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Vervolgings- en handhavingsmogelijkheden
Op dit moment hebben we te maken met misbruik op grote schaal door mannen die
zich laten betalen voor tantramassage, intimiteitscoaching en aanverwante sessies.
Het Meldpunt Tantra Misbruik kreeg in eind 2017 in twee maanden ruim zeventig
meldingen van ernstig misbruik.
De mannen die dit misbruik plegen tijdens betaalde tantrasessies zijn niet aangesloten bij
een beroepsvereniging. Zij kunnen dus niet via een beroepsvereniging of tuchtcollege
aangesproken worden op hun gedrag. Zij kunnen niet uit hun beroep gezet worden, omdat zij
feitelijk geen erkend beroep hebben. Het betreft een snel groeiende groep aanbieders.
Er zijn naar ons idee vier manieren waarop iets gedaan kan worden aan het misbruik
in deze sector:
1.
2.
3.
4.

Strafrechtelijke vervolging op basis van het wetsartikel 242, verkrachting
Strafrechtelijke vervolging op basis van artikel 249, misbruik door een hulpverlener.
Handhaving van de Algemene PolitieVerordeningen door de gemeenten
Handhaving van de wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) door het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze vier mogelijkheden worden hieronder toegelicht.

1. Strafrechtelijke vervolging op basis van Artikel 242 WvS
Vervolging op basis van verkrachting, artikel 242 Wetboek van Strafrecht, is voor de Officier
van Justitie complex. Het gebruik van dwang en het geweld is immers bijzonder moeilijk
aantoonbaar. Aangezien de slachtoffers al uitgekleed ‘klaar liggen’ voor het misbruik op de
massagetafel en in de regel bevriezen of dissociëren op het moment dat het misbruik plaats
vindt, komen zij ook niet in actie om het misbruik tegen te gaan. Er ontstaan meestal geen
worstelingen. Daarnaast vindt vaak grooming plaats waardoor slachtoffers in eerste instantie
meegaan met het misbruik en pas later beseffen dat dit niet klopt en dat dit niet was
waarvoor ze naar de betreffende behandelaar kwamen.

2. Strafrechtelijke vervolging op basis van Artikel 249 WvS
Er is echter een ander artikel in het wetboek van strafrecht dat wel degelijk heldere
aanknopingspunten biedt voor vervolging. Het gaat om artikel 249 wetboek van strafrecht.
Daarin staat duidelijk dat degene die, werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke
zorg, ontucht pleegt met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft
toevertrouwd, strafbaar is met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar of een
geldboete in de vierde categorie. Cliënten die zich toevertrouwen aan de zorg van een
behandelaar die heling en dergelijke aanbieden vallen ons inziens onder deze bepaling. Dat
blijkt ook uit de jurisprudentie.
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3. Handhaving van de APV van gemeenten
Een andere ingang is dat gemeenten aangezet worden om te gaan handhaven omdat de
mannen sekswerk verrichten zonder vergunning. Net als thuiswerkende prostituees en
massagesalons zonder vergunning door gemeenten verboden worden hun werk uit te
oefenen kan het ontbreken van een vergunning ook aanleiding zijn om de praktijken van
behandelaars te sluiten. Het is dan wel nodig dat de gemeenten op de hoogte zijn van de
terminologie in de tantrabranche. Zie bijlage 1. voor de terminologie die in de tantra-branche
wordt gehanteerd.

4. Handhaving van de WKKGZ
Op 1 augustus 2016 is de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, WKKGZ ingegaan.
Iedere zorgverlener dient aangesloten te zijn bij een rijkserkende klachtencommissie op
basis van WKKGZ door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Iedere zorgprofessional dient:
– Aangesloten te zijn bij een door het rijk erkende geschillencommissie
– Te beschikken over een procedure huiselijk geweld.
– Een gratis klachtenfunctionaris voor haar cliënten beschikbaar te hebben.
– De procedure voor het indienen van een klacht / het benaderen van de
klachtenfunctionaris dient bij elke zorgverlener op haar website vermeld te staan.
Het Ministerie kan dus overgaan tot het handhaven van de wet en zorgverleners die niet
aangesloten zijn bij een beroepsvereniging en een erkende klachtencommissie aanpakken.
Bij ons is niet bekend of en hoe deze wet gehandhaafd wordt en of er al maatregelen zijn
genomen tegen mensen die zich als professional presenteren en zorg lijken te verlenen,
maar niet aangesloten zijn bij een beroepsvereniging.
Het Ministerie van VWS is door ons en anderen benaderd in deze met de vraag of de
betreffende behandelaars onder deze wet vallen. Het Ministerie hanteert vooralsnog het
standpunt dat deze behandelaar geen zorg maar sekswerk verlenen.
Wat ons betreft is dat onjuist op het moment dat een behandelaar op zijn site meldt dat hij
vrouwen begeleidt bij het verwerken van seksueel misbruik. De behandelaars beweren ook
dat seksueel genot niet het doel is van hun sessie en het daarom geen sekswerk is. De
seksuele handelingen, inclusief penetratie, orale seks en vingeren zouden ten behoeve van
de gezondheid van de cliënt zijn.
Het Ministerie zou duidelijk kunnen maken welke handelingen onder zorg vallen en welke
niet en kan overgaan tot handhaving van de verplichting om aangesloten te zijn bij een
wettelijk erkende beroepscommissie.

Hoe misbruik in de sector in de toekomst voorkomen kan worden, welke vragen daarbij
beantwoord moeten worden en welke vormen van regulering mogelijk zijn, doen wij in een
separaat stuk uit de doeken.

Helene Baayen BSc. en mr. Caroline Franssen
Meldpunt Tantra Misbruik
https://meldpunt-tantra-misbruik.nl
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Bijlagen
Bijlage 1. Terminologie
Yoni: vagina
Yonimassage: inwendige vaginale massage (vingeren, vaak met een zogenaamd
therapeutisch doeleinde)
Lingham: penis
Linghammassage: penismassage (aftrekken, al dan niet therapeutisch)
Vajra en dorje: symbolen voor het mannelijke en vrouwelijke, worden soms ook voor de
geslachtsorganen gebruikt
Yabyum: houding die je ziet op de afbeeldingen van de goden Shakti en Shiva in de
heilige vereniging. In penetratie dus. Veel behandelaars sturen aan op dit ‘ritueel’ met
hun cliënten
Shakti en Shiva: hindoeïstische goden, hemels koppel, vrouw/man
Tara: vrouwelijke goden als vredesmanifestatie van verlichtende wijsheid in het
boeddhisme
Kashmirmassage: massagevorm bedacht door Daniel Odier (Fransman) met verwijzing
naar de Kashmir-streek in India. Bij deze massage is er een
hele intieme werkhouding, beiden zijn meestal bloot. De vrouw is erg
kwetsbaar omdat de intieme delen tegen elkaar liggen
De-armouring: een vorm van o.a. inwendige drukpuntmassage waarbij blokkades in de
vagina of anus zouden worden opgeheven, soms het oprekken met de vingers van de
vagina en of anus. Soms met (blijvende) schade tot gevolg
Pelvic/yoni release: heeft overeenkomsten met de-armouring en yonimassages. Vaak
inwendig
Kundalini energie: Oorspronkelijk uit de Indische Yoga, een spirituele kracht. In de praktijk
is het vaak een gevoel wat opgewekt kan worden door meditatie,
ademhalingsoefeningen, zelfhypnose en lichaamsgerichte oefeningen. Deze term wordt
nogal eens gebruikt om seksueel overschrijdend gedrag goed te praten. De energie ging
stromen dus…
Grooming: een term die afkomstig is uit de pedofilie. “Grooming is het benaderen van
kinderen en jongeren en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met hen met als
uiteindelijk doel het mogelijk maken van seksueel misbruik door de seksuele of andere
drempels en remmingen van het kind of de jongere weg te werken of te verlagen.
Seksueel misbruik, en zeker langdurig seksueel misbruik, is doorgaans niet het
onverwachte gevolg van een reeks toevallige factoren, maar wel het resultaat van een
dergelijk weloverwogen proces van grooming door de dader."
In het geval van tantra misbruik zouden de woorden kinderlokker/pedofiel vervangen
moeten worden door behandelaar en kind/jongere door vrouw.
NB: Vaak werken de behandelaars onder een pseudoniem. Ze nemen bijvoorbeeld een
Indiase naam aan waardoor het indrukwekkender overkomt. Of ze voegen een Indiase naam
toe aan hun eigen naam.
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Bijlage 2: Relevante wetsartikelen
Wetboek van Strafrecht:

Artikel 242
Link naar artikel 242.
Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere
feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede
bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Artikel 249
Link naar artikel 249.
1. Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een
aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn
minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft:
1. de ambtenaar die ontucht pleegt met een persoon aan zijn gezag
onderworpen of aan zijn waakzaamheid toevertrouwd of aanbevolen;
2. de bestuurder, arts, onderwijzer, beambte, opzichter of bediende in een
gevangenis, rijksinrichting voor kinderbescherming, weeshuis, ziekenhuis, of
instelling van weldadigheid, die ontucht pleegt met een persoon daarin
opgenomen;
3. degene die, werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg,
ontucht pleegt met iemand die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg
heeft toevertrouwd.
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WKKGZ
Het gaat te ver om de volledige wet WKKGZ hier op te nemen. Met name artikel 27 van de
WKKGZ is relevant als het gaat om de handhaving. De complete WKKGZ is hier in te zien.
Artikel 27
1. Indien Onze Minister van oordeel is dat het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2,
3, 4, eerste lid, onderdelen a en b, en 5 tot en met 10niet wordt nageleefd, kan hij, in
voorkomend geval in overeenstemming met Onze Minister wie het mede aangaat, de
zorgaanbieder een schriftelijke aanwijzing geven.
2. In de aanwijzing geeft Onze Minister met redenen omkleed aan op welke punten het
bepaalde bij of krachtens de artikelen 2, 3, 4, eerste lid, onderdelen a en b, en 5 tot
en met 10niet wordt nageleefd, alsmede de in verband daarmee te nemen
maatregelen.
3. Een aanwijzing bevat de termijn waarbinnen de zorgaanbieder er aan moet voldoen.
4. Indien het nemen van maatregelen in verband met gevaar voor de veiligheid of de
gezondheid redelijkerwijs geen uitstel kan lijden, kan de met het toezicht belaste
ambtenaar een schriftelijk bevel geven. In voorkomend geval wordt daarvan
onverwijld mededeling gedaan aan Onze Minister wie het mede aangaat. Het bevel
heeft een geldigheidsduur van zeven dagen, welke door Onze Minister, in
voorkomend geval in overeenstemming met Onze Minister wie het mede aangaat,
kan worden verlengd.
5. De zorgaanbieder is verplicht binnen de daarbij gestelde termijn aan de aanwijzing
onderscheidenlijk onmiddellijk aan het bevel te voldoen.
6. De bevoegdheid tot het verlengen van de geldigheidsduur van een bevel wordt niet
gemandateerd aan een ambtenaar van het Staatstoezicht op de volksgezondheid.
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Bijlage 3. Relevante jurisprudentie misbruik door begeleiders
22-03-2011 Hoge Raad
Hoge Raad veroordeelt mental coach wegens seks met cliënte tot 171 uren taakstraf en 85
dagen vervangende hechtenis.
Lees hier de uitspraak
11-12-2002 Rechtbank Maastricht
Alternatief therapeut in Kort Geding wordt door de rechtbank veroordeeld tot het betalen van
schadevergoedingen van €10.000 en €20.000 euro aan twee vrouwen wegens seksueel
misbruik en afpersing.
Lees hier de uitspraak
30-01-2003 Rechtbank Maastricht
De Rechtbank Maastricht veroordeelt veroordeelt de therapeut voor diverse seksuele
handelingen en afpersing tot drie maanden gevangenisstraf
Lees hier de uitspraak
24-01-2017 Rechtbank Gelderland
Rechtbank veroordeelt masseur voor verkrachting omdat hij zijn vinger in de vagina van de
cliënt heeft gestoken en zijn penis in haar hand heeft gelegd tot een gevangenisstraf van 12
maanden en een schadevergoeding aan het slachtoffer van €1.950,50
Lees hier de uitspraak
02-10-2014 Rechtbank Midden Nederland
Rechtbank veroordeelt man voor verkrachting wegens het hebben van
geslachtsgemeenschap met een vrouw die buiten bewustzijn is geraakt door GHB.
Lees hier de uitspraak
Onderzoek Universiteit Groningen naar strafbare dwang, verkrachting en ontucht
Promotieonderzoek van Kaj Lindberg naar de verschillende begrippen in het strafrecht rond
strafbare dwang, verkrachting en ontucht.
Lees hier de resultaten van het onderzoek
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Bijlage 4. Voorbeeld APV gemeente Heerde
Link naar de APV Heerde
Artikel 3:1 Begripsbepalingen
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen
met een ander tegen vergoeding;
b. prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele
handelingen met een ander tegen vergoeding;
c. seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig
of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of
vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting
wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater,
sekssauna, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een
erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;
d. escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die
bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op
een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;
e. sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk
goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden
verkocht of verhuurd;
f. exploitant: de natuurlijke persoon of personen of rechtspersonen die een
seksinrichting of escortbedrijf exploiteert, dan wel exploiteren en de tot
vertegenwoordiging van die rechtspersoon of rechtspersonen bevoegde natuurlijke
persoon of personen;
g. beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding
uitoefent, dan wel uitoefenen in een seksinrichting of escortbedrijf;
h. bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van:
1. de exploitant;
2. de beheerder;
3. de prostituee;
4. het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is;
5. toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel 6.2 van deze
verordening;
6. andere personen wier aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende
redenen noodzakelijk is.
Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voorzover het
betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in
artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester.
Artikel 3:3 Nadere regels
Met het oog op de in artikel 3:13 genoemde belangen, kan het college over de uitoefening
van de bevoegdheden zoals genoemd in dit hoofdstuk nadere regels vaststellen.
Afdeling 2. Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke
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Artikel 3:4 Seksinrichtingen
1. Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder
vergunning van het bevoegd bestuursorgaan; binnen de gemeente Heerde wordt
maximaal één dergelijke vergunning verleend;
2. In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:
a. de persoonsgegevens van de exploitant;
b. de persoonsgegevens van de beheerder; en
c. de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf.
3. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder
1. De exploitant en de beheerder;
a. staat niet onder curatele en is niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij:
b. is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en
c. heeft de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.
2. Naast de gestelde eisen in het eerste lid, is de exploitant en de beheerder niet:
a. met toepassing van de artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een
psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het
Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;
b. binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de rechter in
Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba, dan wel door een andere
rechter wegens een misdrijf waarvoor naar Nederlands recht een bevel tot
voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van het Wetboek van
Strafvordering is toegelaten;
c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee rechterlijke uitspraken
onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van 500 euro
of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder
a van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding
van:
₋
bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de
Opiumwet, de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen;
₋
de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 252,
250a (oud), 273f, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 426,
429quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht;
₋
de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of
juncto artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994;
₋
de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b van de Wet op de
kansspelen;
₋
de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen;
₋
de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.
3. Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld:
a. vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid onder
a van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid onder a van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan 375 euro
bedraagt;
b. een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.
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4. De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid, wordt:
a. bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van
beslissing op de aanvraag van de vergunning;
b. bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de
intrekking van deze vergunning.
5. De exploitant of de beheerder is binnen de laatste vijf jaar geen exploitant of
beheerder geweest van een seksinrichting of escortbedrijf die voor ten minste een
maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning
bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem terzake
geen verwijt treft.
Artikel 3:6 Sluitingstijden
1. Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en daarin
bezoekers toe te laten of te laten verblijven op zondag tot en met zaterdag tussen
01.00 en 07.00 uur.
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan door middel van een voorschrift als bedoeld in
artikel 1:4 voor een afzonderlijke seksinrichting andere sluitingstijden vaststellen.
3. Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende
de tijd dat die seksinrichting krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens
artikel 3:7, eerste lid, gesloten dient te zijn.
4. Het in het eerste tot en met derde lid bepaalde geldt niet voor zover in de daarin
geregelde onderwerpen wordt voorzien door de op de Wet milieubeheer gebaseerde
voorschriften.
Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting
1. Met het oog op de in artikel 3:13 tweede lid, genoemde belangen of in geval van
strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het bevoegd bestuursorgaan:
a. tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6 eerste of tweede lid, geldende
sluitingsuren vaststellen;
b. van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de gedeeltelijke of
algehele sluiting bevelen.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht,
maakt het bevoegd bestuursorgaan het in het eerste lid bedoelde besluit openbaar
bekend overeenkomstig artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder
1. Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat
de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde exploitant of beheerder in de
seksinrichting aanwezig is.
2. De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe dat in de seksinrichting:
a. geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten
genoemd in de titels XIV (misdrijven tegen de zeden), XVIII (misdrijven tegen
de persoonlijke vrijheid), XX (mishandeling), XXII (diefstal) en XXX (heling)
van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet en in
de Wet wapens en munitie; en
b. geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of
krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.
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Artikel 3:9 Straatprostitutie
1. Het is verboden, door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze,
passanten tot prostitutie te bewegen, uit te nodigen dan wel aan te lokken:
a. op of aan andere dan door het college aangewezen wegen of gebieden;
b. gedurende andere dan door het college vastgestelde tijden.
2. Met het oog op de naleving van het in het eerste lid gestelde verbod, kan door
politieambtenaren het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde
richting te verwijderen.
3. Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede
lid, kan door politieambtenaren aan personen die zich bevinden op de wegen en
gedurende de tijden bedoeld in het eerste lid, het bevel worden gegeven zich
onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.
4. De burgemeester kan met het oog op de openbare orde en de in artikel 3:13, tweede
lid genoemde belangen personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven
als bedoeld in het derde lid, verbieden zich gedurende een bepaalde termijn, anders
dan in een openbaar middel van vervoer, te bevinden op of aan de wegen en op de
tijden bedoeld in het eerste lid.
5. De burgemeester beperkt het in het vierde lid genoemde verbod indien dat in verband
met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is.
Artikel 3:10 Sekswinkels
Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin een sekswinkel te
exploiteren in door het college in het belang van de openbare orde of de woon- en
leefomgeving aangewezen gebieden of delen van de gemeente.
Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische
goederen, afbeeldingen en dergelijke
1. Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop
goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel
afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk ten toon te stellen, aan te
bieden of aan te brengen:
a. indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft
bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen
daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt;
b. anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het
belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gestelde regels.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op het tentoonstellen,
aanbieden of aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of
geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van
gedachten en gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.
Artikel 3:12 Beslissingstermijn
1. Het bevoegd bestuursorgaan neemt het besluit op de aanvraag om vergunning
bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag
ontvangen is.
2. Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken
verdagen.
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Artikel 3:13 Weigeringsgronden
1. De vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, wordt geweigerd indien:
a. de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3:5 gestelde eisen;
b. de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd
is met een geldend bestemmingsplan, stadsvernieuwingsplan of
leefmilieuverordening;
c. er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf personen
werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 273f van het Wetboek van
Strafrecht of met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de
Vreemdelingenwet bepaalde.
2. In afwijking van artikel 1:8 kan de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, dan
wel de aanwijzing of vaststelling bedoeld in artikel 3:9, eerste lid, worden geweigerd
in het belang van:
a. de openbare orde;
b. het voorkomen of beperken van overlast;
c. het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat;
d. de veiligheid van personen of goederen;
e. de verkeersvrijheid of –veiligheid
f. de gezondheid of zedelijkheid
g. de arbeidsomstandigheden van de prostituee.
Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie
1. De vergunning vervalt zodra de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde
exploitant, de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft
beëindigd.
2. Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant
daarvan schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.
Artikel 3:15 Wijziging beheer
1. Indien een beheerder als bedoeld in artikel 3:1, onder g, het beheer in de
seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd, geeft de exploitant daarvan
binnen een week na de feitelijke beëindiging van het beheer schriftelijk kennis aan
het bevoegd bestuursorgaan.
2. Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het bevoegd
bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant heeft besloten de verleende
vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het bepaalde in
artikel 3:13, eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing.
3. In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer worden
uitgeoefend door een nieuwe beheerder zodra de exploitant een aanvraag als
bedoeld in het tweede lid heeft ingediend, totdat over de aanvraag is besloten.
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