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model-verordeniugsbepalingen
arbcidsomstandigheden prostitu~(e)s

Bij bovengenoemde brief verzorht u de Arboraad advies uit te br.-engen
over de arbei.dsomstandighedenbepalingen vOOr prostitue(e)s zoals die
118 de inwerkingtreding van de wijziging van artikel 250 bis van het
Wetboek van Strafrecht zullen worden opgenomen in Afdeling 3 van Hoofdstuk
3 van de Model Algemene Plaatselljke Verordcning van de VNG.
Tevens verzocht u of de Read ZOU kunnen .i.ostemmen met het hanteren van
een verkorte adviesproced'lre indien sprake is van gemeentelijke verorde
ningen met arbeidsomstendighedenbepalingen die geheel of nagenoeg geheel
overeenstemmen met de nu voorgestelde bepalingen in de Modelverordening
van de VNG.
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Allereerst zij opgemerkt dat de Ra~d de voorgelegde stukken niet diepgeand
heeft beoordeeld. mnar slecbts globaal heeft getoetst san meer algemene
gezlchtspunten van arbeidsomstandighedenbeleid. Voar deze benaderiog is
gekozen omdat de deskundigheid die nodig is om over dlt $pecifieke terrein
gericht van advies te dienen de Raad ontbreekt en de in de Read ver.tegen
woordigde organis8ties van werkgevers en werknemers te dien aanzien
niet representatief zijn.
modelbepalingen cn de daarbij behorende algemene en artikelsgewijze
toelichtlng geven bij een gloDale beschollwing als evenbedoeid de Rand
slechts aanleiding tot het maken van enkele opo)erkingen.
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De Read heeft begrepen dat het Veiligheidsbesluit Restgroepen (VBR)
model heeft gestaan voo£ een aantal van de voorgestelde verordeningsbe
palingell. Hij gaat er vRnuit dat, nu deze in overieg met de vier grote
gemeent.en, het Ministerie van SocialR Zaken en Werkgelegenheid en de
Mr. de Graafstichting zijn voorhereid, de bepalingen adequaat zijn vocr
het gestelde doel.
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De Modelbepalingen geven voorschriften voor de arbeidsomstandigheden
van prostitue{e)s die in verband met de OUlschrijving van de begrlppen
'werkgever" en ·werknemer· niet onder de verkingssfeer VBn de Arbowet
vallen. Ten agnzlen vall prostitue(e)s die onder de Arbowet. vallen en
waarop het VBR du~ van toepassing is, is de Arbeidsinspectie de contro
lerende instantie. Voor wat betreft de prostitue(e)s die onder de wer
kingssfeer van eeo gemeentelijke verordening vallen, vindt de contrale
plaats door de toezichthoudende gemeentelijke instantie. In de toelichting
(§ 4.1.5) wardt gestild dat het noodzakelijk is de werkzaamheden van de
Arbeidslnspectie, en de door de gemeenten B&ngewe~en controlerende en
toezichthoudende ambtenaren op e1kaar' tit te stemmen. Voor-ts wOldt het
voorstelbsBr geacht det de Arbeidsinspectie op dit terrein een reactief
beleid zal voeren. In overleg tussen Arbeidsinspectie en gemeenten za1
een en ander vo~rn mcn.ten krijgen. De Reed stBlt het cp prijs wanneer
hij te zijner tijd over de sBmeo'Verkingsafspraken z.al worden gclnformeerd.
In de paragrsaf over arbeidsomstandighedeo (4.1) wordt naast de Arbowet
ook gewezen op de Arbeidswet 1919. Gesteld wordt dat deze wet op gran
van de daarin gegeven definitie& ook op de prostitutie van toepassing
is. Daarbij wordt er echter Ban voor.bijgegaan dat de Arbeidswet, net
als de Arbowet, slechts van toepassing is op in gezagsverhouding werkzame
prostitu~(e)s. Dit betekent dat regels voor de arbeids-en rusttijden
van niet in gezagsverhouding werkzame prostitu~(e)s onthreken. In de nu
voorgelegde modelbepalingen wordt hierin niet voorzien. Nu in de Arbeids
wet 1919 een OIet artikel 58 Arbowet ov€"reenkomende bepaling ontbreekt
ken de Read niet overzien of en in hoeverre de Gemeentewet het in ver
ordeningsbepalingen opnemen van regels aangaande de arbeids- en rusttijder
van niet in gezagsverhouding werkzame prostitu~(e)s toestast. Het komt
de Raad voor dat in de toelichting ook op dit aspect zou moeten worden
ingegaan.
Het is de Read verdeI' opgevallen dat, waar het de Arbeidswet betreft.
niet wordt ingegaan op de mogelijkheden van de Arbeidsinspectie op de
naleving van die wet toe te zien. De Raad vraagt zich daarbij af of en
in hoeverre het re~listisch is te veronderstellen dat door de Arbeids
inspectie op de nRleving van deze wet in deze sector effectief toezicht
kan worden gehouden. Ook hierBsn zou in de tDelichting aandacht kunD
worden besteed.
De Rasd is voorts van oordeel dat in de toelichtjug dieper zou moeten
worden ingegaan op de samenhang tussen de normstelling op grond van de
Arbowet en de norms telling die in de modelverordening zal worden neer
gelegd. Met name zou aangegeven moeten worden waar gelet op de specifieke
omstandigheden Hanleiding is gezien om van de voorschriften van het VBR
afwijkende bepalingen in de modelverordening op te nemec.
Ten slotte merkt de Raad op dat in § 4.1.3 onvoldoende tot uiting komt
dat gemeenten hun verordenende bevoegdheid op dit terrein niet ontlenen
aan art.1.§. Arbowet maar aan art. 168 Gemeentewet. In bedoeld art. 58
is slechts tot uitdrukking gebracht dat de wetgever bij de totstandkoming
van de Arbowet de gemeenten de bevoegdheid om op het terrein van de
arbeidsomstandigheden in de gemeente bij verordening regels vast te
stellen niet geheel heeft willen ontnemeo, maar de bevoegdheid heeft
willen laten om ten 9pzichte van de ArbO\ofet aanvullende regels te geven,
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Tel' verduidelijking ;z;ou in de voorlsatste loin van § 4.1.3 het ;z;in5deel
"Gemeenten hebbf!n der-halve de mogeUjkheid" kunnen 'Worden vervangen
door: "Gemeenten hebben derhalve op grond van Brt. 168 Gemcentewet jo.
art. 58 Arbowet de bevoegdheid ... ".
Met het voo~stel cen verkorte adviesprocedure te gaan hanteren stemt
de I\fll'ld in.
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