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Beleidsnotitie 'Prostitutiebeleid in Dordrecht'

-1INLESDiNG

De politieke discussie over de afschaffing van het bordeelverbod loopt al sinds het begin van de
jaren tachtig. Op 1 oktober 2000 wordt dit door een wijziging van het Wetboek van Strafrecht
dan eindelijk een feit en zal de exploitatie van een prostitutiebedrijf worden beschouwd als een
* min of meer - reguliere en legate bedrijfstak.
Hiermee heeft de watgever beoogd aanslultlng te zoeken bij de maatsehappeiijke realiteit.
Hoe men daar in moreal opzicht ook over denkt, bestaat die eruit dat mensen zich al eeuwenlang
beschikbaar stellen cm tagen vergoeding seksuele handelingen te verrichten met een ander.
Met het opheffen van het algemaen bordeelverbod en het verbod op souteneurschap krijgen
gemeenten d@ mogelljkheid om regulerend op te treden, Zij kunnen dit doen door een
vergunningstelsel te introduceren en prostitutiabeleld te voeren, Daarmee komt een einde aan de
historisch gegroeide gedoogsituatie ten aanzien van de exploitatie van prostitutie en kan
adequater worden opgetreden tegen ongewenste en/of strafbare vorman ervan,
Vormen van exploitatie van prostitutie waarblj sprake is van geweld, misbruik van overwicht of
misieiding, dan wel wear minderjarigen of personen Eonder geldlge verblijfstltel bij zijn betrokken,
worden zwaarder strafbaar gesteld.
De rijksoverheid heeft aan de wetswijziging zes doelsteilingen verbonden:
1, Het beheersen en reguleren van de exploitatie van prostitutie.
2, Het verbeteren van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie.
3, Het beschermen van minderjarigen tegen
misbruik,
4, Het beschermen van da positie van prostituees.
5, Het ontvleohten van prostitutie en criminele randvarsehljnselen.
6, Het terugdringen van de ornvang van prostitutie door illegalen.
De locale overheid kan niet aan alle zes deze doelstellingen een even grote bijdrage leveren.
De gemeente kan voorwaarden scheppen, maar daarbij nlet reohtstreeks ingrijpen in de
verhouding exploltant/prostituae1, omdat dit niet tot da autonomie van da gameente behoort.
Door bij de voorbareldlng van het belaid samen te werken mat de GOD, de polltla en justitle
heeft de gemeente Dordrecht getraeht bovangenoemde doelstellingen Eoveel mogelijk te
verwezen-lljken. Eind 1998 heeft het college van burgemeester en wethouders een projectgroap
>met vertegenwoordlgers van die Instellingen, gevraagd met voorstellen te komen. Het resultaat
daarvan ligt thans voor u,
INSPRAAK

Op 28 maart 2000 heeft het college van burgemeestar en wethouders besloten de concept-nota
vrij tegeven voor beperkta inspraak als bedoeld in da Inspraakverordening. De commissle
Algemeen bestuurlljke aangelegenheden heeft daarmee op 12 april 2000 ingestemd.
Vervolgens is de nota aan alle bekende seksinrichtlngen in Dordrecht toegezonden, alsmede aan
de Veraniglng ixploitanten Relaxbedrijven, de mr, A. de Graafstiohting en de 'Rode Draad',
Op 18 mei 2000 is een inspraakavond gehouden, waarvoor alle belanghabbenden zljn
uitgenodigd en waarvan tweemaal aan aankondiging is gedaan In de algemena bakandmaklngen
van de gemeente, Er is geen enkele schriftalijke reactie op de oonoept-nota ingekomen an de
inspraakavond is slechts bezocht door twee vertagenwoordigers van de Vereniging Exploitantan
Relaxbedrijven die bij die gelegenheid hun waardering over de nota hebben uitgesproken.

1

Hoewel In de nota is gekozen voor de vrouwelijto vorm van het woord prostituee, 2«l het bateid zowel voor
mannelijke als vrouwelljke prostituees gaan gelden.
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INVENTARlSATiE VAN DI PROSTITUTIE IN DORDRECHT

Medewerkers van da politia Zuid-Holland Zuid {Afdallng Jeugd en Zeden Zaken, Vreemdelingendienst en GPF) hebben op varzoek van da projectgroep de Dordtse situatie in beeld gebracht.
Daaruit is gebleken dat er momenteel acht clubs in bedrijf zijn, waar in totaal ruim dertig dames
werken. Tijdens de inventarisatieperiode zijn door de politic geen illegaie buitenlandse vrouwen
of minderjarigen aangetraffen.
Drie bedrijvan beschikkan over een Drank- en Horeeawetvargunning en in tenminste twee olubs
worden naast de dienstan van prostituees, seksartikelan en -bladan te koop aangeboden an/of
bestaat de mogelijkheid een sexvideo of peapshow te bekijken.
Daarnaast kent Dordrecht een videotheek, met een aantal cabines waorin naar peepshow kan
worden gekeken,
Raam- of straatprostitutle komt in Dordrecht niet voor.
Of er in Dordrecht escortbedrijvan actiaf zijn, waarblj de exploitant bemiddelt tussen prostituee
en Want an de dienstan meestal in een hotel of bij de Want thuis worden verricht, is bij de polltie
niet bekend. Evanmin is er zlcht op het aantal zogenaamde 'thuiswerkers',
Overlast
Om een goed beeld te krljgen van de wljze waarop de bestaande bedrijven worden geixploiteerd
is tot begin 1997 in het Bedrijfs Processen Systeem (BPS) van de polltie teruggekeken of met
betrekking tot daze badrijven klachten of meldingen over o veriest voorkomen. Over die gahele
periode is slechts twee keer, met batrekking tot verschillende adressen geklaagd over
geluidsoverlast.

De afgalopen jaren is de axploitatle van twee prostltutiebedrijven gestaakti 46n wegens de
aanwezigheid van illegaie vreemdalingen en het andere bedrijf was gevestigd in een in aen
woonwijk gelegen fabriekscomplex dat inmiddels is gesloopt en vervangen door woningbouw.
Rulmielijke ordening
In verband met het formeel wettelijke varbod op de exploitatie van prostitutie was het tot heden
niet mogelijk om In een bestemmingsplan expiiciet perceien aan te wijzen waar seksinrichtingen
kondan worden gevestigd. Da vestiging van een prostitutiebedrijf was derhalve welhaast per
definitie in strijd met het bestemmingsplan, Tegan de achtergrond van het strafrechtalijke
gedoogbeleid ten aanzien van bordelen is ook via dit spoor nagenoeg niet opgetreden,
De bestemming van de panden waarin de bestaande bedrijven zijn gevestigd varieert van
woondoeleinden/woongebied, handels- of industriegebied tot detailhandel en horeca. Een bedrijf
Is gevestigd In een flatgebouw.
Hygienlsche en bouwkundlge staat
In de periode dat de concept-nota ter inzaga heeft gelegen hebben medewerkers van de QGD
Zuid-Holland Zuid en de afdeling Bouw en Woningtoezicht (BWT) van de gemeente Dordrecht
alle bestaande seksinrichtingen bezocht. Daarbij is door de GGD een eerste technischhygiinische controle in de inrichtingen uitgevoerd en voorlichting gegeven over de eisen die op
dit gebied worden gesteld.
BWT heeft bekeken of het de bastaande Inrichtingen voldoen aan da in bijlage I! varmelde
inrichtingseisen en de exploitanten gewazen op de voorzieningen die eventuael nog door hen
moeten worden getroffen om in aanmerking ta kunnen komen voor ean vergunning,
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Vergunningplicht
Om zo goed mogeiijk te kunnen voldoen aan de door het rijk gestelde doelstellingen is het
streven erop gericht om prostitutiebedrijven te reguleren en daze daartoe, evenals bijvoorbeeld
horecabedrijven en speelhallen, onder aan vergunningplicht te brengen. Dit biedt de mogelijkheid
om bij een vergunningaanvraag een afwaging te maken in relatia tot het woon- en leefklimaat, In
het balang van de prostituee bapaalde eisen te stallen aan de inrichting art de antecedenten te
toetsen van de exploitant en de baheerder(s).
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft hiertoe een modelverordening opgesteld die
grate lijnen wordt overganomen (zie bijlage I) in hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Dordrecht 2000, Hierin is een vergunningplicht opgenomen voor seksinrichtingen.
Dit betreft meer dan alleen prostitutiebedrijven, Ook andere vormen van bedrijfsmatige seksuele
dlenstvarlenlng, zeals bijvoorbeeld hat verzorgen erotische massages en hat verzorgen van
voorstellingen of vartoningen van erotisch-pornografische aard vallen hierondar2,
Hierna zal steeds worden gesproken over sekslnrichtingen.
Escortbedrijven
Ook escortbedrijven zijn vergunningpHchtig.
Ean dergeiijk bedrijf bemiddelt tussen prostituee en klant, Dat gebeurt meestal telefonisch of per
computer en kan dus vanuit een daartoe gehuurd kantoor* of bedrijfspand of aan deel van de
eigen woning, Omdat daarvan voor da omgeving geen overlast valt te verwachten, zullen aan
escortbedrijven minder eisen worden gesteld dan aan aan seksinrichting waar klanten worden
ontvangen, Het Is eehter wel van belang de antecedenten van de vergunninghouder te toetsen
en eventueel voorschriften op te nemen met betrekking tot de activlteiten van het bedrijf,

N

,

'Thufswerkersr
Wanneer een persoon in de eigen woning seksuele dienstan aanbiedt wordt gesproken van een
thuiswerker. Veelal zullen dergelijke activiteiten geen overlast veroorzaken an nagenoeg
onbekend zijn voor de omgeving.
Dit wordt anders als de activlteiten een bedrijfsmatig karakter hebben en de prostituee zich als
zodanig, bijvoorbeeld door middel van het advertenties, naar bulten toe profileert.
" In het eerste geval is geen en in het tweede geval is wel een vergunning op grond van de APV
vareist, maar zijn da inrichtlngseisan die voor andera seksinrichtingen gaan galdan niet van
toepassing.
Voor deze vergunningplicht is gekozen om de mogelijkheid te hebben tagen de activiteiten op te
tredan, wanneer deza een zodanige uitstraling krljgen of overlast veroorzaken dat moot wordan
aangenomen dat het woonklimaat in da omgeving daardoor op aan nadelige wijze wordt
beTnvloed,

Inrichtingsetsen
Naar analogic van de Drank- an Horecawet en rekening houdend met hat Bouwbesluit en de
bouwverordening gelden voor seksinrichtingen bapaalde inrichtingseisen. Daze hebben betrekking op zaken als de minimum afmeting van de werkruimten, hygienische eisen (warm- an koud
stromend water, tolletten e.d.S eisen met betrekking tot de verilehting en ventilatie (zie bijlage I).
In da meeste gevallen zal ook een gebrulksvergunning van de Brandweer zijn veralst,
De inrlchtingeisen zijn gericht op de veillgheid en gezondheid van prostituee en klant en verbeteran het werkklimaat. Zodoende draagt dit tevens bij aan de positieverbetering van de prostituee.

2

Inrichtingen waar voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard worden gegevon vallen nu onder de
vergunningplicht van artikel 2,3.2 APV, Deze vergunning zal worden omgezet naar een vergunning voor een seksinrichting.

Openings- an sluitingstijden
Het ligt voor de hand om daarvoor aansluitlng te zoeken bij de openings- en sluitingstijden die in
hat algemeen gelden voor horeca-bedrijven in Dordrecht. Dat houdt in dat het verboden is om
een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben op andere tijdstippen dan: op zondag tot
an met donderdag van 06,00 uur tot 24,00 uur en op vrijdag en zaterdag van 06,00 uur tot
02.00 uur, De burgemeester kan besluiten daarvan onthaffing te verlanen.
v
Geen toegang voor minderjarigen
Het is exploitanten en beheerders verboden personen beneden de 18 jaar in hun seksinrichting
toe ta laten. Dit verbod is opgenomen om het wettelijk verbod op prostitutie voor minderjarigen
beter te kunnen handhaven. Discussies over da reden waarom da minderjarige in het bedrijf
aanwezig zijn - bezoeker of prostituee - wordah op deza maniar voorkomen.
Legalisering van bestaande bedrijven
Zoals gestald zijn er weinig tot geen klachten over de thans bestaande saksinrichtingen in
Dordrecht. Daarult kan de conclusie getrokken kunnan worden dat vraag an aanbod redelijk op
elkaar zijn afgestemd en de exploitanten hun bedrijf exploheren op een wijze en op plaatsen
die in het algemeen voor hun omgeving geen overlast veroorzaakt,
Uitgangspunt voor het prostitutiebeleid in Dordrecht is dan ook dat wordt aangesloten bij da
bestaande praktijk en vanuit die invaishoek de bestaande bedrijven zoveel mogelijk wordan
galegallseerd. Omdat ten aanzien van slk bedrijf zorgvuldig zal worden ondarzooht of het kan
voldoen aan de wettelijke eisen, betekent dit niet dat zonder meer aan alle acht bedrijven een
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vergunning kan en zal worden verleend.
Als bestaand bedrijf wordt aangemerkt de seksinrichting, waarvan de exploitant kan aantonen
dat het al vodr 1 januari 2000 ward geixploiteerd. Voor deze datum is gekozen omdat de
Projectgroep Prostitutiebeleid in december 1999 alle op dat moment bekende bedrijven heeft
geTnformaerd over het voorneman van het gemeentebestuur om een vergunningplioht in te
voeren. Door
peildatum te hanteren wordt voorkomen dat onder invloed van een strlngenter
beleid in omliggende gemeenten, het aantal seksinrichtingen in Dordrecht blnnen korte tijd meer
toeneemt dan wenselijk wordt geacht.
Ruimte voor nieuwe bedrijven
Tijdens een eerste informatleve bijeenkomst in december 1999, hebben enkele
belangenbehartigers en vertagenwoordigers van de prostitutiebranche te kennen gegeven ar prijs
op te stellen als In Dordrecht eniga ruimte wordt gelaten voor de vestiging van nieuwe bedrijven,
of - zoals zij het zelf noemen - "innovatia*
In vergelljking mat andere grote steden heeft Dordrecht ean relatief gering aantai
seksinrichtingen. Daarom wil hat gemeentebestuur hiarop positief reageren en - beperkt - ruimte
laten voor nieuwe bedrijven. Naast de bestaande bedrijven die in principe voor aen vergunning in
aanmerking kunnen komen, zal er ruimte blijven voor de vestiging van maximaal twee nieuwe
bedrijven.

Het spreekt voor zich dat het bavoegd orgaan bij elke nieuwe aanvraag ean zorgvuldige
afweging maakt, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de locatie in relatie tot het woon* en
leefklimaat in da omgeving ervan.
Gee/i roam- of straatprostitutie
Zoals gezegd, kent Dordrecht geen straat- en raamprostitutie. Hieraan is kennelijk nooit behoefte
geweest, hetgeen gelet op de grootte, de samenstelling an de sard van de Dordtse bevolking
misschien niet verwonderlijk is. Zolang het bedrijven van prostitutie niet openlijk merkbaar an
zichtbaar is en gegn overlast veroorzaakt, wordt er door Dordtanaran geen groot probleem van
gemaakt.
Straat- en raamprostitutie zijn zichtbaar aanwezig, hebben daardoor aen sterke, in hat algemeen
negatieve invloed op het woon- of leefklimaat en waarblj het in het algemeen minder good
mogelijk is de positie van de prostituee te beschermen. Het komt van oudsher voor in grotere

^

-5staden3 dan Dordrecht, waar man de daarmee samenhangende probiemattek in het verleden al
getracht heeft op te lossen door het aanwijzen van tippelzones en het opsteilen van regalgeving
en strikte handhavlng daarvan.
De controle op en de beheersing van deze vormen van prostitutie Is voor de politie een probleem
en het gemeentebestuur acht het niet wenselijk dat dit zich naar Dordrecht verplaatst en neemt
op dit punt dan ook een verbod op in de APV. Dit verbod staat tegenover de ruimte die wordt
gelaten voor de vestiging van nieuwe bedrijven, waardoor toch enige expansie mogelijk is,
Bovendien is straat- en raamprostitutie op niet al te grota afstand beschikbaar.
Maximumstelsel
Bij de vaststelling van een maximum gaat het gemeantebestuur uit van het aantal bestaande en
voor legalisering in aanmerking komende inrichtingen, plus twee nieuwe, Daarmee komt het
totaal aantal seksinrichtingen waarvoor yergunnlng zal wordan verleand uit op tien en zal een
radelijk evenwicht worden bereikt tussen vraag an aanbod. Ean grotere toename van het aantal
seksinrichtingen kan overlast leiden en is derhalve ongewenst.
Voorkomen moat worden dat exploitanten die door aan stringent beleid van andere gemeenten
hun bedrijf moeten sluitan, zich in al te grete getale naar Dordrecht verplaatsen.
Daarbij heeft de politie aangegeven dat met dit aantal de grens wordt bereikt van de capacltelt
die zij kan inzetten voor reguliere controles van deze bedrijven. Hit Invoeren van een vergunningstelsel brengt immers ook nieuwe handhavingstaken voor de politie met zich mee.
Het maximumstelsel is van toepassing op de seksinrichtingen waar in <§4n pand meer dan 66n
prostituee werkzaam is an waar klanten wordan ontvangen: Thuiswerkers en escortbedrijven
wordan bij dit maximum niet meegerekend,
Ruimtelijke ordering
In verband met het wettelijk bordeelverbod kennen de bestemmlngsplannen in Dordrecht geen
bestemming die de vestiging van een seksinrichting toelaat. Dit betekent In elk geval dat de
vestiging van een nieuwe seksinrichting - wegens strijdighaid met hat bestemmingsplan - niet
zonder mear mogelijk is, Voor de beperkta uitbreiding van het aantal seksinrichtingan die binnan
het bestek van deze beleidsnota mogelijk is, is derhalve een RO-procedure nodig. Hiarvoor is
reads gesteld dat bij elka aanvraag voor een nieuwe vestiging ean zorgvuldige afweging zal
wordan gemaakt, waarbij In dit kadar als uitgangspunt wordt gehanteerd dat vestiging van een
seksinrichting in een omgeving met een overwagende woonbestemming niat wenselijk is.
Dat prostitutie als een legale bedrijfstak kan worden aangemerkt, wil het gemeentebestuur op
termijn doorvertalan naar de bestemmlngsplannan. Ondanks dejrtrijdigheid met de
bestemmlngsplannen hebben zich in het verleden wel sekslnriehtingen gevestigd In Dordrecht,
Het Hgt niet In de rede om op grand daarvan nu, na afschaffing van het bordeelverbod, op ta
traden, Bovendien is handhaving In juridische zin aanzienlijk bemoeilijkt vanwege da geruime tijd
dat deze inrichtingen zijn gedoogd,
OpnemSng van de van de reeds gevestigde seksinrichtingen in de betreffende
bestemmingsplannen zal geleidelijk gebeuren: bij galagenheld van de periodieke harziening van
ean bestemmingsplan waarln een voor legalisering in aanmerking komand bedrijf is galegen, zal
de batreffendf' looatie positief wordan bestemd als "seksinrichting",
Tenzij ernstige planologische redenen zich daartagen verzetten galdt dit ook voor woningen
waarin een seksinrichting is gevestigd. Met betrekking tot 4en van de bestaande seksinriehtlngen, die in een flatgebouw is gevestigd, is het feitelijk onmogeiljk om deze positief te bestemmen.
Voor dit bedrijf wordt een overgangsregeling getroffen in de zin dat de voortzetting ervan
avenals in het verleden - wordt gedoogd, maar voor een nieuwe vestiging op dit adres gean
vergunning zal worden verleend.
Mat betrekking tot 'thuiswerkers' geldt dat de activiteiten worden aangemerkt alt 'werk in de

Denk aan Amsterdam on Rotterdam, de Keilaweg.

eigan wor g', waarbij het pand de hoofdfunctie wonen behoudt. Dergelijke panden worden niet
positief ail- seksinrichting bestemd omdat het om kleinschalige activlteiten gaat waarvan de
planologische consequenties gelijk zijn aan die van andere vormen van werkan aan huis,
Voor het overige is strijdigheid mat het bestemmingsplan een grond waarop op basis van de
APV een vergunning kan worden geweigerd4.
Arbeidsomstandigheden en verbetering van de positie van de prostituee
In de praktijk zal er meestal geen arbeidsovereenkomst in de zin van de wet bestaan tussen de
exploitant an de prostituee, Er bestaan wat afsprakan onderling, maar de prostituee huurt vaalal
de werkruimta van da exploitant en wordt beschouwd als zelfstandige.
In de gemaakte afspraken hoort het zelfbeschikkingsrecht van de prostituee centraal te staan.
Dat betekent dat de prostituee klanten moeten kunnen weigeren en niet mag worden gedwongen om te werken zonder condoorn of tot het drinken van alcoholhoudende dranken met de klant,
Als de gevallan dat er wel sprake is van een arbeidsverhouding zijn de Arbeidsomstandighedenwet an het Arbaidsomstandighadenbesluit onverminderd van toepassing. De vraag of dit zo is zal
van geval tot gaval moaten worden beoordeeld.
De vergunninghouder is ten alle tijde verantwoordalljk voor hetgeen in an in de omgeving van
zijn seksinrichting plaatsvindt en kan zich daaraan door het eventueel ontbreken van een
arbeidsverhouding niet onttrekken.
Medische zorg, soa-controle en preventie
Hat beschermen van de volksgezondheid en In dit gaval specifiek het tegengaan van verspreiding
van seksueal overdraagbara aandoeningen (SOA), behoren tot de verantwoordelijkheid van da
GGD. De GGD zet zich in dit verband In voor:
« de indlviduele beseherming van de prostituee door het geven van voorlichting, het propageren
van een veilig seksbeleid en hat aanbieden van regelmatige controles op dergelijke
aandoeningen;
* technisch-hygienische controle van da werkplek en de arbeidsomstandigheden van de
prostituee om enige garantit te hebben dat da randvoorwaarden voor uitvoerlng van een
veilig seksbeleid in da Inrichting aanwezig zijn,
Ean vergunning voor een seksinrichting kan in het balang van de veiligheid van personen of
goederen, de gezondheid of zedelijkheid en/of de arbeidsomstandigheden van de prostituee
wordan geweigerd of ingetrokken. Dit brangt met zich mee dat de exploitant maatregelen moet
treffen in het belang van de veiligheid, de hygiene en de bescherming van de in de inrichting
warkzame prostituee en de klanten. In elk geval moat wordan voldaan aan de hygiene-eisen van
da GGD,
vermeld In hat hygiene protocol GGD Zuid-Holland Zuid,
Daarnaast moat de exploitant de bij hem werkzame prostitueas "in de gelegenheid stallen zich
vier kaer per jaar op seksueel overdraagbare aandoeningen en overige aan hat beroep
gerelateerde klachten bij de GGD of een bij de GGD bekande arts te latan onderzoeken.
Toegang tot seksinrichting
De exploitant an beheerder(s) zijn gehouden om niet alleen aan toezichthouders, maar ook aan
hulpvarlaners en veldwerkers ongehinderde toegang te geven tot de inrichting en hun werkzaamhedpn niat In de weg te staan. Het ragelmatig onderhouden van contactan en het individueel
benaderen van prostituees (an hun klanten) is zowal voor de hulpvarieners als voor prostituea
van groot balang.
Deze verplichting is expliciet opgenomen In da APV en wordt op de vergunning vermeld.

* Bestaando seksinrichtingen worden daarvan - bi| wljw van overgang - vrljgestald.
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VERQUNNiNGVERLENiNQ

Vergunningen moeten worden aangevraagd bij de burgemeester (Afdeling Openbara Orde en
Veiligheid/SSC). Voor de behandeling van deze aanvragen zal een zelfde procedure worden
gevolgd als bij horeea-vergunningen en wordt aan de leden van de Drank- en Horecacommissie
ad vies gavraagd.
Hoewel dit aan nieuwe taak voor da gameenta betreft, kan de uitvoering erven - gazlen het te
verwachten baparkte aantal aanvragen - binnen da huldige formatie van het SSC/afdeiing OOV
worden opgevangen.
Leges
Het behandelen van een aanvraag voor aen vergunning voor een seksinrichting zal naar verwachtlng meer tijd kosten dan voor een Exploitatie vergunning. Dit wordt made veroorzaakt door de
nieuwe controle op de inrichtingseisen die door een medewerker van SO/BWT zal worden
uitgevoerd.
Aan de gemeenteread Is inmiddals voorgestald om de Lagesverordenlng 2000 aan te passen an
voor aen vergunning voor een seksinrichting een bedrag van f , 1 .250,- op te nemen8.
Voor den ondergeschikte wljziging van de vergunning wordt aan leges f. 16i,- berekend.

HANDHAVINGSAFSPRAKEN

Om do in de inleiding beschreven doelstellingen van da wetswijziging en het daarop geente
gemeentelijk prostitutiebeleid te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om afspraken te maken
over de wijze waarop toezicht wordt gahouden op de naleving daarvan en hoe wordt gereageerd
op eventuele overtredingen. Op andere terreinen zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan met
het opsteilen van aen handhavingsarrangement, dat in de driehoek (burgemeester, districtschef
van politia en officier van justitie) wordt vastgesteld,
Met behulp van dit arrangement kan eenduidig, consistent an adequaat handhavingsbeleld
worden gevoerd, zowel op het bestuursrechlelijke als op hat strafrechtelljke vlak,
Dit handhavingsarrangement zal - na vaststelling in de driehoek - aan da notitie worden toegevoagd en tegelijk met de gewljzlgde APV worden bekendgemaakt.
Mensenhandel
Voor de strafrechtailjke handhavlng is de bestrijding van mensenhandel landalijk een prioritait.
Hat college van Procureurs-Generaa! heeft in 1 999 da aanwijzing ' Aanpak van mensenhandel an
andere vormen van ultbuiting in da prostitutia' vastgesteld, Hierin wordt voorgeschreven hoe
politie an het Openbaar Ministerie op slgnalen van mensanhandel dienen te reagaran en komt
afstemming met de hulpverlening aan de orde.
REGIONALE AFSPRAKEN

De polltie, het Openbaar Ministerie an de GGD hebben alle hun warkterrein over da gehele regio
Zuid-Holland Zuid, Om die reden wordt ernaar gestreefd om In regionaal verband aan aantal
afspraken ta maken die de handhaafbaarheld van het prostitutiebeleid kunnen versterkan*.
Deze afspraken betreffen:
1 , Elke gemeente neemt een vergunningplioht voor seksinrichtingen In de APV op,
2, In de gehele regio is straat- en raamprostitutie verboden.

5

6

In 2001 zal het In behandeling nemen van een aanvraag voor een Exptoltatlevergunning f. 1078,- kosten,

Dit laat onvorlet dat eventueel bestaande problemen rand prostitutie in eerste instantie op lokaal nivaau moeten
wordan opgelost.
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EVALUATIE

In hat vierde kwartaal van 2001 zullen de effectan van de Invoaring van de vergunningplicht
voor seksinrichtingan en het daarbij behorende beieid, alsmede het handhavingsarrangement
worden geevalueerd. Daarbij moet onder meer worden onderzocht of het gestelde maximum
aanpassing behoeft, de vergunningplicht voor thuiswerkers en escortbedrijven werkbaar is, het
aantal thuiswerkers is toegenomen, of er een viucht heeft plaatsgevonden naar bijvoorbeeld
06 nummers en hoe an hoe vaak bastuursrechtelijk en/of strafrechtelijk is opgetraden,

-4
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BULAGE 1

Inriehtingseisen seksinrichtingen
1. In de seksinrichting is tenmlnste een ruimte ingericht als keukan of dagverbillf als bedoetd in
hat Bouwbesluit,
a.
waarvan de vloeroppervlakte minimaal 16 m« moet zijn ingeval de seksinrichting drie
werkruimten bevat;
b.
voor seksinrichtingen die meer dan drie werkruimten bevatten, geldt dat de in sub a
genoemde vioeroppervlakte met 2 m2 per opvolgende werkruimte wordt uitgabreid.
2. Elke werkruimte en kleedkamer moet zijn voorzien van een wasbak met warm en koud
stromand water alsmede een afsluitbare hang-/legkast en een vloeropparvlakte van tenminsta
9 m2 bevatten.
3. In een seksinrichting moet minimaal 66n toiletruimte en ien badruimte. overeenkomstig het
bepaalde in het Bouwbesluit, aanwezig zijn, met dien verstande dat voor elke vier
werkruimten ten minste een toiletruimte an een badruimte aanwezig dient te zijn.
4. Een seksinrichting moet zijn voorzien van varwarmingsapparatuur als badoeld in het
Bouwbesluit waarmee alia besloten ruimten kunnen worden verwarmd.
5. Het gebruik van verplaatsbare rulmteverwarmingstoestellan is niet toegestaan,
6. 1.

2,

De toegangsdeur van een werkruimte mag slechts afsluitbaar zijn als in het bedrijf een,
voor da overige aanwazige prostituees an/of parsoneel goad bereikbare, op die daur
passende moedersleutel aanwezig is,
ledere werkruimte dient voorzien ta zijn van een zogenaamd stil alarm.

7. Voor een prostitutiebedrijf met:
1,
Wn werkruimte is hoofdstuk 2 of 3 het Bouwbesluit van overeenkomstige toepassing;
2,
meer dan 66n werkruimte is hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit van overeenkomstige
toepassing;
8. Nabi] de ingang van de seksinrichting dient voor de bezoekers op een duidelljk zichtbare plek
ean entree en deurbel aanwazlg te zijn,
9. Een werkruimte moet een zodanlge kunstllchtvoorziening hebben, dat de gemiddelde horizon
tale verlichtingssterkte, gemeten op 1 meter boven de vloer, over de gehele oppervlakte ten
minste 50 lux kan bedragen.
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BIJLAGE H
Tekst van de balangrijkste nieuwe watsartikelen
Artikel 1B1a Gemeentewet
1, De raad kan een verordening vaststellen waarin voorschriften wordan gesteld met betrekking
tot het bedrijfsmatig geven van gelegenheld tot hat verrichten van seksuele handelingen met
aen derda tegen betaling.
2, De ambtenaren die zijn aangewezen om toazlcht uit te oefenen op de naleving van de in het
eerste lid badoelde voorschriften, zijn bevoegd, van degena die zich beschikbaar stelt tot het
verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, Inzage te vordaren van
een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatiepiicht.
3, Hat tweeda lid is van overeenkomstige toepassing op ambtenaren die zijn aangewezen om
toezicht uit te oefanen op de nalaving van gemeentelijke voorschriften met betrekking tot hat,
door handelingen, houding, woord of gabaar of op andere wijze, passanten tot prostitutie
bewegen, uitnodigen dan wel aanlokken.

Artikel 2BOa Wetboek van Stnfrecht
1, Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vijfde categoric
wordt gestraft:
1 * degene die een ander door gewald of aen andere feitelijkheid of door bedreiging met
gewald of aen andere feitelijkheid dwingt dan wel door misbruik van uit feitelijke
verhoudingan voortvloeiend overwicht of door misleiding beweegt zich beschikbaar te
stellen tot hat verrichten van seksuele handelingen mat een derde tegen betaling, dan
wel onder voornoemde omstandigheden anige handeling ondarneemt waarvan hij of zij
weet of redelijkerwijs moet verrnoeden dat die ander zioh daardoor tot het verrichten
van dia handelingen beschikbaar stelt;
2*
degena die ean persoon aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die persoon in aen ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten
van seksuele handelingen met een darde tagen betaling;
3* degene dia een ander ertoe brangt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van
seksuele handelingen met een derde tagen betaling, dan wel ten aanzien van een ander
enige handeling onderneemt waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs moet verrnoeden
dat die ander zich daardoor tot het verrichten van die handelingen beschikbaar stelt,
terwijl die ander minderjarig is;
4*
degane die opzettalijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een andar met aen
derda tegen betaling, terwtjl hij weet of redelijkerwijs moat verrnoeden dat die ander
zich onder da onder 1 genoemde omstandigheden beschikbaar stelt tot het plegen van
die handelingen;
5*
degene die opzettelijk voordael trekt uit seksuele handelingen van een ander met een
derde tegen betaling, indien de ander minderjarig Is;
6*
degena die een ander door geweld of aan andere feitelijkheid of door bedreiging met
geweld of een andere feitelijkheid dwingt dan wel door misbruik van uit feitelijke
verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding bewaegt hem of haar uit de
opbrengst van zijn of haar seksuele handelingen met ean derda te bevoordelen.
2, De schuldlge wordt gestraft mat een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete
van de vijfde categoric, indien:
1 * de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer verenigde
personen,
2*
de minderjarige de leeftijd van zastien jaren nog niet heeft bereikt;
3*
geweld of aen andere feitelijkheid als bedoeld In het
lid zwaar lichameiijk letsel
ten gevolge heeft,
3, Da fatten, omschreven in hat eerste ltd, gepleegd door twee of meer verenigde personen
onder de omstandigheden, bedoeld in het tweede lid, onder 2* en 3*, worden gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

-11Artikel 246 Wetboek van Strefreeht
Artikel 248, tweede lid wordt:
2. Vervolglng heeft, buiten de gevallan van de artikelen 248 en 249 en de gevallen waarin
degena ten aanzlen van wie het fait Is gepleegd zich beschikbaar stelt tot hat verrichten van
seksuele handelingen, niat plaats dan op klacht.

Artikel 24Sa Wetboek van Strafrecht
Hij die door glften of beloften van geld of good, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding een minderjarige van onbesproken gedrag, wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moat verrnoeden, opzettelijk beweegt ontuchtige handelingen mat
hem te plegan of zodanige handelingen van hem te dulden, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 248b Wetboek van Stnfrecht
Hij die ontucht pleegt met iemand die zich besehikbaar stelt tot het verrlehten van seksuele
handelingen met een derde tegen betaling en die leeftijd van zestien jaren maar nog niet de
leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste
vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

18/04

'00 DIN 18:37 K/U.

LULU

Risicoprofiel aekshulzen en

Risicoprofiel sekshuizen en relaxbedrijven
1. Algemeen

Indirect

VersdHttende verschJjningsvQrrnen van
prostitutie dit in Nederland voorkomen zijn:
sfratt-, raarn-, dub-, privehuis-, escort-, en
thuisprostitutie,

* handen
» water

Een sekshuis1of relaxbedrijf f sexclubs1 en
•privelwizan ) Is een besloten georganlseerde
gelegenheid, waar tegen betaling seksuile
diensten worden vertaend door mannen of
vrouwen die hier werkzaam z:Jn als
prostjnjgfe), De
contacten vinden in

Er
formeie oplelding voor
prostitui(e)s, Opleiding vindt vaak piaats door
meer ervaren oollep's, tennis op het pbied
van seksueel overdraagbare aandoeningen,
preventie an hygiene bi] prostitu6(e)s is
belangrijk om besmetting te vooricomen.
Bijzondere groepen prostituele)s zijn vrouwen
die niet vrijwillig werken: slachtoffers van
vrouwenhandel en illegaie vrouwen.

principe

* materiaten (seksspeelgotd, btddangoed)

op vrijwilHge

in sekshuizen of relaxbedrijven kunnen
vtrsehtliende seksuele contecten plaatsvinden
en seksuele technieken worden toegepast:
* hetenWhomoseksueel
*
peisonen/graep
* anaal/vagirtaal/oraal
* met of zonder attributen
2. Gebruikers

Onder gebruikers verstaan we clllnten van
sekshuizen en/of relaxbedrijven, Dit zijn
vooral meerderjarige mannen en soms ook
vrouwen. .
Bij seksueel contact bestaat het risico op
infecHes
overdraafbare
aanQbenlngen;
^>A'S) vooral wanneer er niet
'veilig1 wordt gewtrkt Het ristco op
transmissie hangt nauw samen met het
gebrufk van condooms en attributen. In
sekshuizert en/ofrela3dbedrljvenvindt
vaak veiiige seks piaats.
in sekshuizen en/of relaxbedrijven bestaat
soms ook een risico op transmissie van
andere infectieziekten, bijvoorbeeld
watergerelateerde
bij gebruik van
zwembad, whirlpool of iiuna,
Tranemlsilewegen

«
* bloao^loed
* nauw onderiing contact

Protocollen technische hygisne/org

3.

Prost'rtu6(e)s kunnen dezelfde infeaieziekten
oplopen afs de clienten.
Andere bezoekers/personeel van een sekshuis
of relaxbedrijf kunnen zijn:
bednjfsleider/exploitant, leveranciers,
schoonmaakpersoneel en een dubarts. Met
name het schoonmaakpersoneel kan risico
(open door onzorgvuldig handelen bij
sdioonmaak van werkruimten en afvoer van
arVal,
Transmissiewegen

Direct
* druppelinfectie

* seksueel
» bloed^loed contert
* nauw onderiing contact
Indirect

* materialen feeksspeelgoed, beddengoed)
* handen

* water
'•&

4,

Soms kunnen
van een sekshuis of
relaxbedrijf gebruik maken van specials
faciiiteiten zoals een fauna, massageruimte, .
SK4-ruimte, whirlpool of zwembad,
Indien bij een sekshuis of relaxbedrijf een
of

aanwezig is, lean voor de

risico-inschatting
pmaakt worden
van het risicoproflel zwemgelegenheden en
sauna's.
1S1

sekshuiien en
5, Voedsng/keuken

In de
zal er
keukenvoorziening
aanweElg zijn, Soms is er een bar aanwezig
waar drank wordt geschonken en snacks
worden pserveerd,
6, BQUwkundlge, hiushoudelijte en
technische aspecten
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Methet o^ op infecfieprwentie is de

afwerking en relnigingsfrequeritie van de
diverse ruimten belangrijfc. De verschiliende
ruimten moeten goad gereinigd kunnen
worden.
Afval en besmet materiaal moeten op een
verantwoorde manier worden afgevoerd.
7.

Een sekshuis kan uitde volgende ruimten
bestaan:

« entree/onlvanpmilmte

Meestal zijn In sekshuizen en relaxbedrijven
huisdieren aanwezig,

* bar

*
*
*
*

toilet
badruimte
werkkamers
specials werkkamers (5M, etc.)

* personeelsruimte

* whSrlpool/zwembad
Transmlssie van infectieziekten kan voor een
belangrijk deel worden voorkomen door een
persoonlijke hygiene van prostttueCe)
en klant in eombinatie met veilig werken In
een hygiinisdte werkqrngeving, Het is
daarom belangrijk dat vooral de werkkamers,
die een belangrijke piaats innemen, over
voldoende fedlfttiten besehikken om
hygienisch verantwoord werken moplijk te
maken.
In Sedere werkkamer moet koud en warm
stromend water aanwezig zijn, Na ieder
gebruik van hit bed wordt het Jaktn of
verschoond, Dit om Mnsmissie van
infecties
of schaamluis te
voorkomen, Verder dient per clifint een
schorte handdoekof gastendoekji aanwezig
m zijn, evenals wegwerpdoekjes
Bijvoorbeeld tissues). Op iedere werkkamer
dient een pedaatemmer te staan met daarin
een plasticzakom afval (bijvoorbeeld
condooms) op een verantwoorde manier op
(i bergen.
In de werkruimten moeten verschiltende
goedgekeurde condooms, in verschillende
maten aanwezig zijn die gesdilkt zijn voor
vagfnale, orale en anale contacten. Bovendien
motter voldoende giijmldde! op waferbisis
aanwezig zijn.
Materiaien zoals vibrators, diido's m SMmateriaal worden na gebruik gereinigd en
ontsmet.
152

8, Te gebruiken checklists

Algemtne reiniging
Afval
Persoonlijte hygiine
Sanitair
Linnengoed
Algemene reiniging
9, Overige insfanties/instellingen

» Gemeente
brandweer

en

* (Zeden)po!tde (bij^ondere wetten)
« Stidittngsoa4?estrijding

* Stichfmg De RodeDraad

* Mr. A-deCraafStid-.ting

* Verenigingixploitiintienvan
ReSaxbedrtjven

* ProvIncteWVet Hygiine en Veiligheld
2wemgele§enhedert)
10. Beschikbaar voorlichtingsmaterlaal
ExploitHnt/bedrijfsIeider:

* Vellip sex Is goede bisnis*. Een brochure
over veilige seks en hygiine in .*
seksbedrijven, bestemd voor exploitanten
en bedrijfeleiders, Ui^ve vani de Stiditing
sdArbesWjding,
* 'Relax magazine'. Tweemaandelijbe
uitgave van de Vereniging Exploitanten
van Relaxbedrijven.
Prostitue"(e)s/personeel:
* 'Safe sex. len bodcje over veHige sax in
werk m privi', Ui^ve van de Stjditing
SQA-bestrijdini,
* Voorlichtingsmateriaal in andere talen,
bijvoortseeld Trabajo y salud' en Work

Risicoprofiei sekshuizen m relaxbgdrijvert

and heaWh', Uitgaven van de Stichting soabestrijding.

,1 4,

Clie'ntEn/gebruikers:
» 'Allesowr aids'. Uitpve van hit
minSsterievanwvc.

* 'UavandelietteMJl^evande
Stf chting SQMjestrtjding.
* Overi|a3A/Aimvoorliditin|smateriaarm
vefsehlHenda talen voor diverse
doelgroepen.
ll.Wetteri/Gemeentelijke
verordeningen/Professionele standaarden
» Wet op bordeelverbod en vrouwenhandil
* Wet Bestrijdinf
en
OpspoHngZiektewrzakenCvVBIQ)

* WetHygiinetnVeiligheld
Zwemgelegenheden

:

* Provincials en/of gemeentelijke
verordtenlngen
* Stichting Erotikeur

* Proto»l voor ^'tonderzoek bij
pr05Btuf(e)s, Sflchting SO^besWjding
Nederlandse Vereniging voor
^rmrtologie en Venereologie
* Protooollwi infectfeziekten (hepatttls B,
HIV, scabies, etc.)
* 'Serologischediapostlekvansyfiris'iri
"'Genitals infectles met chtamydia
trachomatis1,
ul^ven CHI bulletins
12. Bijzonderheden
Exploitatie van sekshuizen en reiaxbednjven
Is nog
verboden (wetboek van
strafrecht art, 2SO-. het exploitatieverbod). De
gemeenten hanteren doorgaans een
pdoo|beleid. Mogelijk komt tr wederom
een wetsontwerp voor wijzlging van het
exploitatieverbod en legal isering van
vrtjwilllpvormen van prostitatie,
Exploitanten van sekshuizen en
relaxbedrijven kunnen een kwaHteitsmerk
(Erotikeur) verkrijgen indien zij voldoen aan
voofwaarden betreffende
arbeidsvoorwaarden, prevtntie m curatie van
SQAenhygiSne,
13, Beoordeling
Protoeolkn teehnisdw hyrt*ne»fl

.

133
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SAMENVATTING

Par 1 oktober 2000 wordt het algemene bordeelverbod opgeheven. Vanaf dat moment kan da
gemeente Dordrecht prostitutie aan gemeentelijke regelgeving onderwerpen. Het belangrijkste
daarbij is de invoering van een vergunningplicht voor seksinrichtingan in de Algemene
Plaatselijke Verordening, waaronder made worden verstaan seksbioscopen, erotische
massagesaions, escortbedrijven en In bapaalde gevallan 'thuiswerkers'.
Om voor ean vergunning in aanmerking te kunnan komen moeten zowel da exploitant als de
beheerder(s) voldoen aan bepaalde gedragseisen an moat het pand waarin de inrichting is of
wordt gevestigd voldoen aan bapaalde inrichtingeisen.
Uitgangspunt is om - zo mogelijk - de seksinrichtingen die op 1 januari 2000 reeds in Dordrecht
waren gevestigd ta legaliseren. Vertaling daarvan naar da betreffende bestemmingsplannen zal
geleidelijk gebeuren.
,

)

Voorts zal een maximumstelsel voor het aantal seksinrichtingen in Dordrecht worden ingevoerd.
Daarbij wordt naast de bestaande acht inrichtingen, ruimte wordt gelaten voor de vestiging van
twee nieuwe, hetgeen neerkomt op een maximum van tien inrichtingen. Daarentegen blijven
raam-en straatprostitutia verboden.
Hat verbeteren van de arbeidsomstandigheden en de positie van de prostituee is een belangrijke
doelstelling van het prostitutiebeleid. in de afspraken tussen prostituee en exploitant hoort het
zelfbeschikkingsrecht van de prostituee cantraal te staan. Daze moat dus klanten kunnen
weigeren en kan niet worden gedwongen om onveilig te vrijen of samen met de klant
alcoholhoudende dranken te drinken.
De GGD zal zich inzetten voor de individuele bescherming van de prostituee en naast hat geven
van voorlichtlng, teehnlsch-hyglenische controlas van de werkplek uitvoeren en prostituaes de
mogelijkheid bieden om zich regelmatig te laten controlaren op seksueel overdraagbare
aandoeningen.
Voor wat betreft de openings- en sluitingstijden van seksinrichtingen wordt aansluiting gezocht
bij de openings- en sluitingstijden voor de horeoa in Dordrecht.
Tenslotte zal het voor minderjarigen verboden zijn om in een seksinrichting te verblljven,

1/1

Handhavingsarrangement
In hat driehoeksoverleg zullen afspraken worden gemaakt over de wijze waarop toezicht wordt
gehouden op de naleving van het prostitutiebeleid en hoe wordt gareageerd op avantuala
overtredlngen ervan.
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Gemeentebestuur

Dordrecht

Nr.4 - II
De Raad van da gemeente Dordrecht;
gelezan het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2000,
nr. 2QQQ/2638/SSC/QQV;
gelet op de artlkelen 149 en 151 a van de Qemeentewef,

b esI u i t :
vast te stellen de volgende
VERORDENING tot wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening Dordrecht 1998 (vierde
wijziging)

HOOFDSTUK 3

Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.

Artikel 3.1
Begripsomschrijvingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onden
a. prostitutie; het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een
ander tegen vergoeding;
b. prostituee", degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met
een ander tegen vergoeding;;
c. seksinrichting', da voor publiek toegankalijka, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in ean
omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuale handelingen worden verrieht, of vertoningen van
erotisch-pornografische aard plaatsvinden, zomeda de daarmea in verbinding staande
vertrekken die niet uitsluitend als woning worden gebruikt;
d. escortbedrijfl de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof
zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbledt die op een andere piaats dan in de bedrijfsruimte
wordt uitgeoefend;
e. exploitant; de natuurlijke persoon of rachtspersoon die een seksinrichting of escortbedrljf
explolteert en de tot vertegenwoordlging van die rechtsparsoon bevoegde natuurlijke persoon
of personen;
f. beheerder; de natuurlijke persoon of personen die da onmiddeliijke feitelijke ieidlng uitoefent in
een seksinrichting of escortbedrljf;
g. bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van: de exploitant,
de beheerder, da prostituee, het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is,
toezichthouders die zijn aangewazen op grond van artikel 6.2 en andere personen wier
aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende radenen noodzakelijk Is;
h. bQvoegd orgaam het college van burgemeestar en wethouders of, voor zover hat betreft voor
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de
Gemeentewet, de burgemeester.
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Artikel 3,2
Nadere regels

Met het oog op de In artikel 3.10 genoemde belangen, kan het college van burgemeester en
wethouders over de uitoefening van de bevoegdheden in dit hoofdstuk nadere regels vaststellen.
Artikel 3.3
Vergunningplicht

1. Het is verboden een seksinrichting of eseortbadrijf te exploiteren zonder vergunning van het
bevoegd orgaan,
2. In de aanvraag om vergunning wordt in iedar geval vermeld, dan wel bij de aanvraag wordt in
ieder gaval gevoegd:
a. de persoonsgegevens van de exploitant;
b. de persoonsgegevens van de beheerder(s);

c.
d.
e.
f.
g.

hat adras en de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf;
een plattegrond van de inrichting waarop het aantal werkruimten is aangeven;
het aantal warkzame prostituees;
bewijs van inschrljvlng in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
bewijs waaruit blijkt dat de aigenaar en/of verhuurder van het pand waarin de inrichting is
of zal worden gevestigd hiertegen gean bezwaar heeft,
3. De vergunning wordt uitsluitend verieend aan da exploitant en op naam gezet van de
exploitant en de beheerder(s); de vergunning Is niet overdraagbaar.
"**«-*

Artikel 3.4
Eisen waaraan de exploitant en de beheerder(s) moeten voldoen

1. De exploitant an de beheerder(s):
a. staan niet onder ouratete en zijn niet ontzet uit de ouderlijke maeht of de voogdlj;
b. zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
c. hebben de leeftijd van iinentwintig jaar bereikt.
2. Naast de gestelde eisen in het eerste lid zijn de exploitant en de beheerder(s) niet;
a. met toepassing van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch
ziekenhuis gaplaatst of met toepassing van artikel 37a van het Watboek van Strafrecht ter
beschikking gesteld;
b. binnan de laatste vljf jaar onherroepaHjk veroordaeld tot een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de rechter in Nedarland, de Nederlandse
Antillen of Aruba, dan wal door een andere rechter wagens een misdrijf waarvoor naar
Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvordering is toegelaten;
c. binnan de laatste vljf jaar bij tanminste twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk
veroordeeld tot een onvoorwaardaUjke geldboete van duizend gulden of meer of tot een
andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9,
lid, onder a, van het Wetboek van
Strafrecht, wegens, dan wel meda wegans overtrading van;
• bapalingan gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, da
Vreemdetingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen;
- de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 141, 197a, b en c, 240b, 242 tot en met 249,
2SOa, 2i2, 287 tot en mat 289, 300 tot en met 303, 326 en 326a, 416, 417, 417bis,
426, 429quster an 453 van hat Watboek van Strafrecht;
* de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6j* artikel 8 of j* artikel 163 van de
Wegenverkeerswet 1994;
* de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 an 30b van da Wet op de kansspelen;
- de artikelen 2 en 3 van de Wet op de Weerkorpsen of da Wet particuliere
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;
- de artikelen 64 en 65 van de Wet wapens en munltle.
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3. De exploitant of beheerder Is binnen da
vijf jaar geen exploitant of beheerder geweest
van een seksinrichting of escortbedrljf dat voor tenminste ein maand door het bevoegde
bestuursorgaan Is gesloten, of waarvan da vergunning als bedoeld in artikel 3.3 is ingetrokken,
tenzij aannemelijk is dat hem ter zake geen verwijt treft.
4. Met een veroordellng als in het tweede lid wordt gelijk gesteld:
a. vrijwillige betaling van ean gaidsom als bedoetd in artikel 74, tweede lid, onder a, van het
Wetboek van Strafraeht of artikel 76, derde lid, onder a, van da Algemene wet Inzake
rijksbelastingen, tenaj de gaidsom minder dan zevenhonderd vijftig gulden bedraagt;
b. een bevel tot tenuitvoerlegglng van ean voorwaardelljke straf,
5. Da periode van vijf jaar, genoemd In het tweede Hd, wordt'
a. bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van Indiening van de
aanvraag;
b. bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van intrekking van
deze vergunning.
Artikel 3.5
Aanwezigheid en toezicht door exploitant on beheerder(s)

1. Het is verboden een seksinrichting voor bazoekers geopend te hebban, zonder dat de
ingavolge artikel 3.3, derde lid, op de vergunning vermelde axploitant of beheerder in de
seksinrichting aanwezig is.
2. De axploitant en de beheerder zijn verpllcht er voortdurend op toe te zien dat in de inrichting:
a. geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten genoemd in de titals
XIV (misdrijven tegen de zeden), XX (mtshandellng), XXII (diefsttal) en XXX (haling) van het
Tweede Boek van hat Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet an In de Wet wapens en
munltle;
b. gaan prostitutie wordt uitgeoefand in strljd met het bij of krachtens de Wet arbeld
vreemdelingen of da Vraemdetingenwet bepaalde;
c. er geen minderjarigen in de inrichting aanwezig zijn.
Artikel 3.6
Toegang tot seksinrichtingen

De exploitant an de beheerder zijn verplicht aan toezichthouders en aan hulpverieners en/of
preventlemedewerkers van de GQD ongehlnderd toegang te verlenen tot de inrichting en hen in
staat te stellen om hun task en da daarbij behorande werkzaamheden te verrichten.
Artikel 3.7
Sluitingstijden

1. Hat Is verboden een sakslnrlchting voor bazoekers geopend te hebben en daar'm bezoekers te
laten verblijvan op andere tijdstippen dan van 06.00 uur tot 24.00 uur.
2. Op vrijdagavond en op zaterdagavond wordt het in het
lid genoemde tljdstip van
24.00 uur met twee uur verlangd.
3. Het bevoegd orgaan kan onthefflng verlenen van de In het eerste en tweede lid genoemde
openings- en sluitingstijden.
4. Het bevoegd orgaan kan in het belang van de openbare orde en het woon- of,leefklimaat voor
66n of meer seksinrichtingen de In het eerste en tweede lid ganoemde openings- en
sluitingstijden - al dan niet tijdelijk - beperken.
5. Het is bazoekers van een seksinrichting verboden zleh daarin te bevlnden gedurende de tijd
dat die seksinrichting krachtens het eerste, tweede of vierde lid gesloten dient te zijn.
6. Het in het eerste, tweede en vijfde lid of kraehtens het derde en vierde lid bepaalde, geldt niet
voor zover kraehtens het bepaalde in de Wet milieubeheer aan de seksinrichting andere
sluitingstijden zijn voorgeschreven.
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Artikei 3.8
Raam- en straatprostitutie

1. Het is verboden op of aan de weg, op een andere voor publiek toegankelijke piaats of op een
piaats zichtbaar vanaf de weg of vanaf een andere voor publiek toegankelijke piaats, door
handelingen, houding, woord of gebaar, of op andere wijze, passanten tot prostitutie te
bewegen, uit te nodigen dan wel aan te lokken.
2. Met het oog op da naleving van hat in hat eerste lid gestelde verbod kan door
politieambtenaren het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bapaalde richting te
verwljderen.
3. De burgameestar kan mgt het oog op da In artikel 3.10 genoamde belangen personen aan wte
tenminste eenmaal een bevel is gegeven als bedoeld in het tweede Hd, bij beslult verbieden
zich gedurende een periode van ten hoogste twaalf weken, anders dan in een openbaar middel
van vervoar, te bavindan op of aan de in het besluit genoemde wegen.
Artikel 3.9
Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch pornografische goederen, afbeeldingen en
ke

1. Hat is de rachthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen,
opschriften, aankondigingen gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeidingen van
erotisch-pornografische aard openlijk tentoon te stellen, aan te bidden of aan te brengen:
a. indien het bevoegd orgaan aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van
tentoonsteilen, aanbieden of aanbrengen daarvan de openbare orde of de woon- en
leefomgevlng in gevaar brengt;
b. anders dan overeenkomstig de door het bevoegd orgaan in het belang van de openbare
orde of de woon- en leefomgeving gestelde regels.
2, Hat In het earste lid gestalde verbod is niat van toepassing op hat tentoonstallen, aanbiaden of
aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingan gedrukte of geschreven stukken dan
wel afbeeldingen, die dienan tot hat openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld in
artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.
Artikel 3,10
Weigerings- en intrekkingsgronden

1. De vergunning als bedoeld in artikel 3.3 wordt geweigerd indien:
a. da exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3.4 gestelde alsen;
b. de onroerende zaak waarin de seksinrichting is of wordt gevestigd niet voldoet aan de voor
seksinrichtingen gestelde inrichtingseisen;
c. de vestiging of exploitatie van de seksinrichting in strijd is met een geldend
bestemmingsplan, stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening;
d. er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of bij hat escortbedrijf personen werkzaam zijn
of zullen zijn in strijd met artikel 250a van het Wetboek van Stafrecht of met het bij of
krachtens de Wet arbeid vraemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde;
e. redelijkerwijs moet wordan aanganomen dat de feitelijke toestand niet mat het in de
aanvraag vermelde In overeenstemming zal zijn,
2. De vergunning ais bedoeld in artikel 3.3 kan worden geweigerd:
a. in het belang van de openbare orde;
b. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;
c. In het belang van het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat
In de omgeving van de seksinrichting'
d. In het belang van de veltigheld van personen of goederen;
e. in het betang van da gezondheid of zedelijkheid;
f. in het belang van de arbeidsomstandigheden van de prostituee.
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J. Het bevoegd orgaan kan de vergunning schorsen, intrekken of wijzlgen indien:
a. blljkt dat de vergunning op grand van onjuiste of onvolledlge gegevens an bescheiden Is
verleendb. de Ingevolge artikel 3.3, tweede lid, onder a, op de vergunning vermelde exploitant niet
feitelijk de exploitatie voert;
c. er sprake is van een wijziging in de aard van da activlteiten, waarvoor gaen nieuwe
vergunning is aangevraagd;
d. da axploitant of de beheerder da bepalingen in dit hoofdstuk, de nadere regels bedoeld in
artikel 3.2, dan wel da voorsehriften behorende bij de vargunning, overtreedt;
e. door de exploitant onvoldoende maatregelen zijn getroffen in het belang van de veiligheid,
de hygilne en de beschermlng van de gezondheld van de in de seksinriehtlng of voor het
escortbedrijf werkzame personen, alsmede ter beschermlng van de voiksgezondheid;
f. aannemelijk is dat de exploitant of de beheerder batrokken is of hem ernstlge nalatigheid
kan wordan verwetan bij activiteiten in of vanuit de seksinrichting of het escortbedrijf, die
een gevaar opleveren voor de openbare orde of ean bedreiging vormen voor hat woon- of
leefklimaat;
g. de exploitant of beheerder strafbare feiten pleegt in de seksinrichting of het escortbedrijf,
dan wel toestaat of gedoogt dat daar strafbare feiten worden gepleegd;
h. zich in of vanuit de seksinrichting of het eseortbedrijf anderszins feiten hebben voorgedaan
die de vrees wettigen, dat de exploitatie ervan gevaar oplevert voor de openbare orde of
aen bedreiging vormt voor het woon- of leefklimaat in de omgeving;
1. op grond van veranderlng van omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlanen
van de vergunning moot wordan aangenoman dat Intrekking wordt gevordard door de
belangen ter bescharming waarvan de vergunning is verelst.
Artikel 3.11
Sluiten van seksinrichtingen
1. Het bevoegd bestuursorgaan kan een seksinrichting, al dan niet voor bepaalde duur, gesloten
verklaren, indien:
a. da seksinrichting wordt geSxpIolteerd zonder galdlge vergunning;
b. de seksinrichting wordt geSxploiteerd in strijd met de aan de vergunning verbonden
voorschriften;
c. hat bevoegd gezag oordeelt, dat een van de in artikel 3.10, derde lid, genoamde situatles
waarin Intrekking van de vergunning mogelijk is, zich voordoet,
2. De sluiting wordt geacht bekend ta zijn gemaakt zodra een afsehrift van het besluit daartoe
op, In of nabij de toegang of toegangen van de seksinrichting is aangebracht.
3. Ean leder is verplleht toe ta laten dat het in hat tweede lid bedoelde afsehrift wordt aangebracht en aangebracht blijft, zolang de slutting van kracht Is.
4. Het Is de exploitant of beheerder van een seksinrichting verboden daarln bezoekers toe te
laten of daarin te laten verblijven, zolang de sluiting van kracht is.
5. Het is een leder varboden een ovaraankomstig het eerste lid gesloten seksinrlchting ta
bezoeken of als bezqeker daarln te verblijven,
6. len sluiting voor onbepaalde duur kan op aanvraag van belanghebbende(n) door het bevoegd
orgaan worden opgeheven, wanneer later bekend geworden feiten en omstandigheden hlertoe
aanleiding geven en naar hun oordeel voldoende garanties aanwezig zijn, dat gaen herhaling
van de gronden die tot sluiting hebben geleid, zal plaatsvlnden.

Artikel 3.12
Beeindiging exploitatie
1. De vergunning vervalt zodra de Ingevolge artikel 3.3, derde lid, op de vergunning vermelde
exploitant, de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beSindigd.
2. Binnen een week na de feitelijke beSindlging van de exploitatie geeft de exploitant daarvan
sehriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.
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Artikel 3.13
Wijziging beheer

1. Indien een beheerder als bedoeld in artikel 3.3, tweede lid, onder b, het beheer in de
seksinrichting feitelijk heeft beeindigd, geeft de exploitant daarvan binnen een week na de
feitelijke beeindiging van het beheer schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan,
2. Het beheer kan slechts worden uitgeoefend door ean nieuwa beheerdar, indien het bevoagd
bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant heeft besloten da varleende vergunning
overeenkomstig da wijziging in het beheer ta wljzigen.
Artikel 3,14
Overgangsbepaling

1, Op het exploiteren van een bestaanda seksinrichting of escortbedrijf is het gestelde In
artikel 3.3, eerste lid, niat van toepassing:
a, gedurende zes waken na het Inwerking treden van dit hoofdstuk;
b. na af loop van de gestelde termijn, indien de exploitant binnen deza termijn aen aanvraag
om een vergunning als bedoeld in artikel 3,3, eerste lid, heeft ingediend, totdat op die
aanvraag door het bevoegd orgaan een besluit is genomen,
2. Bij de beoordeling van een aanvraag van een op 1 januari 2000 bestaande seksinrichting is het
bepaalde in artikel 3.10, eerste lid, sub c, niet van toepassing.
Artikel 3.1 S
Slotbepaling

1. Daze verordenlng traedt in werking op 1 oktobar 2000,
2, Met ingang van de datum van inwerkingtredmg worden da artikelen 3.1 en 3.2 van da
Algemena Plaatselijke Verordening Dordrecht 1998 ingetrokken

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 September 2000.
secretaris

da voorzitter

TOELICHT1NS

Artikel 3,1, sub c
Onder een seksinrichting worden In elk geval verstaam een seksbloscoop, seksautomatenhal,
sekstheater, een parenclub of een prostltutiebedrljf waaronder tevens begrepan een erotische
massagesalon, a! dan niet in oomblnatie met elkaar. Wonlngen waar 66n prostituee werkzaam Is
en die zich naar buiten toe ook niet als zodanig profileren worden niet als seksinrichting
beschouwd.
Zogenaamde prlve-huizen wear twee of mear prostituaas werkzaam zijn wordan geacht "voor
publiek toegankelijk ta zijn" omdat aan klanten immers toegang wordt verschaft.
In sommige plaatsan In da regio wordt op parkeerterreinen prostitutie bedreven in campers of
caravans. Omdat deze vorm van prostitutie niet kan voldoen aan de (inrichtings-)eisen die op
grand van hoofdstuk 3 aan een seksinrichting worden gesteld en ook overigens ongewenst is, zal
hlervoor geen vergunning worden verleend en wordt daartegen op grand van artikel 3.3
opgetraden,
Artikel 3,1f sub h
In varuit de meeste gevallen moet de burgemeester worden aangemerkt als het bevoegde orgaan,
Zijn bevoegdheid betreft namelijk de voor hat publiek openstaanda gebouwan en de openbara
samenkomsten en vermakelijkheden, Het college is echter bavoegd als het gaat om
escortbedrijven,
Art!lie!3.3
De toetsing van ean vergunnlngaanvraag voor aen escortbedrijf zal voornamelijk bastaan uit de
toetsing van de antecedenten van da exploitant en de beheerder en gaat daarmee minder ver dan
bij overige seksinrichtingen, Da reden daarvoor is dat de activlteften van een escortbedrijf niet in
de inrichting plaatsvinden, maar zich beperken tot bemiddeUng tussen klant en prostituee, Als het
escortbedrijf gekoppeld is aan een seksinrichting of vanuit een kantoor plaatsvindt vindt wel
volledlge toetsing piaats.
Ook toatsing van een vergunningaanvraag van een "thuiswerker" zal minder ver gaan, mat name
voor wat betreft da inrichtingseisen.
Onder aard van de seksinrichting in het tweede lid, onder c, wordt verstaan dat duidelijk moat
worden aangegeven of de aanvraag betrekking heeft op een seksinrichting of een escortbedrijf,
Ook moet aan de hand van de voorgenomen activiteiten worden beschreven wat voor soort
seksinrichting of escort het betreft: wel of geen prostitutie, parenclub, tevens sekswinkel of
sekstheater en of er sprake is van een horecagedeelte.
Artikel 3.4
De opheffing van het bordeeiverbod is onder meer gericht op het decriminaliseren van de niet
langer strafbare vormen van exploitatie van prostitutie, Derhalve vindt naar analogle van da eisen
zoals
zijn gesteld In de Drank- an Horecawet, een antecedententoets van de exploitant en de
beheerder(s) piaats. Net als In de Drank- en Horecawet kan da aanduiding "In enig opzicht van
slecht levensgedrag" In het eerste lid, onder b, meer omvatten dan hetgeen gesteld is In de
navolgende leden. Lid 2 tot en met lid 4 geven aan wanneer in elk geval sprake is van "slecht
levensgedrag". Deze opsomming is dus niet llmitatlaf.
Artikel 3.5
De aanwezigheld van de axploitant of de beheerder Is noodzakelljk tijdens de openingsuren van de
inrichting, Deze bepaling is made opgenoman om effectlaf tegen schijnbeheer te kunnen
optreden, Daarnaast kan het niet duidelljk genoeg zijn dat de exploitant te alien tljde
verantwoordelijk is voor hetgeen zich in en rond de Inrichting afspeelt.
Artikel 3,6
Voor wat betreft toezichthouders en opsporingsambteniren is daze bevoegdheid geregeld In
hoofdstuk 6 van de APV. Daarnaast is het van belang dat hulpverleners en preventiemedawerkers
een grondslag hebben waarop zij toegang tot de saksinrlchting kunnen eisen, Als de exploitant
weigert daaraan zljn medewerklng te verianen, laadt hij al snel de vardenking op zich dat hij het
niet zo nauw neemt met de belangen van de gezondheld of zedelijkheid en de
arbeidsomstandigheden van de prostituee.
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ArtikeI3,y
Voor seksinrichtingen gelden dezalfde sluitingstijden als voor horeca-inrichtingen. Zie artikel 2.3.8
APV,
Artikel 3.8, sub 1
Dit artikel komt in de piaats van het oude artikel 3.2, Daarmee wordt geregeld dat zowel raam*
als straatprostitutie verboden is. Bovendien mag een seksinrichting niat een zodanige uitstraling
hebben, dat passanten nadrukkelijk worden uitgenodigd binnen te komen.
Artike!3.W
Dit artikel vertoont veel overeenkomsten met artikel 2.3.5 van de APV, waarin de weigerings- en
intrekkingsgronden voor Exploitatievergunningen zijn opgenomen, Daarnaast bevat hat artikel
enkele specifieke gronden voor seksinrichtingen,
Hd 1, sub b
Voor seksinrichtingen galden speciale inrlchtingselsen. Deze zien onder meer toe op behoorlijke
werkomstandigheden voor de prostituee en op de aanwezigheid van voldoende sanitair,

Iid2tsubd
Bij de exploitatie van seksinrichtingen is hat van groot betang de (brand)veillgheid te kunnen
waarborgen. Voor wat betreft Inrichtingen dia zijn aan ta merken als bouwwerk in da zin van de
Wonlngwefc
- Is het Bouwbesluit van toepassing mat het oog op de brandveiligheid van de seksinrichting zelf;
- is de Bouwverordening van toepassing waar het gaat om het gebruik van de seksinrichting zelf,
lid 2, sub e
Het gaat hier zowel om da posttie van de prostituee als van de klant voor wat betreft het
voorkomen en tegengaan van zogenaamde seksuaet overdraagbare aandoeningen, waaronder
aids, Daarnaast betreft hat de toegankelijkheid van da gezondheidszorg en periodiek medische
controles voor de prostituees.

Hd 2, sub f
Deze weigeringsgrcnd heeft voornamelijk tot doal om bij de vergunningverlening rekening te
kunnen houden met misstanden die door de Arbeidsinspectie zijn gesignaleerd en da vergunning
zo nodig te weigeren,

lid 3
bepalingen vloelen voort uit de EOS doelstellingen die de wetgever heeft gesteld bij de
wijziging van artikel 250a van het Wetboek van Strafrecht. Ten aanzien van het sub d. gestelde
heeft de GGD een signalerende en adviserende rol en geldt dat tenmlnste moat worden voldaan
aan hat protocol van de GGD.
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Handhavingsarrangement prostitutiebelcid in het arrondissement Dordrecht
Algemeen
Pe wetswi iziging
Op 1 juli 1991 heeft de minister van justitie bij de Tweede Kamer een
voorstel ingediend tot wijziging van artikel 250bis van bet Wetboek van
Strafrecht (opheffing van het algemeen bordeelverbod1
Op 26 oktober 1999 heeft de Eerste Kamer het voorstel aangenomen en. op
1 oktober 2000 is deze wet in. werking getreden.
Sinds het eind van de jaren tachtig vindt de discussie over een wijziging
van dit artikel piaats. Centraal in de discussie staan zowel bet recht van
vrouwen op seksuele zelfbeschikking, als het" recht op fysieke en
psychische integriteit2
Naast deze rechten van de prostituee heeft in de overwegingen van. de
wetgever een beiangrijke rol gespeeld, het feit dat gemeenten in verband
met het formed bestaande bordeelverbod. onvoldoende regulerend kunnen.
optreden tegen prostitutieactiviteiten. Met het opheffen van. het algemeen
bordeelverbod en net. verbod op het. souteneurschap biedt de wetgever
gemeenten de mogelijkheid een vergunningstelsel voor prostitutie te
introduceren en een. adequaat, zorgvuldig en effectief prostitutiebeleid te
voeren. Qm dit .nog eens uitdrakkelijk te bevestigen is aan de Gemeentewet
een. nieuw artikel toegevoegd, artikel 1.5 la, dat de bevoegdheid geeft aan
de gemeenteraad om. voorschriften te stellen. met betrekking tot het
bedrij/smattg gelegettkeid geven tot het verrichten van seksuele
handelingen.

1

KamerstuKkenll, 1996-1997,25 347, ms 1-3.
Nota ter bestrijding van seksueel geweid tegen. vrouwen en meisje,
Kamerstukken li, 1983-1984, nrs 1-2, p 50.
2
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Het algemene bordeelverbod wordt in het nieuwe wetsartikel (artikel 25 Oa
Wetboek. van Strafrecht) vervangen door verzwaarde strafbaarstelling van
vormen van exploitatie van. prostitutie waarbij sprake is van geweld,
misbruik van. overwicht of misleiding, dan. wel waarbij. minderjarigen zijn
betrokken. De nieuwe wet heeft bovendien tot gevolg. dat de klant van een
minderjarige prostituee strafbaar wordt.
De wetgever heeft met het schrappen van bet. bordeelverbod beoogd
aansluiting te zoeken bij de maatschappelijke realiteit De wetgever heeft

onder ogen gezien dat prostitutie een maatschappelijk verschijnsel is dat
niet valt te ontkennen, hoe men er in moreel opzicht ook over denkt,
Aan de nieuwe wet tot opheffing van. net algemeen bordeelverbod heeft de
wetgever een zestai doelstellingen verbonden:
> Beheersing en regulering van de exploitatie van prostitutie.
Het prostitutiewezen kan beter worden. gestuurd en. gereguleerd. De
Rijksoverheid rekent erop dat gemeenten op grate schaal. tot invoertng van
een. vergunningstelsel. zoals voorgesteld door de Vereniging van
Nededandse Gemeenten, zullen overgaan.
> Verbetering van de bestrijding van exploiialie van omvillige
prosttlufie.
Door exploitatie van onvrijwillige prostitutie strafbaar te stellen en de
reeds bestaande san.cti.es te verhogen kan. strafrechtelijk. effectiever worden
opgetreden.
> Bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbntik.
Afzonderlijke strafbaarstelling van het voordeel trekken uit seksuele
handelingen van minderjarigen levert een bijdrage aan. de 'bestrijding van
het seksueel. misbruik van deze groep.

> Bescherming van de positie van de prostituees.
Door reguiering van. de exploitatie en het aanbrengen van een scheiding
tussen. verboden en niet-verboden vormen van die exploitatie zal
verbetering optreden in de rechtspositie en de werkomstandigheden van. de
pro5ti.tu.ee
> Het antvlechten van prostitutie en criminele randverschijnselen
> Wel terugdringen van de omvang van illegaie prostitutie.
Dat wi.1 zeggen prostitutie door personen zonder een geldige verblijfstitel
voor het verrichten van arbeid.

Openbare Orde en Veiligheid {bescherming van de openbare orde en het
woon- en leeJMimaat}.
Het nieuwe beieid draagt bij aan de bescherming van de openbare orde in
de mime zin, doordat het gericht is op het voorkomen. van. overlast. en op
bestuurlijke criminaliteitspreventie in. de prostitutiebranche. Tegen.
strafbare feiten in het algemeen en mensenhandel, als het inschakelen van
prostituees zonder geldige verblijfstitel, in het bij zonder zal. -zowel via het
Strafrecht als via. bestuursrechteiijke maatregelen- worden opgetreden. Ook
heeft het. beieid tot doel de overlast voor omwonenden te voorkomen en te
bestrijden.

Uitganespunten van het nieuwe prostitutiebeleid in het
a rr on dissement Dordrecht.
DC gemeenten in het arrondissement Dordrecht zullen, in samenwerking
met de politie Zuid-Holland-Zuid, het openbaar ministerie Dordrecht, en
andere betrokken. instanties bijdragen leveren aan de realisering van. deze
landelijke doelstellingen,

Zorg- en hulpverlening (verbetering van de positie van de prostituee)
Vast staat dat de grootste verantwoordelijkheid voor de verbetering van de
positie van prostituees ligt bij de prostituee zelf en bij de exploitant van
een seksinrichting. De gemeente zal,, waar mogelijk, bijdragen aan deze
positieverbetering...

Bijdragen. .aan het bereiken van de landelijke doelstellingen. houdt in een
wijziging van de plaatselijke Algemene Plaatselijke Verordening of wel
het invoeren van een vergunningplicht, voor seksinrinrichtingen, De
vergunningplicht is een belangrijk instrument om de prostitutiebranche te
beheersen en. te reguleren. Maar 'het is ook een instrument om vanuit de
gemeente te werken. aan de positieverbetering van de prost.itu.ee,, het
terugdringen van, criminele activiteiten in de prostitutiebranche,, waaronder
begropen het laten werken van illegaal in Nederland verblijvende
prostituees.
Het. prostitutiebeleid in bet arrondissement Dordrecht, is gebaseerd op drie
beleidsuitgangspunten. Richtinggevend zijn, de beleidsterreinen Openbare
Orde en Veiligheid en. Zorg- en hulpverlening, ondersteunend in een aantal
gemeenten is het beleidsterrein van deRuimtelijke Ordening.
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Ruimtelijke ordening {bestendiging bestaande siiuatie)
De opheffing van het. bordeelverbod en het nieuwe beieid. biedt in de
meeste gemeenten, geen ruimte voor nieuwe seksinrichtingen.
> Gemeenten waar zich. prostitutie nu. al voordoet kiezen, voor zoveel als
fnogelijk, voor bestendiging van. de bestaande situatie. Dit. betekent 'dat
in eerste instantie alleen bestaande
inrichtingen voor
vergunningverlening in aanmerking komen, op voorvvaarde uiteraard
dat deze inrichtingen, kunnen. voldoen aan de gestelde eisen. en de
exploitanten geen. criminele antecedenten hebben,
> Gemeenten, die nu nog niet te maken 'hebben met. prostitutie kiezen
voor een terughoudend vergu.nningenbel.eid.
Besluitvornring in dit arrortdissement
In 'het driehoeksoverleg van Dordrecht/Zwijndrechtse Waard, de
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en de Hoeksche Waard is aan. de ..orde
geweest hoe het prostitutiebeleid vorm gegeven kan worden, (Zie bijlage
D

•I
Inzicht in het prostitutieaanbod in het arrondissement Dordrecht
Prostitutie wordt in de gemeenten in het arrondissement, in. verschillende
vormen aangeboden. Het kan gaan om. prostitutie in een seksinrichting
(bordeel. prive-huis, scksclub, of parenclub}, prostitutie georganiseerd door
een escortbureau en/of prostitutie door een, thuiswerkster.
Raam- en, straatprostitutie kennen de gemeenten in, dit arrondissement niet.

uitbuiting in de prostitutie vastgesteld... Hierin wordt beschreven hoe politie
en openbaar ministerie op signalen van mensenhandel dienen te: reageren
en komt ook de afstemming met de hulpverlening uitgebreid .aan de orde.
Op slachtoffers van mensenhandel is de zogenaamde B-l 7 procedure van.
toepassing. Dat is een vreemdelingencirculaire waarin. de rechten zijn
opgenomen van slachtoffers van mensenhandel die aangifte (willen) doen.

Hveveel prostituees zijn er in dit arrondissement werkzaam?
Op dit moment is bekend dat circa 90 tot 100 prostituees in. de diverse
gemeenten in dit arrondissement werkzaam zijn.

Gelet op de betrokkenheid van al deze handhavers is het van groot belang.
dat tussen hen goede afspraken worden, gemaakt. Daartoe is dit
handhavingsarrangement dat uitgaat van de gecombineerde inzet van
bestuurlijke maatregelen en strafrechtelij'ke 'vervolging. Hierin is
vastgelegd welke maatregelen elke partner zal treffen bij geconstateerde
overtredingen. Bestuurlijk en justitieel optreden wordt op deze wijze het
meest doelmatig en. doettreflend ingezet. Vergelijkbaar' met de controle op
horecarinrichtingen zullen. ook bij de seksinrichtingen lokale/districtelijke
en interdisci.plinai.re co.ntrol.es door middel van. handhavingsteams
plaatsvinden. Hierdoor wordt zo veel. mogelijk voorkomen dat
.seksinrichtingen te pas en te onpas door allerlei handhavi.ngsi.nstanti.es
worden bezocht.
De handhaving is gericht op het voorkomen en, bestrtjden van, de op grand
van artikel 250a Sr verboden vormen van prostitutie (onvrijwilig,
minderjarig en illegaal) en op de naleving van. de vergunningplicht in. de
APV. Dit laatste betekent niet .alieen, dat toegezien wordt op de naleving
van, de vergunningvoorschriften, maar ook dat actief wordt opgetreden
tegen seksinrichtingen en. escortbedrijven die niet over een vergunning
beschikken, Controle en handhaving. vergen veei kennis op diverse
terreinen van. met toezicht- en handhaving belaste personen. De controle
van. prostitutie is voornamelijk een bestuurlijke traject, de opsporing en
verwolglng een strafrechtelijk traject Daarnaast komen vormen van
schijnbeheer,
illegaliteit,
laakbare
arbeidsomstandigheden,
veronachtzaming van gezondheidsaspecten en belastingperikelen voor.
Dit vraagt veel in.zi.clit en kennis van de controle- en handhavingsteams. De
jeugd-_^JJMejpjalMe ZHZ vervult in dit traject een coordinerendjjroj_
echter, ook .andere disciplines zoals de gemeente, Belastingen,
Arbeidsinspectie en 'GGD hebben hierin een rol.

Hoeveel seksinrichtingen zijn er in dit arrondissement?
De politie Zuid-Holland-Zuid heeft het aantal prostitutiebranche in. kaart
gebracht, alsmede de plaatsen waar deze branche is gevestigd. (zie bijlage
2)
Handhavingsbeleid in het arrondissement Dordrecht.
Algemeen
Het sucoes van het nieuwe prostitutiebeleid staat of valt bij de wijze
waarop de vergunningplicht door de branche wordt nageleefd en door de
overheid wordt gehandhaafd,
Bij de handhaving is een groot .aantal partijen betrokken. Als kernpartners
zijn aan te duiden: de 22 gemeenten in. het arrondissement Dordrecht, de
politie in de regio Zuid-Holland-Zuid en. het openbaar ministerie te
Dordrecht. Bij de handhaving .zijn naast de 'kernpartners tevens betrokken:
de immigratie- en. naturalisatiedienst (END) en. de GGD en in mindere mate
de arbeidsinspectie, de belastingdienst en de uitvoeringsinstellingen van
social e verzekeringen.
#

Voor de strafrechtelijke handhaving is de bestrijding van de mensenhandel
een landelijke prioriteit. Dat staat zowel vermeld in het Beleidsplan
Nederlandse Politie 1999-2002, als in net jaarplan 1999 van het openbaar
niinisterie. Het college van, procureurs-generaal heeft in 1999 bovendien de
Aanwijzing met de titel Aanpak van mensenhandel en andere vormen van
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Daamaast hebben ook de lokaie GPF-clusters een belangrijke taak. De
GPF'er is immers de oog en oorfunctie in. de wijk en heeft op basis van. het
kennen en gekend zijn een uitstekende informatiepositie en overzicht over
datgene dat in de wijk. speelt (o.a. schijnbeheer/inzet van. stromannen). Die
ervaring dient benut te worden in het handhavingsteam.
Het aspect van integriteit is van. belang bij de handhaving. De afgesproken
procedures moeten tot gevolg hebben dat toezichts- en
handhavingsambtenaren zo min mogelijk in kwetsbare situaties worden
gebracht. Zo dient een, controle bijvoorbeeld door meer dan een persoon
gedaan te worden.
Handhavmesteam
Het verkrijgen van een vertrouwensrelatie met de branche en, daamaast het
bestuuriijk en strafrechtelijk optreden tegen (personen uit) de branche
.kunnen met elkaar conflicteren. Het is belangrijk voor de branche dat zij de
kans 'krijgt zichzelf te ontwi'kkelen tot een. normale branche en dat, zij de
eerste tijd niet overspoeld wordt door allerlei instanti.es. die repressief
optreden.
De regional e coordinate van. toezicht, controle en handhaving wordt
gelegd bij de Stuurgroep toezicht prostitutie. De lokaie ui.tvoeri.ng van
controle en. handhaving wordt ter hand, genomen door de districtelijke
werkgroepen toezicht prostitutie.
De Stuurgroep toezicht prostitutie bestaat uit:
> ~ De officier van justitie coordinator zedenportefeuille, voorzitter
> De chef van de Jeugd- en Zedenpolitie ZHZ, secretaris
> De coordinator prostitutie van de Jeug- en Zedenpolitie .ZHZ
> de chef GPF uit het district Dordrecht/Zwijndrechtse Waard met
taakacc ent horeca/prostitutie3
> deGGD

>
>

de Belastingen
de Vreemdelingendienst

> de gemeenten Dordrecht en Gorinchem.4
Met. de gecombineerde inzet van bestuurlijke maatregelen en.
strafrechtelijk vervolging en het werken met een. handhavingsteam is
reeds veel ervaring opgedaan in het Handhavingsteam Horeca Dordrecht.
Gebleken is 'dat een. Stuurgroep met name in de beginfase een, belangrijke
en actieve rol vervult in het vaststellen van, procedures rond toezicht,
controle en handhaving. Wanneer alle procedures en werkwijzen zijn
vastgesteld .zal de rol en functie van de Stuurgroep meer kunnen. overgaan
in de begeleiding van. de controles en het vaststellen van rapportage .aan.
beheersdriehoek en districtelijke driehoeksoverleggen.
De Stuurgroep toezicht prostitutie is belast met en verantwoordelijk
voor:
> Het vaststellen van. procedures rond. toezicht, controle en handhaving
> Het vaststellen van de wijze van de informatieverzameling
(inventarisatie, analyse en. dossiervorming en -beheer) en. de
uitwisseling van gegevens
> Het voeren van de regie op controle en, repressief optreden,
> Het fiatteren van prostitutiecontroJes en. de interdisciplinaire controle.
> Het. (doen) bevorderen van deskundigheidsbevordering en het
uitdragen van de gedragsrichtlijnen
> Het vaststellen van regels rond integriteit:
> Het zijn van aanspreekpunt voor de districtelijke werkgroepen toezicht
prostitutie.
> Vaststellen van' de rapportages aan: het Regionaal Managementteam
van de politie ZHZ, de parketleiding van het Dordtse OM,, de
beheersdriehoek, districtelijke driehoeksoverleggen en Commissie
Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden van gemeenten in het
arrondissement.

3

Tezamen met de chef'van de Jeugd- en Zedenpolitie en. de coordinator prostitutie
van. de afdeling JZP aanspreekpunt voor de. districten
Alblasservvaard/Vijiheerenlanden en Hoeksche Waard.
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4

Tevens .als contactpersoon voor de overige gemeenten in het arrondissement.

De districtelijke werkgroepen toezicht prostitutie5 hebben. een
belangrijke taak in de uitvoering van toezicht, handhaving en opsporing en
zal bestaan. uit:
> De coordinator prostitutie van. de Jeugd- en Zedenpolitie - voorzitter
> De chef GPF met taakaccent prostitutie
> De vertegenwoordigers van. een of meer gemeenten (medewerkers van
de Afdeling Openbare Orde en 'Veiligheid) uit het district6
> De Vreemdelingendienst
Indien. nodig wordt de werkgroep aangevuld met:
> Beiastingen
> GGD.
De taak, van de districteiijke werkgroep toezicht prostitutie is:
> Het beschrij ven van. procedures rond toezicht, controle en handhaving
> Het, beschrij ven van de wijze waarop
informatieverzameling
(inventarisatie, analyse en dossiervorming en -beheer} en de
uitwisseling van gegevens piaats vindt.
> Het toezien op controle en repressief optreden
De Stuurgroep toezicht prostitutie stelt vervolgens vast en fiatteert.
> Het (doen) uitvoeren van proefcontrol.es en de interdisciplinaire
controle.
> Het. uitdragen van deskundigheidsbevordering en de gedragsrichtlijnen
> Het toezien op' de regels rond integriteit
> :Het voorbereiden van de rapportages ten behoeve van de Stuurgroep
toezicht prostitutie.
> Het. zijn van aanspreekpunt binnen het district.
Interdisciplinaire controle
Eenmaal per jaar vindt een interdisciplinaire controle piaats; hieraan
nemen onder andere deel: de politie (JZP en lokaal GPF-cluster), bet
openbaar ministerie, de Vreemdeiingendienst, de GGD en de Beiastingen.
s

Vooraisnog zullen in, het district Dordrecht/Zwijndrechtse Waard en in het
district Alblasserwaard/Vijfheerenlanden een districtelijke werkgroep toezicht
prostitutie worden ingesteld.
Indien nodig tevens als contactpersoon voor de avenge gemeenten. in het district.
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De controle wordt voorberetd door de districtelijke werkgroepen toezicht
prostitutie, uitgevoerd en. geevalueerd onder verantwoordelijkheid van de
Stuurgroep toezicht prostitutie, dit op basis van de dossiervorming van de
JZP met de aanvullende gegevens van gemeenten en andere betrokken
diensten.
Prostitutiecontrole
Zesmaal per jaar wordt onder verantwoordelijkheid van de districtelijke

werkgroep toezicht prostitutie een prostitutiecontrole gehouden door de
Jeugd- en Zedenpolitie in samenwerking en samenspraak met de lokaie
GPF-clusters en de Vreemdelingendienst. Het lokaie GPF-cluster verleent
medewerking aan alle controles en. rapporteert na elke controle .aan de
betreffen.de gemeente en zendt een afsehrift hiervan .aan de coordinator
prostitutie JZP, De coordinator prostitutie JZP (voorzitter van de
districtelijke werkgroep) zorgt centraal voor de dossiervorming.
Uiteraard. zal tussentijds de afdeling Jeugd- en. Zedenpolitie actie
ondernemen wanneer daartoe aanleiding bestaat, 'dit in afstemming met de
Stuurgroep toezicht. prostitutie.
De eerste 'twee prostitutiecontroles zullen. in het laatste kwartaal van 2000
gehouden worden en dienen. tevens als nulmeting. Vervolgens zullen tot en
met april 2001 nog vier prostitutiecontroles gehouden worden. Op basis
van ervaringen uit de prostitutiecontroles zal in juni 2001 een
interdisciplinaire controle gehouden worden. In September 2001 vindt
evaluatie piaats en. rapportage aan de driehoeksoverleggen en
beheersdriehoek.

H an dh avines afspraken
Hierna volgt een overzicht van de handhavingsafspraken tussen de
partners: de politie, het OM en de gemeenten. Deze afspraken dienen als
leidraad, die ruimte laat voor maatwerk. Niet alle mogelijke overtredingen
kunnen inuners vooraf in, kaart worden. gebracht. Deze afspraken. bieden, de
verschillende handbavers een, houvast en zij 'kunnen elkaar hierop
aanspreken. De afspraken stentmen in, hoge mate overeen. met het
handhavingsbeleid voor de horeca, zoals in sommige gemeenten hierover
afspraken, zijn gemaakt.
Het schema beperkt zich tot feitelijke handhavingsactivitei'ten,.
Werkzaamheden van preventiemedewerker/sociaal-verpleegkundigen of
hulpverleners komen hierin niet tot uitdrukking. Ook de afstemming tussen
de politie met hel hulpverleningsnetwerk in het kader van de mensenhandel
wordt, niet genoemd... Het spreekt vanzelf dat al, deze activiteiten wel piaats
(blijven) hebben.
In het hierna volgende schema zijn, vier hoofdcategorieen
overtredingen te onderscheiden:
a.
exploitatie zonder vergunning
b.
exploitatie in strijd, met de vergunning
c.
exploitatie in, strijd met artikel 250a Wetboek van Strafrecht
d.
ernstig gevaar voor verspreiding van, infectieziekte.

van
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Hmdhavlngsafspmken

Handhavingsafspraken

A..

Exploitatie.zomder vergunning

Overt reding

Politie/toezichthouder

Gemeente (burgemeester)

Exploitatie past niet binnen
het. prostitutiebeleid en.
inrichting/exploitant komt
niet voor een. vergunning in
aanmerking

Direct beeindigen overtreding
(politiesluiting-f vrijwillige
sluiting) + rapport, resp. PV
tbv burgemeester en OM

Eerste keer; schriftelijke
waarschuwing (aanschrijving
tot sluiting en dreiging van
dwangsom)
Tweede keer: sluiting.
onbepaalde tij d

Exploitatie past binnen het
prostitutiebeleid en
inrichting/exploitant komt in.
beginsel wel voor vergunning
in, aanmerking

Direct beeindigen overtreding
(politiesluit,ing= vrijwillige
sluiting) + rapport resp. PV
tbv burgemeester en. OM

Openbaar ministerie

Gemeente .geeft informatie
over inrichting en. exploitant
door aan: Belastingdienst,
Sociale dienst en GGD
Na tweede keer: vervolging
wegens overtreding APV

Eerste keer. schriftelijke
waarschu wing+term ij n stellen.
voor indienen aanvraag
Na. tweede keer: vervolging
Tweede keer: sluiting tot op
de aanvraag is beslist
wegens overtreding APV,
tenzij inmiddels vergunning is
verleend.
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Anderen

'Gemeente. geeft informatie
over inrichting en exploitant
door aan: Belastingdienst,
Sociale dienst en. GGD
0 M ont vangt afsehrift van
verleende vergunning.

Handhavingsafspraken
Exploitatie in strijd met de vergunning.

Overtreding
Handelen in strijd met
gedragseisen
Bijvoorbeeld: twee
veroordelingen Opiumwet,
Wet 'Wapens en Munitie,
Drank- en Horecawet, Wet,
arbeid vreemdelingen > F
1.000.-

Politie/toezichthouder
Zie OM (in de praktijk zal de
informatie meestal via de
politie naar de burgemeester
gaan)

Anderen
Openbaar ministerie
Gemeente (burgemeester)
Indien het de enige exploitant Vervolging en meldt de
veroordeling via de politie aan
is: intrekken van de
vergunning.

de burgemeester

Indien er meerdere
exploitanten zijn; schrappen
van de betreffende exploitant
van, de vergunning.

Aanwezighetd illegaie
prostitutee(s)

Waarschuwing/dossieropbou
w+ 'rapport resp. PV (dwz.
Staande houden op basis van
Vreem.delinge.nwet en verbaal
Wet arbeid 'vreemdelingen)
tbv burgemeester en OM

Aamvezigheid minderj arige
prostituee(s)

Direct rapport resp. PV tbv
burgemeester en OM

Aanwezigheid minderj arige
bezoeker

Waarschuwing/doss ieropbouw Na herhaalde
overtredingen (aantat is
q/hankelijkvan de situatie):

Eerst keer, schriftelijke
waarschuwing1
tweede keer: tijdelijke sluiting
maximaal (1.2 maanden)2
Derde keer: sluiting
onbepaalde tijd -t-intrekking
vergunning.
Eerste keer: tijdelijke sluiting
maximaal (12 maanden)5 rn 6
Tweede keer: sluiting
onbepaalde tijd + intrekking
vergunning

Gaat. direct over tot
vervolging (Wet arbeid
vreemdelingen, 917a-c Sr, of
250aSr)

Gaat direct over tot
vervolging

Na eerste rapport:
'Gaat direct over tot
schriftelijke waarschuwing
vervolging wegens
Na tweede rapport: tijdelijke' overtreding APV
sluiting (3 maanden)

Rapport resp. PV tbv
burgemeester en. OM
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Gemeente meldt dit aan
arbeidsinspectie (OM kan
arbeidsinspectie opdragen
nadere opsporingsactiviteiten
te verrichten),belastingdienst
en GGD

B. Vervolg exploitatie in strijd met de vergunning
Overt reding
In strijd met mrichtings- en
gebraikseisen (bv. geen
ontruimingsalarminstallatie)

Politie/ toezicht ho uder
Brandweer, GGD
Waarschuwing/dossieropbou
w
Na herhaalde overtredingen:
rapport tbv burgemeester
GGD: waarschuwing/ en
rapport tbv burgemeester

In strijd met. bedrijfsvoeringsof gezondheidseisen (bv. niet
toelaten preventiemedewerkers
of hulpverleners)
Politic: beeindigen
Overschrijden sluitingsuur
overtreding/dossieropbouw
Na herhaalde overtredingen:
rapport resp. PV tbv van
burgemeester en OM
Overlast.

Waarschuwing/dossieropbou
w Na herhaatde incidenten
(klachten en. bevindingen):
rapport tbv burgemeester

Anderen
Gemeente (burgemeester)
Openbaar ministerie
Na eerste rapport:
Indien tevens overtreding op
schriftelijke waarschuwing
basis van Woningwet,
Na tweede rapport: tijdelijke
Bouwbesluit of
opl egging beperkte
Bouwverordening dS+V
openingstijden, of tijdelijke
schrift aan (dwangsom of
sluiting (3 maanden)
bestuursdwang)
Na eerste rapport:
schriftelijke waarschuwing
Na tweede rapport: tijdelijke
sluiting (3 maanden)
Na eerste rapport:
schriftelijke waarschuwing
Na tweede rapport: tijdelijke 'Na 'tweede keer: vervolging
oplegging beperkte
wegens overtreding APV
openingstijden, of tijdelijke
sluiting, (3 maanden)
Waarschuwing en. afliankelijk
Belangrijke 'bijdrage .aan
van. emst van de overlast
o verlastdossier wordt
tijdelijke sluiting. (6 maanden)
geleverd gemeente en GPFcluster
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B.. Vervolg eiploitatie fa strijd met de vergunnjng
Politie/toezichthouder
Overtreding
Waarschuwing/dossierPlegen of gedogen (andere)
strafbare feiten (bv. wapens, Opbouw+ rapport resp. PV
drugs, heling, portier in strijd tbv burgemeester en, OM
met Wpbr)

Ontbreken toezicht. en,
schijnbeheer

Wijzigen inrichting of
exploitatie,. zonder nieuwe
vergunning (bv. meer
werkplekken of nieuwe
beheerder)

Waarschuwing/dossieropbouw. Na herhaalde
overtredingen3
Rapport resp. PV tbv
burgemeester en OM
Politic of andere
toeztchthouder:
waarschuwing-t- rapport tbv
'burgemeester en OM

Gemeente (burgemeester)
Eerste keer: schriftelijke
waarschuwing'
Tweede keer: tijdelijke
sluiting (12 maanden)2
Derde keer: sluiting
onbepaalde tijd+ intrekking
vergunning
Eerst een waarschuwing en,
afhankelijk van dossier
(tijdelij'k) intrekken van de
vergunning"1
Eerste keer: schriftelijke
waarschuwing +termijn
bepalen voor indienen
aanvraag
Tweede keer: sluiting tot op
de aanvraag is bcslist.
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Openbaar ministerie
'Vervolging van het strafbare
feit

Ander en

Afhankelijk van dossier na
eerste of tweed keer:
vervolging wegens
overtreding APV (evt. Drank
en Horecawet)

Gemeente meldt, dit (evt.) .aan
belastingdienst

Na tweede keer, vervolging
wegens overtreding APV,
tenzij inmiddels vergunning is
verleend...

OM ontvangt afsehrift van
verleende vergunning.
Politie, GGD, brandweer en
Sociale dienst wordt
(regulier) om. ad vies gevraagd
over de vergunningaanvraag.
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Handhavingsafspraken
C.

Exploitatie in strijd. met artikel 250a Sr.

Overtrading,
Overtreding, artikel 250a Sr*

Polrtie/toezichthouder
Opsporing o.l. v. van het O.M.

Gemeente (burgemeester)
In emstige gevallen sluiting
voor een jaar of zelfs
onbepaalde tijd + intrekking
van de vergunning6

Openbaar ministerie
Leiding geven aan de
opsporing en vervolging.

Anderen.

D.
Ernstig gevaar voor de verspreiding infectieziekten.
Artikel 26 van de Infectieziektenwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om maatregelen te nemen om het gevaar voor de verspreiding van infectieziekten
te voorkomen. De burgemeester treft deze maatregelen op advies van de directeur GGD. Indien sprake is van. een emstig gevaar voor verspreiding van
infectieziekten vanuit een. seksinrichting kan. onder meer besloten worden de inrichting te sluiting. of te ontsmetten. Ook kunnen voorschriften technischhygieniscbe aard worden. opgelegd.

1

Afhankelijk van het dossier kan deze Case worden, overgeslagen. In het geval. van ernstige strafbare feiten (zoals mensenhandel.. wapenhandel, .harddrugs) wordt niet eerst
gewaarschuwd. Bij schietincidenlen of in geval van. prostitutie door minderjarigen of gebruik van/handel in harddrugs: stelt de politie binnen 24 uur rapport, en. proces-verbaal
op. Een waarschuwing van 'de burgemeester blijft ook achterwege in geval. van spoedeisendheid,, of als 'de exploilant reeds vele malen doocde politie is gewaarschuwd. of op
basis van het dossier anderszins evident is dat aan de waarschuwing geen gehoor wordt gegeven.
2
Temujnen van ujdeiijke siuiing zijn 3,6 of 1.2 .maanden. Vanwege het belang van de bestrijding van mensenhandel wordt tegen de aanwezigheid van illegaie en
nunderjarige prostituees streng opgetreden. In beginsel wordt derhalve voor 1.2 maanden geslolen, tenzij het dossier aanleiding geeft. lot maliging.

3

Voor het aantonen van schijnbeheer zijn herhaalde constateringen in een kort tijdsbestek. noodzakdijk. Als leidraad. wordt gehanteerd 6 lot 8 constateringen van afwezigheid
ineenmaand.
4
Ontbreken toezicht kan verschillende zaken inhouden waarvan. de ernst aanzienlijk kan. verschillen. Afhankelijk van de ernst. wordt voor 3, 6 of 12 maanden
ingetrokkea'geschorst. Indien daadwerkelijk schijnbeheer aannemelijk kan worden gemaakt (dat wil zeggen: feitelijk leiding gegeven wordt door beheerder/exploitant die
niet voldoet aan de gedragseisen, tervvijl op de vergunning een ander1 is vermeld) wordt tot intrekking voor onbepaalde tijd van de vergunning overgegaan. Hiervoor is
noodzakelijk
dat in kort lijdsbestek diverse malen wordt geconstateerd dat de feitelijke leiding bij een onbekende beheerder/exploitanl berust.
5
Strafrechtelijke handhaving geniet hoge prioriteit van het OM. Overtredingen van dit. artikel (mensenhandel, 'prostitutie door minderjarigen) wordt in opdracht van het OM
nauwgezet opgespoord en vervolgd. De gemeente wordt hierover geinformeerd zodat tijdig bestuurlijke maatregelen genomen kunnen worden.
6
Voor deze bestuurlijke maalregel hoeft de uilkomst van de Strafrechtelijke procedure niet te worden afgewacht.
Handhavingsarrangement prostitutiebeleid in het arrondissement Dordrecht - oktober 2000
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Bijlage 1

Bijlage 1 - Besluitvoraiing in de distrktelij'ke driehoeksoverleggen in.
het arrondissement. Dordrecht.
Districleitjlt driehoeksoverieg Dordrecht/Zwijinirechtse Waard,
In. het driehoeksovedeg is .aan het vormgeven van het prostitutiebeleid aan
de orde geweest
De gemeente Dordrecht kiest voor het bestendigen van de huidige situatie
en staat twee nieuwe vestigingen toe (maximumstelsel).
Daartoe heeft de gerneenteraad van de gemeente Dordrecht op 5
September 2000 de nota 'prostitutiebeleid, in Dordrecht' vastgesteld. Het
beieid gaat er vanuit dat prostitutie aan, gemeentelijke regelgeving is
onderworpen. Het bclangrijkste daarbij is de invoering van een
vergunningplicht voor seksinrichtingen in de Algemene Plaatselijke
Verordening. Uitgangspunt daarbij is om -zo mogelijk- de
seksinrichtingen die op 1, januari 2000 reeds in Dordrecht, waren. gevestigd
te legaliseren. Vertaiing daarvan naar de betreffende bestemmingsplannen
zal geleideHjk gebeuren. Voorts zal een maximumstelsel voor het aantal.
seksinrichtingen in. Dordrecht worden ingevoerd, waarbij naast. de
bestaande inrichtingen, ruimte wordt gelaten voor de vestiging van twee
nieuwe,
Het verbeteren van. de arbeidsomstandigheden en de positie van de
prostituee is een belangrijke doelstelling van het prostitutiebeleid, In de
afspraken tussen prostituee en exploitant hoort het zelfbeschikkingsrecht
van de prostitu.ee centraal te staan.
Voor wat betreft de openings- en sluitingstijden van seksinrichtingen wordt.
aansluiting gezocht bij de openings- en. sluitingstijden voor de horeca in
Dordrecht.

Districteiijk driehoeksovedeg Alblassenvaard/VljJheerenlanden
In de vergadering van 9 december 1.999 is door het driehoeksoverleg
besloten dat tot voorbereiding een nota, waarin de belangrijkste
discussiepunten random, het. prostitutiebeleid zijn opgenomen, zoals het:
> in te voeren vergunningstelsel, met het hieraan gekoppel.de beieid

> te voeren ruimtelijke beieid en
> handhavingsbeleid.
Op basis van de discussienota heeft het districtelijke driehoeksoverleg
besloten om 'een. districteiijk beieid. te voeren, inhoudende dat de
gemeenten waar prostitutie zich momenteel voordoet het huidige aantal
seksinrichtingen zal handhaven, en. de gemeenten waar prostitutie zich nog
niet voordoet. kiezen voor de vestiging van. maximaal een seksinrichting.
De gemeenten zullen dit. beieid verankeren de Algemene Plaatselijke
Verordening en in. het. Ruimtelijk beieid.

De gemeenten in de Zwijndrechtse Waard. (Zwijndrecht, Hendrik Ida
Ambacht en Heerjansdam). kiezen voor tussen. de drie gemeenten
afgestemd beieid. Nu prostitutie in deze drie gemeenten thans niet
voorkomt volstaan deze gemeenten met een wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening, (APV) en het Ruimtelijk beieid.
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Districteiijk driehoeksoverleg Hoeksche Waard
/

Op 25 mei 2000 heeft het districteiijk driehoeksoverleg besloten
districteiijk beieid te voeren, inhoudende dat de gemeenten een
vergunningplicht. .zullen invoeren. conform het model van de VNG, de
straaten
raamprostitutie
wordt
verboden.,
escortbedrijven
vergunningplichtig zijn, thuiswerksters. die zich naar buiten toe profileren
als prostitutiebedrijf, onder de vergunningplicht .zullen vallen en dat een
keuze wordt gemaakt op welke wijze het beieid planologisch wordt
ondersteund.
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Bijlage 2

Bijlage 2 Overzicht onuvang en .aard prostitutiebranche in de politieregio
Zuid-Holland-Zuid
*

District I - Dordrecht/Zwijndrechtse Waard
Gemeente Dordrecht
2
• Seksclubs
5
« Prive-huizen,
2
« Sekswinkd/privehuis
2 (vermoedelijk)
• Escortservice
1
• Videotheek
» Thuiswerker/ster
2 (vermoedelijk)
District II - Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
Gemeente Gorinchem
:3
« Seksclubs
« Prive-huizen
: 1
* Sekswinkels
:I
* "Thuiswerkster
: I (vermoedelijk)

*

•

Gemeente Papendrecht
» Prive-huizen
« Campers

:4
:2

Gemeente Sliedrecht
* Massagesalon
* 'Thuiswerkster

: 1.
:1

District El - Hoeksche Waard
» Gemeente Binnenmaas
* Camper
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