
 

 

 

 
AMENDEMENT Bedrijfsplan beschermt gezondheid, veiligheid en zelfbeschikkingsrecht 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 februari 2018, 
  
In beraadslaging over de Algemene plaatselijke verordening, 
 
Overwegende dat: 

 Het voorgestelde artikel 3:15 vereist dat een prostitutiebedrijf beschikt over een bedrijfsplan dat 
voldoet aan door het college op te stellen nadere regels; 

 In de toelichting bij de APV niet wordt ingegaan op dit bedrijfsplan; 

 Dit bedrijfsplan cruciaal is voor het beschermen van de gezondheid, de veiligheid en het 
zelfbeschikkingsrecht van prostituees 

 Dit bedrijfsplan één van de centrale elementen is in de modelverordening van het VNG die 
aanleiding is voor de wijziging van de Haarlemse APV; 

 In de modelverordening van de VNG de bepalingen over dit bedrijfsplan in artikel 3:15 integraal 
zijn opgenomen en deze of vergelijkbare bepalingen in de meeste grote steden waaronder 
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ook zijn opgenomen in de APV; 

 Met de het overnemen van de tekst uit de modelverordening de mogelijkheid tot nadere regels 
blijft bestaan op grond van het voorgestelde artikel 3:2b; 

 Met het overnemen van de tekst uit de modelverordening een technische wijziging noodzakelijk is 
in artikel 3:7 lid 6; 

 
Besluit: 
1. In Artikel 3:7 lid 6 “het bedrijfsplan niet voldoet aan het bepaalde in de nadere regels op grond 

van deze verordening” te wijzigen in “het bedrijfsplan niet voldoet aan het bepaalde bij artikel 
3:15, eerste en tweede lid of aan het bepaalde in de nadere regels op grond van deze 
verordening” 

 
2. De toelichting bij artikel 3:7 lid 6 te wijzigen in: “Vergunning kan worden geweigerd als het 

bedrijfsplan niet voldoet aan het bepaalde in artikel 3:15 of het bepaalde bij nadere regels gesteld 
op grond van artikel 3:2b of als onvoldoende aannemelijk is dat de exploitant de bij artikel 3:17 en 
3:13b gestelde verplichtingen zal naleven.” 

 
3. Artikel 3:15 uit het voorstel te vervangen door Artikel 3:15 uit de modelverordening van de VNG 

inclusief de bijbehorende toelichting uit de modelverordening waarmee de tekst komt te luiden: 
 
 
Artikel 3:15 Bedrijfsplan 
1. Een prostitutiebedrijf beschikt over een bedrijfsplan, waarin in ieder geval wordt beschreven 
welke maatregelen de exploitant treft:  

a. op het gebied van hygiëne;  
b. ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het zelfbeschikkingsrecht van de 
prostituees;  
c. ter bescherming van de gezondheid van de klanten;  
d. ter voorkoming van strafbare feiten.  



2. De door de exploitant te treffen maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, 
waarborgen dat:  

a. de hygiëne in een seksinrichting voldoet aan de algemene eisen die hiervoor in de branche 
gelden en dat dit controleerbaar is; 
b. inzichtelijk en controleerbaar is welke maatregelen een exploitant in zijn bedrijfsvoering en 
inrichting van de werkruimten treft voor gezonde en veilige werkomstandigheden voor 
prostituees;  
c. in de werkruimten te allen tijde voldoende condooms met een CE-markering voor gebruik 
beschikbaar zijn; 
d. in de werkruimten voor de prostituees een goed functionerende alarmvoorziening aanwezig is;  
e. de prostituee zich regelmatig kan laten onderzoeken op seksueel overdraagbare 
aandoeningen en door de exploitant voldoende geïnformeerd is over de mogelijkheden van een 
dergelijk onderzoek; 
f. de prostituee niet gedwongen wordt zich geneeskundig te laten onderzoeken;  
g. de prostituee vrij is in de keuze van de arts(en) die zij wil bezoeken; 
h. de prostituee klanten en diensten kan weigeren zonder dat dat voor haar andere 
werkzaamheden gevolgen heeft; 
i. de prostituee kan weigeren alcohol of drugs te gebruiken zonder dat dat voor haar 
werkzaamheden gevolgen heeft; 
j. aan de voor de exploitant werkzame beheerder voldoende professionele eisen op het gebied 
van agressiebeheersing en bedrijfshulpverlening worden gesteld en waar nodig wordt gezorgd 
voor scholing hierin; 
k. de exploitant zich een oordeel vormt over de mate van zelfredzaamheid van de prostituee 
voordat deze voor of bij hem gaat werken, teneinde vast te stellen of zij voldoet aan de eisen die 
hij hiervoor in zijn bedrijfsplan heeft opgenomen; 
l. de exploitant voor elke voor of bij hem werkzame prostituee kan aantonen onder welke verhuur- 
of arbeidsvoorwaarden zij haar diensten aanbiedt;  
m. de exploitant of beheerder zich er regelmatig van vergewist dat de prostituee niet door derden 
gedwongen wordt tot prostitutie en dat hij in dit kader informatie van hulpverleningsinstanties ter 
beschikking stelt; 
n. de exploitant aan de voor of bij hem werkzame prostituees informatie ter beschikking stelt over 
de mogelijkheden om hulp te krijgen als een prostituee wil stoppen met haar werk in de 
prostitutie; 
o. de overlast aan de omgeving van de onder het seksbedrijf vallende seksinrichtingen beperkt 
wordt. 

3. Het bedrijfsplan wordt overgelegd bij de aanvraag om een vergunning.  
4. De exploitant meldt een voorgenomen wijziging van het bedrijfsplan onverwijld aan de 
burgemeester. De wijziging wordt na goedkeuring van de burgemeester als onderdeel van het 
bedrijfsplan aangemerkt, als deze voldoet aan de eisen die overeenkomstig het eerste en tweede lid 
aan een bedrijfsplan worden gesteld. 
5. De rechten voor prostituees, die worden gewaarborgd op grond van het tweede lid, worden op 
schrift gesteld en in een voor haar begrijpelijke taal uitgereikt aan elke prostituee die werkzaam is 
voor of bij de exploitant.  
6. In de seksinrichting wordt in ten minste twee talen en voor de klant goed zichtbaar bekend 
gemaakt dat een prostituee klanten en diensten mag weigeren en mag weigeren alcohol of drugs te 
gebruiken. 
 
TOELICHTING 
Artikel 3:15 Bedrijfsplan 
Ter versterking van de sociale positie van de prostituee is het van belang dat er in een 
prostitutiebedrijf maatregelen worden getroffen op het gebied van hygiëne en van de gezondheid, 



de veiligheid, het zelfbeschikkingsrecht van de prostituees. Daartoe moet bij het aanvragen van een 
vergunning de exploitant een bedrijfsplan overleggen, zodat vooraf kan worden beoordeeld of de 
exploitant voor deze punten voldoende oog heeft, en zorg draagt voor goede 
arbeidsomstandigheden. Deze verplichting geldt voor alle prostitutiebedrijven, dus ook voor 
escortbedrijven. Uiteraard volgt uit de aard van de werkzaamheden dat een bedrijfsplan van een 
escortbureau – op bepaalde punten – een andere uitwerking vereist dan een bedrijfsplan van een 
prostitutiebedrijf met een andere aard. 

In het tweede lid, aanhef en onder a, is opgenomen dat de exploitant maatregelen treft om er 
voor te zorgen dat de hygiëne in een seksinrichting voldoet aan de algemene eisen die hiervoor in 
de branche gelden. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid  heeft in september 2013 de 
Hygiënerichtlijn voor Seksbedrijven (voorheen Hygiënerichtlijnen voor Seksinrichtingen) 
gepubliceerd. Deze richtlijn is geschreven voor exploitanten en eigenaren van seksbedrijven en 
wordt uitgegeven door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De branche zelf, 
vertegenwoordigd door de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven en de Vereniging Legale 
Escortbedrijven, heeft aan het opstellen en bijwerken van deze richtlijn bijgedragen. In de richtlijn 
zijn zogenaamde hygiënenormen, dit zijn de minimale eisen aan een goed hygiënebeleid, 
opgenomen. Een exploitant van een seksbedrijf zal om te voldoen aan de maatstaven voor een 
goede hygiëne zich ten minste aan deze normen moeten houden. 

Belangrijk doel van goede hygiëne in seksbedrijven is het voorkomen van (seksueel 
overdraagbare) ziektes. Dat is zowel voor de prostituees als de klanten van belang. Een goede 
hygiëne zorgt echter ook voor een veilige en prettige werkomgeving. Van de exploitant mag worden 
verwacht dat hij in het bedrijfsplan daarnaast inzichtelijk maakt hoe hij verder zorgt draagt voor 
gezonde en veilige werkomstandigheden voor prostituees. Dit is opgenomen in onderdeel in het 
tweede lid, aanhef en onder a en b. De veiligheid en gezondheid van een prostituee worden ook 
gediend met aparte garanties voor de kwaliteit van de werkomstandigheden in de werkruimten. Een 
prostituee moet daar altijd gebruik kunnen maken van een alarm waarmee zij hulp van derden kan 
inroepen als er wat misgaat. De luchtventilatie die in het kader van de algemene luchtkwaliteit en 
hygiëne afdoende is, brengt nog niet met zich mee dat de prostituee niet in te koude of te warme 
werkruimte haar diensten moet verrichten. In het tweede lid, aanhef en onder d, wordt zodoende 
geëist dat de exploitant aangeeft welke maatregelen hij hiervoor treft. 

De normen die worden geformuleerd over het gebruik van condooms en de mogelijkheid om 
je als prostituee te laten controleren op seksueel overdraagbare aandoeningen waarborgen de 
gezondheid en het zelfbeschikkingsrecht van de prostituee. Deze normen zijn opgenomen in het 
tweede lid, aanhef en onder c en e. De prostituee mag niet verplicht worden zich geneeskundig te 
laten onderzoeken en heeft recht op een vrije artsenkeuze (tweede lid, aanhef en onder f). 
Bovendien moet de exploitant prostituees in de gelegenheid stellen zich regelmatig te laten 
onderzoeken op seksueel overdraagbare aandoeningen. Het moet niet zo zijn dat een prostituee 
vanwege de openingstijden van de seksinrichting waar zij werkzaam is, geen tijd heeft om zich 
bijvoorbeeld voor een SOA-onderzoek bij de GGD te melden. De exploitant dient er zorg voor te 
dragen dat onder de in het prostitutiebedrijf werkzame prostituees voldoende informatie- en 
voorlichtingsmateriaal in verschillende talen wordt verspreid over de aan prostitutie verbonden 
gezondheidsrisico’s en over de aanwezigheid en bereikbaarheid van instellingen op het gebied van 
de gezondheidszorg en hulpverlening. De exploitant is daarnaast verplicht informatie over mogelijke 
uitstapprogramma’s aan de voor hem werkzame prostituees te verstrekken. 

Een belangrijk aspect van het zelfbeschikkingsrecht is dat gewaarborgd is dat de prostituee 
vrij is te bepalen aan welke klanten zij seksuele diensten verleent en welke diensten zij al dan niet 
wil verlenen. Dit is ook bij de escort bijzonder van belang. Hoewel in een arbeidsrelatie geldt dat een 
werknemer opdrachten van de werkgever met betrekking tot de overeengekomen arbeid in beginsel 
moet opvolgen, dient het grondwettelijk gewaarborgde recht op lichamelijke integriteit daarboven 
altijd voorrang te krijgen. Een exploitant dient inzichtelijk te maken hoe in zijn bedrijf met dergelijke 
zaken wordt omgegaan (tweede lid, aanhef en onder h). 



Vanwege de aard van de dienstverlening en de branche dient de exploitant er in ieder geval 
zorg voor te dragen dat degene die als beheerder werkzaam is, kan omgaan met agressieve klanten 
(tweede lid, aanhef en onder j).   

Het doel van hoofdstuk 3 is onder meer onvrijwillige prostitutie te bestrijden. Als een 
prostituee nauwelijks zelfredzaam is, geen Nederlands of Engels spreekt of bijvoorbeeld niet 
makkelijk geld kan wisselen, omdat ze niet kan rekenen, is moeilijk voor te stellen dat zij vrijwillig 
voor de prostitutie heeft gekozen. De exploitant kan zich met eenvoudige middelen hiervan een 
beeld vormen. In het bedrijfsplan moet worden vastgelegd welke vereisten de exploitant minimaal 
stelt aan de zelfredzaamheid van de bij hem werkzame prostituees en hoe hij dit controleert (tweede 
lid, aanhef en onder k). In dat kader is het ook onderdeel van een deugdelijke bedrijfsvoering om als 
exploitant periodiek een gesprek te voeren en daarbij vooral te letten op signalen van uitbuiting of 
onvrijwilligheid. Prostituees moeten in dat kader ook steeds over hun rechten geïnformeerd worden. 
Het is aan de exploitant om ook informatie van hulpverlenende instanties beschikbaar te stellen 
(tweede lid, aanhef en onder m).  Ook informatie over de mogelijkheden om met het werk als 
prostituee te stoppen moet door de exploitant beschikbaar worden gesteld (tweede lid, aanhef en 
onder n). 
 
Het bedrijfsplan dient bij de aanvraag om een vergunning overgelegd te worden, zodat het op dat 
moment getoetst kan worden (derde lid). Als een exploitant nadien een wijziging wenst door te 
voeren in zijn bedrijfsplan, dan dient hij deze ter goedkeuring voor te leggen aan de burgemeester 
(vierde lid). 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Frank Visser 
ChristenUnie 


