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Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven  
 
Op 2 januari is het wetsvoorstel gemeentelijk toezicht op seksbedrijven (Wgts) in 
internetconsultatie gegaan. Het wetsvoorstel is de uitwerking van de motie Wiersma 
(Kamerstukken II 2020/21, 28638, nr. 193) om te komen tot een wettelijke grondslag voor het 
verwerken van gegevens van sekswerkers. 
 

De Wgts wijzigt artikel 151a van de Gemeentewet zodat er een wettelijke grondslag bestaat voor 
het verwerken van bijzondere gegevens van sekswerkers door exploitanten van seksbedrijven en 
door gemeenten.  
Een wettelijke grondslag is noodzakelijk om:   
(1) exploitanten van seksbedrijven in staat te stellen om de regels die zijn vastgesteld door 
gemeenten met een vergunningstelsel, na te leven 

(2) gemeenten met een vergunningstelsel in staat te stellen toezicht te kunnen houden op de 
naleving van deze regels 

(3) gemeenten met een vergunningstelsel in staat te stellen te kunnen handhaven in geval regels 
niet of onvoldoende zijn nageleefd 
 
Artikel 151a van de Gemeentewet wordt als volgt gewijzigd:  
1. Er worden twee leden toegevoegd:  

4. Gelet op artikel 9, tweede lid, aanhef, en onder g, van de Algemene verordening 
gegevensbescherming is het verbod om gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, of 
gegevens over gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele 
gerichtheid te verwerken niet van toepassing indien dit noodzakelijk is in verband met de naleving 
van de op grond van het eerste lid vastgestelde voorschriften of het toezicht op de naleving en de 
handhaving van op grond van het eerste lid vastgestelde voorschriften.  
5. Bij de verwerking van de bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in het tweede lid:  

a. worden passende en specifieke maatregelen getroffen ter bescherming van de grondrechten en 
de fundamentele belangen van de betrokkene; en  
b. worden de betreffende gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde 
van de verwerking, bedoeld in het eerste lid, en uiterlijk 5 jaar na de laatste verwerking vernietigd 

 
De aanpassing van artikel 151a van de Gemeentewet is van tijdelijke aard. Zodra de Wet 

regulering sekswerk (Wrs) in werking treedt, vervalt artikel 151a van de Gemeentewet. 
 
Wilt u meer lezen over dit wetsvoorstel? 
https://www.internetconsultatie.nl/seksbedrijventoezicht/b1. Tijdens de consultatieperiode tot 28 
februari 2023 kunt u reageren op dit wetsvoorstel. 
 
 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28638-193.html
https://www.internetconsultatie.nl/seksbedrijventoezicht/b1

