostitutie Nee

F Middel Landelijk Land – en 

tuinbouw 

Ja

G Middel Stedelijk / 

Landelijk 

Prostitutie / 

Land- en 

tuinbouw 

Nee

H Groot Stedelijk Prostitutie Ja

I Groot Stedelijk Prostitutie / 

Horeca 

Nee

J Groot Stedelijk Prostitutie / 

Horeca 

Ja

Tabel B1.1: Overzicht eigenschappen onderzochte gemeenten. 

 
Twee van de geselecteerde gemeenten waren enkel bereid mee te doen op basis 
van anonimiteit, drie gemeenten spraken daar een voorkeur voor uit. Alle 
gemeenten konden zich vinden in de afspraak om de onderzochte gemeenten 
niet expliciet te noemen maar wel te beschrijven aan de hand van de onder-
zochte eigenschappen. 

1.4 INTERVIEWTECHNIEK 

Bij dit onderzoek was er veel informatie te vinden in documentatie (wet- en 
regelgeving, beleidsstukken, besluiten, jurisprudentie etc.). Het was zodoende 
goed mogelijk om vooraf een beeld te krijgen van het onderzoeksveld. Ik heb 
daarom gewerkt met een semigestructureerd interview. Het onderzoek richt zich 
expliciet niet enkel op de ‘juridische werkelijkheid’, ook de daadwerkelijke 
uitvoeringspraktijk is van groot belang. Daar is in het interviewprotocol 
rekening mee gehouden. De interviews zijn, behalve het eerste, niet opgenomen. 
Op basis van aantekeningen heb ik onmiddellijk na elk interview een verslag 
opgemaakt. Dit verslag is ter versterking van de interne validiteit opgestuurd 
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naar de geïnterviewde ambtenaren die de mogelijk kregen om opmerkingen te 
plaatsen. Zeven gemeenten hebben hier gebruik van gemaakt, dit leidde enkele 
malen tot verduidelijking of uitleg, de inhoud van de verslagen is niet betwist. 

1.4.1 INTERVIEWPROTOCOL 

Openingsvragen 
- Kunt u in het algemeen iets vertellen over het handhavend optreden van 

de Gemeente? 
- Wat is uw functie en hoe bent u hier terecht gekomen?  

 
Capaciteit  

Handhaving algemeen - Kunt u beschrijven hoe de afdeling waar u werkt georganiseerd is? - Is er een speciale afdeling voor beleid en een voor uitvoering? 
Handhaving Wav - Valt de handhaving van de Wav binnen een groter beleid? Zo ja, welk 
beleidsterrein is dat? 

 
Sector - In welke branches komt er in uw gemeente illegale tewerkstelling voor? 

Cijfermateriaal? - In welke branches treedt de gemeente het meeste op tegen illegale 
tewerkstelling? Waarom? 

 
Samenwerking - Op welke wijze verneemt de gemeente van overtredingen van de Wav? - Wordt er structureel samengewerkt met bepaalde instanties? Op welke 

wijze? - Is de gemeente op de hoogte van het werk van de Inspectie SZW binnen 
de gemeente? 

 
Juridisch - Welke instrumenten gebruikt de gemeente? - Hoe worden deze toegepast? - Zijn dit algemene handhavingsinstrumenten of specifiek op de Wav 

toegesneden handhavingsinstrumenten? - Cijfermateriaal handhaving Wav? Handhaving algemeen? Jaarverslag? 
 
Algemeen - Nog andere vragen/opmerkingen? 
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1.5 DATAVERWERKING EN ANALYSE 

De data afkomstig van de gespreksverslagen is verwerkt in een tabel, geordend 
naar de eigenschappen die ik wil verklaren (specifiek beleid Wav (Ja/Nee), 
handhavend optreden Wav (Ja/Nee)) en op de gemeentelijke eigenschappen die 
dit mogelijk kunnen verklaren (typering omvang (Klein, Middel, Groot), 
Stedelijk/Landelijk (Stedelijk, Landelijk, Stedelijk/Landelijk), Sectoren, 
geïnstitutionaliseerde samenwerking (Ja/Nee)). De eerste twee eigenschappen 
(onderzoekseigenschappen) zijn de eigenschappen die ik probeer te verklaren 
vanuit de geselecteerde eigenschappen (verklarende eigenschappen). Daaraan 
zijn enkele verklarende eigenschappen toegevoegd: Samenwerking 
arbeidsinspectie (Ja/Nee), Samenwerking andere gemeenten (Ja/Nee), Focus op 
mensenhandel (Ja/Nee), Focus op legale arbeidsmigratie (Ja/Nee). De inhoud 
van deze verklarende eigenschappen wordt hierna toegelicht. Daarna wordt 
verklaard waarom zij zijn toegevoegd.  
 
Samenwerking arbeidsinspectie: dit gaat om samenwerking, hetzij incidenteel 
hetzij structureel, tussen de gemeente en de arbeidsinspectie buiten een 
eventueel aanwezig geïnstitutionaliseerd samenwerkingsverband om. De 
mogelijke categorieën zijn: Ja en Nee. 
 
Samenwerking andere gemeenten: samenwerking met andere gemeenten, buiten 
geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverbanden om, op het gebied van beleid of 
handhaving. Deze eigenschap bevat ook twee categorieën: Ja en Nee. 
 
Focus op mensenhandel: bij enkele gemeenten bleek de handhaving van de Wav 
nauw verweven te zijn met de aanpak van mensenhandel, via deze eigen-
schappen kan dat worden meegenomen in de analyse. Tijdens het onderzoek 
bleek dat aandacht voor mensenhandel, in de onderzochte gemeenten, altijd 
gericht is op prostitutie. Dit is opvallend nu in 2010 slechts 50% van de 
uitbuiting plaatsvond in de seksindustrie.1400 Categorieën: Ja of Nee. 
 
Focus op legale arbeidsmigratie: bij enkele gemeenten leidde de introductie van 
mijn onderzoek en het interview vooral of uitsluitend tot informatie over 
problematiek rond legale migratie (huisvesting, parkeerproblemen, overlast 
etc.). Dit is opvallend nu in mijn uitnodiging om mee te werken aan het 
onderzoek en de uitleg voorafgaand aan de interviews helder is uitgelegd dat het 
onderzoek gaat over illegale tewerkstelling. Deze gemeenten bleken geen 
aandacht voor illegale arbeidsmigratie te hebben. Via deze eigenschap kan dat 
worden meegenomen in de analyse. Categorieën: Ja of Nee. 

                                                        
1400

 Nationaal Rapporteur mensenhandel 2010, p. 105. Recentere cijfers van de Nationaal 

Rapporteur Mensenhandel zijn niet beschikbaar. 
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De eerste twee toegevoegde verklarende eigenschappen met betrekking tot 
samenwerking zijn toegevoegd omdat er in het originele onderzoeksontwerp 
enkel gekozen kon worden voor wel of geen geïnstitutionaliseerde samen-
werking. Dit onderscheid was niet subtiel genoeg om de praktijk in de verschil-
lende gemeenten te kunnen beschrijven. De overige twee aanvulling zijn 
toegevoegd na bestudering van de gespreksverslagen omdat op basis van die 
verslagen vermoed kon worden dat deze eigenschappen een deel van de 
aanwezigheid van specifiek beleid en daadwerkelijke handhaving kunnen 
verklaren. De tabel met informatie is vervolgens op verschillende manieren 
gesorteerd waarbij is gezocht naar verschillen en overeenkomsten tussen de 
gemeenten. Ten eerste zijn de gemeenten gesorteerd in vier groepen, op basis 
van de onderzoekseigenschappen: Groep 1: Geen specifiek beleid, wel 
handhaving, groep 2: Wel specifiek beleid, wel handhaving, groep 3: geen 
specifiek beleid, niet handhaven en groep 4: wel specifiek beleid, niet 
handhaven. De gemeenten zijn verdeeld in deze groepen en vervolgens zijn de 
verschillen en overeenkomsten onderzocht. 

Hierna zijn de gemeenten gesorteerd naar de categorieën die bij de 
verklarende eigenschap horen (dus alle kleine gemeenten bij elkaar, alle 
gemeente met tuinbouw bij elkaar etc.). Ook hier zijn de verschillen en 
overeenkomsten beschreven. Op basis van de beschrijvingen van de 
verschillende groepen die op deze wijze ontstaan zijn, zijn conclusies getrokken 
over de gemeentelijke handhaving.  

Tot slot zijn de conclusies ten aanzien van de onderzochte gemeenten los-
gelaten op de niet-onderzochte gemeenten die in de jurisprudentie vertegen-
woordigd zijn. Onderzocht is of de eigenschappen die zijn toegeschreven aan 
gemeenten met specifiek beleid en feitelijke handhaving overeen komen met de 
gemeenten uit de jurisprudentie (die dus tenminste feitelijk hebben gehand-
haafd). 

2. UITKOMSTEN VELDONDERZOEK: DE HANDHAVING IN PRAKTIJK 

In deze bijlage worden de resultaten het veldonderzoek naar gemeentelijke 
handhaving stap voor stap besproken. Op deze analyse zijn de conclusies die 
zijn opgenomen in hoofdstuk vier gebaseerd. 

2.1 ANALYSE PER ONDERZOEKSEIGENSCHAP 

Het eerste deel van de analyse bestaat uit het beschrijven van de gemeenten ge-
groepeerd naar de onderzoekseigenschappen (specifiek beleid en handhavend 
optreden).  
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Specifiek beleid: De groep gemeenten met specifiek beleid ter bestrijding van 
illegale tewerkstelling bestaat uit vier gemeenten (E, H, I, J) en is een zeer 
homogene groep. Deze gemeenten hebben een gemiddeld tot hoog 
inwonersaantal. Daarnaast is in al deze gemeenten prostitutie aanwezig. Het 
specifieke Wav-beleid maakt bij de meeste gemeenten deel uit van het beleid ter 
voorkoming en bestrijding van mensenhandel. De groep gemeenten zonder 
specifiek beleid ter bestrijding van illegale tewerkstelling (A, B, C, D, F, G) is 
meer divers. Dit zijn landelijke gemeenten, waarvan sommigen met een 
stedelijke kern, met een laag tot gemiddeld inwonersaantal. In sommigen van 
deze gemeenten is prostitutie aanwezig, maar altijd op kleine schaal. Geen van 
deze gemeenten heeft aandacht voor de bestrijding van mensenhandel en de 
gemeenten zonder prostitutie focussen volledig op problemen met legale 
arbeidsmigratie. Eén van deze gemeenten maakt overigens wel deel uit van een 
geïnstitutionaliseerd samenwerkingsverband.1401  
 
Handhavend optreden: De gemene deler van de gemeenten die handhavend 
optreden (B, D, E, G, H, I, J) is dat bij allen prostitutie plaatsvindt binnen de 
gemeentegrenzen. Dit is de enige overeenkomst, het is een diverse groep 
gemeenten. Er zitten kleine, gemiddelde en grote gemeente bij die zowel 
landelijk als stedelijk van karakter zijn. Ook bij de overige eigenschappen is 
geen verband te vinden.  

De gemeenten (A, C, F), die niet handhavend optreden ten aanzien van 
overtredingen van de Wav, zijn landelijke gemeente van kleine of gemiddelde 
omvang. Deze gemeenten leggen de nadruk op de handhaving ten aanzien van 
problemen met legale arbeidsmigratie. De onderzochte gemeenten die niet 
handhavend optreden hebben ook geen specifiek beleid ten aanzien van de Wav. 
Theoretisch gezien kunnen er gemeenten zijn die wel specifiek beleid hebben en 
niet handhavend optreden, maar dit is uiteraard niet erg waarschijnlijk.1402 Het 
gebrek aan handhavend optreden wordt overigens niet veroorzaakt doordat er 
binnen de gemeenten geen illegale tewerkstelling plaatsvindt, in alle onder-
zochte gemeente zijn door de minister van SZW bestuurlijke boetes opgelegd 
wegens overtreding van de Wav.1403 Een van deze gemeenten maakt zelfs deel 
uit van een geïnstitutionaliseerd samenwerkingsverband. De deelname van deze 
gemeente in dit samenwerkingsverband bestaat echter voornamelijk op papier, 
daadwerkelijke controle of handhaving is niet aan de orde.1404  

                                                        
1401

 Deze gemeente treedt overigens ook niet handhavend op (zie onder Handhavend optreden). 
1402

 De selectiemethode sluit deze gemeenten niet uit. 
1403

 Dit is af te leiden uit de boetejurisprudentie. 
1404

 De gemeente liet tijdens het interview weten voornemens te zijn dit vanaf 2012 wel te gaan 

doen. Aanwijzingen dat dit ook is gebeurd heb ik niet gevonden. 
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2.2 ANALYSE COMBINATIE ONDERZOEKSEIGENSCHAPPEN 

De gemeenten kunnen tevens worden onderverdeeld op basis van een 
combinatie van de beide onderzoekseigenschappen. Er zijn dan vier groepen te 
onderscheiden:  
Groep 1: geen specifiek Wav-beleid aanwezig, maar wel handhavend optreden. 
Groep 2: wel specifiek Wav-beleid aanwezig en daarnaast handhavend optreden. 
Groep 3: geen specifiek Wav-beleid aanwezig en geen handhavend optreden. 
Groep 4: wel specifiek Wav-beleid aanwezig, maar geen handhavend optreden. 
 

HANDHAVEN / BELEID WEL SPECIFIEK 

BELEID 

GEEN SPECIFIEK 

BELEID 

Wel handhavend optreden J,E, I en H B, G en D

Geen handhavend 

optreden 

- C, A en F

Tabel B1.2: Overzicht verschillende gemeenten gerangschikt naar de combinatie specifiek beleid en 

handhavend optreden. 

 
Groep 1: geen specifiek Wav-beleid aanwezig maar wel handhavend optreden 
(drie gemeenten). Deze groep bestaat uit 3 gemeenten (B, D en G). B is een 
landelijke gemeente, D en G bestaan uit een stad plus omringende landelijke 
gebieden. Alle drie de gemeenten kennen een combinatie van tuinbouw en 
kleinschalige prostitutie. Geen van de gemeenten werkt samen in institutionele 
samenwerkingsverbanden of met de Inspectie SZW, alleen B werkt bij hand-
having van het prostitutiebeleid samen met omringende gemeente. Bij de 
gemeenten D en G ligt de focus voornamelijk op de handhaving van problemen 
die samenhangen met legale arbeidsmigratie. In D heeft de illegale tewerk-
stelling van vreemdelingen meegewogen in een BIBOB advies. In alle drie de 
gemeenten is de inspectie van seksinrichtingen een taak voor de politie. De 
gemeente treedt op op basis van politie-informatie. In D heeft dit tot nu toe 
enkel de vorm van waarschuwingen. B heeft eenmaal een inrichting gesloten.1405 
 
Groep 2: wel specifiek Wav-beleid aanwezig en daarnaast handhavend optreden 
(vier gemeenten. Deze groep bestaat uit 4 gemeenten (E, H, I, J). Alle vier de 
gemeenten zijn stedelijk. E is gemiddeld qua inwoneraantal, H, I en J zijn groot. 
Alle vier de steden hebben te maken met prostitutie, in I en J is er ook sprake 
van beleid en handhaving op illegale tewerkstelling in de horeca. H is de enige 
gemeente met een preventief systeem ter voorkoming van illegale tewerkstelling 
in de prostitutiebranche (registratieplicht prostitutie). H en J zijn gefocust op 
bestrijding van mensenhandel, I voor wat betreft de prostitutie ook. E heeft de 
bestrijding van mensenhandel niet specifiek als speerpunt. 

                                                        
1405

 ABRvS 26 april 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AW3969. 
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Groep 3: geen specifiek Wav-beleid aanwezig en geen handhavend optreden 
(drie gemeenten). Deze groep bestaat uit 3 landelijke gemeenten (A, C, F). Deze 
gemeenten hebben geen beleid met betrekking tot de handhaving van het verbod 
op illegale tewerkstelling. Ze treden ook niet op vanwege illegale tewerkstelling. 
Ze zijn volledig gericht op legale arbeidsmigratie in de agrarische sector: be-
stemmingsplannen, huisvesting, brandveiligheid etc. In geen van deze drie 
gemeenten bestaat vergunde prostitutie. De gemeenten hebben geen beleid of 
prioriteit voor het bestrijden van mensenhandel. A en C maken geen deel uit van 
een institutioneel samenwerkingsverband. Gemeente F maakt onderdeel uit van 
een geïnstitutionaliseerde samenwerking, maar doet (nog) niet actief mee met de 
controles. De gemeente gebruikt informatie afkomstig van het samenwerkings-
verband, maar enkel ter regulering van de problemen die samenhangen met 
legale arbeidsmigratie (bestemmingsplan, bouw- en woningtoezicht etc.). Er is 
bij F geen belangstelling voor bestrijding van illegale tewerkstelling. Al deze 
gemeenten hebben te maken met illegale tewerkstelling binnen de gemeente (De 
minister van SZW heeft boetes opgelegd). Theoretisch kunnen er ook gemeen-
ten zijn die geen beleid hebben, niet handhaven en waar illegale tewerkstelling 
niet/bijna niet voorkomt. Vanwege het doel van het onderzoek en de selectie-
methode vallen deze gemeenten buiten het onderzoek. 
 
Groep 4: wel specifiek Wav-beleid aanwezig, maar geen handhavend optreden 
Geen enkele van de onderzochte gemeenten valt binnen deze groep. Daarvoor 
zijn verschillende verklaringen te geven. Ten eerste is het doel van het onder-
zoek weer te geven hoe gemeenten omgaan met illegale tewerkstelling. 
Vanwege dit doel heb ik voor de populatie gezocht naar gemeenten waar illegale 
tewerkstelling voorkomt. Omdat het inherent is aan illegale tewerkstelling dat 
deze niet geregistreerd wordt, is gezocht via jurisprudentie en krantenarchieven. 
Dit heeft als gevolg dat enkel zaken zijn gevonden waarbij de gemeente heeft 
opgetreden of waar de arbeidsinspectie hoge boetes heeft opgelegd. Het is niet 
mogelijk te zoeken op specifiek beleid omdat er geen database is die de nodige 
informatie bevat.  

2.3 ANALYSE PER VERKLARENDE EIGENSCHAP 

Verdeeld naar verklarende eigenschappen. 

2.3.1. OMVANG GEMEENTE 

Klein (drie gemeenten): Er zijn drie kleine gemeenten onderzocht (A, B en C). 
Alle drie de kleine gemeenten zijn landelijk en de dominante sector is land- en 
tuinbouw. In B komt ook prostitutie voor. Geen van de gemeenten kent 
institutionele samenwerking. B werkt met betrekking tot de prostitutie samen 
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met omringende gemeenten. Geen van de gemeenten heeft specifiek beleid, B 
treedt wel eens handhavend op vanwege illegale tewerkstelling (in de 
prostitutie). In C en A ligt de focus op legale arbeidsmigratie. Er is geen 
aandacht voor mensenhandel. 
 
Gemiddeld (vier gemeenten): Er zijn vier gemiddelde gemeenten onderzocht (D, 
E, F, G). Deze gemeenten zijn zowel landelijke (F), stedelijk (E) en een 
combinatie (D, G). In twee gemeenten zijn prostitutie en tuinbouw de dominante 
sector (D, G), in één prostitutie (E) en in één tuinbouw (F). Eén gemeente maakt 
onderdeel uit van een institutionele samenwerking (F). Drie gemeenten (D, F, 
G) focussen op legale migratie. Eén gemeente heeft specifiek beleid (E), de 
andere drie niet. Drie gemeenten (D, E, G) treden handhavend op. Geen van de 
gemeenten werkt samen met de Inspectie SZW of met andere gemeenten. Geen 
van de gemeenten heeft specifieke aandacht voor mensenhandel. Eén gemeente 
onderscheidt zich door een zeer omvangrijk ander handhavingsprobleem (D, 
drugstoerisme). 
 
Groot (drie gemeenten): Er zijn drie grote gemeenten onderzocht (H, I, J). Deze 
gemeenten zijn alle drie stedelijk. Alle drie werken samen met andere instanties 
en hebben een specifieke focus op mensenhandel (voor wat betreft prostitutie) 
en niet op legale migranten (er is wel controle op bestemmingsplannen etc. maar 
niet specifiek in relatie tot arbeidsmigranten). In alle drie de gemeente is de 
prostitutie een omvangrijke sector. In twee gemeenten (I, J) krijgt ook de horeca 
veel aandacht. Alle drie de gemeenten hebben specifiek beleid en treden 
handhavend op. Twee gemeenten (H, J) maken deel uit van een institutioneel 
samenwerkingsverband. Eén gemeente (J) werkt daarin samen met de Inspectie 
SZW en andere gemeenten. De andere gemeente (H) werkt binnen het 
institutionele samenwerkingsverband niet met de Inspectie SZW samen, wel met 
andere gemeenten. De andere gemeente (I) werkt niet samen met de Inspectie 
SZW of andere gemeenten. De twee gemeenten met prostitutie/horeca (I, J) 
leggen regelmatig sancties op (inclusief waarschuwingen). De gemeente met 
alleen prostitutie (H) legt vrijwel nooit sancties op. Dit kan verklaard worden 
door de nadruk op preventie (registratieplicht). 

2.3.2. TYPERING OMGEVING 

Landelijk (vier gemeenten): Er zijn vier landelijke gemeenten onderzocht (A, B, 
C, F). Eén gemeente heeft prostitutie/land- en tuinbouw (B), de andere 
gemeenten alleen land- en tuinbouw (A, C, F) als sector. Eén gemeente werkt 
samen binnen een institutioneel samenwerkingsverband (F). Een andere 
gemeente (B) werkt samen met andere gemeenten. Alleen de gemeente B (de 
enige gemeente met een prostitutiesector) richt zich niet op legale migratie. 
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Geen van de gemeenten werkt samen met de Inspectie SZW, alle gemeenten 
werken samen met andere instanties. Geen van de gemeenten richt zich op de 
bestrijding van mensenhandel. 
 
Stedelijk (vier gemeenten): Er zijn vier stedelijke gemeenten onderzocht (E, H, 
I, J). Alle vier de gemeenten hebben prostitutie, twee gemeenten (I en J) 
focussen ook op horeca. Twee gemeenten (H, J) werken samen binnen een 
institutioneel samenwerkingsverband. Eén gemeente (J) werkt zowel samen met 
de Inspectie SZW als met andere gemeenten. De andere gemeenten werken niet 
samen met de Inspectie SZW of andere gemeenten. Alle gemeenten werken 
samen met andere instanties. Drie gemeenten (H, I voor wat betreft prostitutie, 
J) focussen op mensenhandel, één gemeente (E) niet. Geen van deze gemeenten 
is enkel gericht op de handhaving van problemen rond legale arbeidsmigratie. 
 
Stedelijk/landelijk (twee gemeenten): Twee van de onderzochte gemeenten 
bestaan uit een omvangrijke stedelijke kern omgeven door landelijk gebieden 
(D, G). Er zijn geen verschillen aan te wijzen tussen deze gemeenten, ondanks 
het feit dat één gemeente een omvangrijk ander probleem heeft (D, 
drugstoerisme). 

2.3.3. SECTOR 

Sector: Land- en tuinbouw. Er zijn drie gemeenten onderzocht waarbij land- en 
tuinbouw de dominante sector is (A, C, F). Geen van deze gemeenten heeft 
specifiek beleid of wel eens handhavend opgetreden. Twee gemeenten zijn klein 
(A, C), één is middelgroot (F). Eén gemeente maakt onderdeel uit van een 
institutioneel samenwerkingsverband (F). Geen van de gemeenten werkt samen 
met de Inspectie SZW of met andere gemeenten, wel werken alle gemeenten 
samen met andere instanties. Alle drie de gemeenten focussen op legale 
arbeidsmigratie en niet op mensenhandel.  
 
Sector: Prostitutie/Land- en tuinbouw. In drie gemeenten komt zowel prostitutie 
als land- en tuinbouw voor (B, D, G). Eén gemeente is landelijk en klein (B), de 
andere twee zijn middelgrote stedelijke kernen met landelijke gebieden (D, G). 
De kleine landelijke gemeente werkt samen met andere gemeenten (B), de 
anderen niet (D, G). Geen van de gemeenten werkt samen met de Inspectie 
SZW, allen werken samen met andere instanties. Geen van de gemeenten richt 
zich op mensenhandel. De twee middelgrote stedelijk/landelijke gemeenten (D, 
G) focussen op legale arbeidsmigratie. De kleine, landelijke gemeente (B) niet. 
 
Sector: Prostitutie. Bij twee gemeenten is prostitutie de belangrijkste sector (E, 
H). Eén gemeente is groot (H), de ander middelgroot (E). Beide gemeenten zijn 
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stedelijk, werken niet samen met de Inspectie SZW of andere gemeenten maar 
wel met andere instanties. Eén gemeente werkt in een institutioneel 
samenwerkingsverband (H). Bij deze gemeente (H) ligt de focus op 
mensenhandel, bij de andere (E) niet. 
 
Sector: Prostitutie/Horeca. In twee gemeenten ligt de focus op prostitutie en de 
horeca (I, J). Beiden zijn grote, stedelijke gemeenten die focussen op 
mensenhandel en niet op legale arbeidsmigratie. Eén gemeente werkt samen in 
een institutioneel samenwerkingsverband, met de Inspectie SZW en een andere 
gemeente (I), de andere gemeente niet (J). 
 
Sector: prostitutie/geen prostitutie. De eerste beschouwing per sector geeft 
aanknopingspunten om een onderverdeling te maken tussen gemeenten met en 
zonder prostitutie. 
 
Sector: prostitutie. Zeven onderzochte gemeenten hebben in meer of mindere 
mate te maken met prostitutie (B, D, E, G, H, I, J). Al deze gemeenten treden 
handhavend op, maar de gemeenten met prostitutie zijn desondanks onder te 
verdelen in twee groepen: 
 
Groep 1: E, H, I, J.  
De gemeenten in deze groep hebben allen specifiek beleid ten aanzien van de 
Wav en treden handhavend op. Deze gemeenten zijn stedelijk en hebben een 
gemiddeld of hoog inwonersaantal. Drie (H, I en J) van de vier focussen op 
mensenhandel. Twee gemeenten werken samen in een geïnstitutionaliseerd 
samenwerkingsverband (H en J), de andere twee (E, I) niet. 
 
Groep 2: B, D, G. 
De gemeenten in deze groep treden wel handhavend op, maar hebben geen 
specifiek beleid en zijn van gemiddelde of kleine omvang. Deze gemeenten zijn 
landelijk of hebben landelijke gebieden, land- en tuinbouw is de belangrijkste 
sector, de prostitutie is van geringe omvang. Twee van de drie (D en G) 
focussen op legale arbeidsmigratie. Deze gemeenten werken niet samen met de 
Inspectie SZW of in geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverbanden. 

Het verschil tussen groep 1 en groep 2 is duidelijk. In groep 1 zijn de 
grotere, stedelijke gemeenten verzameld die met omvangrijke prostitutie te 
maken hebben. Deze gemeenten hebben specifiek beleid om illegale tewerk-
stelling tegen te gaan en de meeste focussen op de bestrijding van mensen-
handel. De gemeente in groep 2 zijn gemeenten van kleinere omvang waar 
prostitutie in geringe mate voorkomt. De overheersende sector in deze 
gemeenten is de land- en tuinbouw. Deze gemeenten treden wel handhavend op, 
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maar hebben hier geen specifiek beleid voor. De omvang van prostitutie lijkt 
maatgevend voor de aanwezigheid van specifiek beleid. 
 
Sector: geen prostitutie. Drie onderzochte gemeenten hebben geen enkele vorm 
van prostitutie (A, C, F). Geen van deze gemeenten heeft specifiek beleid of wel 
eens handhavend opgetreden. Twee gemeenten zijn klein (A, C), één is 
middelgroot (F). Eén gemeente maakt onderdeel uit van een institutioneel 
samenwerkingsverband (F). Geen van de gemeenten werkt samen met de 
Inspectie SZW of met andere gemeenten, wel werken alle gemeenten samen met 
andere instanties. Alle drie de gemeenten focussen op legale arbeidsmigratie en 
niet op mensenhandel. 

2.3.4. GEÏNSTITUTIONALISEERDE SAMENWERKING 

Er zijn drie gemeenten die samenwerken in institutionele 
samenwerkingsverbanden (F, H, J). De enige andere overeenkomst is samen-
werking met andere instanties (maar dat is inherent aan het selectiecriterium). 
Verder verschillen ze op alle punten. De twee grote gemeente in de selectie (H, 
J) hebben specifiek beleid en treden handhavend op. De middelgrote gemeente 
(F) geen van beide. Er zitten geen kleine gemeente bij. De zeven gemeenten 
zonder institutionele samenwerking (A, B, C, D, E, G, I) vertonen grote 
verschillen. Twee (E, I) hebben specifiek beleid en handhaven dit ook. Drie 
andere handhaven zonder specifiek beleid (B, D, G), twee gemeenten hebben 
geen beleid en handhaven niet (A, C). Geen van de gemeenten werkt samen met 
de Inspectie SZW. Eén gemeente (B) werkt samen met andere gemeenten, alle 
werken samen met andere instanties. Twee van de gemeenten (E, I) focussen 
niet op legale migratie, de overige wel. Eén, grote, gemeente richt zich op de 
bestrijding van mensenhandel (I).
 
  


