Amendement: "nog even wat meer geduld..."
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 26 juni 2019, in
beraadslaging over het besluit “Wijziging prostitutiehoofdstuk APV”;
Constaterende dat,
•
•
•

•
•

Er binnen de gemeenteraad van Haarlem breed draagvlak is voor het
bestrijden van misstanden binnen de prostitutiebranche;
Er discussie is over de vraag of het verhogen van de minimumleeftijd daar
een effectieve bijdrage aan kan leveren of juist averechts zal werken;
In de raadsvergadering van 15 februari 2018 door de gemeenteraad van
Haarlem het amendement “nog even geduld” is aangenomen, waarmee het
vaststellen van de minimale leeftijdsgrens werd uitgesteld tot na de
behandeling en inwerkingtreding van het wetvoorstel Regulering prostitutie en
bestrijding misstanden seksbranche (hierna: "WRP");
De wetsvoorstel voor de WRP inmiddels is ingetrokken en er wordt
uitgekeken naar een nieuw landelijk wetvoorstel waarin de leeftijdsgrens zal
worden vastgesteld;
Het thans voorliggende voorstel tot het vaststellen van de nieuwe Algemene
Plaatselijke Verordening vooruitloopt op de uiteindelijke komst van deze wet
in formele zin.

Overwegende dat,
•
•
•
•
•

Er landelijk een fundamentele keuze gemaakt dient te worden over de
minimumleeftijd van sexwerkers;
Daarbij de verschillende risico’s tegen elkaar zullen moeten worden
afgewogen, waaronder het risico dat bij verhoging van de leeftijdsgrens jonge
sexwerkers in het onvergunde en illegale circuit terecht zullen komen;
Sexwerkers in het onvergunde circuit vaak onbeschermd en onveilig hun werk
doen, waarbij het risico op misstanden (verder) toeneemt;
Er in het voorstel tot wijziging van de APV geen dringende noodzaak is
aangevoerd om vooruit te lopen op de komst van landelijke wetgeving op dit
punt;
Het wenselijk is om onder deze omstandigheden en in deze complexe en
gevoelige materie, de komst van de landelijke wetgeving af te wachten
alvorens de APV op dit punt aan te passen.

Besluit het raadsstuk op de volgende punten aan te passen:

Huidig:
Artikel 3:7 Weigeringsgronden
1. Een vergunning wordt geweigerd als:
a. de exploitant of de beheerder onder curatele staat;
b. de exploitant of de beheerder is ontzet uit het ouderlijk gezag of de voogdij; c. de
exploitant of de beheerder onherroepelijk is veroordeeld voor een gewelds- of
zedendelict of voor mensenhandel, of in enig ander opzicht van slecht levensgedrag
is;
d. de exploitant of de beheerder de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt;
e. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in
de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;
f. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aanvrager in strijd zal handelen
met de aan de vergunning verbonden beperkingen of voorschriften;
g. er aanwijzingen zijn dat voor of bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn of
zullen zijn die, als het sekswerkers betreft, nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben
bereikt, als het overige personen betreft, nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben
bereikt, slachtoffer zijn van mensenhandel of verblijven of werken in strijd met het
bepaalde bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet
2000;
(…)
Artikel 3:14 Leeftijd en verblijfstitel sekswerkers; verbod werken voor
onvergund prostitutiebedrijf
1. Het is een exploitant verboden een sekswerker voor of bij zich te laten werken die:
a. nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt;
(…)
Artikel 6:5 Overgangsbepaling
1. Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6:4, die golden op
het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze
verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen
krachtens deze verordening.
2. Het verbod als bedoeld in artikel 2:28 is niet van toepassing op houders van een
geldig verlof als bedoeld in artikel 2:33 van de verordening bedoeld in artikel 6:4.
3. Het verbod als bedoeld in artikel 3:3 is niet van toepassing op houders van een
geldige vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de verordening als bedoeld in
artikel 6:4.

4. het verbod als bedoeld in artikel 3:14 lid 1 onder a wordt van kracht drie jaar na
het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening ten aanzien van sekswerkers
die voor de inwerkingtreding van deze verordening aantoonbaar werkten in een
vergund seksbedrijf én de leeftijd van 21 jaar nog niet hadden bereikt.
(…)
Toelichting hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening
(…)
Exploitant: voor de definitie van «exploitant» is aansluiting gezocht bij een van de
definities van het begrip leidinggevende in artikel 1, eerste lid, onderdeel 1°, van de
Drank- en Horecawet. Het «voor rekening en risico» heeft betrekking op de
natuurlijke persoon of op de rechtspersoon. Onder deze definitie valt ook de vennoot
in een personenvennootschap. Het bestuur van een rechtspersoon kan zelf ook een
rechtspersoon zijn, maar gelet op de (persoonlijke) eisen die worden gesteld aan de
exploitant, dient er uiteindelijk altijd één natuurlijke persoon te zijn die kan worden
beschouwd als exploitant in de zin van de Apv – al dan niet als vertegenwoordiger
van die rechtspersoon. Een seksbedrijf heeft altijd een exploitant. Ook in het geval
een sekswerker zelfstandig bedrijfsmatige activiteiten beoefent is er sprake van een
seksbedrijf, meer precies: een prostitutiebedrijf. In dergelijke gevallen dient de
sekswerker enerzijds aangemerkt te worden als sekswerker, maar anderzijds ook als
exploitant. De sekswerker/exploitant dient daarmee dus ook te voldoen aan alle
eisen die aan sekswerker worden gesteld én aan de eisen die aan de exploitant
worden gesteld. Hieruit volgt onder meer dat de sekswerker/exploitant minimaal 21
dient te zijn. Vergunningen worden immers geweigerd als de exploitant de leeftijd
van 21 jaar nog niet bereikt heeft (zie artikel 3:5).
(…)
PARAGRAAF 3.2 REGELS VOOR ALLE PROSTITUTIEBEDRIJVEN EN
SEKSWERKERS
Artikel 3:14 Leeftijd en verblijfstitel sekswerkers; verbod werken voor onvergund
prostitutiebedrijf Met deze bepaling wordt onder meer – net als voor de exploitant
van een seksbedrijf – een leeftijdseis voor sekswerkers geïntroduceerd. Hiertoe is
besloten vanwege het gegeven dat jonge sekswerkers met name vatbaar voor en
slachtoffer van misstanden als dwang, misbruik en mensenhandel zijn. Bovendien
zijn sekswerkers van 21 jaar en ouder weerbaarder dan zeer jonge sekswerkers en
is de kans groter dat ze over een startkwalificatie beschikken waarmee de eventuele
economische druk om te kiezen voor de prostitutie lager is en bovendien een
eventuele gewenste uitstap wordt vergemakkelijkt. Het stellen van een leeftijdsgrens
wordt als een passend en noodzakelijk middel beschouwd om deze misstanden te
bestrijden. Daarmee is het gemaakte onderscheid objectief gerechtvaardigd door
een legitiem doel, bovendien zijn de middelen voor het bereiken van dat doel
passend en noodzakelijk. Hierdoor levert het onderscheid naar leeftijd geen strijd op
met het verbod van leeftijdsdiscriminatie.
Het is in de eerste plaats de exploitant die moet voorkomen dat er bij zijn bedrijf
sekswerkers werkzaam zijn die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt. Zijn
die daar toch werkzaam, dan is de exploitant in overtreding. Overigens, zoals eerder
opgemerkt, een sekswerker die zelfstandig bedrijfsmatige activiteiten exploiteert valt

enerzijds aan te merken als exploitant van een vergunning plichtig prostitutiebedrijf
en anderzijds als sekswerker bij dat bedrijf. Los van de hier gestelde leeftijdseis is
dus uitgesloten dat in een dergelijke constructies sekswerkers legaal aan de slag
kunnen; de aanvraag van een exploitant/sekswerker die de leeftijd van 21 jaar nog
niet heeft bereikt zal immers worden geweigerd (vgl. artikel 3.3.2, eerste lid en onder
d).

Als de sekswerker er bewust en vrijwillig voor kiest om te werken in de illegale
prostitutie, dan moet ook zij daarvoor aansprakelijk kunnen worden gehouden.
Daarom is het tweede lid opgenomen.
Te wijzigen in:

Artikel 3:7 Weigeringsgronden
1. Een vergunning wordt geweigerd als:
a. de exploitant of de beheerder onder curatele staat;
b. de exploitant of de beheerder is ontzet uit het ouderlijk gezag of de voogdij; c. de
exploitant of de beheerder onherroepelijk is veroordeeld voor een gewelds- of
zedendelict of voor mensenhandel, of in enig ander opzicht van slecht levensgedrag
is;
d. de exploitant of de beheerder de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt;
e. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in
de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;
f. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aanvrager in strijd zal handelen
met de aan de vergunning verbonden beperkingen of voorschriften;
g. er aanwijzingen zijn dat voor of bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn of
zullen zijn die, als het sekswerkers betreft, nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben
bereikt, als het overige personen betreft, nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben
bereikt, slachtoffer zijn van mensenhandel of verblijven of werken in strijd met het
bepaalde bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet
2000;
(…)
Artikel 3:14 Leeftijd en verblijfstitel sekswerkers; verbod werken voor
onvergund prostitutiebedrijf
1. Het is een exploitant verboden een sekswerker voor of bij zich te laten werken die:
a. nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
(…)
Artikel 6:5 Overgangsbepaling
1. Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6:4, die golden op
het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze

verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen
krachtens deze verordening.
2. Het verbod als bedoeld in artikel 2:28 is niet van toepassing op houders van een
geldig verlof als bedoeld in artikel 2:33 van de verordening bedoeld in artikel 6:4.
3. Het verbod als bedoeld in artikel 3:3 is niet van toepassing op houders van een
geldige vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de verordening als bedoeld in
artikel 6:4.
4. het verbod als bedoeld in artikel 3:14 lid 1 onder a wordt van kracht drie jaar na
het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening ten aanzien van sekswerkers
die voor de inwerkingtreding van deze verordening aantoonbaar werkten in een
vergund seksbedrijf én de leeftijd van 21 jaar nog niet hadden bereikt.
(…)
Toelichting hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening
(…)
Exploitant: voor de definitie van «exploitant» is aansluiting gezocht bij een van de
definities van het begrip leidinggevende in artikel 1, eerste lid, onderdeel 1°, van de
Drank- en Horecawet. Het «voor rekening en risico» heeft betrekking op de
natuurlijke persoon of op de rechtspersoon. Onder deze definitie valt ook de vennoot
in een personenvennootschap. Het bestuur van een rechtspersoon kan zelf ook een
rechtspersoon zijn, maar gelet op de (persoonlijke) eisen die worden gesteld aan de
exploitant, dient er uiteindelijk altijd één natuurlijke persoon te zijn die kan worden
beschouwd als exploitant in de zin van de Apv – al dan niet als vertegenwoordiger
van die rechtspersoon. Een seksbedrijf heeft altijd een exploitant. Ook in het geval
een sekswerker zelfstandig bedrijfsmatige activiteiten beoefent is er sprake van een
seksbedrijf, meer precies: een prostitutiebedrijf. In dergelijke gevallen dient de
sekswerker enerzijds aangemerkt te worden als sekswerker, maar anderzijds ook als
exploitant. De sekswerker/exploitant dient daarmee dus ook te voldoen aan alle
eisen die aan sekswerker worden gesteld én aan de eisen die aan de exploitant
worden gesteld. Hieruit volgt onder meer dat de sekswerker/exploitant minimaal 21
dient te zijn. Vergunningen worden immers geweigerd als de exploitant de leeftijd
van 21 jaar nog niet bereikt heeft (zie artikel 3:5).
(…)
PARAGRAAF 3.2 REGELS VOOR ALLE PROSTITUTIEBEDRIJVEN EN
SEKSWERKERS
Artikel 3:14 Leeftijd en verblijfstitel sekswerkers; verbod werken voor onvergund
prostitutiebedrijf
Met deze bepaling wordt onder meer – net als voor de exploitant van een seksbedrijf
– een leeftijdseis voor sekswerkers geïntroduceerd. Hiertoe is besloten vanwege het
gegeven dat jonge sekswerkers met name vatbaar voor en slachtoffer van
misstanden als dwang, misbruik en mensenhandel zijn. Bovendien zijn sekswerkers
van 21 jaar en ouder weerbaarder dan zeer jonge sekswerkers en is de kans groter
dat ze over een startkwalificatie beschikken waarmee de eventuele economische
druk om te kiezen voor de prostitutie lager is en bovendien een eventuele gewenste
uitstap wordt vergemakkelijkt. Het stellen van een leeftijdsgrens wordt als een

passend en noodzakelijk middel beschouwd om deze misstanden te bestrijden.
Daarmee is het gemaakte onderscheid objectief gerechtvaardigd door een legitiem
doel, bovendien zijn de middelen voor het bereiken van dat doel passend en
noodzakelijk. Hierdoor levert het onderscheid naar leeftijd geen strijd op met het
verbod van leeftijdsdiscriminatie.
Het is in de eerste plaats de exploitant die moet voorkomen dat er bij zijn bedrijf
sekswerkers werkzaam zijn die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt. Zijn
die daar toch werkzaam, dan is de exploitant in overtreding. Overigens, zoals eerder
opgemerkt, een sekswerker die zelfstandig bedrijfsmatige activiteiten exploiteert valt
enerzijds aan te merken als exploitant van een vergunning plichtig prostitutiebedrijf
en anderzijds als sekswerker bij dat bedrijf. Los van de hier gestelde leeftijdseis is
dus uitgesloten dat in een dergelijke constructies sekswerkers legaal aan de slag
kunnen; de aanvraag van een exploitant/sekswerker die de leeftijd van 21 jaar nog
niet heeft bereikt zal immers worden geweigerd (vgl. artikel 3.3.2, eerste lid en onder
d).
Als de sekswerker er bewust en vrijwillig voor kiest om te werken in de illegale
prostitutie, dan moet ook zij daarvoor aansprakelijk kunnen worden gehouden.
Daarom is het tweede lid opgenomen.

….en gaat over tot de orde van de dag.

