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Onderwerp: Reglstratie van prostjtuees door de polltie 

Reeds in 1988 is door de Werkgroep Vrouwenhandel, ingesteld door de 
vergadering van Procureurs Generaal, de bruikbaarheld besproken van 
een registratiepllcht voor prostituees met het oog op de bestrijding van 
vrouwenhandel. (Rapport van de werkgroep vrouwenhandel, 15 novem
ber 1988. Zie bijlage) 
Conclusies van de Werkgroep waren dat: 
- reglstratle van de risicogroep van buitenlandse vrouwen aileen dan 
effectlef is wanneer deze groep stelselmatig wordt gereglstreerd op een 
centraal punt, wanneer dit oak geschiedt in de ons omrlngende landen 
en wanneer deze centraal opgeslagen gegevens onderling worden 
uitgewlsseld 
- er geen wettelijke grondslag is om medewerking aan deze registratie af 
te dwingen, hetgeen met zich mee kan brengen dat juist de meest 
kwetsbare groep categorieen als de hier te lande verblljvende iIIegale 
vrouwen zich aan registratie zullen onttrekken 
- registratle door de vreemdelingendiensten van buitenlandse prostituees 
op grand van de Vreemdelingenwet niet mag worden gebrulkt voer 
andere dan in de Vreemdelingenwet omschreven doeleinden en boven
dien verre van volledig is. 
- op grand van het voorafgaande gecencludeerd moet worden dat deze 
vormen van registratie niet aangewezen zijn a1s middel voor de bestrij
ding van vrouwenhandel. 

Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheden van registratie van 
sekslnrichtingen en seksexploitanten in het kader van het vergunningen

\lICll1ING lEGtN stelsel en de wenselljkheid van het opleggen van een zekere verant
,RQUWf NHAlIOEl woordingsplicht aan exploitanten. Gesteld wordt dat registratie van 
I.Jndelijk 1l,e1dpun{ inrichtingen en exploitanten, aangevuld met de aan exploitanten op te 
1~""~lie leggen verboden en verplichtingen, een bijdrage kan leveren aan de 
oe" .• bestrijding van vrouwenhandel en de hulpverlening aan slachtoffers van 
~ul~ en advie\ 

vrouwenhandel. 

\IY Besloten wordt met de cone/usia dat "voor een goade uitoefening van de 
fOUlld,tion agllnlt politietaak Inzake vrouwenhandel een registratieplicht voor prostituees 
I" II,tk,ng "I Wonlcn niet noodzakelijk is nu door de hierboven geschetste maatregelen
m(ormation 

controle op bordelen en de daarin werkzame prostituees aanzlenlijk 
c~mpJI&m 

vergemakkelljkt zal worden."IUppOrl Irrvlcrl 

Vervolgens wordt gesteld da! gegeven deze conclusie de Werkgroep 
ervan heeft afgezien de aan aen registratiepJicht voor prostituees ver

\IV banden prlvacy-aspecten in haar Qverwegingen ta betrekken. 
l"ww(i6" (onI') 

.1 1, Mi(~ d~ Hlljem 
De Stichting Tegen Vrouwenhandel onderschrijft de conclusles van de,"lormaci6n 

(ampana\ Werkgroep Vrouwenhandel. Aan een algemene reglstratieplicht voor 
mvic io\ de ayu da 
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prostituees kleven een graat aantal bezwaren. Naast aspecten van 
privacy bescherming en het risico van oneigenlijk gebruik van geregis
treerde gegevens bestaat er een grate weerstand tegen een algemene 
registratieplicht blj de prastituees zelf, onder andere op grand van het te 
verwachten stigmatiserende effect. Deze bezwaren dienen ons Inziens 
serleus genomen te worden. Het is bovendien praktisch gazien de vraag 
of het verstandig is iets in te voeren wat bij prastltuees zeit op grate 
weerstanden stuit. Men zal zich aan reglstratie proberen te onttrekken, 
hetgeen het risico in zich bergt dat juist een groter i1legaal circuit zal 
ontstaan. Dlt werkt ten nadele van (de bereikbaarheld van) met name de 
buitenlandse vrouwen en draagt niet bij aan de bestrijding van vrouwen
handel. 

Meer effectieve maatregelen om vrouwenhandel te bestrijden zijn: 
- aanstelling van veldwerksters om de drempel naar hulpverlening en 
politie in geval van geweld en dwang te verlagen 
- het treffen van maatregelen om de aangiftebereidheid te verhagen 
(voorlichtlng, adequate opvang etc.) 

~"	 - centrale registratie van van vrouwenhandel verdachte personen en 
betere landelijke en internationale co6rdinatie in het kader van de 
opsporing en vervolging 

Stichting Tegen Vrouwenhandel 
Mw. Drs. M. Wijers 
Utrecht 5.7.93 

",.-...., 



"r\:"L.. 

Inleldlng p. 1
 

1. De tot nu toe gehanteerde detlnlt1e van vrouwenhandel p. 3
 

1.	 OmschrJjvlng p. 3
 
2.	 De wetsgeschiedenls p~ 3
 
3.	 JurlsprudentJe p. 4
 

II.	 Omvang en aard van vrouwenhandel p. 6
 

III.	 De invloed van de voorgestelde wetsw1jzlglngen met betrekklng
 
tot de artlkelen 260bls en 260ter Wetbaek van Stratrecht ap de
 
opsporlng en vervolglng van vrouwenhandel p. 6
 

IV.	 Te tntren maatregelen p. 8
 

1. Con troie en opsporlng p. 9
 
a. De Algemene Polltleverordenlng en/of de Arbelds


r',
I omstandighedenwet (Arbo-wet) p. 9
 

b.	 Coordlnatle van de cantrole p. 12
 
c.	 Opsporlng en de structurerlng van het pol1tleonder


zoek p. 13
 
d.	 Ul t wlsse l1ng van crimineIe InIlehUngen p. 13
 
e.	 Registratle p. 14
 

2. PreventJeve mB8tregeien p. 16
 
a.	 Voorl1chtlng p. 17
 
b.	 Deleld met betrekklng tot afgifte van vIsa p. 17
 
c.	 Beleid met betrekking tot afglfte van tewerkstel


lingsvergunnlngen p. 18
 
d.	 Maatregelen tagen sch1jnhuwelljken en sch1jnerken


ningen p. 18
 
e.	 Grensbcwaklng p. 19
 

I
 

I 3. Opvang van slachtoffers van vrouwenhandeJ p. 20
 

I
 V.	 Conc1usles en aanbevel1ngen p. 22


rl 
VI.	 RlchtllJnen p. 26
 

Samenstelllng werkgroep: p. 28
 

Noten: p. 29
 

.) 

.........
 
•[.; '.:0':',;" 



VROUWENHANDEL 

Inleldlng 

Op 27 augustus	 1987 Is door de vergadering van Procureurs-Generaal 
-besloten een werkgroep in te stellen, die werd belast met onderzoek 
naar de aard en omvang van het verschijnsel vrouwenhandel en naar de 
wenselljkheld te komen tot rlchtllJnen ter zake van de opsporlng en 
vervolglng daarvan, 

Aan de werkgroep "Vrouwenhandel" wordt deelgenomen door vertegen
f, woordlgers van het Openbaar Mlnlsterle en Politie, het Mlnlsterle van 
} 
I	 Justitle en het Mlnlsterle van SocIa Ie Zaken en Werkgelegenheld, Voor 

deze brede samenstelllng Is gekozen om een zo volledlg mogelljk beeld , te kunnen kr1jgen van de problematlek rond de vrouwenhandel en de 
bestrljding daarvan,, 

I 

i Tcnelnde een Inzicht tc krljgen In het aantal ten parkette Ingeschreven
i processen - verbaal ter zake van artlkel 250ter Wetbaek van Strafrecht 

z1j n blj he t Cen traal Bure au vo 0 r de StaUs tiek de des betre ((ende

~ gegevens opgevraagd, Daarnaast heert de Centrale Recherche In(or
mattedlenst (CRr) op verzoek van de werkgroep de voor vrouwenhandelI 

r	 relevante Informatle ult haar bestanden geanalyseerd, 
,I 
:
I	 

De werkgroep heert bovcndlen kennls genomen van twee onderzoeken 
naar vrouwenhandeP en de ervaringen van vertegenwQordlgers van de 
Stich ting tegen Vrollwenhandel, de Rotterdamse Vreemdellngendlenst, de 
Amsterdamse en Haage Zedenpoll tie en de Haagse ve Idwerks ter rnevrou w 

s	 CecHe Brand. 
.i 

i
t De workgroep Is ultgegaan van een prima. facie deflnltie van "vrouwen

handel", zoals deze thans in het alp,emeen worde aangehouden. Vervol. I gens heert de werkgroep een aantal overweglngen gcwljd aan de Invloed 
van de te verwachten afschaUI ng van het bordeelverbod door de 

J 
1 Invoerlng van artlkel 250bis Wetboek van Strafrecht (nleuw)3 op de 

opsporing en vervolglng van gava lIen van vrouwenhandel. Daarblj 15 
bezien ot deze wIjzlg1ngen aa n1eid In g ge ven de de flnl tie van" vrouwen
handel" aan te passen. 

Voorultlopend op haar advles heert de werkgroep in dlt verband aan de 
Minister van Justitie ter voorbere ld I ng ap de Ultgebrelde Commlsslever
gaderlng <UCV) van de Vaste Commlssie voor Emanclpatiebeleld van de 
Tweede Kamer op 1 (ebruari 1988 voorstellen gedaan tot w1jziglng van 
de artlkelen 250bls en 250ter Wetboek van Strafrecht (Handellngen II 
1987-1988. U.C,V. nr,32). 

In het hlernavolgende wordt ingegaan op: 

- De tot nu toe gehanteerde deflnitie van vrauwenhandel (hoofdstuk 0,
 
- De omvang en aard van -vrouwenhandel (hooCdstuk II),
 
- De Invloed van de voorgestelde wetswljzlglngen ten aanzlen van de
 

artlkelen 250bls en 250ter Wetbaek van Strafrecht op de opsporlng' 

) 
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en vervolglng van vrouwenhandel en de wensel1jkheld de deClnitle van 
vrouwenhandci als gevolg daarvan aan te passen (hoofdstUk un, 

- Te trefCen maatregelen (hoofctstuk IV). 

In de hoofdstukken V en VI worden re~pectievell.Jk de conclus1es en 
aanbeveHngen en de r0ncept-richtiUnen weergegeven. 

r--, 
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en vervolglng van vrouwenhandel en de wenselUkheld de deClnltle van 
vrouwenhandcl als gevolg daarvan aan te passen (hoofdstuk III). 

- Te trerren maatregelen (hoofdstuk IV). 

In de hoofdstukken V en VI worden respectlevelljk de conclusles en 
aanbevellngen en de c'0ncept-richtlUnen weergegeven. 
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j/ navolgende concept-aanbevel1ngen, geformuleerd tljdens voornoemd 
Interpol-symposium. luidende: 

"Having been informed that there Is an increase In the procuring
 
of human beings from developing countries, the Symposium
 
recommf!nds that Member coun tries should Improve the exchange of
 
informatIon on individuals who are known or suspected to be
 
involved in illegal activities relating to prostitution, includIng
 
identification material. The purpose of this request is to identify
 
those indIviduals who are known or suspected to be involved in
 
this activity in mul tipie target and source countries. Examples
 
Include request for information on Iterns such as:
 

a. procurement practice:,;; 
b. bogus marriages; 
c. repeated requests for political asylum; 
d. forged identity papers;" 

"This meeting has conflrmed the existence of organized internatio

nal networks In the trafficKing of human beIngs. Therefore It Is
 
recommended that Member countries should establlsh their own
 
database to improve their reporting of Illegal activities relating to
 
the exploitation of pros titution at all levels, Including reporting to
 
the General Secretariat for the purpose of establlshlng a special
 
databank."
 

e. Registratle 

Teneinde begripsverwarring te voorkomen wordt eerst een opsommlng 
gegeven van verschillende vormen van registratle, dIe In deze paragraaf 
worden besproken. Te onderscheidcn zUn, voor zover ten deze van 
belang: 

- Registratiepl1cht voor prosti tuees. 
- Reg1stratle van vreemdel1ngen. die prostituee ZUlI, door de vreem

de l1ngend Iens t. 
- Reglstratle van seksinrichtlngen en seksexploitanten. 

Allereerst wordt Ingegaan aD de bepaald nlet onomstreden registratle
pllch t vaor p rostl t uees. Is regis tra tie van pros t1 tuees noodzake lljk voo r 
de bestrljdlng van vrouwenhandel? Door de Zedcnpol1tie en Vreemdelln
gendlensten In de grate steden en ook door de veld werkster Cecile 
Brand 1s geattendeerd ap het fa It da teen groot deel van de ult het 
buitenland afkomstige prostltuees niet langer dan gemlddeld dr1e 
maanden op dezelfde plaats verblljft. Dlt kan te maken hebben met het 
felt dat een visum, c.Q. tewerkstelllngsvergunning slechts voar drle 
maanden geldlg is, maar het past ook in het beeld van een (tnter)natio
naal c1rculatlesysteem van vrouwen, die het slachtoffer zljn van 
vrou wenhandel. 

Wanneer stclselma tlg deze "risicogroep" wordt gereglstreerd op een 
centraal punt, wanneer dlt-ook geschiedt In de ons omrlngende land en 
en wanneer deze cen ttaal opgeslagen eegevens anderling worden 
ultgewisseld, dan zal een redelUk beeid worden verkregen omtren t de 

~. 



migratle van deze prostltuees en de adressen, waar zij zich bevinden. 
Met deze gegevens zal gerlcht [oez,lcht op deze adressen mogel1jk zljn, 
waatdoor de slachtoffers van vrouwenhandel sneller kunnen worden 
opgespaord en geholpen. Ook zal door zo'n reglstratle €len beter lnzlcht 
verkregen kunnen worden In de organisatles. welke 7,lch met deze 

~ 
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praktUken bezighouden. 

Juist vanwege de t'luctuatles onder deze groep prostltuees zal het be
stand rcgeimatig moetcn worden bijgehouden en vergeleken. Dit vergt 
de nodlge menskracht. Bovendlen zal rev,lstratle aIleen dan effectiet 
z1jn wanneer oak de ons omrlngende landen hiertoe bereid zljn. 

Daarblj zal moe ten worden bedacht dat er geen wettelljke grondslag Is 
am medewerklng aan deze reglstratie af te dwlngflo. olt kan met zlch 
meebrengen dat juist de meest kwetsbare categorleen als de hler te 
lande verblijvende illegale vrouwen 7.ich aan reglstratle zuBen onttrek
ken. 

De vraag rljst dan aok of een adequate bestrljdlng van vrouwenhandel 
nlet anderszlns kan worden berelkt. BIJvoorbeeld rnlddels registra tie van 
buitenlandse prostituees - waartoe de slachtorfers van vrouwen.handel 
in het algerneen behoren - op grond van de Vreemdel1ngenwet. Deze 
reglstratle mag echter nlet worden gebrulkt voor andere dan In de 
Vreemdellngenwet omschreven doeleinden en Is bovendien verre van 
volledlg. De vreemdelingen. die als prostituee werkzaam zijn. geven dit 
veelal nlet op en die prostituees van buitenlandse origine, dIe door een 
(schijn)huweltjk de Nederlandse natlonalitelt hebben gekregen, vallen 
erbuiten. 

Ult het voorafgaande moet worden geconcludeerd, dat deze vormen van 
registra tie nlet aangewezen 1.,ljn aIs mlddel voor de bestrljdlng van 
vrou wen hande 1. 

De werkgroep heeft zich vervolgens bezonnen op de vraag of er andere 
vormen van registra tie zljn. die weI bruikbaar zljn. ZO zal mlddels 
reglstratie in het kader van het vergunningenstelsel zlcht verkregen 
kunnen worden op de sekslnr1chtlngen en de sekscxploitanten. Op 
persoonsreglstraties. die door een overheidsinstantie worden b1jgehouden 
In de uitoefenlng van haar taak. zal in de toekomst de Wet Persoonsre
glstratles betrekklng he bben. Oak io het kader van een econornische 
vestlgingsregellng zai regis tra tie van sekslnrlchtlngen en van de 
~xploltantenplaatsvlnden. Indlen daarnaast In de vergunnlngsvoorwaar
den :lOU worden opgenomen dat de seksa xploltan t admlnis tra tie moet 
houden van de in zljn inrlchting werkende prostituees, kan worden 
gesteld dat een redelljk sl ul tend registra tIesysteem is berelkt. 

Van de zijde van de gezondheidsinstellingen is een dergelljke reglstratIe 
door seksexploltanten van prostituees echter sterk ontraden. Zlj w1jzen 
oJ) het gevaar dat de bi] prostitutie betrokkenen l11egaal zullen gaan 
opereren indien In de beglnfase van het vergunningensteisel al direct te 
strenge verplichtingen worden opgelegd. 

~en mlnder zware. maar ze\(er zo efflciente oplossing Is te vlnden in 
het opleggen van een zekere verantwoordingspIlcht aan de seksexplol

lj;, 
i 
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tanto Het verdient aanbevel1ng am, naar het voorbeeld van de desbetret
fende concept-bepallngen in de Algemene Politleverordenlng van de 
Gemeente Den Haag, in de APV op roe nemen dat een seksexploitant 
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verpllcht Is erop toe te zien dat in zljn bedrijf geen strafbare felten 
als bedoeld in (onder meer) artikel 250ter Wetboek van Strafrecht 
plaatsvlnden, CQ. handellngen plaatsvinden welke het gevolg zljn van 
genoemde feiten. Dit. impliceert dar van de exploitant wordt verwacht. 
dat hij die vragen stel t aan en over de bij hem werkende prostltuees, 
dIe nod ig zlj n om zieh ervan te verge wIssen da t 7.1j geens lac h toffe r 
van vrouwenhandel zljn. Voidoet de seksexploitant niet a"..-('·t:-qo 
verantwoordingspllcht, dan dlent hlj zijn vergunnlng kwijt te raken. 

Verder verdlent het aanbevelin~ de s~ksexploltant te verplichten erop 
toe te zien dat de in zljn seksinrichting werkende vreemdellngen zich 
houden aan de voor hen geldende meldlngsplicht b1j de betrefrende 
vreemdellngendlenst. Indlen vreemdellngen, die zich nlet hebben gemeld, 
werkend worden aangetroffen. zou de vergunning van de seksexploitant 
moeten kunnen worden inget.rokken. Voorts zij herlnnerd aan de 
verpilchtlngen van de seksexploitant/werkgever, hem opgelegd bij artlkel 
61 Vreemdellngenbesiuit junctq artikel 33a Voorschrift Vreemdellngen. 

In deze opvatting kan registratie van seksinrlchtingen en seksexploltan
ten, aangevuld met de aan de exploitanten op te leggen verboden en 
verpl1chtlngen een bijdrage leveren aan het bestrlJden van vrouwenhan
del en de hulpverlening aan de slachtoffers van vrouwenhandel. 

De conclusie lijkt dan ook gerech tvaardlgd dat voor een goede 
ultoefening van de polltietaak inzake vrouwenhandel cen registratie
pl1cht voor prostituees nlet noodzakelUk is nu door de hlerboven 
geschetste maatregelen controle op de borde len en de daarln werklame 
prostltuees aanmerkelUk vereemakkelijkt 7.al worden'. Gegeven deze 
conclusle heeft de werkgroep ervan afgezien de aan een reglstratle
pEcht voor prostltuees verbonden privacy-aspecten in haar overwegin
gen te betrekken. 

2. Preventieve maatregelen 

Om prevent1eve maatregelen te kunnen voorstellen moet eerst enig in
zieht worden verkregen In de werk wijze van de handelaren en de 
kanalen, via welke slachtoffers van vrouwenhandei In Nederland en In 
de prosti tutie belanden. Oak hier weer moet de werkgroep afgaan op 
hetgeen uit de biJ Justitle Ingekomen dossiers bekend Is, op de 
eerdergenoemde be vindl nge n vall Vre emde 11 nge ndlens t, Zede npo li tie, 
onderzoekers 'n veldwerkers en op het door de eRI verrlchte onder
zoek. 

Daaruit Is gebleken dat de vrOllwen, dIe slachtotfer zljn geworden van 
vrouwenhandel en de vrouwen, die zich in sltuaties, als omschreven in 
artikel250bls (nieuw) Wethoek van Strafrecht bevlnden voornamelljk af
komstlg . z1jn uit: Thail~nd, de fillppijnen, Kaap-Vcrdle, Ghana, 
Colombia, en de Dominicaanse Republiek. Daarnaast zljn gevallen 
bekend, waarin de slachtaffers afkomstip, waren ult Indonesie en uit 
Joegoslavle. De vrouwen worden in het land van herkomst geronseld 
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