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Onderwerp 

Afdoening motie stop de vrouwen-carrousel 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van het Kadernota Prostitutiebeleid 2015-2018 (RIS283710) op 

15 december 2016 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie “Stop de vrouwen-carrousel” 

(RIS296008) aangenomen. 

 

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 15 december 2016, ter bespreking van het 

Gewijzigd voorstel van het college inzake kadernota prostitutiebeleid 2015-2018 (RIS 283710); 

 

constaterende dat het op dit moment niet noodzakelijk is voor EU-ingezetenen zich te registreren 

indien zij korter dan vier maanden in Nederland verblijven; 

 

overwegende dat mede hierdoor zich een carrousel voordoet van vrouwen die, variërend van enkele 

weken tot enkele maanden, werkzaam zijn in Den Haag en dan weer doorgaan naar een andere stad 

en vice versa; 

 

overwegende dat op deze manier het opsporen van mensenhandel bemoeilijkt wordt en prostituees 

geen aanspraak kunnen maken op bepaalde rechten, zoals inkomens- en minimaregelingen; 

 

overwegende dat het in zicht hebben van prostituees belangrijk is voor hulpverlening en helpt bij het 

filteren van potentiële slachtoffers van mensenhandel, doordat controle makkelijker wordt; 

 

verzoekt het college te onderzoeken hoe de carrousel van (vrouwelijke) EU-ingezetenen tegengegaan 

kan worden en hierover in overleg te treden met andere steden waar raamprostitutie plaatsvindt; 

 

verzoekt het college voorts hierbij in samenspraak met hulporganisaties en de driehoek te 

onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat, middels een sluitende uitstap- en opsporingsaanpak, 

vrouwen de illegaliteit in verdwijnen 

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

Op 9 januari 2018 hebben wij u in een tussenbericht geïnformeerd over de werkwijzen die politie en 

gemeente hanteren om signalen van misstanden in de prostitutiebranche op te vangen en 

geconstateerde misstanden waar mogelijk te bestrijden.  
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Ook hebben wij u geïnformeerd over op dat moment recente ontwikkelingen die het in beeld krijgen 

van misstanden in de prostitutiebranche belemmeren en daarmee een gedegen aanpak bemoeilijken. 

Het college heeft uiteengezet om welke belemmeringen het gaat en wat zij hiertegen onderneemt. In 

het tussenbericht hebben wij toegezegd dat zodra zicht is op mogelijk nieuwe juridische kaders, in de 

vorm van een rechterlijke uitspraak dan wel landelijke wetgeving, wij u verder zullen informeren. 

 

Op 8 maart 2018 heeft de rechtbank van Den Haag het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens 

dat persoonsgegevens van sekswerkers (mannen, vrouwen en transgenders) bijzondere 

persoonsgegevens zijn die niet mogen worden verwerkt door de gemeente, bevestigd en is het door ons 

ingestelde beroep ongegrond verklaard. De gemeente heeft tegen deze uitspraak geen hoger beroep 

ingesteld. De reden hiervoor is dat de gemeente Amsterdam gelijktijdig de vraag of persoonsgegevens 

van sekswerkers bijzondere persoonsgegevens zijn, in een procedure bij de Raad van State had 

voorliggen. De Raad van State heeft in augustus 2018 eveneens geoordeeld dat sprake is van 

bijzondere persoonsgegevens en dat gemeenten geen wettelijke basis hebben om deze gegevens te 

verwerken.  

 

Naar aanleiding van het huidige regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft een nieuw 

wetsvoorstel ‘Wet regulering sekswerk’ van 15 oktober 2019 tot 15 december 2019 ter consultatie 

gelegen. In dit wetsvoorstel staat dat onder meer zal worden voorzien in een vergunningplicht voor 

zelfstandig werkende sekswerkers (mannen, vrouwen en transgenders), alsmede in een wettelijke basis 

voor lokale intakegesprekken met sekswerkers. Mede met het oog op de complexiteit van het 

prostitutiedossier en het grote aantal reacties op het wetsvoorstel, verwachten wij dat nieuwe 

prostitutiewetgeving niet op korte termijn in werking zal treden.   

  

Het voorgaande betekent dat op korte termijn langs deze weg geen nieuwe juridische kaders te 

verwachten zijn die gemeenten en politie hard nodig hebben om misstanden in de prostitutiebranche 

verder tegen te gaan. Binnen de huidige juridische mogelijkheden blijven wij ons inspannen voor een 

veilige prostitutiebranche, zoals blijkt uit het in februari aan u toegestuurde Raadsvoorstel 

Prostitutienota Den Haag 2020-2022 (RIS304625).  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris a.i., de wnd. burgemeester, 

 

Ilma Merx Johan Remkes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


