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Inzake: Minimale prostitutieleeftijd verhogen naar 21 jaar

De gemeenteraad
De raadsleden de heren Kraft van Ermel, Grinwis en mevrouw Koster hebben op 26 maart 2015 een
brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
1) Kan de gemeente uiteenzetten waarom eerdere toezeggingen aan het CDA Den Haag om de
prostitutieleeftijd te verhogen van 18 naar 21 jaar (zie RIS 255841) nog niet zijn nagekomen?
Waarom is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hieraan nog niet aangepast?
2) Is de gemeente bekend met het feit dat na Amsterdam in 2013, nu ook Rotterdam heeft besloten om
per 1 juli aanstaande de prostitutieleeftijd te verhogen naar 21 jaar, ongeacht of de landelijke
wetgeving op dit punt is afgerond? Is de gemeente het met CDA Den Haag en Groep de Mos /
Ouderen Partij eens dat de reden voor Den Haag om nog langer te wachten met de verhoging van de
prostitutieleeftijd niet meer opgaat? Zo neen, waarom niet?
In een eerder stadium heeft u aangegeven dat u bekend met het feit dat juist jonge vrouwen het
slachtoffer worden van mensenhandel en seksuele uitbuiting.
3) Heeft de gemeente nog steeds de bereidheid om tieners in onze stad te beschermen door een
leeftijdsverhoging van de prostitutieleeftijd in de APV op te nemen? Zo ja, kan het College
uiteenzetten, met tijdspad, hoe zij dit gaat realiseren?
Het college benadrukt nogmaals dat -ongeacht de landelijke besluitvorming over de verhoging van de
prostitutieleeftijd- in Den Haag de leeftijd van een prostituee nu al meeweegt bij de bepaling of zij
zich in een kwetsbare positie bevindt (zie bijvoorbeeld RIS 270480 en RIS 270620). Mogelijk
optredende negatieve bijeffecten voor sekswerkers onder de 21 jaar worden nauwkeurig gemonitord.
Indien noodzakelijk, wordt hier vanuit de zorg- en hulpverlening adequaat op ingezet.
De gemeente heeft tot voor kort gemeend de inwerkingtreding van de nieuwe prostitutiewet te moeten
afwachten alvorens de minimumleeftijd voor sekswerkers in de APV te verhogen naar 21 jaar.
Bij deze afweging was belangrijk dat in Den Haag vrijwel geen sekswerkers onder de 21 jaar in de
vergunde seksinrichtingen werken, omdat de exploitanten nu al vrijwillig die minimumleeftijd
hanteren.
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Gelet op de impasse waarin de prostitutiewet terecht is gekomen, vindt de gemeente samen met de
VNG en de overige prostitutiesteden, langer wachten alvorens de minimumleeftijd wordt verhoogd,
niet meer verantwoord. Daarom wordt vooruitlopend op de nieuwe wet de APV aangepast. De
gemeente houdt, met het oog op uniformiteit in regelgeving, bij wijziging van de Haagse APV zoveel
mogelijk de model-APV aan die momenteel door de VNG wordt opgesteld. Deze zal naar verwachting
in het tweede kwartaal van 2015 beschikbaar zijn. Vervolgens vindt wijziging van de Haagse APV
plaats, waarmee onder andere de minimumleeftijd voor sekswerkers wordt verhoogd naar 21 jaar.
Amsterdam, waar op 4 juli 2013 een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor
Prostitutie is aangenomen, hanteert op de gemeentelijke website een factsheet met de 'do's en dont's'
aangaande prostitutie in de hoofdstad, waarbij bordeelhouders mede verantwoordelijk worden
gemaakt voor het aanpakken van misstanden, uitbuiting en dwang.
4) Heeft u de bereidheid om voor Den Haag op de gemeentelijke website ook zo'n factsheet te
realiseren met de 'do's en don’ts' aangaande de prostitutie in onze stad? Zo neen, waarom niet?
Ja. Zodra het prostitutiehoofdstuk van de Haagse APV is gewijzigd, worden exploitanten van
seksbedrijven geïnformeerd over hun (nieuwe) plichten en verantwoordelijkheden om misstanden,
uitbuiting en dwang in hun seksbedrijf tegen te gaan. Eén van de manieren waarop exploitanten
worden geïnformeerd, is via de gemeentelijke website.
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