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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25437  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en enige 

wetten (opheffing algemeen bordeelverbod) 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 2 februari 1999 
aangenomen. De fracties SP, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD stemden voor. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 248ter 
 
8 (Barth) 
Met dit amendement wordt beoogd prostitutie door personen die de leeftijd van 18 jaar nog 
niet hebben bereikt tegen te gaan door strafbaarstelling van de prostituant die seksuele 
handelingen verricht met een prostitué/prostituee die zijn/haar diensten aanbiedt. Het vereiste  
van onbesproken gedrag van de minderjarige vervalt. 
Aangenomen, voor: SP  PvdA VVD CDA GPV RPF SGP en de leden Giskes Schimmel 
Augusteijn-Esser van de D66-fractie 
 
9 (Barth) 
Artikel 248b 
Met dit amendement wordt beoogd prostitutie door personen die de leeftijd van 18 jaar nog 
niet hebben bereikt maar wel ouder zijn dan 15 jaar tegen te gaan door strafbaarstelling van de 
prostituant die seksuele handelingen verricht met een prostitué/prostituee die zijn/haar  
diensten aanbiedt. 
Aangenomen, voor: SP  PvdA VVD CDA GPV RPF SGP en de leden Giskes Schimmel 
Augusteijn-Esser van de D66-fractie 
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Artikel VIA 
17(?) vervangen door 18 (Nicolaï c.s.) 
Aangenomen, voor: SP GL PvdA D66 VVD CDA 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 250a 
11 vervangen door 15 (Halsema) 
Verworpen, voor GroenLinks 
 
Art VI en considerans  
10 (Biesheuvel) 
Ingevolge dit amendement is bedrijfsmatige exploitatie van prostitutie slechts toegestaan 
indien daartoe een vergunning op grond van een gemeentelijke verordening is verleend. Dat 
betekent dat de gemeente die deze exploitatie mogelijk wenst te maken een verordening zal 
moeten vaststellen. De verordening bevat in ieder geval voorschriften met betrekking tot 
antecedententoetsing, bedrijfsvoering en arbeidsomstandigheden. 
Het voeren van een prostitutiebedrijf in een gemeente waar geen verordening is vastgesteld en 
waar derhalve een dergelijk bedrijf niet is toegestaan, wordt gekwalificeerd als economisch 
delict (overtreding).  
Heeft de gemeente wel een verordening gemaakt dan kan de sanctie op overtreding in die 
verordening worden geregeld. Met het hier geïntroduceerde begrip «bedrijfsmatig» in plaats 
van «ineen daartoe bestemde inrichting», wordt beoogd escortbedrijven onder de werking van 
de wet te doen vallen. Hierdoor wordt voorkomen dat illegale prostitutie-activiteiten buiten de 
werkingssfeer van de wet in escortbedrijven gaan plaatsvinden. Voor het bereiken van de 
hoofddoelstellingen van deze wet is het bedrijfsmatige karakter van de activiteiten 
meer bepalend dan de plaats waar de seksuele handelingen worden verricht. 
Gezien het bijzondere karakter van de bedrijfstak, waarbij legale en illegale activiteiten vaak 
nauw verweven zijn, is het onwenselijk indien de wetgever zou volstaan met een 
ongeclausuleerde opheffing van het bordeelverbod. Analoog aan de wet op de kansspelen had 
een «Wet op het prostitutiebedrijf» voor de hand gelegen. Nu niet voor deze constructie is 
gekozen, past het niet in de systematiek van de wet hiervoor bij amendement alsnog te kiezen. 
Om die reden worden in het tweede lid van het nieuw te introduceren artikel 174b 
minimumeisen gesteld waaraan de gemeentelijke verordening, bij ontbreken van een 
landelijke regeling, in ieder geval moet voldoen. Daarom is de bepaling opgenomen 
dat de gemeentelijke verordening in ieder geval bepalingen bevat met betrekking tot 
antecedententoetsing, gedragseisen, bedrijfsvoering, arbeidsomstandigheden en 
vreemdelingentoezicht. 
Indien dit amendement wordt aangenomen, wordt in het opschrift «opheffing algemeen 
bordeelverbod» vervangen door: opheffing algemeen bordeelverbod en invoering 
vergunningstelsel voor bedrijfsmatige prostitutie. 
Verworpen, voor: SP CDA GPV RPF SGP 
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MOTIES 
 
12 (Halsema) over tewerkstelingsvegunning voor niet-EU-onderdanen 
Verworpen, voor: GL 
 
14 (Dittrich) over nationale rapporteur tegen vrouwenhandel 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
16 (Biesheuvel) over handhavingsplan  
Aangenomen, tegen: GL 


