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Nr. 55  AMENDEMENT VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN ROUVOET 
Ontvangen 18 maart 2011 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

In artikel 29 wordt, na het tweede lid, een lid toegevoegd, luidende: 
3. Een krachtens het eerste lid vastgestelde algemene maatregel van 

bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. Hij 
treedt in werking op een tijdstip dat nadat vier weken na de overlegging 
zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die 
termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van 
het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen 
wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van 
bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend 
voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend. Indien het voorstel van 
wet wordt ingetrokken of indien een van de beide kamers van de 
Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de 
algemene maatregel van bestuur ingetrokken. 

Toelichting  

Nu het registratiebewijs voor prostituees met pasfoto en nummer uit 
het wetsvoorstel is verdwenen is de strafbaarstelling van de klant die 
gebruik maakt van de seksuele diensten van een niet geregistreerde 
prostituee problematisch geworden. De klant moet immers wel kunnen 
beoordelen of de prostituee al dan niet is geregistreerd en is ingeschreven 
in het landelijk register. De wijze waarop de klant dit moet nagaan wordt 
nader uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur. 

Dit amendement beoogt deze algemene maatregel van bestuur aan een 
voorhangprocedure te onderwerpen zodat de Kamer haar controlerende 
taak kan uitoefenen. 

Gesthuizen
Rouvoet
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