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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

In de raadscommissie F&V d.d. 10 januari 2018 hebben we met u gesproken 
over de evaluatie van het per 1 juni 2016 ingevoerde nieuwe prostitutiebeleid 
(kenmerk 6650414). 
Het prostitutiebeleid hanteert een maximale werktijd voor prostituees van 11 
uur per etmaal. Een van de aanbevelingen was om nader onderzoek te doen 
naar de vraag of er andere, beter te handhaven, mogelijkheden zijn om te 
waarborgen dat er geen extreem lange werktijden gemaakt worden en daarbij 
ook in overleg te gaan met de branche. 
In deze brief informeren we u over de bevindingen met betrekking tot het 
reguleren van maximale werktijden. 

Gesprek met de branche 
In een gesprek met de klankbordgroep van sekswerkers is naar voren 
gekomen dat de sekswerkers de maatregel te beperkend vinden en ook niet 
passend. Zij staan een uitbreiding van uren voor. Concreet is hun voorstel om 
14-16 uren te mogen werken en rusttijd naar eigen inzicht te plannen. 

Exploitanten willen ook de 11 uur maatregel loslaten. Zij geven aan dat deze 
maatregel lastig te controleren is. Exploitanten pleiten voor ruimte voor 
ondernemen en stellen een minimale rusttijd van 6-8 uur voor, flexibel in te 
vullen. Volgens exploitanten is er onvoldoende bezetting om te werken in 
shifts van 11 aaneengesloten uren. 

Het voorstel van de branche is feitelijk een uitbreiding in uren ten opzichte 
van de huidige situatie en valt niet binnen het kader van 'beter te handhaven 
mogelijkheden'. 
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Beleid in andere steden 
De gemeente Amsterdam hanteert een sluitingstijd tussen 6.00 en 8.00 uur, 
daarbij wordt een maximale verhuurduur per raam gehanteerd van 11 uur per 
dag en maximaal 6 dagen in de week. De gemeenten Den Haag, Alkmaar, 
Nijmegen en Leeuwarden hanteren allen een sluitingstijd, variërend van 4- 8 
uren. In al deze steden is er verder geen beperking met betrekking tot de 
arbeidsduur. Het slapen op de kamer is niet toegestaan, tijdens sluitingstijd 
moeten de gordijnen geopend zijn en mag men niet op de kamer verblijven. 
Dit garandeert enige beperking in arbeidsduur, verplicht de prostituees tot een 
scheiding in wonen en werken en is goed controleerbaar. 

Huidig beleid 
Het huidige beleid biedt een aantal barrières om uitbuiting te voorkomen. 
Wel is het de prostituees toegestaan de werkruimte te gebruiken als woon-
slaapruimte. Het ministerie van BZK heeft een lijst opgesteld van signalen die 
mogelijk kunnen duiden op een vorm van uitbuiting. Daarbij wordt onder 
meer genoemd het maken van lange werkdagen en het wonen in een 
bedrijfspand of op een bedrijfsterrein of op een andere manier slecht 
gehuisvest zijn. 
Het slapen op de kamer is destijds toegestaan aan prostituees naar aanleiding 
van een inspraakbijeenkomst waarin prostituees bezwaar maakten tegen een 
verbod op het slapen op de kamer. Volgens exploitanten slaapt zo'n 80% van 
de prostituees op de werkkamer. Een deel van de vrouwen wil ook niet 
anders. Zij wonen elders in het land of in het buitenland en komen juist in 
Groningen werken omdat dit de enige stad is waar het slapen op de kamer is 
toegestaan. 

We vinden het onwenselijk dat Groningen een uitzonderingspositie heeft ten 
opzichte van andere steden in het land en streven naar een maatregel die 
makkelijk te handhaven is. Daarvoor willen we opnieuw beoordelen wat de 
impact is van een sluitingstijd met een verbod op het slapen op de kamer en 
welke condities en overgangsmaatregelen er nodig zijn om dit op een 
passende wijze te realiseren. We zijn voornemens na de zomer met een 
voorstel hiertoe te komen. 

Graag vernemen we van de raad hoe u hierover denkt. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


