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Vervolgnota Prostitutie

Zeer. geachte heer Schols,
Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat onze Kamer vcrhinderd is om
heden middag de studiemiddag betreffende de Vcrvolgnota Prostitutie bij
te wonen.
Naar wij, uit mondeling contact met de heer F. Belderbos van de Projekt
Organisatie Stadsvernieuwing, begrepen hobben, zou ons de vraag gesteld
kunnen worden welke rol de Kamer zou kunnen vullen bij de registratie
van prostitutie-activiteiten.
Zoals reeds vermeld op bladzijde 22 van uw Vervolgnota levert art. 250 bis
van het Wetboek van Strafrechten thans een belemmering op voor registratie
in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel.
Eerst na wijziging dan wel het schrappen van dit artikel kan een nader
standpunt worden bepaald ten aanzien van de rol die onze Kamer zou kunnsn
vervullen. Een en ander dient mede gezien te worden in het licht van het
bepaalde in art. 28 van de Handelsregisterwet.
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Overigens zijn wij de mening toegedaan dat bij de regi.stratie van prosti
tutie-activiteiten in zijn algemeenheid een taak is weggelegd voor de
Zedenpolitie.
Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

HoogachtE:nd,
KC'lmer van Kooph,mdel en
Fclbrip}:en voa, I B-Grdvenll3ge,
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