GEMEENTE VEENDAM
Aanvraagformulier seksbedrijf
(art. 3:4 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Veendam)
1. Exploitant
Naam
Voornaam (voluit)
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
BSN
Telefoonnummer
E-mail

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………. Geboorteplaats ……………………..
……………….……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Naam
Voornaam (voluit)
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
BSN
Telefoonnummer
E-mail

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………. Geboorteplaats ……………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Inschrijving Handelsregister KvK onder nummer: …………………………………….
2. Indien rechtspersoon
Naam
Vestigingsplaats

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Inschrijving Handelsregister KvK onder nummer: …………………………………….
Wie is vertegenwoordigingsbevoegd
Naam
………………………………………………………………………………
Voornaam (voluit)
………………………………………………………………………………
Adres
………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………………
Geboortedatum
……………………………. Geboorteplaats ……………………..
BSN
……………….……………………………………………………………..
Telefoonnummer
………………………………………………………………………………
E-mail
………………………………………………………………………………
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3. Beheerder I (natuurlijk persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke
leiding van het seksbedrijf)
Naam
………………………………………………………………………………
Voornaam (voluit)
………………………………………………………………………………
Adres
………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………………
Geboortedatum
……………………………. Geboorteplaats ……………………..
BSN
……………….……………………………………………………………..
Telefoonnummer
………………………………………………………………………………
E-mail
………………………………………………………………………………
Beheerder II (natuurlijk persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke
leiding van het seksbedrijf)
Naam
………………………………………………………………………………
Voornaam (voluit)
………………………………………………………………………………
Adres
………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………………
Geboortedatum
……………………………. Geboorteplaats ……………………..
BSN
……………….……………………………………………………………..
Telefoonnummer
………………………………………………………………………………
E-mail
………………………………………………………………………………
4. Voor welk soort bedrijf wordt vergunning gevraagd:
o Prostitutiebedrijf
o Sekswinkel
o Escortbedrijf
o Erotische massagesalon
o Parenclub
o Anders, nl. ………………………………………………………….

5. Wat zijn de gegevens van het bedrijf:
Naam van de inrichting ………………………………………………………………………………
Adres
………………………………………………………………………………
Postcode en Plaats
………………………………………………………………………………
Telefoonnummer van de inrichting1: ……………………………………………………………………...

6. Verstrekt u tegen betaling alcoholhoudende dranken

1
2

dit telefoonnummer moet in eventuele advertenties worden vermeld!
doorhalen wat niet van toepassing is

2

ja/neen2

7. Gegevens met betrekking tot personen die zich beschikbaar stellen tot het verrichten
van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding
a. Wat is het maximale aantal personen dat in uw bedrijf werkzaam is
voor het verrichten van seksuele diensten
b. Zijn ze ouder dan 21 jaar?
c. Zijn er personen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse?
d. Werken deze personen als zelfstandigen?
e. Is er sprake van een dienstverband?

……….
ja/neen
ja/neen
ja/neen
ja/neen

Als uw bedrijf als facilitair bedrijf functioneert, geef dan aan volgens welke
sleutel de personen die werkzaam zijn voor het verrichten van seksuele diensten
een deel van hun verdiensten aan uw bedrijf afstaan en omschrijf de faciliteiten
die worden afgenomen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Wat zijn de voorgenomen openingstijden
Zondag:
van ………………tot………………uur
Maandag:
van……………….tot……..……….uur
Dinsdag:
van……………….tot………..…….uur
Woensdag:
van……………….tot..…………….uur
Donderdag:
van……………….tot…..………….uur
Vrijdag:
van……………….tot……..……….uur
Zaterdag:
van……………….tot…………..….uur
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10. Andere gegevens met betrekking tot de exploitant(en) en beheerder(s)3
Exploitant(en):
Exploitant 1
Staat u onder curatele?
Ja
Nee
Bent u ontzet uit de ouderlijke macht of uit de voogdij?
Ja
Nee
Bent u ooit in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst?
Ja
Nee
Is u de maatregel TBS opgelegd?
Ja
Nee
Bent u onherroepelijk veroordeeld voor een misdrijf
waar Voorlopige hechtenis is toegelaten tot een
vrijheidsstraf Van zes maand of meer?
Bent u gedurende de laatste 5 jaar twee of meer malen
onherroepelijk veroordeeld voor andere stafbare
feiten?
Bent u gedurende de laatste vijf jaar betrokken
geweest bij een prostitutiebedrijf of escortbedrijf dat
op last van een gemeente is gesloten?
Is in de vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag u een
vergunning voor een seksbedrijf geweigerd of de aan u
verleende vergunning ingetrokken?

Exploitant 2
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Beheerder(s):
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Beheerder 1
Staat u onder curatele?
Ja
Neen
Bent u ontzet uit de ouderlijke macht of uit de voogdij? Ja
Neen
Bent u ooit in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst?
Ja
Neen
Is u de maatregel TBS opgelegd?
Ja
Neen

Beheerder 2
Ja
Neen
Ja
Neen
Ja
Neen
Ja
Neen

Bent u onherroepelijk veroordeeld voor een misdrijf
waar Voorlopige hechtenis is toegelaten tot een
vrijheidsstraf van zes maand of meer?
Bent u gedurende de laatste 5 jaar twee of meer malen
onherroepelijk veroordeeld voor andere stafbare
feiten?
Bent u gedurende de laatste vijf jaar betrokken
geweest bij een prostitutiebedrijf of escortbedrijf dat
op last van een gemeente is gesloten?
Bent u in de 5 jaar voorafgaande aan de aanvraag
werkzaam geweest dan wel heeft u de intentie gehad
te werken in een seksbedrijf waarbij de vergunning
door de gemeente is geweigerd of ingetrokken?

doorhalen wat niet van toepassing is
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Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

Ja

Neen

11. Over te leggen gegevens
a. U dient een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel over te
leggen.
b. U dient een bescheiden over te leggen waaruit blijkt dat u exploitant bent van het
seksbedrijf en dat u gerechtigd bent tot het gebruik van de ruimtes bestemd voor de
uitoefening van het seksbedrijf waarvoor u vergunning vraagt.
c. U dient aan te tonen dat u eigenaar bent van de inventaris van de inrichting. Bent u
geen eigenaar, dan moet u een kopie van een huur-, lease- of andere overeenkomst
overleggen, waaruit blijkt op grond waarvan u rechthebbende bent met betrekking tot
de inventaris.
d. Indien u voor het bedrijf kredietovereenkomsten of overeenkomsten van lening bent
aangegaan dient u daarvan bewijzen bij te sluiten. Indien u het bedrijf uit eigen
vermogen heeft gefinancierd, moet u een bewijs van dat vermogen bij te sluiten.
e. U dient een actuele ‘Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen’ over te
leggen. Deze kan worden opgevraagd bij de Belastingdienst.
f. U dient een overzicht van de investeringen ten behoeve het perceel, de inventaris en
eventuele verbouwingsactiviteiten bij te sluiten. U dient tevens betalingsbewijzen zoals
bankoverschrijvingen en kwitanties met daarop de volledige personalia van de
betalende en verkrijgende partij bij te sluiten.
g. Van de bij vraag 1 en 3 vermelde personen dient u een recente pasfoto over te leggen
met de aanduiding welke functie door de betrokkene wordt vervuld.
h. De plaatselijke ligging waarvoor vergunning wordt aangevraagd door middel van een
situatieschets met een noordpijl en schaalaanduiding;
i. Een platte grond van de seksinrichting met een schaalaanduiding;
j. U dient een bedrijfsplan mee te sturen conform de in de bijlage vermelde aanwijzingen.

12. Informatie ten behoeve van aanvrager
De aanvrager verklaart zich er mee bekend en stemt daar mee in dat de gemeente de
gegevens opneemt in een persoonsregistratie en dat de gemeente deze gegevens zal
verifiëren in het strafregister en het politieregister, alsmede andere bronnen die
duidelijkheid kunnen verschaffen.
De aanvrager is er mee bekend dat onjuiste invulling tot weigering of intrekking van de
gevraagde dan wel verleende vergunning kan leiden. Het is de aanvrager bekend dat het
niet is toegestaan een bedrijf te exploiteren met personen die niet in de vergunning zijn
vermeld en dat wijzigingen meteen moeten worden gemeld aan de gemeente.

Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats

……………….…………………

Datum

Naam

……………….…………………

Handtekening ……………….…………………
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……………….…………………

BIJLAGE
In het over te leggen bedrijfsplan dient in ieder geval te worden beschreven welke maatregelen de
exploitant treft: a) op het gebied van hygiëne, b) ter bescherming van de gezondheid, veiligheid en
zelfbeschikkingsrecht van de prostituees, c) ter bescherming van de gezondheid van de klanten, en
d) ter voorkoming van strafbare feiten.
Deze te treffen maatregelen dienen te waarborgen dat:
Algemeen:
- de hygiëne in de seksinrichting voldoet aan de algemene eisen die hiervoor in de branche
gelden en dat dit controleerbaar is;
- inzichtelijk en controleerbaar is welke maatregelen een exploitant in zijn bedrijfsvoering en
inrichting van de werkruimten treft voor gezonde en veilige werkomstandigheden voor
prostituees;
- aan de voor de exploitant werkzame beheerder voldoende professionele eisen op het gebied
van agressiebeheersing en bedrijfshulpverlening worden gesteld en waar nodig wordt
gezorgd voor scholing hierin;
- de exploitant zich een oordeel vormt over de mate van zelfredzaamheid van de prostituee
voordat deze voor of bij hem gaat werken, teneinde vast te stellen of zij voldoet aan de
eisen die hij hiervoor in zijn bedrijfsplan heeft opgenomen;
- de exploitant voor elke voor of bij hem werkzame prostituee kan aantonen onder welke
verhuur- of arbeidsvoorwaarden zij haar diensten aanbiedt;
- de exploitant of beheerder zich er regelmatig van vergewist dat de prostituee niet door
derden gedwongen wordt tot prostitutie en dat hij in dit kader informatie van
hulpverleningsinstanties ter beschikking stelt;
- de exploitant aan de voor of bij hem werkzame prostituees informatie ter beschikking stelt
over de mogelijkheden om hulp te krijgen als een prostituee wil stoppen met haar werk in
de prostitutie;
- de overlast aan de omgeving van de onder het seksbedrijf vallende seksinrichtingen beperkt
wordt.
Werkruimten:
- hier te allen tijde voldoende condooms met een CE-markering voor gebruik beschikbaar zijn;
- er voor de prostituees een goed functionerende alarmvoorziening aanwezig is.
Prostituee:
- deze zich regelmatig kan laten onderzoeken op seksueel overdraagbare aandoeningen en
door de exploitant voldoende geïnformeerd is over de mogelijkheden van een dergelijk
onderzoek;
- deze niet gedwongen wordt zich geneeskundig te laten onderzoeken;
- deze vrij is in de keuze van de arts(en) die zij wil bezoeken;
- deze klanten en diensten kan weigeren zonder dat dat voor haar andere werkzaamheden
gevolgen heeft;
- deze kan weigeren alcohol of drugs te gebruiken zonder dat dat voor haar werkzaamheden
gevolgen heeft.
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