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Inleiding 
 

De bestuurlijke aanpak door gemeenten is een belangrijk element in de brede integrale 

aanpak van ondermijning. De aanpak van ondermijning binnen deze regio heeft bestuurlijk 

gezien steeds meer prioriteit. Essentieel hierbij zijn de inzet en weerbaarheid van het 

bestuur.  

 

Een van de gemeentelijke instrumenten binnen deze aanpak is de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV). De APV is een belangrijk bestuurlijk en juridisch instrument waarmee 

gemeenten lokale regels kunnen stellen in de vorm van gebods- en verbodsbepalingen. 

Deze lokale regels worden vervolgens kracht bijgezet door de koppeling met bestuurlijke en 

strafrechtelijke instrumenten om naleving van die regels te kunnen afdwingen. In de praktijk 

biedt de APV steeds meer een bestuurlijk juridische basis voor regulering van activiteiten die 

mogelijk ondermijnend van karakter zijn en voor de aanpak van bepaalde (kwetsbare) 

branches. Het ondermijningsproof maken van de APV houdt in dat de APV en aanpalende 

gemeentelijke regelingen verrijkt worden met die bepalingen die het de gemeenten mogelijk 

maken om ondermijning tegen te gaan of aan te pakken. Ondermijning is een ernstig 

vraagstuk. De grootste winst wordt verwacht in het voorkómen daarvan. Het verdient 

aanbeveling dat daartoe gemeentelijke regelgeving wordt aangevuld of aangepast. Deze 

Handreiking Regionaal Model APV Ondermijningsproof ziet daarop. Door toe te werken naar 

een regionaal model en daarmee de aanpak van ondermijnende criminaliteit eenduidig in de 

lokale regelgeving vast te leggen, worden verplaatsingseffecten binnen de regio maximaal 

voorkomen. Een dergelijke regionale aanpak faciliteert ook de inzet van politie en OM, die 

met op dit punt eenduidig werkende bestuurlijke partners kunnen afstemmen. 

 

De Handreiking Regionaal Model APV Ondermijningsproof wordt u aangeboden met als doel 

om de eigen gemeentelijke APV te verrijken met de bepalingen die voor de voornaamste 

fenomenen rondom ondermijning toepasbaar zijn en waarvoor de APV het bestuurlijk 

juridisch handelingskader is. De bepalingen in de handreiking dienen als handvatten gezien 

te worden, die een gezamenlijke regionale aanpak in het kader van de 

ondermijningsproblematiek bevorderen. Voor de toelichting op elk van deze bepalingen geldt 

dat deze te beschouwen is als een handleiding voor gemeenten die dit model willen 

omzetten in een collegevoorstel voor een APV-wijziging aan de gemeenteraad. 
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H1: Sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen  
 

1. De burgemeester kan, indien zulks naar zijn oordeel in het belang van de openbare orde of ter 
voorkoming of beperking van overlast of nadelige beïnvloeding van het woon- of leefklimaat is vereist, de 
gehele of gedeeltelijke sluiting bevelen van een voor het publiek openstaand gebouw - niet zijnde een 
seksinrichting - of een bij dat gebouw behorend erf, een perceel of perceelsgedeelte of enige andere 
ruimte, niet zijnde een woning die als zodanig in gebruik is. 

2. De burgemeester maakt de sluiting bekend door het aanbrengen van een afschrift van zijn bevel op of 
nabij de toegang van het voor het publiek openstaande gebouw of het bij dat gebouw behorende erf, het 
perceel of perceelsgedeelte of de ruimte. De sluiting treedt in werking op het moment dat bedoeld 
afschrift is aangebracht. 

3. Een ieder is verplicht toe te laten dat het in het tweede lid bedoelde afschrift wordt aangebracht en 
aangebracht blijft, zolang de sluiting van kracht is. 

4. Het is de rechthebbende op en de beheerder van het gebouw, erf, perceel of perceelsgedeelte of de 
ruimte waarvoor een bevel als bedoeld in het eerste lid geldt, verboden daarin bezoekers toe te laten of 
te laten verblijven, zolang de sluiting van kracht is. 

5. Het is een ieder verboden een overeenkomstig het eerste lid gesloten gebouw, erf, perceel of 
perceelsgedeelte of enige andere ruimte te bezoeken of als bezoeker daarin te verblijven. 

6. Op aanvraag van een belanghebbende kan: 
a. een sluiting voor onbepaalde duur door de burgemeester worden opgeheven, wanneer naar zijn 
oordeel voldoende garanties aanwezig zijn, dat geen herhaling van de feiten of gedragingen die tot 
sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden; 
b. een sluiting door de burgemeester worden opgeheven wanneer later bekend geworden feiten en 
omstandigheden hiertoe aanleiding geven en naar zijn oordeel voldoende garanties aanwezig zijn dat 
geen herhaling van de feiten of gedragingen die tot sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden. 
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H2: Exploitatievergunning openbare inrichting 
 

Definities 

 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 

a. Barvrijwilliger: de natuurlijke persoon, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Alcoholwet, of de wet 

die hiervoor in de plaats treedt. 

 

b. Leidinggevende: 

1. de natuurlijke persoon of de bestuurders van een rechtspersoon of hun gevolmachtigden, voor 

wiens rekening en risico de openbare inrichting wordt uitgeoefend; 

2. de natuurlijke persoon, die algemene leiding geeft aan de openbare inrichting; 

3. de natuurlijke persoon, die onmiddellijke leiding geeft aan de openbare inrichting. 

 

c. openbare inrichting: 

1. een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis, 

afhaalpunten, fast- en foodbezorging, take away, maaltijdbezorging; of 

2. elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of 

spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt of bereid; 

3. een buiten de in het eerste lid bedoelde besloten ruimte liggend deel waar sta- of zitgelegenheid 

kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen 

voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt, waaronder in ieder geval 

een terras, maakt voor de toepassing van deze afdeling deel uit van die besloten ruimte. 

 

Exploitatie openbare inrichting 
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester: 

a. een openbare inrichting te exploiteren; 

b. één of meer bij de openbare inrichting behorende terrassen te exploiteren, voor zover deze onder 

de uitzonderingscategorie van het twaalfde of veertiende lid vallen. 

 

2. De burgemeester weigert de vergunning indien de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is 

met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit en 

hiervan niet bij of krachtens de Wet ruimtelijke ordening en/of de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht is afgeweken. 

3. De burgemeester kan de vergunning weigeren, indien de aanvrager geen verklaring omtrent het 

gedrag met betrekking tot de leidinggevende overlegt die uiterlijk drie maanden voor de datum 

waarop de aanvraag is ingediend, is afgegeven. 

4. In afwijking van het bepaalde in het artikel met betrekking tot de weigeringsgronden 

vergunning/ontheffing, kan de burgemeester de vergunning slechts geheel of gedeeltelijk weigeren 

indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat: 

a. de woon- of leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op 

ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed, 

b. de aanvrager of de leidinggevende in enig opzicht van slecht levensgedrag is. 

 

5. Bij toepassing van de in het vierde lid genoemde weigeringsgronden houdt de burgemeester 

rekening met: 

a. het karakter van de straat en de wijk, waarin de openbare inrichting gelegen is of gelegen zal zijn; 

b. de aard van de openbare inrichting; 
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c. de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan 

door de exploitatie van de openbare inrichting; 

d. de wijze van bedrijfsvoering door de aanvrager en/of de leidinggevende, en; 

e. het levensgedrag van de aanvrager en/of de leidinggevende. 

 

6. Onverminderd het gestelde in het artikel met betrekking tot de intrekking of wijziging van 

vergunning of ontheffing kan de burgemeester de vergunning tijdelijk of voor onbepaalde tijd geheel 

of gedeeltelijk intrekken of wijzigen als: 

a. de vergunninghouder of leidinggevende van de openbare inrichting de bepalingen in deze 

afdeling, dan wel de voorschriften of beperkingen, behorende bij de vergunning, overtreedt; 

b. aannemelijk is, dat de vergunninghouder of leidinggevende van de openbare inrichting betrokken 

is, of hem ernstige nalatigheid kan worden verweten bij activiteiten in of vanuit de openbare 

inrichting, die een gevaar opleveren voor de openbare orde of een bedreiging vormen voor het 

woon- of leefklimaat in de omgeving van de openbare inrichting, dan wel de vrees hiertoe wettigen; 

c. de vergunninghouder of leidinggevende strafbare feiten pleegt in de openbare inrichting, dan wel 

toestaat of gedoogt dat in zijn openbare inrichting strafbare feiten worden gepleegd; 

d. de vergunninghouder of leidinggevende van de openbare inrichting zich schuldig maakt aan 

discriminatie naar ras, geslacht of seksuele geaardheid; 

e. de bij de aanvraag verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvraag 

een andere beslissing zou zijn genomen, als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden 

volledig bekend waren geweest; 

f. zich in de betrokken openbare inrichting feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het 

van kracht blijven van de vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of 

zedelijkheid; 

g. niet langer wordt voldaan aan de in artikel ‘weigeringsgronden’ gestelde eisen; 

h. de vergunninghouder in een periode van twee jaar ten minste drie maal op grond van het artikel 

met betrekking tot de eisen exploitant, eerste lid om bijschrijving van een persoon op het 

aanhangsel bij de vergunning heeft verzocht en de burgemeester die wijziging van het aanhangsel 

ten minste driemaal heeft geweigerd op grond van het artikel met betrekking tot de eisen exploitant, 

vijfde lid; 

i. er sprake is van een gewijzigde exploitatie of vergunninghouder, waarvoor geen nieuwe 

vergunning is aangevraagd; 

j. de vergunninghouder in de artikelen Eisen exploitant, eerste lid en artikel Wijziging openbare 

inrichting bedoelde gevallen geen melding als in die artikelen bedoeld heeft gedaan. 

k. redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag 

vermelde in overeenstemming zal zijn. 

 

7. Als een vergunningaanvraag tevens betrekking heeft op de exploitatie van een of meer terrassen, 

zoals bedoeld in artikel Definities toezicht op openbare inrichtingen, beslist de burgemeester in 

afwijking van artikel Voorwerpen op of aan de weg of openbare plaats, eerste lid, voor zover deze 

terrassen zich op de weg bevinden, ook over de ingebruikneming van de weg ten behoeve van het 

terras. Onverminderd het bepaalde in artikel Exploitatie openbare inrichting, tweede lid, vierde lid 

en vijfde lid kan de burgemeester de ingebruikneming van de weg door een terras weigeren als: 

a. het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar oplevert voor de 

bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan; 

b. het beoogde gebruik een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de 

weg; 

c. het beoogde gebruik afbreuk doet aan andere publieke functies van de weg, inclusief de 

bescherming van het uiterlijk aanzien daarvan. 
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8. Het is verboden een terras te exploiteren: 

a. op of aan wegen die door de burgemeester met het oog op de belangen genoemd in het vijfde lid 

zijn aangewezen, en; 

b. op of aan wegen die door het college met het oog op de belangen genoemd in het zesde lid zijn 

aangewezen. 

9. De burgemeester kan gebieden aanwijzen waar bij het indienen van een aanvraag om een 

vergunning als bedoeld in het eerste lid een exploitatieplan moet worden vastgelegd waarin de 

maatregelen staan beschreven die de aanvrager neemt om overlast in de omgeving van de 

openbare inrichting als gevolg van de exploitatie van de openbare inrichting te voorkomen. 

10. Het college kan in het belang van de openbare orde, het woon- en leefklimaat, de veiligheid, de 

zedelijkheid of de gezondheid nadere regels stellen voor de exploitatie van openbare inrichtingen. 

11. Artikel Exploitatie openbare inrichting, eerste lid geldt niet voor door de burgemeester aangewezen 

soorten openbare inrichtingen. 

12. Het eerste lid geldt niet voor een openbare inrichting in een winkel als bedoeld in artikel 1 van de 

Winkeltijdenwet voor zover de horeca een nevenactiviteit is van de winkelactiviteit. 

13. Voor de openbare inrichting in een winkel gelden dezelfde sluitingstijden als de winkel. 

14. Voorts geldt het eerste lid niet voor: 

a. een openbare inrichting in zorginstellingen; 

b. een openbare inrichting in musea; 

c. een openbare inrichting in sportkantines; 

d. een openbare inrichting in scholen; 

e. een openbare inrichting in clubhuizen. 

 

15. Op de aanvraag om een vergunning bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene 

wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

 

Inhoud exploitatievergunning en aanhangsel vergunning 
1. De burgemeester vermeldt in een vergunning: 

a. de exploitatie; 

b. tot welke bedrijfsuitoefening de vergunning strekt; 

c. de plaats waar de inrichting zich bevindt; 

d. de situering en de oppervlakte van de inrichting; 

e.de voorschriften of beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden. 
2. De burgemeester vermeldt in een aanhangsel bij de vergunning de leidinggevenden. 

De vergunning en het daarvan onderdeel uitmakende aanhangsel, of afschriften daarvan, en in 

voorkomende gevallen een afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel Wijziging aanhangsel 

exploitatievergunning, eerste lid, en de ontvangstbevestiging, bedoeld in artikel Wijziging 

aanhangsel exploitatievergunning, vierde lid, of een afschrift daarvan, zijn in de inrichting 

aanwezig. 

 

Eisen aan leidinggevenden 
1. De leidinggevenden voldoen aan de volgende eisen: 

a. Zij hebben de leeftijd van eenentwintig bereikt; 

b. Zij zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; 

c. Zij staan niet onder curatele of bewind. 
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2. Indien een para-commerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet de 

openbare inrichting exploiteert, voldoen ten minste twee leidinggevenden aan de in het eerste 

lid gestelde eisen. 

  

Wijziging aanhangsel exploitatievergunning 
1. Een vergunninghouder meldt aan de burgemeester zijn wens: 

a. een persoon als leidinggevende te laten bijschrijven; 

b. de aantekening door te laten halen dat een leidinggevende geen bemoeienis heeft met de 

bedrijfsvoering of de exploitatie. 

2. Deze melding geldt als aanvraag tot wijziging van het aanhangsel. 

3. De aanvraag wordt gesteld op een door de burgemeester vastgesteld formulier. 

4. De burgemeester bevestigt onverwijld schriftelijk of elektronisch de ontvangst van de melding 

het aanhangsel te wijzigen. 

5. De burgemeester weigert de wijziging van het aanhangsel: 

a. indien de persoon bedoeld in het eerste lid, niet voldoet aan de bij of krachtens artikel Eisen 

aan leidinggevenden gestelde eisen. 

b. In het geval onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. 

6. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet 

tijdig beslissen) is niet van toepassing op de melding bedoeld in het eerste lid. 

  

Aanwezigheid leidinggevende 

1. Het is verboden een openbare inrichting voor het publiek geopend te houden indien in deze 

inrichting niet aanwezig is: 

a. een leidinggevende die vermeld staat op het aanhangsel bij de vergunning, bedoeld in 

artikel Inhoud exploitatievergunning en aanhangsel vergunning, tweede lid, met betrekking tot 

die openbare inrichting of een andere vergunning van dezelfde vergunninghouder of 

b. een persoon wiens bijschrijving op grond van artikel Wijziging aanhangsel 

exploitatievergunning, eerste lid is gevraagd, mits de ontvangst van die aanvraag is 

bevestigd, zolang nog niet op die aanvraag is beslist. 

 

2. In afwijking van het eerste lid, is het een paracommerciёle rechtspersoon verboden een 

openbare inrichting geopend te houden, indien in deze inrichting niet aanwezig is: 

a. een leidinggevende die vermeld staat op het aanhangsel bij de vergunning, bedoeld in 

artikel Inhoud exploitatievergunning en aanhangsel vergunning, tweede lid, met betrekking tot 

die openbare inrichting of een andere vergunning van diezelfde vergunninghouder; of 

b. een persoon wiens bijschrijving op grond van artikel Wijziging aanhangsel 

exploitatievergunning, eerste lid is gevraagd, mits de ontvangst van die aanvraag is 

bevestigd, zolang nog niet op die aanvraag is beslist; of 

   c. een barvrijwilliger als bedoeld in artikel Definities toezicht op openbare inrichtingen. 

 

Wijziging openbare inrichting 

1. Indien een openbare inrichting een zodanige verandering ondergaat dat zij niet langer in 

overeenstemming is met de in de vergunning gegeven omschrijving, is de vergunninghouder 

verplicht bedoelde wijziging binnen één maand bij de burgemeester te melden. De 

burgemeester verstrekt, indien nog aan de ten aanzien van de openbare inrichting gestelde 

eisen wordt voldaan, een gewijzigde vergunning, waarin de ingevolge artikel Inhoud 
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exploitatievergunning en aanhangsel vergunning, eerste lid vereiste omschrijving is 

aangepast aan de nieuwe situatie. 

2. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet 

tijdig beslissen) is niet van toepassing op de gewijzigde vergunning bedoeld in het eerste lid. 

  

Vervallen vergunning exploitatie openbare inrichting. 

 Een vergunning vervalt, wanneer: 

a. sedert haar verlening onherroepelijk is geworden, zes maanden zijn verlopen, zonder dat 

handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning; 

b. gedurende een jaar anders dan wegens overmacht geen handelingen zijn verricht met 

gebruikmaking van de vergunning; 

c. de verlening van een vergunning, strekkende tot vervanging van eerstbedoelde vergunning, 

van kracht is geworden. 

 

 

H3: Intrekken of wijzigen van vergunning of ontheffing 
 

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken, gewijzigd of geschorst, indien: 

a. ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt; 

b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het 

verlenen van de vergunning of ontheffing, intrekking, wijziging (of schorsing) noodzakelijk is 

vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is 

vereist; 

c. de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of 

worden nagekomen; 

d. van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin 

gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn; 

e. de houder dit verzoekt. 
 

 

 

H4: Drugsoverlast 
 
Drugshandel op straat 

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan de weg post te vatten of zich 

daar heen en weer te bewegen en zich op of aan wegen in of op een voertuig te bevinden of daarmee 

heen en weer of rond te rijden, met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 

van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of 

te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen. 

 

Verzamelingen van personen in verband met drugs 

1. Het is verboden op of aan wegen, die door de burgemeester zijn aangewezen indien de openbare 

orde dat in verband met het openlijk gebruik van en/of de handel in middelen als bedoeld in de artikelen 

2 en 3 van de Opiumwet, naar zijn oordeel noodzakelijk maakt, aan een verzameling van meer dan vier 

personen deel te nemen. 

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet als de verzameling personen geen verband houdt met 

het openlijk gebruik van en/of de handel in middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de 

Opiumwet. 
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3. Een ieder, die zich bevindt in een verzameling van personen als in het eerste lid bedoeld, is verplicht 

op een daartoe strekkend bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door 

deze aangewezen richting te verwijderen. 

 

Verblijfsontzeggingen in verband met harddrugs 

1. Het is degene die in een door het college aangewezen gebied - aangewezen omdat naar het oordeel 

van het college in dat gebied sprake is van ernstige overlast, veroorzaakt door de aanwezigheid van 

verslaafden en/of handelaren in harddrugs - op de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw: 

 

a. harddrugs gebruikt of verhandelt, of daartoe post vat of zich heen en weer beweegt; 
b. messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, openlijk 

voorhanden heeft; of 
c. zich gedraagt in strijd met artikel Verzameling van personen in verband met drugs, 

verboden zich te bevinden in het door het college aangewezen gebied en in voor het 
publiek toegankelijke gebouwen die in dat gebied gelegen zijn, nadat de burgemeester hem 
een daartoe strekkend bevel heeft gegeven. 

 

2. Het verbod van het eerste lid geldt gedurende het in het bevel van de burgemeester genoemd tijdvak 

van ten hoogste achtenveertig uur. 

 

3. Het is degene van wie in een door het collegeaangewezen gebied, als bedoeld in het eerste lid, na 

de oplegging van het in het tweede lid bedoelde verbod opnieuw een ordeverstorende gedraging als 

bedoeld in het eerste lid is geconstateerd, verboden zich te bevinden in het door het college 

aangewezen gebied en in de daarin gelegen voor het publiek toegankelijke gebouwen, nadat de 

burgemeester hem een daartoe strekkend bevel heeft gegeven. 

 

4. Het verbod van het derde lid geldt gedurende het in het bevel van de burgemeester genoemd tijdvak 

van ten hoogste drie maanden. 

 

5. Het bepaalde in het eerste en het derde lid geldt niet indien de belanghebbende in het door het 

collegeaangewezen gebied zijn woning heeft of zijn werk of beroep uitoefent. 

 

6. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op degene die op de weg 

softdrugs verhandelt. 

 

Openlijk drugsgebruik 

1. Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk 

gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te 

gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik 

voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben, indien dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare 

orde verstoren, het woon- en leefklimaat aantasten of anderszins overlast veroorzaken. 

 

2. Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk 

gebouw dat deel uitmaakt van de navolgende gebieden, middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van 

de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe 

te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben: 

a. elk gebied binnen een straal van 100 meter rond een station, bushalte of een taxistandplaats; 

b. winkelcentra, parkeergarages en overkappingen, alsmede het gebied dat om een dergelijk object is 

gelegen, te weten het gebied binnen een afstand van 50 meter van de buitenste grenzen van dat 

object; 

c. onder bruggen, viaducten en in tunnels, alsmede het gebied binnen een straal van 10 meter van de 

buitenste grenzen van dat object; 
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d. schoolpleinen, kinderspeelplaatsen, speelvelden, delen van de weg waarop kinderstraatmeubilair is 

geplaatst, zandbakken, trapvelden en hangplekken. 

 

Verblijfsverbod dealers 

1. De burgemeester kan degene die in een op grond van artikel Aanwijzing overlastgebied, eerste lid, 

aangewezen overlastgebied zich op of aan de weg ophoudt waarbij aannemelijk is dat dit gebeurt om 

middelen, als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar, te verkopen 

of te koop aan te bieden en die antecedenten heeft op het gebied van het verkopen of te koop 

aanbieden van drugs of daarop gelijkende waar, bevelen om zich onmiddellijk uit dat overlastgebied te 

verwijderen en zich daar voor de duur van drie maanden niet meer te bevinden. 

 

2. De burgemeester kan aan degene, aan wie eerder een bevel als bedoeld in het eerste lid is gegeven 

en die binnen een periode van een jaar opnieuw de in dat lid genoemde bepalingen overtreedt, bevelen 

om zich onmiddellijk uit dat overlastgebied te verwijderen en zich daar gedurende een periode van 

maximaal zes maanden niet meer te bevinden. 

 

3. Degene die een bevel heeft gekregen als bedoeld in het eerste of tweede lid is verplicht hieraan 

onmiddellijk te voldoen. 

 
Lachgasverbod 
1. Het is verboden op een openbare plaats distikstofmonoxide (lachgas) recreatief als roesmiddel te 

gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen 

bij zich te hebben, indien dit gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde 

verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken. 

 

2. Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter bescherming 

van de openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied distikstofmonoxide (lachgas) 

recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat 

gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben. 

 

3. Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het tweede lid bedoelde verbod beperken tot 

bepaalde tijden. 
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H5: Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Afbakening 

De artikelen Beslissingstermijn en Intrekken, Termijnen en Weigeringsgronden zijn niet van toepassing 

op het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde. 

 

Definities 

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

a. advertentie: elke commerciële uiting in een medium, die een seksbedrijf of een prostituee onder de 

aandacht van het publiek brengt; 

b. beheerder: 

1. de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding van een 

seksbedrijf; 

2. de natuurlijke persoon die algemene of onmiddellijke leiding geeft aan een onderneming waarin het 

seksbedrijf wordt geëxploiteerd; 

c. bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, niet zijnde de exploitant, de beheerder, de 

prostituee(s), de toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel Toezichthouders of andere 

personen wier aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is. 

d. escortbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie in de vorm 

van bemiddeling tussen klant en prostituee; 

e. exploitant: de natuurlijke persoon of de bestuurder van een rechtspersoon of, voor zover van 

toepassing, de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijk persoon, voor wiens 

rekening en risico een seksbedrijf wordt uitgeoefend; 

f. klant: degene die gebruik maakt van de door een exploitant van een prostitutiebedrijf of een prostituee 

aangeboden seksuele dienst; 

g. prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een 

ander tegen betaling; 

h. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 

tegen betaling; 

i. prostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie; 

j. raamprostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie, 

waarbij het werven van klanten gebeurt door een prostituee die zichtbaar is vanuit een voor publiek 

toegankelijke plaats 

k. seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie of tot het 

verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling of uit het bedrijfsmatig aanbieden 

van vertoningen van erotisch-pornografische aard in een seksinrichting tegen betaling; 

l. seksinrichting: voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, onderdeel van een seksbedrijf; 

m. werkruimte: als zelfstandig aan te merken onderdeel van een seksinrichting waarin de seksuele 

handelingen met een ander tegen betaling worden verricht. 

      

Bevoegd Bestuursorgaan 

1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft 

voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de 

Gemeentewet, de burgemeester. 

2. Het college mandateert zijn bevoegdheid als het gaat om het nemen van besluiten voor 

escortbedrijven als bedoeld in dit hoofdstuk aan de burgemeester. 
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Nadere regels 

Met het oog op de in dit hoofdstuk genoemde belangen, kan het college over de uitoefening van de 

bevoegdheden zoals genoemd in dit hoofdstuk nadere regels vaststellen. 

 

VERGUNNING SEKSBEDRIJF 

 

Vergunning 

1. Het is verboden een seksbedrijf uit te oefenen zonder vergunning van het bevoegde bestuursorgaan. 

2. Het bevoegde bestuursorgaan draagt zorg voor een onpartijdige en transparante verlening van 

beschikbare vergunningen. 

3. Op een aanvraag om een vergunning wordt binnen twaalf weken beslist. Deze termijn kan met ten 

hoogste twaalf weken worden verlengd. 

4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing. 

5. Een vergunning kan mede voor één seksinrichting worden verleend. 

6. De vergunning voor een seksbedrijf wordt verleend voor de duur van vijf jaar, tenzij in de vergunning 

anders staat vermeld. De vergunning wordt op naam van de exploitant gesteld en is niet overdraagbaar. 

7. De vergunning kan worden verlengd. 

 

Beperking aantal vergunningen 

1. Voor het uitoefenen van een raamprostitutiebedrijf wordt geen vergunning verleend. 

2. Het bevoegde bestuursorgaan kan een maximum stellen aan het totaal aantal seksinrichtingen van 

seksbedrijven, niet zijnde raamprostitutiebedrijven, waarvoor vergunning kan worden verleend. 

3. Het bevoegde bestuursorgaan kan een maximum stellen aan het totaal aantal werkruimtes waarvoor 

vergunning kan worden verleend. Hierbij kan worden bepaald dat een maximum slechts geldt voor 

seksbedrijven van een daarbij aangewezen aard of in daarbij aangewezen delen van de gemeente. 

 

Aanvraag 

1. Een aanvraag om vergunning wordt ingediend door gebruikmaking van een door het bevoegde 

bestuursorgaan vastgesteld formulier. 

2. Als er een beheerder is aangesteld is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op de 

beheerder. 

3. Het bevoegde bestuursorgaan kan aanvullende gegevens of bescheiden verlangen. 

 

Weigeringsgronden 

1. Een vergunning wordt geweigerd als: 

a. de exploitant of de beheerder onder curatele staat; 

b. de exploitant of de beheerder is ontzet uit het ouderlijk gezag of de voogdij; 

c. de exploitant of de beheerder onherroepelijk is veroordeeld en/of er voldoende concrete aanwijzingen 

zijn voor een gewelds- of zedendelict of voor mensenhandel, of er in enig ander opzicht sprake is van 

slecht levensgedrag; 

d. de exploitant of de beheerder de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt; 

e. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag 

vermelde in overeenstemming zal zijn; 

f. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aanvrager in strijd zal handelen met aan de 

vergunning verbonden beperkingen of voorschriften; 

g. er voldoende concrete aanwijzingen zijn dat voor of bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn of 

zullen zijn die, als het prostituees betreft, nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en, als het 

overige personen betreft, nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en, slachtoffer zijn van 

mensenhandel of verblijven of werken in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 

2000; 
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h. de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar voorafgaand aan de dag dat de vergunning wordt 

aangevraagd, wegens een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 

van meer dan zes maanden; 

i. de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar voorafgaand aan de dag dat de vergunning wordt 

aangevraagd, bij meer dan één rechterlijke uitspraak of strafbeschikking onherroepelijk veroordeeld is 

tot een onvoorwaardelijke geldboete van € 500 of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in 

artikel 9, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding 

van: 

i. bepalingen, gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet 

2000, de Wet arbeid vreemdelingen en het APV hoofdstuk Regulering prostitutie, seksbranche en 

aanverwante onderwerpen; 

ii. de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 416, 417, 417bis, 420bis tot en met 420quinquies, 426 en 

429quater van het Wetboek van Strafrecht; 

iii. artikel 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; 

iv. de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede de artikelen 6 juncto 8 en 163 van de Wegenverkeerswet 

1994; 

v. de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen; of 

vi. de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie. 

j. een maximum als bedoeld in artikel Beperking aantal vergunningen al is bereikt.  

k. de voorgenomen uitoefening van het seksbedrijf strijd zal opleveren met een geldend 

bestemmingsplan, een bestemmingsplan in ontwerp dat ter inzage is gelegd. 

2. Met een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, onder h, wordt gelijkgesteld: 

a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een zodanige voorwaardelijke straf; 

b. vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a, van het Wetboek 

van Strafrecht of artikel 76, derde lid, onder a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de 

geldsom minder dan € 375 bedraagt. 

3. De periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder h en i, wordt bij de intrekking van een 

vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning. 

4. Voor de berekening van de periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder h en i, telt de  

periode waarin een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is ondergaan, niet mee. 

5. Een vergunning kan in ieder geval worden geweigerd: 

a. voor een seksbedrijf waarvoor de vergunning op grond van artikel Intrekking vergunning,        

eerste lid, aanhef en onder a tot en met f, of tweede lid, aanhef onder a tot en met g, of in het  

geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen 

door het openbaar bestuur is ingetrokken, gedurende een periode van vijf jaar na de intrekking; 

b. als niet is voldaan aan een bij of krachtens artikel Aanvraag gestelde eis met betrekking tot  

de aanvraag, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het 

bevoegde bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen; 

c. als de vergunning geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op het uitoefenen van een     

prostitutiebedrijf in een seksinrichting waarvoor eerder een vergunning is ingetrokken, of in die   

seksinrichting eerder zonder vergunning een prostitutiebedrijf is uitgeoefend; 

d. als de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de veiligheid en de gezondheid van prostituees 

of klanten nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de seksinrichting waarvoor de vergunning 

is aangevraagd; 

e. als het bedrijfsplan niet voldoet aan artikel Bedrijfsplan, eerste en tweede lid; 

f. als onvoldoende aannemelijk is dat de exploitant de bij artikel Verdere verplichtingen van de 

exploitant/beheerder gestelde verplichtingen zal naleven. 
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Eisen met betrekking tot vergunning 

1. De vergunning vermeldt in ieder geval: 

a. de naam van de exploitant; 

b. voor zover van toepassing, die van de beheerder; 

c. voor welke activiteit de vergunning is verleend; 

d. het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend; 

e. het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het seksbedrijf zal worden gebruikt; 

f. voor zover van toepassing, het adres van de onder dat seksbedrijf vallende seksinrichting waarvoor de 

vergunning mede is verleend; 

g. de voorschriften en beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden; 

h. voor zover van toepassing, de geldigheidsduur van de vergunning; 

i. het nummer van de vergunning. 

2. De exploitant dient de vergunning of een afschrift daarvan zichtbaar aanwezig te hebben in de 

seksinrichting waarvoor de vergunning mede is verleend, en er tevens voor te zorgen dat aan de 

buitenzijde van de seksinrichting zichtbaar is dat hij over een vergunning voor die seksinrichting 

beschikt. 

3. Het is verboden te handelen in strijd met het tweede lid. 

 

Intrekking 

1. De vergunning wordt ingetrokken als: 

a. de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken te zijn dat op de aanvraag een andere 

beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest; 

b. de vergunning in strijd met een wettelijk voorschrift is gegeven; 

c. is gehandeld in strijd met de artikelen Melding gewijzigde omstandigheden, Adverteren, aanhef en 

onder a, Regels voor prostitutiebedrijven/prostituees, tweede lid, Bedrijfsplan en Verdere verplichtingen 

van de exploitant/beheerder, eerste lid, en tweede lid, aanhef en onderdeel b, aanhef en onder 1°; 

d. zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven 

van de vergunning gevaar oplevert voor de openbare orde of veiligheid; 

e. zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel Eisen met betrekking tot vergunning, eerste lid, 

onder a tot en met i; 

f. de vergunninghouder dat verzoekt; 

g. de uitoefening van het seksbedrijf strijd oplevert met een geldend bestemmingsplan. 

2. De vergunning kan worden geschorst of ingetrokken als: 

a. is gehandeld in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen; 

b. in verband met gewijzigde wettelijke voorschriften, gewijzigde omstandigheden of gewijzigde inzichten 

de bescherming van de belangen met het oog waarop het vergunningsvereiste is gesteld, zwaarder 

wegen dan het belang van de vergunninghouder bij behoud van de vergunning; 

c. een niet in de vergunning vermelde persoon exploitant of beheerder is geworden; 

d. is gehandeld in strijd met een of meer van de bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde bepalingen, 

onverminderd het eerste lid, aanhef en onder c; 

e. is gehandeld in strijd met de in het bedrijfsplan beschreven maatregelen; 

f. zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven 

van de vergunning gevaar oplevert voor de woon- en leefomgeving of de gezondheid van prostituees of 

klanten; 

g. de exploitant of de beheerder het toezicht op de naleving van het in dit hoofdstuk bepaalde belemmert 

of bemoeilijkt; 

h. er bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn die onherroepelijk zijn veroordeeld voor een 

gewelds- of zedendelict of voor mensenhandel; 

i. gedurende ten minste zes maanden geen gebruik is gemaakt van de vergunning; 

j. de openbare orde gevaar loopt of het woon- en leefomgeving nadelig wordt beïnvloed door de 

aanwezigheid van de seksinrichting. 
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Sluiten van een seksinrichting 

1. Het bevoegd bestuursorgaan kan een seksinrichting tijdelijk of voor onbepaalde tijd voor publiek of 

algeheel gesloten verklaren, indien het seksbedrijf wordt geëxploiteerd zonder geldige vergunning dan 

wel een van de in artikel Intrekking, tweede lid onder f, h en j genoemde situaties zich voor doet. 

2. Het bevoegd bestuursorgaan maakt de sluiting bekend door het aanbrengen van een afschrift van 

het bevel op of nabij de toegang of toegangen van de seksinrichting. De sluiting treedt in werking op het 

moment dat bedoeld afschrift is aangebracht. 

3. Een ieder is verplicht toe te laten dat het in het tweede lid bedoelde afschrift wordt aangebracht en 

aangebracht blijft, zolang de sluiting van kracht is. 

4. Het is de exploitant of beheerder van een seksinrichting verboden daarin bezoekers toe te laten of te 

laten verblijven zolang de sluiting van kracht is. 

5. Het is een ieder verboden een overeenkomstig het eerste lid gesloten seksinrichting te bezoeken of 

als bezoeker daarin te verblijven. 

6. Een sluiting kan op aanvraag van een belanghebbende door het bevoegde bestuursorgaan worden 

opgeheven, wanneer later bekend geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven en 

naar het oordeel van het bevoegde bestuursorgaan voldoende garanties aanwezig zijn, dat geen 

herhaling van de situatie die tot de sluiting heeft geleid, zal plaatsvinden. 

 

Melding gewijzigde omstandigheden 

De vergunninghouder meldt elke verandering waardoor zijn seksbedrijf niet langer in overeenstemming 

is met de op grond van artikel Eisen, eerste lid, in de vergunning opgenomen gegevens, zo spoedig 

mogelijk aan het bevoegde bestuursorgaan. Deze verleent een gewijzigde vergunning, als het 

seksbedrijf aan de vereisten voldoet. 

 

Verlenging Vergunning 

Op een aanvraag om verlenging van een vergunning zijn de artikelen Vergunning, Beperking aantal 

vergunningen, Aanvraag, Weigeringsgronden, Eisen en Bedrijfsplan, derde lid, van overeenkomstige 

toepassing, met dien verstande dat actuele gegevens en bescheiden waarover het bevoegde 

bestuursorgaan al beschikking heeft niet nogmaals overgelegd dienen te worden. 

 

 

UITOEFENEN SEKSBEDRIJF 

 

Regels voor alle seksbedrijven 

 

Sluitingstijden seksinrichtingen, aanwezigheid en toegang 

1. Het is de exploitant en de beheerder verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben 

of daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 03.00 uur en 11.00 uur, tenzij bij 

vergunning anders is bepaald. 

2. Het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van de openbare orde en het woon- of leefklimaat 

voor één of meer seksinrichtingen of categorieën van seksinrichtingen de in het eerste lid genoemde 

sluitingstijden, al dan niet tijdelijk, beperken dan wel andere sluitingstijden vaststellen. 

3. Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die 

inrichting gesloten dient te zijn voor bezoekers. 

4. Het is een prostituee verboden zich te bevinden in een seksrichting tussen 03.30 uur en 10.30 uur, 

tenzij bij vergunning anders is bepaald. 

5. Het is de exploitant en de beheerder verboden personen die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben 

bereikt toe te laten of te laten verblijven in een seksinrichting. 

 

Adverteren 

Het is verboden in advertenties voor een seksbedrijf: 

a. geen vermelding op te nemen van het telefoonnummer, bedoeld in artikel Eisen, eerste lid, onder e, 

van het nummer, bedoeld in artikel Eisen, eerste lid, onder i, en van de bedrijfsnaam; 
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b. vermelding op te nemen van een ander telefoonnummer dan bedoeld onder a; en 

c. als het een prostitutiebedrijf betreft, onveilige seks aan te bieden of te garanderen dat prostituees die 

voor of bij het betreffende bedrijf werken vrij zijn van seksueel overdraagbare aandoeningen. 

 

Regels voor alle prostitutiebedrijven en prostituees 

1. Prostitutie vindt uitsluitend plaats door een prostituee die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. 

2. Het is een exploitant verboden een prostituee voor of bij zich te laten werken die: 

a. nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt; 

b. in Nederland verblijft of werkt in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000. 

3. Het is een prostituee verboden: 

a. te handelen in strijd met het eerste lid; 

b. werkzaam te zijn voor of bij een exploitant aan wie geen vergunning voor een prostitutiebedrijf is 

verleend. 

 

Bedrijfsplan 

1. Een prostitutiebedrijf beschikt over een bedrijfsplan, waarin in ieder geval wordt beschreven welke 

maatregelen de exploitant treft: 

a. op het gebied van hygiëne; 

b. ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het zelfbeschikkingsrecht van de prostituees; 

c. ter bescherming van de gezondheid van de klanten; 

d. ter voorkoming van strafbare feiten. 

2. De door de exploitant te treffen maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, 

waarborgen dat: 

a. de hygiëne in een seksinrichting voldoet aan de algemene eisen die hiervoor in de branche gelden 

en dat dit controleerbaar is; 

 

b. inzichtelijk en controleerbaar is welke maatregelen een exploitant in zijn bedrijfsvoering en inrichting 

van de werkruimten treft voor gezonde en veilige werkomstandigheden voor prostituees; 

c. in de werkruimten te allen tijde voldoende condooms met een CE-markering voor gebruik 

beschikbaar zijn; 

d. in de werkruimten voor de prostituees een goed functionerende alarmvoorziening aanwezig is; 

e. de prostituee zich regelmatig kan laten onderzoeken op seksueel overdraagbare aandoeningen en 

door de exploitant voldoende geïnformeerd is over de mogelijkheden van een dergelijk onderzoek; 

f. de prostituee niet gedwongen wordt zich geneeskundig te laten onderzoeken; 

g. de prostituee vrij is in de keuze van de arts(en) die zij wil bezoeken; 

h. de prostituee klanten en diensten kan weigeren zonder dat dat voor haar andere werkzaamheden 

gevolgen heeft; 

i. de prostituee niet verplicht kan worden om zonder condoom te werken; 

j. de prostituee kan weigeren alcohol of drugs te gebruiken zonder dat dat voor haar werkzaamheden 

gevolgen heeft; 

k. aan de voor de exploitant werkzame beheerder voldoende professionele eisen op het gebied van 

agressiebeheersing en bedrijfshulpverlening worden gesteld en waar nodig wordt gezorgd voor scholing 

hierin; 

l. de exploitant zich een oordeel vormt over de mate van zelfredzaamheid van de prostituee voordat 

deze voor of bij hem gaat werken, teneinde vast te stellen of zij voldoet aan de eisen die hij hiervoor in 

zijn bedrijfsplan heeft opgenomen; 

m. de exploitant voor elke voor of bij hem werkzame prostituee kan aantonen onder welke verhuur- of 

arbeidsvoorwaarden zij haar diensten aanbiedt; 

n. de exploitant of beheerder zich er regelmatig van vergewist dat de prostituee niet door derden 

gedwongen wordt tot prostitutie en dat hij in dit kader informatie van hulpverleningsinstanties ter 

beschikking stelt; 

o. de exploitant aan de voor of bij hem werkzame prostituees informatie ter beschikking stelt over de 

mogelijkheden om hulp te krijgen als een prostituee wil stoppen met haar werk in de prostitutie;  
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p. de overlast aan de omgeving van de onder het seksbedrijf vallende seksinrichtingen beperkt wordt; 

q. er voldoende toezicht plaatsvindt op het prostitutiebedrijf. 

3. Het bedrijfsplan wordt overgelegd bij de aanvraag om een vergunning. 

4. De exploitant meldt een voorgenomen wijziging van het bedrijfsplan onverwijld aan het bevoegde 

bestuursorgaan. De wijziging wordt na goedkeuring van het bevoegde bestuursorgaan als onderdeel 

van het bedrijfsplan aangemerkt, als deze voldoet aan de eisen die overeenkomstig het eerste en 

tweede lid aan een bedrijfsplan worden gesteld. 

5. De rechten voor prostituees, die worden gewaarborgd op grond van het tweede lid, worden op schrift 

gesteld en in een voor haar begrijpelijke taal uitgereikt aan elke prostituee die werkzaam is voor of bij 

de exploitant. 

6. In de seksinrichting wordt in ten minste twee talen en voor de klant goed zichtbaar bekend gemaakt 

dat een prostituee klanten en diensten mag weigeren en mag weigeren alcohol of drugs te gebruiken. 

 

Verdere verplichtingen van de exploitant en beheerder prostitutiebedrijf 

1. De exploitant of de beheerder is aanwezig gedurende de uren dat het prostitutiebedrijf daadwerkelijk 

wordt uitgeoefend. 

2. De exploitant van een prostitutiebedrijf draagt er zorg voor dat: 

 a. de voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees redelijkerwijs hun eigen werktijden   

 kunnen bepalen; 

 b. ver een deugdelijke bedrijfsadministratie wordt gevoerd waarin de actuele gegevens zijn  

 opgenomen van in ieder geval;  

i. de voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees; 

ii. de verhuuradministratie; 

iii. met betrekking tot alle voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees, de documentatie die 

ten grondslag ligt aan de vorming van het oordeel over de mate van zelfredzaamheid, bedoeld in 

artikel Bedrijfsplan, tweede lid, onder l; 

iv. de werkroosters van de beheerders; 

c. de bedrijfsadministratie met inachtneming van de wettelijke termijnen wordt bewaard en te allen tijde 

beschikbaar is voor toezichthouders; 

d. medewerkers van de GGD en van andere door de burgemeester of het college aangewezen 

instellingen worden toegelaten tot seksinrichtingen als ze voornemens zijn voorlichtings- en 

preventieactiviteiten uit te voeren, voorlichtingsmateriaal te verspreiden of een hygiëne-controle uit te 

voeren; 

e. onverwijld bij de politie wordt gemeld ieder signaal van mensenhandel of andere vormen van dwang 

en uitbuiting; 

f. onverwijld aan het bevoegde bestuursorgaan wordt gemeld als gedurende ten minste één maand 

geen gebruik gemaakt zal worden van de vergunning. Deze melding vermeldt de reden en de 

verwachte duur; 

g. gedaan wordt wat nodig is voor een goede gang van zaken binnen het prostitutiebedrijf. 

3. Het is verboden te handelen in strijd met het eerste en tweede lid. 

 

Raamprostitutie 
1. Het is een prostituee verboden:  

a. zich vanuit een gebouw of vanuit de toegang naar een gebouw aan klanten die zich op of aan de weg 

bevinden beschikbaar te stellen; en  

b. passanten hinderlijk te bejegenen of zich aan passanten op te dringen dan wel zich ongekleed of 

vrijwel ongekleed achter het raam van een seksinrichting of in de toegang tot een seksinrichting op te 

houden.  

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing op een prostituee die 

werkzaam is in een onder een raamprostitutiebedrijf vallende seksinrichting waarvoor een vergunning is 

verleend.  
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Straatprostitutie 
1. Het is verboden op of aan de weg of op, aan of in een andere vanaf de weg zichtbare plaats, niet 

zijnde een seksinrichting waarvoor een vergunning is verleend, zich op te houden met het kennelijke 

doel prostitutie of het verrichten van seksuele handelingen in het kader van prostitutie.  

2. Het verbod is niet van toepassing op door het college aangewezen wegen gedurende de door het 

college vastgestelde tijden. 

 

Handhaving straatprostitutie 
1. Met het oog op de naleving van het verbod, bedoeld in artikel Straatprostitutie, eerste lid, kan door 

een politieambtenaar of toezichthouder het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde 

richting te verwijderen.  

2. Een politieambtenaar of toezichthouder kan een persoon die zich op een krachtens artikel 

Straatprostitutie, tweede lid, aangewezen weg bevindt, in het belang van de openbare orde, de woon- 

en leefomgeving, het voorkomen of beperken van overlast, de veiligheid, de zedelijkheid of de 

gezondheid van prostituees of klanten bevelen zich onmiddellijk in een door hem aangegeven richting 

te verwijderen.  

3. Met het oog op de in het tweede lid genoemde belangen kan de burgemeester aan een persoon aan 

wie ten minste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven een bevel geven zich gedurende 

ten hoogste [aantal (bijvoorbeeld 3)] maanden niet op te houden op krachtens artikel Straatprostitutie, 

tweede lid, aangewezen wegen.  

4. De burgemeester beperkt het in het derde lid bedoelde bevel, als hij dat in verband met de 

persoonlijke omstandigheden van de betrokkene noodzakelijk oordeelt. 

 

Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen 

en dergelijke 

1. Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, 

aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische 

aard openlijk tentoon te stellen, aan te bieden of aan te brengen als de burgemeester aan de 

rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen 

daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, 

opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen tot het 

openbaren van gedachten en gevoelens, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet. 
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H6: Woonoverlast 
 
1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt of tegen betaling in gebruik geeft 
aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen 
is ingeschreven, draagt er zorg voor dat geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden 
wordt veroorzaakt door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid 
van die woning of dat erf. 

2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van 
een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te 
doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt beleidsregels vast over 
het gebruik van deze bevoegdheid. 

 
3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke: 

a) geluid- of geurhinder; 

b) hinder van dieren; 

c) hinder van personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn; 

d) overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf; 

e) intimidatie van een persoon vanuit een woning of een erf. 

 
 

H7: Ordeverstoring bij evenementen (OMG) 
 
Ordeverstoring (bij evenementen): toevoeging lid 2 aan reeds bestaand artikel. 
 

2. Het is verboden bij een evenement, begrafenis, crematie of trouwerij zichtbaar goederen te 
dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die 
bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege 
een doel of werkzaamheid in strijd met de openbare orde. 

 
 

H8: Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties (OMG) 
 

1. Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek toegankelijke op en staande gebouwen 

en daarbij behorende erven zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die 

uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden 

is verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in strijd met de openbare orde. 

 
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek 
van Strafrecht. 
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H9: Tegengaan malafide ondernemersklimaat 

1. In dit artikel wordt verstaan onder: 

a. exploitant: natuurlijke persoon of de bestuurder van een rechtspersoon of, indien van toepassing, de 
tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijke persoon, voor wiens rekening en 
risico de bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend; 

b. beheerder: de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding over 
de bedrijfsmatige activiteiten; 

c. bedrijf: de bedrijfsmatige activiteit die plaatsvindt in een voor het publiek toegankelijk gebouw, niet 
zijnde een seksinrichting, of een daarbij behorend perceel of enig andere ruimte, niet zijnde een woning 
die als zodanig in gebruik is. 

2. De burgemeester kan gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige activiteiten aanwijzen waar(op) het 
verbod uit het derde lid van toepassing is. Een gebouw of gebied wordt uitsluitend aangewezen als in of 
rondom dat gebouw dan wel in dat gebied naar het oordeel van de burgemeester de leefbaarheid of de 
openbare orde en veiligheid onder druk staat. Een aanwijzing van een gebouw of gebied kan zich tot 
één of meer bedrijfsmatige activiteiten beperken. Een bedrijfsmatige activiteit wordt uitsluitend voor de 
gehele gemeente aangewezen als naar het oordeel van de burgemeester de leefbaarheid of openbare 
orde en veiligheid door de bedrijfsmatige activiteit onder druk staat. 

3. Het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester een bedrijf uit te oefenen: 

a. in een door de burgemeester op grond van het tweede lid aangewezen gebouw of gebied voor door 
de burgemeester benoemde bedrijfsmatige activiteiten; of 

b. indien de uitoefening van het bedrijf een door de burgemeester op grond van het tweede lid 
aangewezen bedrijfsmatige activiteit betreft. 

4. Onverminderd het bepaalde in artikel Weigeringsgronden kan de burgemeester een vergunning als 
bedoeld in het derde lid weigeren: 

a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast of strafbare feiten;  

b. indien de leefbaarheid in het gebied door de wijze van exploitatie nadelig wordt beïnvloed of dreigt te 
worden beïnvloed;  

c. de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is; 

d. indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag 
vermelde in overeenstemming zal zijn; 

e. indien niet voldaan is aan de bij of krachtens lid vijf en zes gestelde eisen met betrekking tot de 

aanvraag; 

f. indien er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij 
of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of Vreemdelingenwet 2000 bepaalde; 
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g. indien de vestiging of de exploitatie in strijd is met een geldend bestemmingsplan, een geldend 
ruimtelijk exploitatieplan, een geldende beheersverordening, een geldend voorbereidingsbesluit of de 
Wet milieubeheer. 

5. De vergunning wordt aangevraagd door de exploitant. Een aanvraag om een vergunning wordt 
ingediend door gebruikmaking van een door de burgemeester vastgesteld formulier. Bij de aanvraag 
om een vergunning wordt vermeld voor welke bedrijfsmatige activiteiten de vergunning wordt gevraagd, 
en worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden overgelegd: 

a. de persoonsgegevens en een geldig identiteitsbewijs van de exploitant of beheerder; 

b. het adres en telefoonnummer waar de bedrijfsmatige activiteiten worden uitgeoefend; 

c. het nummer van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel; 

d. indien van toepassing de verblijftitel van de exploitant of beheerder; 

e. een bewijs waaruit blijkt dat de exploitant of beheerder gerechtigd is om in Nederland arbeid te 
verrichten; 

f. een document waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is over de ruimte te beschikken waarin het 
bedrijf wordt gevestigd. 

6. Indien de burgemeester dat nodig acht voor de beoordeling van een aanvraag kan hij verlangen dat 
aanvullende gegevens worden overgelegd. 

7. Onverminderd het bepaalde in artikel Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing kan de 
burgemeester een vergunning als bedoeld in het derde lid intrekken of wijzigen indien: 

a. door het bedrijf de openbare orde wordt aangetast of dreigt te worden aangetast; of 

b. door het bedrijf de leefbaarheid in het gebied door de wijze van de exploitatie nadelig wordt 
beïnvloed of dreigt te worden beïnvloed; of 

c. de voorwaarden uit de vergunning of de plichten voortvloeiend uit dit artikel niet worden nageleefd; of 

d. de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is; of 

e. de exploitant of beheerder betrokken is of ernstige nalatigheid kan worden verweten bij activiteiten of 
strafbare feiten in of vanuit het bedrijf danwel toestaat of gedoogt dat strafbare feiten of activiteiten 
worden gepleegd waarmee de openbare orde nadelig wordt beïnvloed; of 

f. er strafbare feiten in het bedrijf hebben plaatsgevonden of plaatsvinden; of 

g. er aanwijzingen zijn dat in het bedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of 
krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of Vreemdelingenwet 2000 bepaalde; of 

h. de bedrijfsmatige activiteiten door de exploitant zijn beëindigd dan wel sprake is van een gewijzigde 
exploitatie; of  

i. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de vergunning 
vermelde in overeenstemming is; of 
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j. de vestiging of de exploitatie in strijd is met een geldend bestemmingsplan, een geldend ruimtelijk 
exploitatieplan, een geldende beheersverordening, een geldend voorbereidingsbesluit, de Wet 
milieubeheer of een gebiedsplan. 

8. Indien een bedrijf in strijd met het verbod uit het derde lid van deze bepaling wordt geëxploiteerd of 
indien een van de situaties als bedoeld in het zevende lid, sub a tot en met i, van toepassing is, kan de 
burgemeester de sluiting van het bedrijf bevelen. 

9. Het is een ieder verboden een overeenkomstig het achtste lid van deze bepaling gesloten bedrijf te 
betreden of daarin te verblijven. 

10. De sluiting kan door de burgemeester worden opgeheven indien later bekend geworden feiten en 
omstandigheden hiertoe aanleiding geven. 

11. De exploitant is verplicht elke verandering in de uitoefening van zijn bedrijf waardoor deze niet 
langer in overeenstemming is met de in de vergunning opgenomen gegevens zo spoedig mogelijk aan 
de burgemeester te melden. De burgemeester verleent een gewijzigde vergunning, als het bedrijf aan 
de vereisten voldoet. 

12. Het is verboden een bedrijf voor bezoekers geopend te hebben zonder dat de exploitant of 
beheerder aanwezig is. 

13. De exploitant en de beheerder zien erop toe dat in het bedrijf geen strafbare feiten plaatsvinden. 

14. In afwijking van het derde lid geldt dit verbod voor de exploitant die op het moment van 
inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit reeds onder het aanwijzingsbesluit vallende bedrijfsmatige 
activiteiten verricht, voor die bestaande activiteiten op bestaande locaties eerst drie maanden na 
inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit of met ingang van inwerkingtreding van het besluit tot 
weigering of intrekking van een door hem aangevraagde vergunning, voor zover dat eerder is. 

15. Op de vergunning als bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 
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H10: Nachtregister 
 

Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf 

Definitie 
In deze afdeling wordt onder inrichting verstaan elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de 

uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot 

kamperen wordt verschaft. 

 
Kennisgeving exploitatie 

Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van een 

inrichting staakt, is verplicht daarvan binnen drie dagen daarna schriftelijk kennis te geven aan de 

burgemeester. 

 

Verschaffing gegevens nachtregister 

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk 

leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, woonplaats, dag van aankomst en 

de dag van vertrek te verstrekken. 
 

 

H11: Bestrijding van heling van goederen (DOR)  
 
Definitie  
In deze afdeling wordt verstaan onder: 
a. handelaar: de handelaar aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, 
eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht; 
b. verkoopregister: het aantekening houden van het verkopen of op andere wijze overdragen van alle 
gebruikte en ongeregelde goederen door de handelaar. 

Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister 

1. De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij 
verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door de burgemeester gewaarmerkt 
register, en daarin onverwijld op te nemen:  

a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;  

b. de datum van verkoop of overdracht van het goed;  

c. een omschrijving van het goed, voor zover van toepassing daaronder begrepen soort, merk 
en nummer van het goed;   

d. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed; en  

e. de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen. 

2.  Het Digitaal Opkopersregister (DOR) geldt hierbij in ieder geval als een door of namens de 

burgemeester gewaarmerkt register. 
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3. De burgemeester kan vrijstelling verlenen van deze verplichtingen.  

4. Op de aanvraag om een vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht 
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing. 

Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht 
De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:  

a. de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:  

1. dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het adres van 
de bij zijn onderneming behorende vestiging;  

2. van een verandering van de onder 1 bedoelde adressen;  
3. dat hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;  
4. dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de                

rechthebbende verloren is gegaan.  

b. de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;  

c. aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de 
onderneming duidelijk zichtbaar zijn; 

d. een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste vijf dagen in bewaring te houden in de staat 
waarin het goed verkregen is. 

 
 

H12: Tegengaan uitbuiting en onevenredige benadeling huurders  
 
Begripsbepalingen 

In deze afdeling wordt verstaan onder: 

a. woning: woonruimte als bedoeld in artikel 1 onder j van de Huisvestingswet 2014; 

b. woningverhuur: het, al dan niet bedrijfsmatig tegen een vergoeding beschikbaar stellen dan wel in 
gebruik geven van ene woning; 

c. woningbemiddeling: het, al dan niet bedrijfsmatig, tegen een vergoeding bemiddelen bij de 
totstandkoming van een overeenkomsten tot het tegen een vergoeding beschikbaar stellen dan wel in 
gebruik geven van een woning; 

d. verhuurder: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die, al dan niet bedrijfsmatig, een woning 
tegen een vergoeding beschikbaar stelt dan wel in gebruik geeft; 

e. bemiddelingsbedrijf: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die, al dan niet bedrijfsmatig, 
tegen vergoeding bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomsten tot het tegen een 
vergoeding beschikbaar stellen dan wel in gebruik geven van een woning. 

Aanwijzing vergunningplichtige woningverhuur 

1. Het college kan woningverhuur aanwijzen waarop het verbod uit het eerste lid van artikel Vergunning 
woningverhuur en/of woningbemiddeling van toepassing is. 
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2. Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid vindt uitsluitend plaats als naar het oordeel van het 
college: 
a. huurders en/of gebruikers worden uitgebuit en/of onevenredig benadeeld; en/of 

b. de leefbaarheid, de volksgezondheid, de openbare orde en/of de veiligheid onder druk staan; en/of 

c. het welzijn van huurders en/of gebruikers onder druk staat; en/of 

d. er zich strafbare feiten voordoen. 

3. Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid kan zich beperken tot: 
a. de woningverhuur van één of meer verhuurders; en/of 

b. de verhuur van één of meer woningen binnen een straat, wijk of gebied; en/of 

c. alle woningverhuur binnen een straat, wijk, of gebied; en/of 

d. een bepaalde vorm van woningverhuur al dan niet beperkt tot een straat, wijk, of gebied; en/of 

e. één of meer onder verantwoording van of in opdracht van een verhuurder of meerdere verhuurders 
werkende natuurlijke personen of rechtspersonen. 

4. Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid welke betrekking heeft op alle woningverhuur binnen een 
wijk of gebied of op (een) bepaalde vorm(en) van woningverhuur binnen de gehele gemeente geschiedt 
niet eerder voordat de gemeenteraad hierover vooraf is geïnformeerd. 

 

Aanwijzing vergunningplichtige woningbemiddeling 

1. Het college kan woningbemiddeling aanwijzen waarop het verbod uit het eerste lid van artikel 
Vergunning woningverhuur en/of woningbemiddeling van toepassing is. 

2. Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid vindt uitsluitend plaats als naar het oordeel van het 
college: 
a. huurders en/of gebruikers worden uitgebuit en/of onevenredig benadeeld; en/of 

b. de leefbaarheid, de volksgezondheid, de openbare orde en/of de veiligheid onder druk staan; en/of 

c. het welzijn van huurders en/of gebruikers onder druk staat; en/of 

d. er zich strafbare feiten voordoen. 

3. Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid kan zich beperken tot: 
a. de woningbemiddeling van één of meer bemiddelingsbedrijven; en/of 

b. de woningbemiddeling inzake één of meer woningen binnen een straat, wijk of gebied; en/of 

c. alle woningbemiddeling binnen een straat, wijk of gebied; en/of 

d. een bepaalde vorm van woningbemiddeling al dan niet beperkt tot een straat, wijk, of gebied; en/of 

e. een of meer onder verantwoording van of in opdracht van een bemiddelingsbedrijf of meerdere 
bemiddelingsbedrijven werkende natuurlijke personen of rechtspersonen. 
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4. Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid welke betrekking heeft op alle woningbemiddeling binnen 
een wijk of gebied of op (een) bepaalde vorm(en) van woningbemiddeling binnen de gehele gemeente 
geschiedt niet eerder voordat de gemeenteraad hierover vooraf is geïnformeerd. 

 

Vergunning woningverhuur en/of woningbemiddeling 

1. Het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester een woning te verhuren als deze 

woningverhuur valt onder de werking van een aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel Aanwijzing 

vergunningplichtige woningverhuur, lid 1. 

 

2. Het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester een woning te bemiddelen als deze 
woningbemiddeling valt onder de werking van een aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel Aanwijzing 
vergunningplichtige woningbemiddeling, lid 1. 

3. Onverminderd het bepaalde in artikel Weigeringsgronden vergunning/ontheffing, kan de 
burgemeester een vergunning als bedoeld in het eerste en tweede lid weigeren: 
a. ter voorkoming van uitbuiting, onevenredige benadeling en strafbare feiten; 

b. in het belang van het welzijn van huurders en/of gebruikers; 

c. in het belang van de leefbaarheid; 

d. indien de verhuurder en/of het bemiddelingsbedrijf dan wel onder verantwoording van of in opdracht 
van de verhuurder of het bemiddelingsbedrijf werkende natuurlijke en/of rechtspersonen in enig opzicht 
van slecht levensgedrag zijn; 

e. indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag 
vermelde in overeenstemming zal zijn; 

f. indien er aanwijzingen zijn dat voor de verhuurder en/of het bemiddelingsbedrijf personen werkzaam 
zijn in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of Vreemdelingenwet 2000 bepaalde. 

4.Onverminderd het bepaalde in artikel Weigeringsgronden vergunning/ontheffing weigert de 
burgemeester een vergunning als bedoeld in de te vergunning activiteit strijdigheden oplevert met een 
geldend bestemmingsplan, een geldend ruimtelijk exploitatieplan, een geldende beheersverordening, 
een geldend voorbereidingsbesluit of de Wet milieubeheer. 

 

Intrekking en wijziging van een vergunning 

Onverminderd het bepaalde in artikel Intrekking of wijziging van vergunning/ontheffing kan de 

burgemeester de vergunning als bedoeld in het eerste lid van artikel Vergunning woningverhuur en/of 

woningbemiddeling intrekken of wijzigen indien naar het oordeel van de burgemeester: 

a. de voorschriften verbonden aan de vergunning of de plichten voortvloeiend uit deze afdeling niet 

worden nageleefd; en/of 

b. er zich een omstandigheid voordoet op grond waarvan de vergunning op grond artikel 

Weigeringsgronden vergunning/ontheffing en van het derde en vierde lid van artikel Vergunning 

woningverhuur en/of woningbemiddeling zou zijn geweigerd. 

 


