AMENDEMENT Verbodsbepalingen klanten
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 11 juli 2019,
In beraadslaging over de Algemene plaatselijke verordening,
Overwegende dat:
• In de voorgestelde wijziging van de APV voor exploitanten en sekswerkers allerlei regels gelden
met het oog op het beschermen van sekswerkers;
• In het voorstel de klant geheel geen verantwoordelijkheid wordt gegeven ten aanzien van het
beschermen van sekswerkers tegen illegale praktijken;
• Artikel 3:21 van de modelverordening van de VNG het mogelijk maakt klanten te verbieden
seksuele handelingen te verrichten wanneer er een redelijk vermoeden is dat er sprake is van
illegale prostitutie;
Besluit
1. Artikel 3:21 en de bijbehorende toelichting als volgt vast te stellen:
Artikel 3:21 Verbodsbepalingen klanten
1. Het is een klant verboden seksuele handelingen te verrichten met een sekswerker van wie hij
weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij werkzaam is voor of bij een exploitant aan wie geen
vergunning voor een prostitutiebedrijf is verleend.
2. Het is verboden op of aan de weg of op, aan of in een andere voor publiek toegankelijke plaats
gebruik te maken van de diensten van een sekswerker.
3. Het in het tweede lid genoemde verbod geldt niet in een seksinrichting waarvoor een
vergunning is verleend.
TOELICHTING
Artikel 3:21 Verbodsbepalingen klanten
Dit artikel richt zich niet tot exploitanten of sekswerkers, maar tot hun (potentiële) klanten en is
daarmee complementair aan enkele andere bepalingen van dit hoofdstuk. Kort gezegd is het
enerzijds verboden om gebruik te maken van de diensten van een sekswerker die werkzaam is in
het illegale circuit, anderzijds verbieden enkele artikelen de sekswerker om diensten (op een
bepaalde wijze of op bepaalde plekken) aan te bieden, terwijl dit artikel de klant verbiedt om in te
gaan op een aanbod. Dit betekent dat handhavend kan worden opgetreden tegen zowel de
sekswerker als tegen de klant. Het in het eerste lid opgenomen verbod kan enkel aan de klant
worden tegengeworpen voor zover hem enig verwijt kan worden gemaakt, bijvoorbeeld als de
seksuele handelingen (zullen) plaatsvinden in een seksinrichting waarin de daarvoor mede
verleende vergunning of een afschrift daarvan niet zichtbaar aanwezig is of als uit de wijze van
adverteren kennelijk blijkt dat het om een onvergund prostitutiebedrijf gaat (zie artikel 3:13).
2. Aan artikel 6:1 lid 1 wordt in de opsomming van artikelen toegevoegd “3:21”
En gaat over tot de orde van de dag.
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