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Bijlage reglement prostitutieruimtes   

Afstiplijst in het kader van veiligheid, hygiëne en onderhoud 

Onverminderd strengere normen opgelegd door hogere overheden of in andere gemeentelijke reglementen en onverminderd artikel 5.5, moet 

de aanvrager aantonen dat de nodige maatregelen genomen werden in het kader van veiligheid, hygiëne en onderhoud.  Hierbij wordt 

onderstaande afstiplijst als richtsnoer aangereikt: 

 

 Afstippunten:  Opmerkingen: 

 Alle ruimtes moeten op veilige wijze toegankelijk en afsluitbaar zijn 
met een sleutel. 
 

 

 Inrichtingselementen (o.a. sfeerelementen, spiegels, sfeerlampen, 
gordijnen,…) mogen in geen geval de veiligheid van de personen 
aanwezig in het pand in gevaar brengen. 
 

 

 Er dienen voldoende hulpmiddelen en voorzieningen aanwezig te 
zijn, die in goede staat van onderhoud functioneren, om de frisheid, 
netheid en hygiëne te bewerkstellingen. 
 

 

 Daken, de buiten- en binnenmuren, de draagvloeren en het 
timmerwerk, plafonds, wanden, ramen en deuren, vloeren, trappen, 
overlopen en borstweringen, technische installaties voor 
nutsvoorzieningen en andere inrichtingselementen mogen: 

o geen gebreken vertonen waardoor ze gebruiksonveilig 
zijn of dreigen te worden en ze mogen geen vocht van 
welke aard ook en/of schimmelvorming doorlaten of 
vertonen. 

o geen beschadigingen aan of slijtage vertonen aan de 
afwerking zoals doorbuiging van daken, vervorming of 
scheurvorming van muren, gaten in vloeren, houtrot van 
ramen en deuren, versleten vloerbedekking, gescheurd 
behang, afbladderende verf, barsten in sanitair, e.a. 
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 Verwarmingsmogelijkheid in elke ruimte: verwarmingsmiddelen 
moeten voldoende veilig zijn om tot een kamertemperatuur van 22° te 
kunnen verwarmen. 
 

 

 In elke ruimte is er natuurlijke verlichtings- en 
verluchtingsmogelijkheid. 
 

 

 Minstens één EHBO-trommel waarvan de inhoud volledig is en met 
de juiste houdbaarheidsdatum. 
 

 

 Eén lijst met contactgegevens van politie en hulpdiensten. Deze lijst 
moet op een voor eenieder zichtbare plaats opgehangen worden. 
 

 

 De kamers hebben een netto-vloeroppervlakte hebben van minimaal 
12m². 
 

 

 In de kamers staat een bed en/of rustbank met een afneembare en 
water afwasbare matrashoes. 
 

 

 In de kamers is een wasbak aanwezig met koud en warm stromend 
water. 
 

 

 De gemeenschappelijke ruimte heeft een netto-oppervlakte van 
minimum 12m². 

 

 De gemeenschappelijke ruimte is afsluitbaar van de kamers.  
 

 

 
De gemeenschappelijke ruimte wordt niet gebruikt voor seksuele 
dienstverlening en is afsluitbaar van de kamers.  
 

 

 
Er is minstens één gemeenschappelijk toilet en bad/douche 
beschikbaar. 
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De toiletten / urinoirs:  

o zijn toegankelijk voor bezoekers en prostituees. 
o hebben een goed functionerende waterspoeling en 

geurafsnijder. 
o hebben goed functionerende verluchting, verwarming, 

verlichting. 
o beschikken over toiletpapier en afvalbakjes. 
o zijn ruimtes of zijn ondergebracht in ruimtes waarvan de 

grond, scheidingswanden en muren bedekt zijn hetzij 
met tegels of met een laag glad gemaakt cement, hetzij 
met enig ander duurzaam en volledig waterdicht 
materiaal, zodat ze tegen een dagelijkse schoonmaak 
met water bestand zijn; de deuren zijn tevens 
afwasbaar. 

o worden minstens eens per dag met water 
schoongemaakt. 

 

 

 
De wasbak(ken) en douche(s): 

o zijn aangesloten op een afvoerkanaal zonder 
geurhinder. 

o beschikken over warm en koud stromend water. 
o worden goed verlucht en verlicht. 
o zijn ruimtes of zijn ondergebracht in ruimtes waarvan de 

grond, scheidingswanden en muren bedekt hetzij met 
tegels of met een laag glad gemaakt cement, hetzij met 
enig ander duurzaam en volledig waterdicht materiaal, 
zodat ze tegen een dagelijkse schoonmaak met water 
bestand zijn; de deuren zijn tevens afwasbaar. 

o worden minstens eens per dag schoongemaakt. 
 

 

 


