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Betreft: Registr<ltie prostituees door politiediensten. 

Wij krijgen nogal wat vragen van onze ledoR dat er nag steeds 'politie-mensen' in de relax
bedrijven komen en de daar zelfstandig werkende prostituees willen registreren. 

Vaak wordt dan door de politie tegen de prostituees gezegd: 'We geven het niet door aan 
andere instantie's maar houden het bij voor eigen- (controle-)gebruik'. En, daarrnee zet men 

/'- de prostituee onder druk: 'Het is toch vreemd dat de gegevens niet ve~1rekt worden want 
dan zal er weI wat aan de hand zijn'. 

In de regio Amhem kondigde men ook al vast aan dat er aan die registratie binnenkort ook
 
'polaroidjes' aan zouden worden toegevoegd!
 

Wij vinden dat ieder zich te houden heeft aan de voorliggende wetten en instructie's maar
 
da! geldt natuul1ijk evenzeer voor de politiediensten.
 

Er mag in dit verband op gewezen worden dat er nog reccntelijk door de Registratiekamer
 
een uitspraak is gedaan inzake de legitimatie-w.etgeving dal zulk als bedoeld optreden een
 
wettelijke basis mist en het niet verstrekken van de bedoelde gegevens niet tot sanctie's mag
 
leiden. ".
 

Men mag niet registrcrcn op het feit dat men in de prostitutie werkzaam is - niet officieel 

niet voor eigen gebruik ( b.v. in het persoonlijke notitieboekje van de betreffende
 
ambtenaar) .
 
Wij verzoeken U om wanneer er van zulk een optreden sprake is Ute beraden of aan de Ie
 
:-.1ellen eisen is voldaan; bijvoorbeeld of er een 'aantoonbaar vermoeden van een strafbaar
 
feit' is en anders het optreden achterwege te laten.
 

~ 

Naar wij aannemen vertellen wij U niets nieuws maar is da1 niet tot aile betrokkenen 
doorgedrongen en verzoeken wij U daarom de met deze zaken belaste mensen alsnog juist 
te infonneren. 

Hoogachtend, 
.". 

Vereniging Exploitanlen Relaxbedrijven, 

A. v. Dorst, secrelaris. 

Deze brief is (mede·-)verzonden aan:
 
Het Ministerie van Justitie, Aan de Minister en de Directie Politie,
 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Aan de Minister en de Directie Palitie,
 
Aan de Korpsbeheerders van de Regiopolitie,
 
Aan de Korpschefs van de Regiopolitie,
 
Aan de leden van de V.E.R.
 


