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Geachte heer Opstelten, 
 
Eerder hebben wij aangedrongen op het invoeren van (in ieder geval een gedeelte van) het 
wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche omdat gemeenten behoefte 
hebben aan landelijke kaders om de branche beter te kunnen reguleren. Wij zijn blij te constateren 
dat de invoering van het uniform vergunningenstelsel zijn doorgang lijkt te kunnen gaan vinden door 
het wetsvoorstel te splitsen via een novelle. Wij willen echter wel uw aandacht vragen voor een 
aantal zaken.  
 
Aanvullende regels voor prostituees 
Bij amendement van de leden Rouvoet en Van Toorenburg is artikel 3 in het huidige wetsvoorstel 
opgenomen. Dit artikel houdt in dat bij gemeentelijke verordening nadere eisen kunnen worden 
gesteld aan in de gemeente werkende prostituees. Met invoering van de novelle zal dit artikel 
vervallen. 
Wij gaan er vanuit dat dit is ingegeven door de veronderstelling dat gemeenten, indien zij dat 
wensen, op basis van de autonome verordende bevoegdheid in de Gemeentewet bij verordening 
nadere eisen kunnen stellen aan in de gemeente werkende prostituees, aangezien de wet niet 
beoogt dit onderwerp uitputtend te regelen. Uiteraard enkel in zoverre dat deze regels niet strijdig zijn 
met de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche of ander hoger recht. Wij 
zien dit graag door u bevestigd.   
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Toezicht en handhaving 
Om de prostitutiebranche te kunnen reguleren, met name daar waar het gaat om illegale en 
onvrijwillige prostitutie, is goede samenwerking tussen gemeenten en politie van belang. Voorkomen 
moet worden dat er gescheiden kolommen van toezicht ontstaan. De politie is onmisbaar vanwege 
haar expertise op dit terrein en vanwege de dunne scheidslijn tussen toezicht en handhaving 
enerzijds en de opsporing van strafbare feiten anderzijds. Zoals het opvangen van signalen van 
mensenhandel. Ook na invoering van dit wetsvoorstel moet het mogelijk blijven dat gemeenten 
toezichtstaken kunnen overdragen aan de politie. Afspraken hierover kunnen worden gemaakt in de 
lokale driehoeken. Artikel 27 van het wetsvoorstel is gebaseerd op deze uitgangspunten. Wij zien dit 
graag nogmaals door u bevestigd. 
 
Implementatie  wetsvoorstel door gemeenten 
Het wetsvoorstel voorziet in een nieuwe taak aan gemeenten door de invoering van een 
vergunningenplicht en vraagt dan ook gemeenten die tot op het heden dat niet hoefden, tot extra 
inspanningen. De Algemene Plaatselijke Verordeningen  moeten worden aangepast en processen 
moeten worden ingericht. Dit vraagt om een zorgvuldige procedure. Gezien de grote wijzigingen, ligt 
een inspraakprocedure voor de hand. Dit betekent dat het volledige proces, vanaf het moment dat de 
wet en de daarbij behorende algemene maatregel van bestuur zijn gepubliceerd in de staatscourant, 
gemiddeld 6 maanden in beslag neemt. Dit is langer dan de 3 maanden die gemeenten normaliter 
krijgen om goed voorbereid te zijn op de invoering van een wet. Wij vragen u hier nadrukkelijk de 
aandacht voor te hebben bij het verdere totstandkomingsproces en met name bij het vaststellen van 
de inwerkingtredingsdatum.   
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
J. Kriens 
Voorzitter directieraad 
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