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Gezondheids- en veiligheidseisen voor prostitutiebedrijven
Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,
gelet op het bepaalde in de artikelen 250a van het Wetboek van Strafrecht, 151a van de Gemeentewet
en 51b van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 1993,
overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen ten aanzien van de gezondheids- en veiligheidseisen waaraan (exploitanten van) prostitutiebedrijven in ieder geval dienen te voldoen,
besluiten:
vast te stellen de Gezondheids- en veiligheidseisen voor prostitutiebedrijven

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit besluit worden onder "prostitutiebedrijf", "prostituee" en "exploitant" verstaan hetgeen daaronder
wordt verstaan in artikel 51a van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 1993.

Artikel 2 Bescherming prostituees en volksgezondheid
De exploitant is verplicht maatregelen te treffen in het belang van de veiligheid en de bescherming van
de bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees, alsmede ter bescherming van de volksgezondheid.

Artikel 3 Veilige-seksbeleid
De exploitant voert een veilige-seksbeleid. Dit houdt in dat hij geen onveilige seks mag aanbieden en
veilige seks moet faciliteren, onder andere door ervoor zorg te dragen dat in het prostitutiebedrijf te
allen tijde voldoende condooms voor gebruik beschikbaar zijn.

Artikel 4 Toegang GGD
Aan medewerkers van de GGD Waterland wordt te allen tijde toegang tot het prostitutiebedrijf verleend.

Artikel 5 Verzorgen van voorlichting
De exploitant verzorgt, middels inschakeling van de GGD Waterland, voorlichting over besmettingsrisico's en seksueel veilig gedrag aan in ieder geval prostituees en klanten.

Artikel 6 Aanwezigheid voorlichtingsmateriaal
De exploitant draagt zorg voor het, in het prostitutiebedrijf, aanwezig laten zijn van voorlichtingsmateriaal over de aanwezigheid en bereikbaarheid van instellingen op het gebied van gezondheidszorg en
hulpverlening.

Artikel 7 Faciliteiten prostituees
De exploitant verzorgt, zo nodig middels inschakeling van derden, zo laagdrempelig mogelijke faciliteiten
voor (met name) prostituees, als het bieden van de mogelijkheid zich periodiek op soa te laten onderzoeken.

Artikel 8 Huisregels
1.

Het bedrijfsbeleid wordt beschreven in huisregels, waarin in ieder geval wordt opgenomen dat:
de prostituee klanten en/of bepaalde diensten mag weigeren;
a.
de prostituee niet verplicht is met de klant alcoholhoudende drank te drinken en andere
b.
verdovende middelen te gebruiken;
de prostituee niet zonder gebruik van een condoom mag werken.
c.

2.

Het ophangen van de huisregels geschiedt op een voor de klant duidelijke plaats.

Artikel 9 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Artikel 10 Aanhalingstitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Gezondheids- en veiligheidseisen prostitutiebedrijven Purmerend
2000.
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