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Officiële uitgave van Rijswijk.

Uitvoeringsvoorschrift nr. 11/09 van de Algemene Plaatselijke Verordening
voor Rijswijk
Burgemeester en wethouders van Rijswijk; gelet op artikel 3.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening
voor Rijswijk; B E S L U I T E N :

I
met het oog op de in artikel 3.13 genoemde belangen vast te stellen de volgende nadere regels inzake
seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d:
a. Gebruiks- en gezondheidsvoorschriften
1.

2.

3.

4.

De exploitant en de beheerder zijn verplicht maatregelen te treffen in het belang van de veiligheid,
de hygiëne en de bescherming van de gezondheid van de in de seksinrichting of het escortbedrijf
werkzame prostitué(e), alsmede de bescherming van de volksgezondheid;
De in punt 1. bedoelde verplichting houdt in, dat:
de prostitué(e) zelf zijn/haar klantkeuze en werktijden mag bepalen; de prostitué(e) mag weigeren
met de klant alcoholhoudende dranken te drinken;
in de werkruimten van de seksinrichting te allen tijde voldoende wettelijk goedgekeurde condooms
voor gebruik beschikbaar te zijn;
de prostitué(e) niet verplicht is om, als daarom wordt verzocht, zonder condoom te werken;
de exploitant en beheerder verplicht zijn alle maatregelen nemen die in het kader van de in het
eerste lid genoemde belangen noodzakelijk zijn en waarbij de toepassing van veilige sekstechnieken
en het zelfbeschikkings-recht van de prostitué(e) centraal staan;
De exploitant en de beheerder zijn verplicht medewerkers van de GGD ( toegang te verlenen tot
de seksinrichting, voor toezicht op de sanitaire voorzieningen en op de hygiëne (technische hygiënezorg)
De exploitant en de beheerder zijn verplicht tot het opvolgen van de in het technisch hygiëne
rapport van de GGD vermelde aanbevelingen;

b. Gezondheidsvoorlichting
De exploitant en beheerder zijn verplicht:
1.

medewerkers van de GGD minimaal één maal per jaar toegang te verlenen tot de seksinrichting
of het escortbedrijf om voorlichtings- en preventieactiviteiten uit te voeren en voorlichtingsmateriaal te verstrekken, dan wel de prostitué(e) toe te staan zich bij de GGD te vervoegen om voorlichtings- en preventieactiviteiten bij te wonen en voorlichtingsmateriaal te verkrijgen, gericht op
de bevordering en instandhouding van de gezondheidssituatie van de in de seksinrichting werkzame prostitué(e);

2.

er zorg voor te dragen dat onder de in de seksinrichting of het escortbedrijf werkzame prostitué(e),
al dan niet in een arbeidsrechtelijke verhouding, voldoende toegankelijk informatie en voorlichtingsmateriaal in verschillende talen wordt verspreid over de aan de in de prostitutie verbonden
gezondheidsrisico’s en over de aanwezigheid en bereikbaarheid van instelling en op het gebied
van de gezondheidszorg en de hulpverlening;

c. Geneeskundig onderzoek

1

1.

De exploitant en de beheerder zijn verplicht om op hun kosten de in de seksinrichting werkzame
prostitué(e), al dan niet in een arbeidsrechtelijke verhouding, in de gelegenheid te stellen zich
minimaal 2 maal per jaar geneeskundig op seksueel overdraagbare aandoeningen en overige aan
het beroep gerelateerde klachten door een arts naar eigen keuze te laten onderzoeken;

2.

Daar waar geen vaste werkverband, dan wel frequente werkcontacten bestaan tussen de exploitant
en de prostitué(e), zijn de exploitant en de beheerder, in het belang van de gezondheid van de
prostitué(e) en van de volksgezondheid, verplicht de prostitué(e) te verwijzen naar een arts, dan
wel hem/haar de mogelijkheid daartoe te bieden;
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3.

Indien aan de seksinrichting een eigen arts verbonden is, worden naam en adres van deze arts
aan de GGD bekend gemaakt. De prostitué(e) mag niet gedwongen worden van deze arts gebruik
te maken;

d. Verboden reclame
Het is verboden voor een seksinrichting reclame te maken waarbij de garantie wordt gegeven of op
andere wijze wordt aangegeven dat de in de seksinrichting werkzame prostitué(e)s vrij zijn van seksueel
overdraagbare aandoeningen.

II
te bepalen dat dit besluit in werking treedt drie dagen na datum van bekendmaking, onder intrekking
van het door hen genomen besluit, Uitvoeringsvoorschrift nr. 12/08 d.d. 13 mei 2008.
Rijswijk, 28 juli 2009
Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A. de Baat mw. G.W. van der Wel -Markerink
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