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Bijlage bij redactioneel-technische wijziging Model-APV (juni 2021) 
 

Was-wordt-tabel wijziging Model Algemene plaatselijke verordening 
 

 

 

Artikel 2:64 (artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 
[Artikel 2:64 Bijen 
1. Het is verboden bijen te houden: 
a. binnen een afstand van [aantal] meter van 
woningen of andere gebouwen waarin overdag 
mensen verblijven;  
b. binnen een afstand van [aantal] meter van de 
weg.  
2. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder 
a, is niet van toepassing voor de bijenhouder die 
rechthebbende is op de woningen of gebouwen 
bedoeld in dat lid. 
3. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder 
b, is niet van toepassing op situaties waarin 
wordt voorzien door het [citeertitel provinciaal 
wegenreglement]. 
4. Het college kan ontheffing verlenen van het 
verbod. 
5. Op de aanvraag om een ontheffing is 
paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij 
niet tijdig beslissen) van toepassing.] 

Nieuwe tekst 

 
[Artikel 2:64 Bijen 
1. Het is verboden bijen te houden: 
a. binnen een afstand van [aantal] meter van 
woningen of andere gebouwen waarin overdag 
mensen verblijven;  
b. binnen een afstand van [aantal] meter van de 
weg.  
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef 
en onder a, is niet van toepassing voor de 
bijenhouder die rechthebbende is op de 
woningen of gebouwen bedoeld in dat lid. 
3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef 
en onder b, is niet van toepassing op situaties 
waarin wordt voorzien door het [citeertitel 
provinciaal wegenreglement]. 
4. Het college kan ontheffing verlenen van het 
verbod. 
5. Op de aanvraag om een ontheffing is 
paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij 
niet tijdig beslissen) van toepassing.] 

 

Artikel 3:7 (artikel I, onderdeel B, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 
Artikel 3:7 Weigeringsgronden 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 
wordt een vergunning geweigerd als: 

a. de exploitant of de beheerder onder  
curatele staat;  

Nieuwe tekst 

 
Artikel 3:7 Weigeringsgronden 
1. Een vergunning wordt geweigerd als: 

 
a. de exploitant of de beheerder onder  
curatele staat;  

Leeswijzer modelbepalingen 
 
- […] of [iets] = door gemeente in te vullen.  
- [iets] = facultatief. 
- [iets EN/OF iets] = door gemeente te kiezen. 
- [(iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente. 
- Combinaties zijn ook mogelijk. 
- Ook wordt er gewerkt met varianten waaruit gekozen kan worden. 
 
In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief gezet en – als 
het een facultatieve bepaling betreft – eveneens onderstreept (aangezien dan de hele bepaling 
cursief is i.v.m. het facultatieve karakter). In de ‘nieuwe tekst’ zijn de nieuwe woorden en leestekens 
vet gedrukt en – als de bestaande tekst al vet was gedrukt ook onderstreept.  
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b. de exploitant of de beheerder  
onherroepelijk is veroordeeld voor een  
gewelds- of zedendelict of voor  
mensenhandel, of in enig ander opzicht van  
slecht levensgedrag is;  
c. de exploitant of de beheerder de leeftijd  
van 21 jaar nog niet heeft bereikt;  
d. redelijkerwijs moet worden aangenomen  
dat de feitelijke toestand niet met het in de  
aanvraag vermelde in overeenstemming zal  
zijn;  
e. redelijkerwijs moet worden aangenomen  
dat de aanvrager in strijd zal handelen met  
aan de vergunning verbonden beperkingen  
of voorschriften;  
f. er 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, als het overige personen betreft, nog  
niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt,  
slachtoffer zijn van mensenhandel of  
verblijven of werken in strijd met het  
bepaalde bij of krachtens de  
Vreemdelingenwet 2000;  
g. 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;  
h. 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:  

1°. bepalingen, gesteld bij of krachtens de  
Alcoholwet, de Opiumwet, de  
Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid  
vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze  
verordening;  
2°. de artikelen 137c tot en met 137g,  
140, 416, 417, 417bis, 420bis tot en met  
420quinquies, 426 en 429quater van het  
Wetboek van Strafrecht;  
3°. artikel 69 van de Algemene wet  
inzake rijksbelastingen;  
4°. de artikelen 8 en 162, derde lid,  
alsmede de artikelen 6 juncto 8 en 163  
van de Wegenverkeerswet 1994;  
5°. de artikelen 2 en 3 van de Wet op de  
weerkorpsen; of  

b. de exploitant of de beheerder  
onherroepelijk is veroordeeld voor een  
gewelds- of zedendelict of voor  
mensenhandel, of in enig ander opzicht van  
slecht levensgedrag is;  
c. de exploitant of de beheerder de leeftijd  
van 21 jaar nog niet heeft bereikt;  
d. redelijkerwijs moet worden aangenomen  
dat de feitelijke toestand niet met het in de  
aanvraag vermelde in overeenstemming zal  
zijn;  
e. redelijkerwijs moet worden aangenomen  
dat de aanvrager in strijd zal handelen met  
aan de vergunning verbonden beperkingen  
of voorschriften;  
f. er 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, als het overige personen betreft, nog  
niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt,  
slachtoffer zijn van mensenhandel of  
verblijven of werken in strijd met het  
bepaalde bij of krachtens de  
Vreemdelingenwet 2000;  
g. 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;  
h. 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:  

1°. bepalingen, gesteld bij of krachtens  
de Alcoholwet, de Opiumwet, de  
Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid  
vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze  
verordening;  
2°. de artikelen 137c tot en met 137g,  
140, 416, 417, 417bis, 420bis tot en met  
420quinquies, 426 en 429quater van het  
Wetboek van Strafrecht;  
3°. artikel 69 van de Algemene wet  
inzake rijksbelastingen;  
4°. de artikelen 8 en 162, derde lid,  
alsmede de artikelen 6 juncto 8 en 163  
van de Wegenverkeerswet 1994;  
5°. de artikelen 2 en 3 van de Wet op de  
weerkorpsen; of  
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6°. de artikelen 54 en 55 van de Wet  
wapens en munitie.  

[i. [een maximum als bedoeld in artikel 3:5 is  
vastgesteld en dit maximum al is bereikt  
OF een maximum als bedoeld in artikel 3:5  
al is bereikt];]  
j. de voorgenomen uitoefening van het  
seksbedrijf strijd zal opleveren met een  
geldend bestemmingsplan, een  
bestemmingsplan in ontwerp dat ter inzage  
is gelegd, een beheersverordening [of een  
aanwijzing als bedoeld in artikel 3:4].  

2. Met een veroordeling als bedoeld in het 
eerste lid, onder g, 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 g en h, 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 g en h, 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 3:9, eerste  
lid, aanhef en onder a tot en met f, of tweede  
lid, aanhef onder a tot en met [e OF f OF 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 3:6 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  

6°. de artikelen 54 en 55 van de Wet  
wapens en munitie.  

[i. [een maximum als bedoeld in artikel 3:5 is  
vastgesteld en dit maximum al is bereikt  
OF een maximum als bedoeld in artikel 3:5  
al is bereikt];]  
j. de voorgenomen uitoefening van het  
seksbedrijf strijd zal opleveren met een  
geldend bestemmingsplan, een  
bestemmingsplan in ontwerp dat ter inzage  
is gelegd, een beheersverordening [of een  
aanwijzing als bedoeld in artikel 3:4].  

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

a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een  
zodanige voorwaardelijke straf;  
b. betaling van een geldsom als  
bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a,  
van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76,  
tweede lid, 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 g en h, 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 g en h, 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 3:9, eerste  
lid, aanhef en onder a tot en met f, of tweede  
lid, aanhef onder a tot en met [e OF f OF 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 3:6 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  
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nadelig wordt beïnvloed door de  
aanwezigheid van de seksinrichting  
waarvoor de vergunning is aangevraagd;  
e. als het bedrijfsplan niet voldoet aan artikel  
3:15, eerste en tweede lid;  
f. als onvoldoende aannemelijk is dat de  
exploitant de bij artikel 3:17 gestelde  
verplichtingen zal naleven[;  
g. als het escortbedrijf wordt gevestigd in  
een woonruimte waarvoor geen vergunning  
als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a,  
van de Huisvestingswet 2014 is verleend].  

nadelig wordt beïnvloed door de  
aanwezigheid van de seksinrichting  
waarvoor de vergunning is aangevraagd;  
e. als het bedrijfsplan niet voldoet aan artikel  
3:15, eerste en tweede lid;  
f. als onvoldoende aannemelijk is dat de  
exploitant de bij artikel 3:17 gestelde  
verplichtingen zal naleven[;  
g. als het escortbedrijf wordt gevestigd in  
een woonruimte waarvoor geen vergunning  
als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a,  
van de Huisvestingswet 2014 is verleend].  

 

Artikel 5:23 (artikel I, onderdeel C, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst 

 
Artikel 5:23 Organiseren van een 
snuffelmarkt 
 
Variant 2 (Meldingsplicht) 
1. Het is verboden een snuffelmarkt te 
organiseren:  

a. wegens strijd met een geldend  
bestemmingsplan, beheersverordening,  
exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;  
b. als de burgemeester het organiseren van  
de snuffelmarkt verboden heeft in het belang  
van de openbare orde, de openbare  
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu;  
of 

c. als degene die voornemens is een  

snuffelmarkt te organiseren daarvan niet  

tevoren melding heeft gedaan.  
2. De organisator doet de melding als bedoeld in 
het eerste lid, onder c, binnen [aantal] weken 
voorafgaand aan de snuffelmarkt met 
vermelding van:  

a. naam en adres van de organisator;  
b. adres van het gebouw waar de  
snuffelmarkt gehouden wordt;  
c. de dagen en tijdstippen waarop de  
snuffelmarkt wordt gehouden;  
d. de frequentie van het houden van de  
snuffelmarkt;  
e. het soort van goederen en diensten dat  
wordt aangeboden en verhandeld;  
f. het aantal standplaatsen; en  
g. het te verwachten aantal bezoekers.  

3. De snuffelmarkt kan worden gehouden als de 
burgemeester niet binnen [aantal] weken na 
ontvangst van de melding heeft beslist dat het 
organiseren van de snuffelmarkt wordt verboden 
in het belang van de openbare orde, de 
openbare veiligheid, de volksgezondheid of het 
milieu. De burgemeester geeft daarvan binnen 

Nieuwe tekst 

 
Artikel 5:23 Organiseren van een 
snuffelmarkt 
 
Variant 2 (Meldingsplicht) 
1. Het is verboden een snuffelmarkt te 
organiseren:  

a. wegens strijd met een geldend  
bestemmingsplan, beheersverordening,  
exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;  
b. als de burgemeester het organiseren van  
de snuffelmarkt verboden heeft in het belang  
van de openbare orde, de openbare  
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu;  
of 
c. zonder voorafgaande melding.  

 
 
 
2. De organisator doet de melding als bedoeld in 
het eerste lid, onder c, binnen [aantal] weken 
voorafgaand aan de snuffelmarkt met 
vermelding van:  

a. naam en adres van de organisator;  
b. adres van het gebouw waar de  
snuffelmarkt gehouden wordt;  
c. de dagen en tijdstippen waarop de  
snuffelmarkt wordt gehouden;  
d. de frequentie van het houden van de  
snuffelmarkt;  
e. het soort van goederen en diensten dat  
wordt aangeboden en verhandeld;  
f. het aantal standplaatsen; en  
g. het te verwachten aantal bezoekers.  

3. De snuffelmarkt kan worden gehouden als de 
burgemeester niet binnen [aantal] weken na 
ontvangst van de melding heeft beslist dat het 
organiseren van de snuffelmarkt wordt verboden 
in het belang van de openbare orde, de 
openbare veiligheid, de volksgezondheid of het 
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[aantal] weken na ontvangst van de melding 
aan de organisator met opgaaf van redenen 
bericht.  
4. Het verbod geldt niet voor ruimten die 
uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en 
voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin 
van de Winkeltijdenwet. 

milieu. De burgemeester geeft daarvan binnen 
[aantal] weken na ontvangst van de melding 
aan de organisator met opgaaf van redenen 
bericht.  
4. Het verbod geldt niet voor ruimten die 
uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en 
voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin 
van de Winkeltijdenwet. 

 

 

Toelichting 
 
Algemeen 
 
In de [citeertitel Algemene plaatselijke verordening] wordt een aantal redactioneel-technische 
wijzigingen aangebracht.  
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel I, onderdeel A 
[Dit bevat een redactionele wijziging van artikel 2:64, tweede en derde lid.] 
 
Artikel I, onderdeel B 
In dit onderdeel worden twee wijzigingen aangebracht in artikel 3:7, dat over de weigeringsgronden van 
de prostitutievergunning gaat. Deze houden verband met gedragseisen die aan de exploitant en 
beheerder van een seksinrichting worden gesteld.  
In de aanhef vervalt de zinsnede ‘Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8’, omdat dit in tegenspraak is 
met artikel 3:1 van de APV. Daarin staat dat artikel 1:8 (algemene weigeringsgronden) niet van 
toepassing is op het prostitutiehoofdstuk. Bij de aanpassing van de APV in 2020 hebben wij deze 
zinsnede abusievelijk toegevoegd. 
In het tweede lid, aanhef en onder b, wordt een schikking met een veroordeling gelijkgesteld. Hiervoor 
is in het verleden aansluiting gezocht bij het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet. De 
verwijzing naar de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) is geactualiseerd. De schikking is in 
die wet vervangen door een bestuurlijke strafbeschikking, waarin een geldboete kan worden opgelegd 
(artikel 76, tweede lid, AWR). Ook in het Alcoholbesluit dat het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en 
Horecawet per 1 juli 2021 vervangt, is deze wijziging op deze wijze doorgevoerd. In verband hiermee is 
ook het woord ‘vrijwillige’ voor ‘betaling’ geschrapt. Voor de schikking op grond van artikel 74, tweede 
lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht volgt de vrijwilligheid uit  het accepteren van de 
schikkingsvoorwaarden. 
 
Artikel I, onderdeel C 
[Dit bevat een redactionele wijziging van artikel 5:23, eerste lid, onder c.] 
 
 


