
   
 

   
 

    

  

Amendement: "nog even geduld..." 
 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 15 februari 
2018, in beraadslaging over het besluit “vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke 
Verordening”; 

Constaterende dat, 

 Het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden 
seksbranche (hierna: "WRP") is aangenomen door de Tweede kamer en is 
ingediend bij de Eerste kamer; 

 Dit wetsvoorstel tot doel heeft om misstanden in de prostitutiebranche aan te 
pakken. Deze aanpak bestaat uit het verkleinen van lokale en regionale 
verschillen, het verkrijgen van meer zicht en grip op de seksbranche door alle 
vormen van prostitutie onder een vorm van regulering te brengen, en het 
vergemakkelijken van toezicht en handhaving; 

 Het thans voorliggende voorstel tot het vaststellen van de nieuwe Algemene 
Plaatselijke Verordening vooruitloopt op de komst van deze wet in formele 
zin. 

 

Overwegende dat, 

 Er een aantal fundamentele keuzes gemaakt dient te worden in de WRP, 
zoals bijvoorbeeld over de minimumleeftijd van prostituees; 

 De discussie over deze te maken keuzes nog niet is uitgekristalliseerd binnen 
de Eerste kamer. Het is dan ook nog onduidelijk hoe de uiteindelijke WRP zal 
komen te luidden; 

 Er in het voorstel tot wijziging van de APV geen dringende noodzaak is 
aangevoerd om vooruit te lopen op de komst van de WRP; 

 Het wenselijk is om onder deze omstandigheden en in deze complexe en 
gevoelige materie, de komst van de WRP af te wachten alvorens de APV op 
dit punt aan te passen. 

 

Besluit het raadsstuk op de volgende punten aan te passen: 
 

Huidig: 

Besluit: 



   
 

   
 

1. De Algemene plaatselijke verordening vast te stellen zoals opgenomen in 
bijlage A. 

2. De Toelichting op de Algemene plaatselijke verordening vast te stellen zoals 
opgenomen in bijlage B. 

3. Te bepalen dat dit besluit op 1 april 2018 in werking treedt. 

 

Te wijzigen in: 

Besluit: 

1. De Algemene plaatselijke verordening vast te stellen zoals opgenomen in 
bijlage A, met uitzondering van hoofdstuk 3. In plaats van de voorgestelde 
tekst van hoofdstuk 3 wordt hoofdstuk 3 uit de huidige APV (zie bijlage) 
ingevoegd en vastgesteld. 

2. De toelichting op de Algemene plaatselijke verordening vast te stellen zoals 
opgenomen in bijlage B, met uitzondering van de toelichting op hoofdstuk 3. 
In plaats van hoofdstuk 3 wordt de toelichting op hoofdstuk 3 uit de huidige 
APV (zie bijlage) ingevoegd en vastgesteld. 

3. Te bepalen dat dit besluit op 1 april 2018 in werking treedt. 

 

…en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Bijlage bij Amendement "nog even geduld... 

 

Hoofdtuk 3 van de APV 

 

Hoofdstuk 3. Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d. 

Afdeling 1. Begripsbepalingen 

Artikel 3:1 Begripsbepalingen 
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

 a. 

 prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 

tegen vergoeding; 

 b. 

 prostitu(e)e: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een 

ander tegen vergoeding; 

 c. 

 seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een 

omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-

pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een 

seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder 

tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; 

 d. 

 escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een 

omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de 

bedrijfsruimte wordt uitgeoefend; 

 e. 

 sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van 

erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd; 

 f. 

 exploitant: de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of rechtspersonen die een 

seksinrichting of escortbedrijf exploiteert, dan wel exploiteren en de tot vertegenwoordiging van die 

rechtspersoon of rechtspersonen bevoegde natuurlijke persoon of personen; 

 g. 

 beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent, dan wel 

uitoefenen in een seksinrichting of escortbedrijf; 

 h. 

 bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van: 

 1. 

 de exploitant; 

 2. 



   
 

   
 

 de beheerder; 

 3. 

 de prostitu(e)e; 

 4. 

 het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is; 

 5. 

 toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel 6:2 van deze verordening; 

 6. 

 andere personen wier aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is. 

Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan 
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft voor het 

publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de 

burgemeester. 

Artikel 3:3 Nadere regels 
(vervallen) 

Afdeling 2. Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke 

Artikel 3:4 Seksinrichtingen 

 1.Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het 

bevoegd bestuursorgaan. 
 2.In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld: 
 a. 

 de persoonsgegevens van de exploitant; 

 b. 

 de persoonsgegevens van de beheerder; en 

 c. 

 de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf. 

 3.Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  (positieve fictieve beschikking bij 

niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder 

 1.De exploitant en de beheerder: 
 a. 

 staan niet onder curatele en zijn niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij; 

 b. 

 zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en 

 c. 

 hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt. 

 2.Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, zijn de exploitant en de beheerder niet: 
 a. 



   
 

   
 

 met toepassing van de artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis 

geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld; 

 b. 

 binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes 

maanden of meer door de rechter in Nederland, inclusief de drie openbare lichamen Bonaire, Saba en 

Sint-Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf 

waarvoor naar Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van 

het Wetboek van Strafvordering is toegelaten; 

 c. 

 binnen de laatste vijf jaar bij ten minste twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot 

een onvoorwaardelijke geldboete van 500 euro of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in 

artikel 9, eerste lid, onder a van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens 

overtreding van: 

 - 

 bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet en 

de Wet arbeid vreemdelingen; 

 - 

 de artikelen 137c tot en met 137g, 14 , 240b, 242 tot en met 24, 252, 250a (oud), 273a, 300 tot en 

met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht; 

 - 

 de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 van de 

Wegenverkeerswet 1994; 

 - 

 de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b van de Wet op de Kansspelen; 

 - 

 de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen; 

 - 

 de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie 

 3.Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld: 
 a. 

 vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid onder a van het Wetboek van 

Strafrecht of artikel 76, derde lid onder a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de 

geldsom minder dan 375 euro bedraagt; 

 b. 

 een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf. 

 4.De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid, wordt: 
 a. 

 bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van beslissing op de aanvraag 

van de vergunning; 

 b. 



   
 

   
 

 bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze 

vergunning. 

 5.De exploitant of de beheerder zijn binnen de laatste vijf jaar geen exploitant of beheerder geweest van een 

seksinrichting of escortbedrijf die voor ten minste een maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of 

waarvan de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem ter zake 

geen verwijt treft. 

Artikel 3:6 Sluitingstijden 

 1.Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en daarin bezoekers toe te laten of te 

laten verblijven: 
 a. 

 in de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag van 01.00 uur tot 07.00 uur; 

 b. 

 de overige nachten van 00.30 uur tot 07.00 uur. 

 2.Het bevoegd gezag kan voor aangewezen delen en straten van de gemeente andere sluitingstijden 

vaststellen. 
 3.Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die 

seksinrichting krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens artikel 3:7, eerste lid, gesloten dient te 

zijn. 
 4.Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de op de Wet 

milieubeheer gebaseerde voorschriften. 

Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting 

 1.Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid of in geval van 

strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het bevoegd bestuursorgaan: 
 a. 

 tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6, eerste of tweede lid, geldende sluitingstijden vaststellen; 

 b. 

 van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de gedeeltelijke of algehele sluiting bevelen. 

 2.Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht  maakt het bevoegd 

bestuursorgaan het besluit bedoeld in het eerste lid bekend op de voet van artikel 3:42, tweede lid. 

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder 

 1.Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat exploitant of de beheerder 

bedoeld in artikel 3:4, tweede lid onder a of b in de seksinrichting aanwezig is. 
 2.De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe dat in de seksinrichting: 
 a. 

 geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten genoemd in de titels XIV 

(misdrijven tegen de zeden), XVIII (misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid), XX (mishandeling), 

XXII (diefstal) en XXX (heling) van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet 

en in de Wet wapens en munitie; en 

 b. 

 geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid 

vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde. 

Artikel 3:9 Straatprostitutie 

 1.Het is verboden door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten te bewegen 

gebruik te maken van de diensten van een prostituee, uit te nodigen dan wel aan te lokken: 
 a. 



   
 

   
 

 op of aan andere dan door het college aangewezen wegen of gebieden; 

 b. 

 gedurende andere dan door het college vastgestelde tijden. 

 2.Met het oog op de naleving van het verbod bedoeld in het eerste lid, kan door politieambtenaren het bevel 

worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen. 
 3.Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid, kan door 

politieambtenaren aan personen die zich bevinden op de wegen of gebieden en gedurende de tijden bedoeld in 

het eerste lid, het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen. 
 4.De burgemeester kan met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid, 

personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als bedoeld in het derde lid, verbieden zich 

gedurende bepaalde termijn, anders dan in een openbaar middel van vervoer, te bevinden op of aan de wegen 

of gebieden en op de tijden bedoeld in het eerste lid onder b. 
 5.De burgemeester beperkt het verbod bedoeld in het vierde lid indien dat in verband met de persoonlijke 

omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is. 

Artikel 3:10 Sekswinkels 
Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin een sekswinkel te exploiteren in door het 

college in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving aangewezen gebieden of delen van 

de gemeente. 

Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, 

afbeeldingen en dergelijke 

 1.Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, 

aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische aard 

openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen: 
 a. 

 indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van 

tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in 

gevaar brengt; 

 b. 

 anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare orde 

of de woon- en leefomgeving gestelde regels. 

 2.Het verbod bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen 

van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen 

tot het openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet. 

Afdeling 3. Beslistermijn: weigeringsgronden 

Artikel 3:12 Beslistermijn 

 1.In afwijking van het bepaalde in artikel 1:2, eerste lid, beslist het bevoegd bestuursorgaan op de aanvraag 

om vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag 

ontvangen is. 
 2.Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken verdagen. 

Artikel 3:13 Weigeringsgronden 

 1.De vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, wordt geweigerd indien: 
 a. 

 de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3:5 gestelde eisen; 

 b. 

 de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd is met een geldend 

bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, voorbereidingsbesluit, stadsvernieuwingsplan 

of leefmilieuverordening; of 



   
 

   
 

 c. 

 er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn 

in strijd met artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht of met het bij of krachtens de Wet arbeid 

vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde 

 2.Voor seksinrichtingen en in Nederland gevestigde escortbedrijven kan, onverminderd het bepaalde in artikel 

1:8, de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, worden geweigerd dan wel de aanwijzing of vaststelling 

bedoeld in artikel 3:9, eerste lid, achterwege gelaten, in het belang van de arbeidsomstandigheden van de 

prostitu(e)e. 

Afdeling 4. Beëindiging exploitatie; wijziging beheer 

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie 

 1.De vergunning vervalt zodra de exploitant die overeenkomstig artikel 3:4 op de vergunning is vermeld, de 

exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd. 
 2.Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant daarvan schriftelijk 

kennis aan het bevoegd bestuursorgaan. 

Artikel 3:15 Wijziging beheer 

 1.Indien de beheerder het beheer van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk beëindigt, geeft de 

exploitant daarvan binnen een week schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan. 
 2.Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het bevoegd bestuursorgaan op 

aanvraag van de exploitant besluit de verleende vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te 

wijzigen. Het bepaalde in artikel 3:13, eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing. 
 3.In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer worden uitgeoefend door een nieuwe 

beheerder vanaf het moment waarop de exploitant een aanvraag als bedoeld in het tweede lid heeft ingediend, 

totdat over de aanvraag is besloten. 

Afdeling 5. Overgangsbepaling 

Artikel 3:16 Overgangsbepaling 
(gereserveerd) 

 

Toelichting op hoofdstuk 3 van de APV 

 

HOOFDSTUK 3 SEKSINRICHTINGEN, SEKSWINKELS, STRAATPROSTITUTIE E.D. 

Algemene toelichting 

Verordenende bevoegdheid van gemeenten 

Volgens artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht is het exploiteren van prostitutie niet langer in algemene 

zin, maar nog slechts in bepaalde omstandigheden strafbaar. Over de vormen van exploitatie van prostitutie 

die niet langer strafbaar zijn, is geen nadere formele wetgeving vastgesteld. De enige manier om de exploitatie 

van prostitutie te reguleren is dus via de APV. De gemeentelijke bevoegdheid om bij verordening regels te 

stellen, heeft daardoor een autonoom karakter: bij gebrek aan nadere formele regelgeving, zijn gemeenten 

immers niet verplicht om ter uitvoering daarvan bij (medebewinds-)verordening regels vast te stellen. Hoewel 

autonoom, de verordenende bevoegdheid mag uitsluitend worden aangewend “ter regeling en bestuur inzake 

de huishouding van de gemeente”: blijkens artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet moeten gemeenten 

zich daarbij namelijk beperken tot de behartiging van belangen die zijn aan te merken als gemeentelijke 

belangen. 

Dit hoofdstuk van de APV is niet uitsluitend gebaseerd op artikel 149 Gemeentewet, maar - voor zover het 

betrekking heeft op prostitutie - tevens op artikel 151a Gemeentewet. 

Artikel 3:1 Begripsomschrijvingen 

Prostitutie en prostituee(onder a en b) 

Deze omschrijving van het begrip “prostitutie” is afgeleid van de definitie in artikel 273f, eerste lid, van het 

Wetboek van Strafrecht. Om onder andere taalkundige redenen zijn de termen “derde” en “betaling” uit de 



   
 

   
 

definitie in het Wetboek van Strafrecht in deze definitie vervangen door respectievelijk “ander” en 

“vergoeding”. 

Seksinrichting (onder c) 

Het begrip seksinrichting is het centrale begrip voor deze verordening. Seksinrichtingen zijn er in verschillende 

varianten. Daarom is in deze definitie bewust gekozen voor een algemene omschrijving. Die omschrijving sluit 

aan bij het spraakgebruik en in diverse rechterlijke uitspraken gehanteerde definities. “Seksinrichting” als hier 

omschreven zijn inrichtingen waarin op bedrijfsmatige wijze seksuele diensten worden verleend, dan wel 

waarin deze diensten in een zodanige omvang en met een zodanige frequentie worden aangeboden dat die als 

bedrijfsmatig kunnen worden aangemerkt. Deze constructie (alsof het bedrijfsmatig was) komt ook voor in de 

Wet milieubeheer. 

In de definitie is gekozen voor de term “besloten ruimte”, omdat dit meer omvat dan het begrip “gebouw”. 

Onder besloten ruimte worden ook begrepen een vaar- of een voertuig. Het bijvoeglijk naamwoord “besloten” 

duidt erop dat de ruimte zich niet in de open lucht bevindt. Het moet dus gaan om een overdekt en geheel of 

gedeeltelijk door wanden omsloten ruimte, die al dan niet met enige beperking voor het publiek toegankelijk is. 

Veel voorkomende vormen van seksinrichtingen zijn in deze omschrijving uitdrukkelijk genoemd. Dit om iedere 

discussie over de vraag of dit type inrichting als seksinrichting dient te worden aangemerkt, te voorkomen. Dit 

zijn: (raam)prostitutiebedrijven, erotische-massagesalons, seksbioscopen, seksautomatenhallen, sekstheaters 

of parenclubs. Sommige van deze begrippen behoeven wellicht nadere toelichting. Onder een prostitutiebedrijf 

worden niet alleen bordelen en clubs begrepen, maar ook andere ruimten waarin prostitutie plaatsvindt, zoals 

zogenaamde prostitutiehotels die speciaal aan prostituees voor korte tijd kamers verhuren. Onder 

raamprostitutiebedrijf dient te worden verstaan een inrichting met een of meer ramen van waarachter de 

prostituee tracht de aandacht van passanten op zich te vestigen. Een seksbioscoop is een inrichting waarin 

hoofdzakelijk vertoningen van erotisch-pornografische aard worden gegeven door middel van audiovisuele 

apparatuur. Dit is in afwijking van een seksautomatenhal, waarin dergelijke vertoningen van erotisch-

pornografische aard worden gegeven door middel van automaten en van een sekstheater, waarin deze 

vertoningen anders dan door middel van audiovisuele apparatuur of automaten - met andere woorden “live” - 

worden gepresenteerd. Voor zowel de seksbioscoop, de seksautomatenhal als het sekstheater geldt dat daarin 

hoofdzakelijk voorstellingen van erotisch-pornografische aard worden gegeven. Een café bijvoorbeeld, waarin 

incidenteel een striptease-optreden plaatsvindt, dient derhalve niet als “sekstheater” te worden aangemerkt. 

Zo’n optreden moet echter worden beschouwd als een evenement (een “voor publiek toegankelijke verrichting 

van vermaak”), waarvoor volgens artikel 2:25 vergunning van de burgemeester vereist is. 

Escortbedrijf (onder d) 

Een escortbedrijf is een bedrijf dat - meestal telefonisch - bemiddelt tussen klanten en prostituees. De 

prostituee bezoekt de klant, of gaat met de klant naar een andere plaats. Een escortbedrijf is geen inrichting. 

Het kan een kantoortje zijn, maar ook een telefooncentrale, een mobiele telefoon of een website op Internet. 

De plaats van de bedrijfsruimte is bepalend voor de vergunningplicht. Een escortbedrijf biedt de services actief 

aan door middel van advertenties en andere reclame-uitingen. Uiteraard kan er ook sprake zijn van een 

combinatie van een seksinrichting en een escortservice. 

Sekswinkel (onder e) 

De omschrijving van het begrip “sekswinkel” is ontleend aan de Winkeltijdenwet. Ook in deze 

begripsomschrijving is bepaald dat hoofdzakelijk van verkoop van goederen in casu van erotisch-

pornografische aard sprake moet zijn. Zonder die aanduiding zouden immers vele tijdschriftenwinkels als 

sekswinkel moeten worden aangemerkt. 

Op de openingstijden van sekswinkels is het regime van de Winkeltijdenwet van toepassing. Een sekswinkel is 

geen “seksinrichting” als hierboven omschreven; de exploitatie ervan is niet onderworpen aan de 

vergunningplicht van artikel 3:4, eerste lid. De vestiging van sekswinkels zal doorgaans afdoende kunnen 

worden gereguleerd langs de weg van het bestemmingsplan. Indien dat in aanvulling daarop (in het belang van 

de openbare orde of de woon- en leefomgeving) raadzaam wordt geacht, kan worden overwogen de exploitatie 

van sekswinkels te verbieden in aangewezen gebieden of delen van de gemeente en daartoe artikel 3:10 op te 

nemen. Indien wordt afgezien van het opnemen van artikel 3:10 kan onderdeel e in artikel 3:1 achterwege 

worden gelaten en komt de titel van afdeling 2 “Seksinrichtingen, straatprostitutie en dergelijke” te luiden. 

Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan 

De artikelen 160 en 174 van de Gemeentewet maken deze bevoegdheidsafbakening noodzakelijk. Volgens 

artikel 160 is het college belast met de uitvoering van raadsbesluiten (waaronder autonome verordeningen als 

deze) tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester daarmee is belast. Dit laatste doet zich hier voor: artikel 

174 belast de burgemeester namelijk met “het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden, 

alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven” (eerste lid) en met “de 



   
 

   
 

uitvoering van verordeningen voor deze betrekking hebben op het in het eerste lid bedoelde toezicht” (derde 

lid). 

In veruit de meeste gevallen dient de burgemeester derhalve te worden aangemerkt als het bevoegde 

bestuursorgaan. Zijn bevoegdheid betreft namelijk de voor het publiek openstaande gebouwen en de openbare 

samenkomsten en vermakelijkheden. In de definitie van seksinrichtingen is echter het ruimere begrip “ruimte” 

opgenomen. Dat betekent dat het college bevoegd is als het gaat om met name de vaar- en voertuigen. Ook is 

het college bevoegd als het gaat om escortbedrijven. Het gebruik van de openbare weg, waarbij in dit verband 

met name gedacht moet worden aan de aanwijzing van tippelzones, is een bevoegdheid van het college. 

AFDELING 2 SEKSINRICHTINGEN, STRAATPROSTITUTIE, SEKSWINKELS EN DERGELIJKE 

Artikel 3:4 Seksinrichtingen 

Eerste lid 

Er is hier voor gekozen de exploitatie van seksinrichtingen en escortbedrijven te reguleren door middel van een 

vergunningstelsel. Uit het eerste lid vloeit een voor de hele gemeente geldende vergunningplicht voort. Het 

wijzigen van de seksinrichting valt eveneens onder de vergunningplicht. Met het wijzigen wordt bedoeld een 

wijziging van welke aard dan ook. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verandering van bouwkundige 

aard, het aantal exploitanten, de wijze van exploitatie en de naam van een of meerdere exploitanten. Dit is om 

te voorkomen dat de vergunning uit de pas loopt met de feitelijke situatie. 

Tweede lid 

De ruime strekking van de in het eerste lid genoemde vergunningplicht laat vanzelfsprekend onverlet, dat het 

bevoegd bestuursorgaan zich aan de hand van een ingediende vergunningaanvraag een oordeel moet (kunnen) 

vormen over alle rechtstreeks bij het te nemen besluit betrokken belangen (artikel 3:4 van de Awb). Indiening 

en inontvangstneming van een aanvraag staan dus nadrukkelijk in het teken van het vergaren van alle kennis 

over relevante feiten en betrokken belangen, die nodig is om tot een zorgvuldige afweging te kunnen komen. 

In het tweede lid is bepaald dat in de aanvraag ten minste moet zijn vermeld wat de aard van de seksinrichting 

of het escortbedrijf is en wie de exploitant en de beheerder zijn. Voor de beoordeling van de 

vergunningaanvraag en voor de ingevolge artikel 1:4 op te leggen vergunningsvoorschriften of beperkingen is 

de aard van de seksinrichting relevant. Het is van belang te weten of het om bijvoorbeeld een prostitutiebedrijf 

of een sekstheater gaat, of een combinatie. De vraag of vergunning kan worden verleend voor 

raamprostitutiebedrijven, wordt in de meeste gevallen strenger beoordeeld dan een andere seksinrichting. 

Derde lid 

Uitzondering van de lex silencio positivo (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen). Deze 

vergunning beschermt wezenlijke belangen, met name de openbare orde en volksgezondheid. Het is hoogst 

onwenselijk zijn als deze vergunning van rechtswege wordt verleend voordat er een inhoudelijke toets van de 

aanvraag heeft plaatsgevonden en is voltooid. Een lex silencio positivo is hier dan ook niet wenselijk om 

dwingende redenen van algemeen belang, zoals de openbare orde en volksgezondheid. Paragraaf 4.1.3.3. Awb 

wordt niet van toepassing verklaard. 

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder 

De opheffing van het algemeen bordeelverbod is onder meer gericht op het “decriminaliseren” van de niet 

langer strafbare vormen van (exploitatie van) prostitutie. Daarom is het, ook volgens de wetgever, van belang 

dat bij de besluitvorming over een aanvraag om vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting 

rekening gehouden kan worden met de antecedenten van de daarbij betrokken personen: de exploitant en de 

beheerder(s). 

Aan het orgaan dat bevoegd is (meestal de burgemeester) vergunningen als bedoeld in dit hoofdstuk af te 

geven, kunnen gegevens uit de justitiële documentatieregisters worden verstrekt over personen die als 

exploitant of beheerder zijn vermeld in een aanvraag. In artikel 3:5. wordt zo veel mogelijk dezelfde 

terminologie gehanteerd en worden nagenoeg dezelfde eisen gesteld als in artikel 5 van de Drank- en 

Horecawet en het daarop gebaseerde Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet. Dit heeft als voordeel 

dat voor seksinrichtingen waarvoor tevens een vergunning krachtens de Drank- en Horecawet is vereist een 

antecedentenonderzoek kan worden verricht. Belangrijker nog dan dit procedurele argument is het feit dat 

inhoudelijk min of meer dezelfde belangen wegen bij de antecedentenbeoordeling. In aanvulling op het Besluit 

eisen zedelijk gedrag Drank- en Horeca zijn in deze bepaling zedendelicten en mishandeling uit het Wetboek 

van Strafrecht en overtredingen van de Vreemdelingenwet en de Wav opgenomen. De toevoeging van 

bepalingen over misdrijven tegen de zeden en mishandeling dienen ter bescherming van de prostituees. De 

relevantie van de opname van de Vreemdelingenwet en de Wav is gelegen in de bestrijding van de 

mensenhandel. 



   
 

   
 

Artikel 3:6 Sluitingstijden 

Eerste lid 

De in het eerste lid opgenomen sluitingsbepaling is gegrond op artikel 149 van de Gemeentewet. De raad kan 

verplichte sluitingstijden voor openbare (waaronder seks)inrichtingen vaststellen ter bescherming van de 

openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van het milieu. Deze 

bevoegdheid houdt evenzeer in dat een afwijkende sluitingsplicht kan worden vastgesteld voor de zondag. De 

hier opgenomen sluitingsurenregeling (want van toepassing op het begrip “seksinrichting”) heeft geen 

betrekking op sekswinkels. Zoals vermeld in de toelichting bij artikel 3:1, onder e, is op sekswinkels het regime 

van de Winkeltijdenwet van toepassing. 

Tweede lid 

Het bevoegd orgaan kan door middel van een voorschrift als bedoeld in artikel 1:4 voor een of meer 

afzonderlijke seksinrichtingen andere sluitingstijden vaststellen. Volgens het tweede lid kan daartoe een 

voorschrift worden verbonden aan de vergunning die aan de exploitant van de betrokken inrichting(en) zal 

worden verleend. Zo’n vergunningvoorschrift is er een als bedoeld in artikel 1.4 en moet mitsdien strekken ter 

bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning vereist is. 

Over de uitoefening van deze bevoegdheid kan het bevoegd bestuursorgaan desgewenst beleidsregels 

vaststellen als bedoeld in artikel 4:81, eerste lid, van de Awb. Van het voor die categorie geldende beleid kan 

het bevoegd bestuursorgaan in een concreet geval (gemotiveerd) afwijken, indien het dat noodzakelijk acht in 

het belang van bijvoorbeeld de openbare orde, de woon- en leefomgeving en dergelijke. 

Derde lid 

Anders dan de sluitingsbepalingen van het eerste en tweede lid, richt het derde lid zich tot de bezoeker van 

een seksinrichting. Indien een bezoeker met toestemming van de exploitant of beheerder in de inrichting 

aanwezig is gedurende de tijd dat deze gesloten dient te zijn, handelt hij in strijd met het derde lid. Indien een 

bezoeker echter zonder toestemming van de exploitant of beheerder in de inrichting aanwezig is en zich niet op 

diens eerste vordering verwijdert, handelt hij in strijd met artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht 

(lokaalvredebreuk). 

Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting 

Eerste lid 

Ten opzichte van artikel 3:6 (bij of krachtens welke bepaling kan worden voorgeschreven wat voor 

seksinrichtingen het “reguliere” sluitingstijdenregime is) biedt artikel 3:7 de mogelijkheid om daarvan al dan 

niet tijdelijk af te wijken. Volgens het eerste lid kan die afwijking inhouden dat: 

 - 

 voor (een of meer) inrichtingen al dan niet tijdelijk andere sluitingstijden worden vastgesteld dan de 

bij of krachtens artikel 3:6 gestelde; of 

 - 

 van (een of meer) inrichtingen al dan niet tijdelijk de - algehele of gedeeltelijke - sluiting wordt 

bevolen. 

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder 

Eerste lid 

Om effectiever te kunnen op treden tegen schijnbeheer, is in het eerste lid niet slechts een gebod (een 

verplichting tot aanwezigheid), maar een verbod opgenomen. De aanwezigheid van de exploitant of beheerder 

is van belang in verband met het door hem uit te oefenen toezicht, zoals verwoord in het tweede lid. 

Tweede lid 

Dit artikel schept voor de exploitant(en) en de beheerder(s) een algemene verplichting tot het uitoefenen van 

toezicht ter handhaving van de orde in de inrichting. Daarbij zullen zij zich in ieder geval, maar niet uitsluitend, 

moeten richten op het voorkomen en tegengaan van onvrijwillige prostitutie, prostitutie door minderjarigen of 

illegalen, drugs- of wapenhandel, heling, geweldsdelicten en dergelijke. 

Artikel 3:9 Straatprostitutie 

Eerste lid 



   
 

   
 

Volgens het eerste lid is straatprostitutie verboden, tenzij het plaatsvindt op de wegen/gebieden en gedurende 

de tijden die het college daartoe heeft aangewezen. 

Tweede lid 

Het tweede lid heeft betrekking op straatprostitutie buiten de daartoe aangewezen gebieden en tijden en geeft 

- ter handhaving van het verbod daarop - politieambtenaren de bevoegdheid een bevel tot onmiddellijke 

verwijdering te geven. De plicht om aan zo’n bevel onmiddellijk gevolg te geven vloeit voort uit artikel 184 van 

het Wetboek van Strafrecht, evenals de sanctie op niet-naleving. 

Derde lid 

Het derde en vierde lid hebben betrekking op straatprostitutie binnen de daartoe aangewezen gebieden en 

tijden. Krachtens het in lid 3 gestelde kan, bijvoorbeeld in het belang van de openbare orde en veiligheid of de 

voorkoming of beperking van overlast ter plaatse, door politieambtenaren een bevel tot onmiddellijke 

verwijdering worden gegeven aan prostituees, maar ook aan andere aldaar aanwezige personen. De plicht om 

aan zo’n bevel onmiddellijk gevolg te geven vloeit voort uit artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht, 

evenals de sanctie op niet-naleving. 

Vierde lid 

Als het mondeling bevel tot verwijdering als bedoeld in lid 3 geen soelaas blijkt te bieden, kan naar het middel 

van de schriftelijke verblijfsontzegging in het vierde lid worden gegrepen. Een verblijfsontzegging behelst een 

verbod om zich na aanzegging door of vanwege de burgemeester te bevinden - in casu - op de wegen en 

gedurende de tijden als bedoeld in het eerste lid, voor in de aanzegging genoemd. 

Artikel 3:10 Sekswinkels 

Zoals aangegeven in de toelichting bij artikel 3:1, onder e, is ervoor gekozen sekswinkels niet onder het 

“seksinrichting”-begrip (en daarmee de vergunningplicht) te brengen. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag 

dat de vestiging van sekswinkels doorgaans afdoende zal kunnen worden gereguleerd langs de weg van het 

bestemmingsplan en dat het - ter bescherming van de openbare orde of de woon- en leefomgeving - niet nodig 

is deze bedrijven als regel aan voorafgaand toezicht te onderwerpen. 

Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, 

afbeeldingen en dergelijke 

Dit artikel heeft een repressief karakter: het schept niet zonder meer een verbod, maar slechts voor het 

bevoegd bestuursorgaan daaromtrent nader heeft besloten. Hoewel denkbaar is dat deze bepaling in de 

praktijk vooral zal worden toegepast ten aanzien van sekswinkels, richt zij zich op het tentoonstellen en 

dergelijke als zodanig; zij kan dus bijvoorbeeld ook betrekking hebben op erotisch-pornografische foto’s of 

afbeeldingen aangebracht aan sekstheaters, bedoeld om de aandacht van het publiek te vestigen op de 

voorstellingen. 

AFDELING 3 BESLISTERMIJN: WEIGERINGSGRONDEN E.A. 

Artikel 3:12 Beslistermijn 

De voorbereiding van een besluit op een aanvraag om vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting 

kan complex van aard zijn. Daarom is een langere beslissingstermijn dan de in artikel 1:2 genoemde wenselijk. 

Artikel 3:13 Weigeringsgronden 

Eerste lid, onder b: bestemmingsplan 

Net zoals in de praktijk van de vergunningverlening op basis van afdeling 2.3, zal ook hier regelmatig voor 

kunnen komen dat er geen sprake is van een weigeringsgrond als bedoeld in het tweede lid, maar dat het 

geldende bestemmingsplan vestiging van een seksinrichting of escortbedrijf ter plaatse niet toelaat. Het is in 

dat geval lastig en onduidelijk als er vergunning wordt verleend, maar tegelijkertijd moet worden uitgelegd dat 

daar geen gebruik van kan worden gemaakt. 

Tweede lid, aanhef: openbare orde als weigeringsgrond (artikel 1:8) 

De weigeringsgrond “ openbare orde” is hier niet apart genoemd, omdat deze al is vermeld bij de algemene 

weigeringsgronden van artikel 1:8. Als specifieke toelichting bij artikel 3:13 hier het volgende. De bescherming 

van de openbare orde en de woon- en leefomgeving kan onder meer aanleiding zijn om het aantal 

seksinrichtingen waarvoor vergunning kan worden verleend aan een maximum te binden. Indien het 

maximumaantal vergunningen is verleend, kan vergunning voor een nieuwe seksinrichting worden geweigerd 

om te voorkomen dat de openbare orde ter plaatse door de vestiging van een nieuw bedrijf verder wordt 

verstoord. 



   
 

   
 

Tweede lid, onder c: woon- en leefomgeving 

Het belang van de openbare orde en dat van de woon- en leefomgeving zijn nauw met elkaar verweven. Waar 

een maximumbeleid kan worden geacht te zijn ontleend aan het belang van de openbare orde, kan een 

concentratiebeleid worden beschouwd als met name gericht op de bescherming van de woon- en leefomgeving 

in bepaalde delen van de gemeente. Gelet op eerdergenoemde verwevenheid, wordt een maximumbeleid en 

een concentratiebeleid veelal ter onderlinge versterking in combinatie toegepast. 

Tweede lid, onder d: Veiligheid personen of goederen 

Bij de exploitatie van openbare (en daarmee seks)inrichtingen, is het van groot belang de brandveiligheid te 

kunnen waarborgen. Voor wat betreft de inrichtingen die zijn aan te merken als bouwwerk in de zin van de 

Woningwet: 

 - 

 is het Bouwbesluit daarop van toepassing met het oog op de brandveiligheid van de inrichting zelf; en 

 - 

 biedt de gemeentelijke bouwverordening daarvoor de grondslag voor het gaat om het gebruik van de 

inrichting. 

Gaat het om inrichtingen die niet zijn aan te merken als bouwwerk in de zin van de Woningwet (bijvoorbeeld 

vaartuigen), dan wordt het gebruik van de inrichting bestreken door de brandbeveiligingsverordening. 

Tweede lid, onder e: verkeersvrijheid of -veiligheid 

Het belang van de verkeersvrijheid of -veiligheid valt onder de noemer openbare veiligheid en zal doorgaans 

vooral aan de orde zijn bij straat- en raamprostitutie. Daarbij vindt de werving van klanten immers plaats op of 

aan de openbare weg, alwaar sprake is van soms aanzienlijke aantallen voetgangers en motorvoertuigen. 

Tweede lid onder f: gezondheid 

Tot de belangen die deel uitmaken van de gemeentelijke huishouding, behoort ook dat van de 

(volks)gezondheid. Daarnaast hebben de gemeenten, met als uitvoerende instantie de GGD, ook een aantal 

wettelijke taken met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van volksgezondheidbeleid. 

AFDELING 4 BEËINDIGING EXPLOITATIE; WIJZIGING BEHEER 

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie 

Dit artikel voorziet in de omstandigheid dat de exploitant zijn bedrijf heeft beëindigd of heeft overgedaan aan 

een rechtsopvolger. Onder beëindiging wordt tevens verstaan wijziging van de naam van de exploitant of van 

een of meerdere namen van de exploitanten. Een nieuwe vergunning moet dan worden aangevraagd. In het 

eerste lid is bepaald dat de vergunning bij feitelijke beëindiging van de exploitatie van rechtswege komt te 

vervallen. Het bevoegd bestuursorgaan heeft er belang bij een actueel overzicht te kunnen hebben van de in 

de gemeente actieve exploitanten; in verband daarmee is in het tweede lid bepaald, dat binnen een week na 

de feitelijke beëindiging van de exploitatie daarvan moet worden kennisgegeven. 

Artikel 3:15 Wijziging beheer 

Eerste lid 

Het bevoegd bestuursorgaan heeft er belang bij eveneens een actueel overzicht te kunnen hebben van de in de 

gemeente actieve beheerders; in verband daarmee is in het eerste lid bepaald dat, indien een of meer 

beheerders van een inrichting hun werkzaamheden feitelijk hebben beëindigd, de exploitant daarvan binnen 

een week na die feitelijke beëindiging moet kennisgeven. Anders dan bij beëindiging van de exploitatie, leidt 

het vertrek van een beheerder niet tot het van rechtswege vervallen van de vergunning: denkbaar is immers 

dat het beheer in de inrichting in handen is van meer personen of dat het beheer in handen komt van de 

exploitant zelf. 

Tweede lid 

Denkbaar is ook dat de exploitant de plaats van de vertrokken beheerder(s) wenst te laten innemen door een 

of meer andere personen. Het tweede lid verlangt in dat geval dat de exploitant het bevoegd bestuursorgaan 

verzoekt om, zoals is voorgeschreven in artikel 3:4, tweede lid, onder b, de nieuwe beheerder(s) te vermelden 

in de aan hem verleende vergunning. Daarbij dient ten aanzien van de nieuwe beheerder(s) een 

antecedentenonderzoek plaats te vinden. 



   
 

   
 

Derde lid 

In dit lid is bepaald dat de nieuwe beheerder al aan de slag kan vanaf het moment dat de aanvraag is 

ingediend. Hierdoor is enerzijds gewaarborgd dat er voor die tijd geen nieuwe beheerders werkzaam kunnen 

zijn. Dit zou immers het aantonen van schijnbeheer aanzienlijk bemoeilijken. Anderzijds wordt hiermee 

tegemoet gekomen aan in de praktijk noodzakelijke flexibiliteit. Wijziging van beheer zal immers nog vaker 

aan de orde zijn dan de wijziging van de exploitatie. 

 

 


