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tikel 8:113, tweede lid, van de Awb te bepalen dat tegen de 
door de staatssecretaris te nemen nieuwe beslissing op de 
bezwaar en het nieuw te nemen besluit slechts bij de Raad 
beroep kan worden ingesteld.
9.3. Aanleiding bestaat de staatssecretaris te veroor-
delen in de proceskosten van appellant. Deze kosten wor-
den begroot op € 2.048,- in beroep (2 punten, wegingsfactor 
zeer zwaar) en € 2.560,- in hoger beroep (2.5 punten zeer 
zwaar), in totaal derhalve € 4.608,-. De gedeclareerde kosten 
voor de door appellant geraadpleegde deskundige zijn naar 
het oordeel van de Raad aan te merken als redelijkerwijs ge-
maakte kosten en komen voor een totaal van 171 uren tegen 
het maximum uurtarief van respectievelijk € 115,-, € 116,09, 
en € 121,95 genoemd in artikel 6 van het Besluit tarieven 
in strafzaken 2003, en voor 80 uur tegen het gedeclareer-
de uurtarief van € 105,- voor vergoeding in aanmerking tot 
een totaalbedrag van € 34.653,98 (inclusief BTW). De bij 
nota van 25 september 2015 gedeclareerde meerkosten van 
€ 750,- komen niet voor vergoeding in aanmerking, omdat 
deze niet zijn gespecificeerd.

 Beslissing

De Centrale Raad van Beroep 
- vernietigt de aangevallen uitspraak;
- verklaart het beroep tegen de besluiten van 29 mei 

2015 en 27 november 2015 gegrond; 
- vernietigt de besluiten van 29 mei 2015 en 27 novem-

ber 2015;
- draagt de staatssecretaris op een nieuwe beslissing op 

bezwaar en een nieuw besluit over het definitieve bud-
get over 2015 te nemen met in achtneming van deze 
uitspraak en bepaalt dat beroep tegen deze besluiten 
slechts bij de Raad kan worden ingesteld;

- veroordeelt de staatssecretaris in de proceskosten van 
appellant tot een bedrag van € 39.298,38.

Gst. 2019/157

Rechtbank Rotterdam 17 mei 2019, nr. ROT 18/3801
(Mrs. E. Lunenberg, M.G.L. de Vette en A.M.E.A. Neuwahl)
m.nt. R.J.M.H. de Greef1

(Art. 30 Wgr; art. 10:15 Awb)

ECLI:NL:RBROT:2019:4083

Uitbesteding Wmo-taken. Delegatie aan gemeenschappe-
lijk orgaan. Beslissen op bezwaar. 

De rechtbank is van oordeel dat de grondslag voor een college 
van burgemeester en wethouders om bevoegdheden als bedoeld 
in de Wmo 2015 over te dragen aan een gemeenschappelijk or-

1 Rob de Greef is partner bij PROOF Adviseurs te Rotterdam en docent/on-
derzoeker staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

gaan is gelegen in artikel 30 Wgr. De grond van eiseres dat in 
de Wmo 2015 geen specifieke wettelijke bevoegdheid is opge-
nomen om bevoegdheden te delegeren, brengt hierin geen ver-
andering. Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Schiedam kon dan ook haar taken en bevoegdheden 
op grond van de Wmo 2015 (en de daarop gebaseerde Veror-
dening maatschappelijke ondersteuning), waaronder het be-
handelen van en het beslissen op bezwaarschriften, overdragen 
aan verweerder, wat in artikel 4 van de Gemeenschappelijke 
regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord (gemeenschappe-
lijke regeling) is gebeurd. Het bestreden besluit is genomen en, 
overeenkomstig artikel 6, vierde lid, van de gemeenschappelijke 
regeling, ondertekend door de voorzitter van verweerder. In te-
genstelling tot wat eiseres betoogt, kleeft aan de besluitvorming 
dan ook geen bevoegdheidsgebrek.

Uitspraak van de meervoudige kamer van 17 mei 2019 in de 
zaak tussen
[eiseres], te [woonplaats eiseres], eiseres,
en
het gemeenschappelijk orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg 
Noord, verweerder.

 Procesverloop

Bij besluit van 11 januari 2018 (het primaire besluit) heeft 
verweerder de aanvraag van eiseres om vergoeding van de 
opleidingskosten van een assistentiehond op grond van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) af-
gewezen. Bij besluit van 5 juni 2018 (het bestreden besluit) 
heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegrond ver-
klaard. Eiseres heeft tegen het bestreden besluit beroep in-
gesteld. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.
Het onderzoek ter zitting door de enkelvoudige kamer heeft 
plaatsgevonden op 15 januari 2019. Eiseres is verschenen, 
bijgestaan door haar gemachtigde en haar moeder, [naam 
1]. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door 
zijn gemachtigde. Tevens was ter zitting aanwezig [naam 
2] van Bultersmekke Assistance Dogs. Ter zitting heeft de 
rechtbank het onderzoek gesloten. De rechtbank heeft op 
15 februari 2019 het onderzoek heropend en de zaak ver-
wezen naar een meervoudige kamer. Partijen hebben na-
dere stukken ingediend. Het onderzoek ter zitting door de 
meervoudige kamer heeft plaatsgevonden op 11 april 2019. 
Eiseres is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde en 
haar moeder. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordi-
gen door zijn gemachtigde.

 Overwegingen

1. Eiseres heeft psychische klachten en klachten van 
het houding- en bewegingsapparaat. De psychische klach-
ten beletten eiseres in het nemen van initiatieven buitens-
huis. In verband met de beperkingen die eiseres als gevolg 
van deze problematiek ondervindt, heeft zij een indicatie op 
grond van de Wmo 2015 voor ondersteuning bij sociaal en 
persoonlijk functioneren en beschermd wonen. Op 18 okto-
ber 2017 heeft eiseres zich bij verweerder gemeld met het 
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verzoek om vergoeding van de opleidingskosten van haar 
hond tot assistentiehond.
2. Naar aanleiding van het tegen het primaire besluit 
door eiseres gemaakte bezwaar heeft Salude Deskundige 
Dienst (Salude) op verzoek van verweerder op 5 maart 2018 
een medisch advies (het medisch advies) uitgebracht. Salu-
de heeft, onder andere, geconcludeerd dat de hond voor een 
groot deel als hulphond en signaleringshond moet worden 
beschouwd en daarmee dient als therapeutisch middel dan 
wel ter bevordering van het welzijn van eiseres. Voor een 
klein deel kan de hond als assistentiehond bijdragen aan 
het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van 
eiseres als aanvulling op de bestaande mantelzorg en be-
geleiding. Dit geldt volgens Salude in de woonsituatie bij de 
ouders, in de situatie van beschermd wonen en in de situatie 
van zelfstandig wonen.
3. Op basis van het medisch advies heeft verweerder 
in het bestreden besluit het bezwaar van eiseres ongegrond 
verklaard. Volgens verweerder heeft de hond voor een groot 
deel een therapeutisch doel en kan deze slechts voor een 
klein deel bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaam-
heid en participatie van eiseres. Bovendien is onvoldoende 
wetenschappelijk onderbouwd dat de assistentiehond de 
zelfredzaamheid en participatie bevordert. 
4.1. Eiseres stelt zich op het standpunt dat aan het be-
streden besluit een bevoegdheidsgebrek kleeft, omdat het 
bestreden besluit is ondertekend door de voorzitter van 
verweerder en niet door het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Schiedam. In de Wmo 2015 is 
geen bepaling over delegatie opgenomen en de bevoegdheid 
om op een bezwaar te beslissen kan niet worden geman-
dateerd. Eiseres verwijst daarbij naar de niet gepubliceerde 
uitspraak van de rechtbank Den Haag van 8 november 2017 
(zaaknummer SGR 17/1292).
4.2. Eiseres stelt verder dat de gevraagde voorziening, 
nu deze bijdraagt aan het vergroten van haar zelfredzaam-
heid en participatie, tot het domein van de Wmo 2015 be-
hoort en dat zij door de afwijzing van haar aanvraag onvol-
doende wordt gecompenseerd in de zin van artikel 2.3.5 
van de Wmo 2015. Eiseres benadrukt dat de werking van 
een assistentiehond inmiddels wetenschappelijk is onder-
bouwd. Eiseres verwijst hiervoor naar het rapport “Evalua-
tie pilotonderzoek Buddyhond voor (oud) geüniformeerden 
met PTSS” (het rapport).
5. Op 28 juni 2018 is eiseres beschermd gaan wonen 
en haar hond is meeverhuisd.
6. Verweerder heeft in een aanvullend verweer-
schrift ten aanzien van zijn bevoegdheid om te beslissen op 
het bezwaarschrift gewezen op artikel 30 van de Wet ge-
meenschappelijke regelingen (Wgr). Verder heeft verweer-
der aangegeven waarom het rapport onvoldoende weten-
schappelijke onderbouwing vormt voor de effectiviteit van 
een PTSS-hulphond. Verweerder heeft tevens een nadere 
rapportage van Salude van 15 maart 2019 (de nadere rap-
portage) overgelegd, waarin volgens verweerder is verdui-
delijkt waarom de assistentiehond slechts een klein deel 
kan bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid en 
participatie van eiseres.

7. Het wettelijk kader is opgenomen in de bijlage, die 
deel uitmaakt van deze uitspraak.

 Ten aanzien van de bevoegdheid
8.1. De rechtbank is van oordeel dat de grondslag voor 
een college van burgemeester en wethouders om bevoegd-
heden als bedoeld in de Wmo 2015 over te dragen aan een 
gemeenschappelijk orgaan is gelegen in artikel 30 van de 
Wgr. De grond van eiseres dat in de Wmo 2015 geen spe-
cifieke wettelijke bevoegdheid is opgenomen om bevoegd-
heden te delegeren, brengt hierin geen verandering. Het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Schiedam kon dan ook haar taken en bevoegdheden op 
grond van de Wmo 2015 (en de daarop gebaseerde Veror-
dening maatschappelijke ondersteuning), waaronder het 
behandelen van en het beslissen op bezwaarschriften, over-
dragen aan verweerder, wat in artikel 4 van de Gemeen-
schappelijke regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 
(gemeenschappelijke regeling) is gebeurd. Het bestreden 
besluit is genomen en, overeenkomstig artikel 6, vierde lid, 
van de gemeenschappelijke regeling, ondertekend door de 
voorzitter van verweerder. In tegenstelling tot wat eiseres 
betoogt, kleeft aan de besluitvorming dan ook geen be-
voegdheidsgebrek.

 Ten aanzien van de afwijzing van de gevraagde 
voorziening

8.2. De rechtbank stelt vast dat de Centrale Raad van 
Beroep op 12 september 2018 uitspraak heeft gedaan in een 
vergelijkbare kwestie (ECLI:NL:CRVB:2018:2785). Uit deze 
uitspraak blijkt dat wanneer de toegevoegde waarde van 
een PTSS-hulphond - voor zover die zou zijn gelegen in het 
wegnemen van beperkingen in de zelfredzaamheid en par-
ticipatie - onvoldoende is gebleken, dit voor het college een 
toereikende grondslag kan vormen voor het niet toekennen 
van de gevraagde maatwerkvoorziening.
8.3. Uit het medisch advies en de nadere rapporta-
ge volgt dat een groot deel van de taken van de hond be-
schouwd moet worden als medisch therapeutisch middel of 
ter bevordering van het welzijn van eiseres en dat de hond, 
indien zij de niet onderbouwde claims kan waarmaken, in 
de huidige situatie voor minder dan 50% bijdraagt aan het 
vergroten van de zelfredzaamheid en participatie. Wat eise-
res heeft aangevoerd geeft geen reden om te twijfelen aan 
de juistheid hiervan. Het betoog van eiseres dat verweerder 
de gevraagde voorziening op grond van de Wmo 2015 had 
moeten toekennen omdat deze bijdraagt aan het vergroten 
van haar zelfredzaamheid en participatie, slaagt niet, nu 
deze bijdrage onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd 
is. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de conclusies in 
het rapport hiervoor onvoldoende, omdat het pilotonder-
zoek zich heeft gericht op een kleine groep, vergelijking met 
een groep met een gewone hond ontbreekt en er geen reke-
ning is gehouden met het effect van verhoging van medica-
tie of intensivering of wijziging van behandeling.
8.4. Onder deze omstandigheden is de rechtbank van 
oordeel dat verweerder de aanvraag van eiseres om vergoe-
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ding van de opleidingskosten van haar hond tot assistentie-
hond op goede gronden heeft afgewezen.
9. Het beroep is ongegrond.
10. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen 
aanleiding. 

 Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

 Naschrift

1. Er verschijnen niet vaak uitspraken over de over-
dracht van bevoegdheden bij gemeenschappelijke regelin-
gen. Zeker omtrent overdracht van bevoegdheden aan een 
gemeenschappelijk orgaan is jurisprudentie schaars. In dit 
naschrift wordt daarom op deze uitzonderlijke uitspraak 
van de rechtbank Rotterdam ingegaan.
2. In deze kwestie gaat het om de Gemeenschappe-
lijke regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord (Stcrt. 2017, 
nr. 10748; hierna: GR), welke is getroffen door de colleges van 
burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis, 
Schiedam en Vlaardingen. Het betreft dus een zogenoemde 
collegeregeling. Bij de regeling is een gemeenschappelijk 
orgaan ingesteld (artikel 2 lid 1 GR) voor een kwalitatief 
hoogwaardige, effectieve en efficiënte uitvoering van in ie-
der geval de maatwerkvoorzieningen op grond van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015), 
dan wel voor andere taken in het sociaal domein (artikel 3 
GR). De colleges van burgemeester en wethouders hebben 
al hun bevoegdheden op grond van de Verordening maat-
schappelijke ondersteuning (hierna: Vmo) zoals bedoeld in 
de artikelen 2.1.3 tot en met 2.1.7 Wmo 2015 overgedragen 
(artikel 4 lid 1 GR).
Tot die bevoegdheden behoort ook het beslissen op be-
zwaarschriften en het voorbereiden en vaststellen van be-
leid aangaande de uitvoering van de overgedragen taken en 
bevoegdheden (artikel 4 lid 2 GR).
3. Het gemeenschappelijk orgaan heeft een aanvraag 
van eiseres tot vergoeding van opleidingskosten van een 
assistentiehond afgewezen en vervolgens haar bezwaar 
ongegrond verklaard. Niet in geschil is dat deze bevoegd-
heid op grond van de Wmo 2015 bestaat voor het college 
van burgemeester en wethouders. Eiseres stelt dat er een 
bevoegdheidsgebrek kleeft aan het besluit omdat de voor-
zitter van het gemeenschappelijk orgaan en niet het college 
van burgemeester en wethouders het besluit heeft onderte-
kend. Volgens eiseres is in de Wmo 2015 geen bepaling over 
delegatie opgenomen en kan de bevoegdheid te beslissen op 
bezwaar niet gemandateerd worden.
4. De Wmo 2015 kent zoals eiseres stelt inderdaad 
geen expliciete grondslag voor delegatie van bevoegdheden 
aan een gemeenschappelijk orgaan (noch aan het bestuur 
van een gemeenschappelijke openbaar lichaam of bedrijfs-
voeringsorganisatie). Hoewel artikel 2.6.1 Wmo 2015 colle-
ges van burgemeester en wethouders verplicht tot samen-
werking indien dat voor een doeltreffende en doelmatige 
uitvoering van die wet noodzakelijk is, kent het artikel geen 

mogelijkheid tot overdracht van bevoegdheden. Eiseres 
leidt daar uit af dat overdracht van bevoegdheden niet mo-
gelijk is. Zij beroept zich daarmee feitelijk op artikel 10:15 
Awb dat een grondslag in een wettelijk voorschrift eist voor 
de overdracht van bevoegdheden.
5. Uit de parlementaire geschiedenis rond artikel 
10:15 Awb kan opgemaakt worden dat er twee manieren 
zijn om deze grondslag te bieden. Allereerst is dat via het 
wettelijk voorschrift waarbij de over te dragen bevoegdhe-
den geattribueerd worden (Kamerstukken II 1993/94, 23700, 
3, p. 179). Dan zou het in dit geval gaan om de Wmo 2015 
zelf of (voor zover het om door de gemeenteraad gecreëer-
de bevoegdheden gaat) de Vmo. Zoals gezegd wordt in de 
Wmo 2015 geen grondslag gecreëerd. Blijft over de vraag of 
de Vmo in deze een grondslag biedt of kan bieden. In de uit-
spraak wordt daarover niets gezegd. Uit de parlementaire 
geschiedenis blijkt echter dat een gemeentelijke verorde-
ning geen grondslag kan bieden voor delegatie, nu de Ge-
meentewet uitputtende delegatiebepalingen kent (Kamer-
stukken II 1994/95, 23700, 5, p. 118 en 121). Dat brengt ons 
bij de tweede delegatiegrondslag: een ander wettelijk voor-
schrift van dezelfde rang in de normenhiërarchie of hoger 
dan de regeling die de bevoegdheden attribueert kan even-
eens in een grondslag voorzien (Kamerstukken II 1996/97, 
25280, 3, p. 60). Het kan daarbij ook gaan om een algemene 
delegatiebepaling. Dergelijke bepalingen zijn opgenomen 
in de artikelen 156, 165 en 178 Gemw, waarbij artikel 165 
Gemw gaat over de delegatie van collegebevoegdheden. 
Deze bepalingen zijn uitputtend zoals gezegd.
6. Ondanks dat uitputtende karakter kent artikel 
30 Wgr een aanvullende grondslag voor delegatie van be-
voegdheden aan het bestuur van een gemeenschappelijke 
openbaar lichaam, het bestuur van een bedrijfsvoeringsor-
ganisatie of aan een gemeenschappelijk orgaan (Kamerstuk-
ken I 2001/02, 27426, 276c, p. 20). Daarbij geldt dat alleen 
deelnemers bevoegdheden kunnen overdragen (vgl. CRvB 
7 augustus 2007, ECLI:NL:CRVB:2007:BB1469, JB 2007/119 
m.nt. L.J.M. Timmermans (Kompas I), CRvB 18 september 
2007, ECLI:NL:CRVB:BB3987 (Pentasz I) en Rb. Limburg 
2 april 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:2779 (BsGW)) voor zover 
deze binnen het belang van de gemeenschappelijke rege-
ling vallen. Verder kan aan een gemeenschappelijk orgaan 
niet de bevoegdheid worden overgedragen belastingen 
in het leven te roepen of om anderszins algemeen verbin-
dende voorschriften te geven (artikel 30 lid 1 aanhef en 
onder b Wgr). Tot slot kan ook de aard van de bevoegdheid 
zich tegen delegatie verzetten (vgl. ABRvS 21 januari 1997, 
Gst. 1997/10, 7052 m.nt. J.M.H.F. Teunissen, AB 1997/137, 
m.nt. C.W. Backes (Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark 
Drachten), CRvB 3 juli 2003, ECLI:NL:CRVB:2003:AH9587, 
CRvB 3 juli 2003, ECLI:NL:CRVB:2003:AH9581 en CRvB 3 juli 
2003, ECLI:NL:CRVB:2003:AH9595; zie uitgebreider R.J.M.H. 
de Greef, ‘De gemeenschappelijke regeling: onbegrepen, on-
bekend en onbemind!’, Gst. 2008/107). Zo kunnen afgeleide 
bevoegdheden zoals die in de Algemene wet bestuursrecht 
zijn opgenomen in beginsel niet gedelegeerd worden als 
er geen expliciete afwijking van de Awb bestaat. Dit wordt 
in de jurisprudentie in elk geval aangenomen met betrek-
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king tot de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften 
(zie o.a. ABRvS 6 januari 1997, AB 1997/86, m.nt. F.C.M.A. 
Michiels, JB 1997/25, Gst. 1997-7053/4, m.nt. E. Brederveld, 
CRvB 25 maart 1997, AB 1997/182, m.nt. H.E. Bröring, JB 
1997/91, Gst. 1997/5, m.nt. E. Brederveld en ABRvS 24 sep-
tember 1998, AB 1998/387, m.nt. F.C.M.A. Michiels; zie uit-
gebreider R.J.M.H. de Greef, ‘Beslissen op bezwaar in rela-
tie tot attributie, delegatie en mandaat’, Gst. 2019/36), en 
de wetgever gaat er vanuit dat dit bijvoorbeeld ook voor de 
schorsingsbevoegdheid geldt die op grond van artikel 10:43 
Awb is afgeleid van de vernietigingsbevoegdheid (Kamer-
stukken II 2000/01, 27547, 3, p. 2). In dit geval gaat het ech-
ter niet om afgeleide bevoegdheden die voortvloeien uit de 
Algemene wet bestuursrecht.
7. Artikel 30 Wgr biedt dus een grondslag voor dele-
gatie van bevoegdheden aan een gemeenschappelijk orgaan, 
zo oordeelt ook de rechtbank Rotterdam (ro. 8.1). De aard van 
de overgedragen bevoegdheden verzet zich blijkbaar niet 
tegen delegatie, nu de rechtbank vindt dat de besluiten be-
voegd genomen zijn. Er is ook geen reden om aan te nemen 
dat een dergelijke overdracht op grond van de Wmo2015 niet 
zou zijn toegestaan. Het ontbreken van een expliciete dele-
gatiegrondslag is in elk geval niet afdoende om dat aan te 
nemen, en de verplichting voor colleges om bij de uitvoering 
van de wet samen te werken maakt dat samenwerking juist 
mogelijk is in de ogen van de samenwerking. Met de over-
dracht van de primaire bevoegdheid is automatisch ook de 
bevoegdheid te beslissen op bezwaar mee overgegaan. Deze 
hoeft (en kan zoals hierboven beschreven) dus niet apart ge-
delegeerd te worden (vgl. Rb. Noord-Holland 6 september 
2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:10239 (WerkSaam)). Dat geldt 
ook voor de bevoegdheid beleidsregels te stellen (artikel 4:81 
lid 1 Awb). Artikel 4 lid 2 GR is dan ook een volledig overbo-
dige bepaling, die alleen maar tot onduidelijkheid leidt. Het 
zou alleen een relevante bepaling zijn als het om mandaat 
ging, omdat de bevoegdheid te beslissen op bezwaar (ABRvS 
24 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2563, CRvB 27 au-
gustus 2003, ECLI:NL:CRVB:2003:AJ3239 en CBb 7 januari 
2004, ECLI:NL:CBB:2004:AO2578) of om beleidsregels te 
geven (CRvB 8 september 2005, ECLI:NL:RVS:2005:3084, AB 
2016/25 m.nt. H.E. Bröring) dan wél expliciet ook gemanda-
teerd moet worden.

R.J.M.H. de Greef

Gst. 2019/158

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 5 juni 
2019, nr. 201805664/1/A3
(Mrs. A.W.M. Bijloos, C.M. Wissels en F.D. van Heijningen)
m.nt. M.A.D.W. de Jong1

1 Rian de Jong is universitair hoofddocent Staatsrecht aan de Radboud uni-
versiteit Nijmegen.

(Art. 151a Gemw; art. 8:69a Awb; art. 3:6 en 3:8 APV Alkmaar; 
art. 19 lid 3 Gw; Dienstenrichtlijn/Richtlijn 2006/123/EG)

ECLI:NL:RVS:2019:1818

Minimumleeftijd voor prostitué(e)s/sekswerkers in APV 
is toelaatbaar. Geen strijd met art. 151a Gemw. Voorschrift 
betreffende minimumleeftijd is proportioneel en dient 
dwingende reden van algemeen belang, derhalve geen 
strijd met Dienstenrichtlijn. Aan eigenaar seksbedrijf 
komt geen beroep toe op art. 19 lid 3 Gw (recht van vrije 
arbeidskeuze) in de situatie dat een beperking, zoals hier 
de minimumleeftijd, de vrijheid van arbeidskeuze van de 
sekswerker beperkt. Raakt niet het grondrecht c.q. be-
schermt niet het belang van de eigenaar van het bedrijf. 
Relativiteitsvereiste. (Alkmaar) 

De weigeringsgrond van artikel 3:6, eerste lid, aanhef en onder 
g, van de APV was niet aan de orde en de burgemeester heeft 
de vergunning verleend. De Afdeling is met de rechtbank van 
oordeel dat artikel 3:6, eerste lid, aanhef en onder g, van de 
APV door de burgemeester niet ten grondslag is gelegd aan het 
voorschrift in de exploitatievergunning. De burgemeester hoef-
de daarom niet de gestelde strijdigheid met hogere regelgeving 
van artikel 3:6, eerste lid, aanhef en onder g, van de APV te toet-
sen. De in artikel 151a lid 1 Gemw gegeven bevoegdheid van de 
raad is in de bewoordingen ruim en algemeen geformuleerd. De 
bevoegdheid om een verordening op te stellen is opgenomen in 
verband met het opheffen van het bordeelverbod en dit te ver-
vangen door strafbaarstelling van vormen van exploitatie van 
prostitutie waarbij geweld, misbruik van overwicht of mislei-
ding dan wel minderjarigen zijn betrokken. Dit heeft volgens de 
memorie van toelichting (…) vier hoofddoelstellingen: beheer-
sing en regulering van exploitatie van prostitutie, verbetering 
van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie, 
bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik en be-
scherming van de positie van sekswerkers. De Afdeling is met 
de rechtbank van oordeel dat het verhogen van de minimum-
leeftijd van prostitué(e)s past binnen de doelstelling van het be-
schermen van prostitué(e)s. Daarvoor is, anders dan [appellant] 
stelt, niet noodzakelijk dat in de toelichting de groep van 18 tot 
en met 20-jarigen en de leeftijdsgrens van 21 jaar expliciet in 
relatie tot die hoofddoelstelling zijn vermeld. De rechtbank heeft 
terecht geoordeeld dat de raad van de gemeente Alkmaar niet 
buiten de omvang van zijn bevoegdheid is getreden door artikel 
3:8, eerste lid, aanhef en onder a, van de APV vast te stellen.
Zoals de rechtbank verder terecht heeft overwogen worden met 
het verhogen van de leeftijdsgrens geen nadere regels gesteld 
over de rechtsverhouding tussen exploitant en prostitué(e)s. De 
rechtbank heeft daarmee voldoende gemotiveerd dat de maat-
regel in zoverre niet verder gaat dan waartoe artikel 151a 
Gemw strekt.
[appellant] heeft zijn stelling dat de maatregel ertoe leidt dat 
prostitué(e)s jonger dan 21 jaar de illegaliteit in worden gedre-
ven niet met cijfermatig onderzoek gemotiveerd. Gelet op de 
brede steun voor het verhogen van de minimumleeftijd naar 21 
jaar, ziet de Afdeling onvoldoende aanknopingspunten voor het 
standpunt van [appellant], dat de maatregel niet zal leiden tot 
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