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Geachte heer Opstelten, 

 

De leden van de commissies voor Veiligheid en Justitie (V&J) en voor Binnenlandse Zaken en de 

Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ) hebben met belang-

stelling kennis genomen van de nadere memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel voor de 

regels betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (wet regulering prostitutie 

en bestrijding misstanden seksbranche, EK 32211). 

 

De leden van de commissies hebben besloten de nadere procedure voor deze wet aan te hou-

den. De reden daarvoor is dat zij alvorens verder te gaan met de behandeling van het wets-

voorstel, graag op twee punten additionele informatie van de regering wensen te ontvangen. 

Allereerst gaat het om de invulling van de algemene maatregel van bestuur (AMvB) zoals aan-

gekondigd in artikel 20, lid 6 en artikel 8, lid 3 van het wetsvoorstel, die nadere regels zal stel-

len over hetgeen wordt opgeslagen in het register. Gezien de leden dit als een belangrijk ele-

ment van het wetsvoorstel beschouwen, vragen zij u inzicht te geven in het ontwerp voor deze 

AMvB. 

 

Vervolgens wijzen de leden van de commissies u op de uitspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak Khelili t. Zwitserland (EHRM 18 oktober 2011, appl. nr. 

16188/07) en vragen zij u, met het oog op het voorliggende wetsvoorstel, een reactie te geven 

op deze uitspraak. In deze zaak werd de klaagster bij de politie als prostituee geregistreerd, 

waarop zij bij het Hof klaagde dat dit een inbreuk op haar privéleven betekende. Het Hof heeft 

haar in het gelijk gesteld, overwegende dat de term "prostituee" de reputatie van de klaagster 

kan schaden en problemen kan opleveren in haar dagelijkse leven, gelet op het feit dat de ge-

registreerde gegevens door andere autoriteiten dan de politie gebruikt kunnen worden (rechts-

overweging 63 en 64). 
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De leden van bovengenoemde commissies zien uw reactie op deze twee punten met belangstel-

ling, bij voorkeur binnen vier weken, tegemoet. 

 

Hoogachtend,  

 

   

 

 

 

Mr. A. Broekers-Knol     Prof. mr. J.W.M Engels 

Voorzitter van de vaste commissie     Voorzitter van de vaste commissie 

voor Veiligheid en Justitie     van Binnenlandse Zaken en de Hoge  

       Colleges van Staat / Algemene Zaken en 

       Huis der Koningin  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 


