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PROSTITUTIE
Basis:

MEN SEN R E C H TEN

E N

het recht om als prostituee te werken en als ieder ander
die werkt behandeld te worden.
belastingdienst
- saciale wetgeving
- ruad voor de kinderbescherming
- politie
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- werkterrein
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Belastingdienst
Dit is cen tamelijk autonome instelling die voor een groat deel
haar eigen beleid mag bepolen, zodat dit per stad verschillend
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kan zijn. Er zijn voorbeelden bekend van hage aanslagen, zelfs
met,terugwerkende kracht, waarbij de prastituee mact zien te,
bewijzen dat de aanslag te haog is.
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Sociale Wet.geving
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Zolang prostitutie nog geen beroepserkenning heeft, hebben prosti-
tuees geen mogelijkheid om deel te nemen aan verzekeringen tegen
ziekte, arbeidsongeschiktheid e.d. Als eike andere burger kunnen
zij aanspraak maken op een bijstandsuitkering, maar dan moeten
zij we] bewijzen dat zj,j niet meer in de prostitutic werken.
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Read voor de Kinderbescherming
Er zijn voorbeelden bekend dat het feit dat een vrauw in de'
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prostltutJ.e zlt, zwaar meeweeg~ 1n de beoordellng of haar klnd
bij haar vandaan wordt gehaald, bijvoFbeeld bij een
Politie
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Dc diverse Nederiandse gemeentes hanteren een verschillend
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belej.d. Algemeen houdt de afdeling zedenpolitie een registr'atie
van prostituees bij; in de eerste plaats voar eigen gebruik:
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omdat zij het als hun taak beschouwen te weten wat er zich in die
wereld afspeelt. Sommige gemeentes gebruiken die registratie ook
voor

an~ere

doelen, dat kan op twce manieren:
v~rband

1. Actief worden andere diensten (sociale dienst in

met

'uitkeringsaanvraag) op de haogte gehouden welke vrouwen bij de
zedenpolitie staan ingeschreven.
2. Wanneer gemeentelijke j.nstellingen

(bijvoor~eeld

in het geval

van een sollie-itatie van eell vrou\,r bij de gemeente) willen
weten of een vrouw in de prostitutie werkt of heeft gewerkt,
dan geefL de zedenpolitie meestal die informatie door. Voor
bepaalde fune-ties heeft men een zogenaamd 'bewijs van goed
gedrag' nodig. Ook in deze gevallen werkt de zedenpolitie mee;
een prostituee krijgt zo'n bewijs niet en ken bijvoorbeeld
geen cafe beginnen of taxichauffeur worden.
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Werkterrein

Prostitutie wordt gedoogd. Dar betekent dat een
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gem~entebestuur

een sexclub of bordeel kan sluiten als ze vindt dat de openbare
orde wordt verstoord. De meeste problemen hierbij hebben vrOl1wen
die op straat werken: slechts in enkele grote gemeentes heeft het
bestuur een plek aangewezen waar zij min of meer officieel mogen
werken. In de overige steden bestaat voortdurend gevaar dat zij
worden weggejaegd.
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Buiteniandse vrouwen .
In principe

mo~en

vrouwen die geen Neder18ndse nationaliteit

hebben niet in de prostitutic werken. Dit betekent in feite een
dwang tot trouwen am het nederlanderschap Le verkrijgen. Vele
buitenlandse vrouwen trouwen voar de vorm met een Nederlander,
waarbij vaak elementen als dwang en misieiding een rol spelen.
Hun rechtspositie is uiterst zwak omdat zij ook nauwelijks
aanspraken kunnen maken op algemene burgerrechten.
N.B. Schendingen van mensenrechten kunnen ook door anderen dan
door overheidsinstellinsen worden begaan.
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