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restitutie wordt binnenkort een legaal bedrijf. 
at verandert er voor de vrouwen en mannen 

ie in de prostitutie werken en zullen ze er 
eter van worden? 

Bordeelverbod 
Prostitutie zelf is niet verboden in Nederland, wel 
de exploitatie van prostitutie. Dat wil zeggen dat 
het strafbaar is te verdienen aan het prostitueren 
van een ander. Dit verbod staat in artikel 
250 bis van het Wetboek van Strafrecht en wordt 
in de wandeling het bordeelverbod genoemd. Het 
houden van een bordeel, club, escortbedrijf of 
ander prostitutiebedrijf is dus strafbaar. Maar ze 
zijn er wel - dat weet iedereen - en er wordt hen 
meestal weinig in de weg gelegd. De politie grijpt 
alleen in als er sprake is van overlast of als de 
gemeente besloten heeft dat er in een bepaalde 
straat of buurt niet méér prostitutie mag komen. 
De andere prostitutiebedrijven worden 'gedoogd'. 
Dat wil zeggen, die zijn illegaal maar worden wel 
getolereerd. Omdat deze bedrijven eigenlijk niet 
mogen bestaan, is het wettelijk niet mogelijk om 
hen voorschriften op te leggen. De politie of de 
gemeente kan aan prostitutiebedrijven geen eise~ 
stellen. De exploitanten hebben daardoor vriJ 
spel, terwijl de prostituées - omdat zij in een ille
gaal bedrijf werken - zich op geen enkel recht 
kunnen beroepen. 

Wetswijziging 
Binnenkort wordt artikel 250 bis gewijzigd, het 
bordeelverbod wordt afgeschaft. Prostitutie wordt 
in de wet niet langer meer 'ontucht' of 'onzedelijk' 
genoemd en kan daardoor als arbeid worden 
erkend. Prostitutiebedrijven kunnen dan legale 
bedrijven worden. Iemand dwingen of door mis
leiding in de prostitutie brengen blijft uiteraard 
wel strafbaar. 
Doordat de bedrijven nu legaal worden, krijgen 
gemeenten meer mogelijkheden zich te bemoeien 
met de manier waarop het bedrijf gevoerd wordt. 
Sommige gemeenten zijn van plan een systeem 
met vergunningen in te voeren: exploitanten 
moeten er dan voor zorgen dat hun bedrijf aan 
een aantal voorwaarden voldoet. De vraag is nu 
welke eisen de gemeenten gaan stellen aan een 
prostitutie-bedrijf. De Rode Draad wil dat er 
gekeken wordt naar wat voor prostituées het beste 
is, zodat hun werkomstandigheden beter worden. 
Prostituées moeten eindelijk rechten krijgen, net 
zoals andere werkende mensen. 

Wat verandert er? 
Op dit moment is het nog helemaal niet duidelijk 
wat er gaat veranderen. In sommige gemeenten 
zoals Amsterdam en Den Haag is men druk bezig 
plannen te maken, maar in andere moeten ze daar 
nog mee beginnen. Sommige gemeenten nodigen 
de exploitanten uit om met hen te overleggen over 
de eisen die er aan zijn of haar bedrijf gesteld 
kunnen gaan worden. Bedenk dat jij dan ook 
inspraak hebt. Laat die kans niet voorbijgaan en 
ga vertellen wat je vindt dat er veranderd moet 
worden. 

Wat willen wiJ?. 
Tot nu toe is er alleen op gelet of prostitutie 
overlast veroorzaakt. Nu kunnen gemeenten ook 
gaan kijken hoe een prostitutiebedrijf er van 
binnen uitziet. Volgens ons is het belangrijk dat er 
eisen gesteld worden aan de inrichting van het 
pand waar gewerkt wordt, met name wat betreft 
de veiligheid, de hygiëne, de kwaliteit van de 
bedden en de afmetingen van de werkkamers. Het 
gebeurt nog veel te vaak dat vrouwen in kamertjes 
moeten werken waarin niet meer dan een bed en 
een kruk passen. 
Maar dit is niet voldoende. Hoeren moeten meer 
te zeggen krijgen over hun werk. Het belangrijkste 
is dat elke prostituée zelf kan beslissen of zij (of 
hij) een klant kiest of weigert. Zij moet zelf met 
haar klant kunnen afspreken wat zij doet. Ook 
moet zij met de baas van de club of kamerver
huurder afspraken kunnen maken over werk
tijden, geldzaken, vrije dagen en dergelijke. 
De gemeenten moeten meer mogelijkheden ma
ken voor hoeren die een eigen bedrijf willen be
ginnen. Wij dachten eerst dat het na de wets
wijziging voor vrouwen makkelijker zou worden 
om voor zichzelf te beginnen, omdat geld lenen en 
verzekeringen afsluiten dan ook in het legale 
circuit mogelijk zouden worden. Veel gemeenten 
willen echter niet meer prostitutie dan er nu 
bestaat en zijn van plan elke uitbreiding tegen te 
gaan. Dit zou een heel slechte zaak zijn. Ge
meenten moeten hoeren juist aanmoedigen zelf
standig te werken en hen informatie verschaffen 
over de mogelijkheden. 



Blij of bang? 
De afschaffing van het bordeelverbod betekent 
een erkenning van prostitutie als werk. Daar zijn 
we blij mee: we willen beschouwd worden als 
werkende vrouwen en daarvoor kunnen uitkomen. 

Maar we maken ons behoorlijk ongerust over wat 
er gaat gebeuren nu de gemeenten meer moge
lijkheden krijgen om te controleren. Allerlei 
instanties zullen zich met de prostitutie gaan be
moeien en dat kan heel bedreigend zijn. De 
belastingdienst zou ook wel eens razendsnel voor 
de deur kunnen staan. Bovendien, als de bazen 
verplicht worden allerlei verbeteringen aan te 
brengen, gaan zij die misschien wel aan ons 
doorberekenen. Dit zijn allemaal meer plichten 
dan rechten en dat is de verkeerde volgorde. 
Jarenlang zijn wij rechteloos geweest; laten we nu 
maar eens beginnen met het krijgen van rechten, 
in plaats van alleen maar nieuwe plichten. 
Ook zijn wij bang dat het moeilijker wordt je 

Kortom, we moeten goed opletten wat er na de 
wetswijziging door de gemeenten gedaan gaat 
worden, we moeten oppassen dat het niet uit
draait op strengere controle. Laat dus je mening 
horen waar dat mogelijk is, zodat er geen 
beslissingen genomen worden die met jou en je 
werk te maken hebben zonder dat je er iets over te 
zeggen hebt gehad. 
Wij houden je op de hoogte. Inlichtingen over de 
nieuwe plannen in de plaats waar je werkt, kun je 
altijd vragen op het stadhuis bij de afdeling 
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anonimiteit te bewaren. Mensen kunnen zeggen: 
'Jij wilt toch als een gewone werkende vrouw 
beschouwd worden? Waarom zou je dan nog zo 
stiekum doen?' Maar zo simpelligt het natuurlijk 
niet. Prostitutie wordt door de meeste mensen nog 
steeds als een schande gezien en daar kan de wet 
helaas niet veel aan veranderen. Erger nog: juist 
door die wetswijziging zijn er gemeenten die van 
plan zijn om verplichte medische controles of 
verplichte registratie door de zedenpolitie in te 
voeren. Gelukkig is het nog nergens zo ver, want 
het zijn slechte plannen die de prostituées weer in 
de criminele hoek drukken. In plaats daarvan 
vinden wij dat ook prostituées, evenals andere 
mensen, met vragen en problemen terecht moeten 
kunnen bij organisaties en instanties zoals de 
gezondheidszorg, het maatschappelijk werk, de 
zedenpolitie en de sociale dienst; zonder betut
telende praatjes van instanties, maar met kennis 
van zaken over prostitutie als werk. 

Het belangrijkste is dat elke prostituée zelf 
kan beslissen of zij (of hij) een klant kiest of 
weigert. Zij moet zelf met haar klant kunnen 
afspreken wat zij doet. 
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Jij hebt ook inspraak! Als de gemeente je niet 
uitnodigt, ga er dan zelf op af. 


