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Nadere regels intakegesprek prostitutie
De burgemeester van Groningen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 juni 2016;
gelet op artikel 3:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG);
BESLUIT:
vast te stellen de Nadere regels intakegesprek prostitutie.
In artikel 3.13 van de APV is vastgelegd dat het verboden is om zonder een voorafgaand intakegesprek
met het bevoegd gezag als prostituee werkzaam te zijn in de gemeente Groningen. In deze nadere regel
wordt het verloop van het intakeproces beschreven.
De prostituee dient zich, indien zij als zelfstandig ondernemer gaat werken, voorafgaand aan het
1.
intakegesprek ingeschreven te hebben bij de Kamer van Koophandel.
De prostituee kan elke werkdag van 14 uur tot 16 uur telefonisch een afspraak maken voor een
2.
intakegesprek. Dit kan op telefoonnummer 050-3674000. Indien telefoneren lastig is, dan kan op
vrijdagmiddag, tussen 14.00 uur en 16.00 uur, een afspraak voor een intakegesprek gemaakt
worden aan de balie van de GGD aan het Hanzeplein.
De prostituee dient het intakegesprek persoonlijk te voeren.
3.
De intakegesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag tussen 13.00 uur en 15.00 uur en op don4.
derdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur. De gesprekken vinden plaats in het gebouw van de
gemeente aan het Harm Buiterplein.
Het intakegesprek vindt plaats met een gemeentelijk toezichthouder prostitutie en een verpleeg5.
kundige van de GGD. Het gesprek heeft een formeel en een informeel deel.
Het formele deel wordt gedaan door de toezichthouder en de verpleegkundige en richt zich op
controle van de formele vereisten als bedoeld in artikel 3.13, lid 4 en 5 (inschrijving KvK en BRP,
leeftijd, papieren, enz.).
Het informele deel van het gesprek wordt met alleen de verpleegkundige van de GGD gevoerd.
Daarbij komen vooral de zorgaspecten en de hulpverleningsmogelijkheden aan de orde.
Tijdens beide gesprekken zal gelet worden op signalen van mensenhandel.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

Mogelijke signalen van mensenhandel worden doorgeven aan de ketenregisseur mensenhandel.
Het bewijs van het intakegesprek (‘het pasje’) zal uiterlijk één week na het intakegesprek af te
halen zijn aan het Harm Buiterplein, een half uur voorafgaand aan het spreekuur voor de intakegesprekken.
Op grond van de criteria genoemd in artikel 3.13, lid 4 en 5 van de APVG kan besloten worden
geen bewijs van het intakegesprek te verstrekken. De prostituee mag dan niet in Groningen werken.
Op basis van onderstaande criteria zal het bewijs van intake geweigerd worden:
de prostituee is nog geen 21 jaar;
–
de prostituee voldoet niet aan de relevante bepalingen, gesteld bij of krachtens de Vreem–
delingenwet 2000 of de Wet Arbeid Vreemdelingen;
de prostituee heeft valse persoonsgegevens opgegeven en/of beschikt niet over geldige
–
identiteitspapieren;
er zijn concrete aanwijzingen dat de prostituee slachtoffer is van mensenhandel;
–
de prostituee is onvoldoende zelfredzaam;
–
de prostituee heeft zich niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en/of de Basis Re–
gistratie Personen;
En het bewijs kan geweigerd worden indien de prostituee in de voorgaande zes maanden
aangifte heeft gedaan van mensenhandel.
Op het bewijs van het intakegesprek (het ‘pasje’) staat een pasnummer, een foto van de prostituee,
de datum van afgifte, de datum waarop de geldigheid van het bewijs afloopt en het logo van de
gemeente Groningen.
De uitgegeven pasnummers worden geregistreerd bij de GGD.
Het bewijs van het intakegesprek is 24 maanden geldig.
Indien een prostituee gedurende die 24 maanden een nieuw paspoort of ander ID-bewijs krijgt,
is zij verplicht die wijziging door te geven aan de gemeente. Dit kan tijdens de spreekuren voor
de intakegesprekken.
De gemeentelijk toezichthouders en exploitanten van prostitutiebedrijven kunnen bij de GGD
navragen of een bepaald pasnummer inderdaad is uitgegeven door de gemeente.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Groningen op
28 juni 2016.
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De burgemeester,
Peter den Oudsten.
De gemeentesecretaris,
Peter Teesink.
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