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Apeldoorn, 4 juli 1996. 

Betreft Onwettige registratie van prostituecs. 

Geacht V.E.R.-lid, 

Bijgaand ontvangt U een schrijven van de Registratie-kamer. Bij de Registratiekamer 
moeten bestanden met persoonsgegevens worden aangemeld en men controleert de 
I'ectltrnatigheid van zowel de door de ovemeid als het bedrijfsleven aangelegde bestanden. 

Het schrijven heeft betrekking op een klacht welke wij hebben ingedient naar aanleiding van 
registratie in Groningen. De Politie verstrekte de gegevens aan de belastingdienst en sociale 
dienst. 

Volgens ons is de politie op een verkeerde manier bezig, de V.E.R. is van menlng dat een 
registratie door de Politie van prostituees in het algemeen niet is toegestaan, laat staan het 
verstrckken van die gegevens aan andere diensten. 

,,-~	 
Uit deze eerste reactie van de Rcgistratie-kamer valt volgcns ons dUidelijk vast Ie stellen dat 
zij dezelfde mening is toegedaan. Met grate belangstelling wachten wij op het vervolg. 

Voor zovcr ons bekend is is nergens in Nederland door de Registratie-kamer toestemming 
gegeven tot het aanleggen van zulk een register. Mocht er bij U ook gercgistreerd worden 
dan horen wij dat graag. 

Overigens wordt door de Rode Draad een dezer dagen cen klacht tegen de Politie Amhem 
namens de daar geregistreerde prostituees ingedient. 

Met .eenN-rrend~lj ke 9 roet,/
He~ in Beekman, 

vo6~\./t 
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Registratiekamer 

Ve:nmiging Exploitanten Relaxbedrijven 
t.a.v. de hoer B.A. Klein Beekman 
Leienplein 14 

731 1 EE lI.PELDOORN" 

Rijs",ijk, 1 juli 1996 
On<k~nm<rk 96. K. 317 . 05/96. K. 337.05 

Ondenllup klacht over registratie van prosti tuees 

Geachte heer Klein Beekman, 

Bijgaand doe ik u een afschrift toekomen van mijn brief aan de 
Korpsbeheerder van het regionaal politiekorps Groningen, 
naar de irmoud waarvan ik moge verwijzen. 

U zult op de hoogte worden gehouden van nadere ontwikkelingen. 

Loaln uit die brief blijkt is het uitbrengen van het rapport van de 
Registratiekamer over het registreren van prostituees door de politie 
door onvoorziene omstandigheden vertraagd. De Registratiekamer hoopt u 
en de politie weI binnen afzienbare tijd een exemplaar van het betref
fende rapport toe te kunnen zenden. 

In de verwachting u voldoende te hebben geinformeerd, 

j;l1Q---
mr. U. van de Pol
 
plv. Voorzitter
 

Sir Winston Chur~hjlll"an 362 

llw&rief 23 mei 1996 Postbus 3011 

8 ijfagen 1 2280 CA Rijswijk 

Conlaclpa,oon mr. H. van der Wei Tel. 070·3190190 

Doo,kiunummtr 070-3190112 r"x 070·3940460 
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Registratiekamer 

De Korpsbeheerder van het regionaal 
politiekorps Groningen 
Postbus 2001 
9700 PB GRONINGEN 

(~ 

Rijswiik, 

OM.keMmerk 

On dertJ)erp 

1 juli 1996 
96.K~317.1/96.K.337.1 

klacht over registratie van prosti tuees 

Bij brief van 15 mei 1996 hebben 32 personen zich tot de Registratie
kamer gewend met een klacht over het door de regiopolitie Groningen 
registreren van prostituees en het vervolgens vcrstrekken van hun 
gegevens aan andere overheidsinstanties. 
Een zelfde klacht is op 23 mei 1996 door de Vereniging Exploitanten 
Relaxbedrijven bij de Registratiekamer ingediend. Deze vereniging 
ondersteunt voorts de door de 32 personen ingediende klacht. 

Beide klagers verzoeken de Registratiekamer om een onderzoek. 

Op grand van het bepaalde in artikel 27 van de Wet politieregisters 
(Wpolr) en artikel 46 van de Wet persoonsregistraties heeft de Regi
stratiekamer besloten om aan die verzoeken en klachten ge1100r te geven 
en een onderzoek in te stellen. 

Een afschrift van de genoemde brieven treft u ter kennisneming bij 
deze brief aan. De bij de brief van 15 mei 1996 behorende bijlagen 
waaruit de identiteit van de 32 klagers blijkt treft ubi] deze af
schriften niet aan. De betreffende klagers hcbben de Registratiekamer 
verzocht hun gegevens anders dan met hun toestenooing niet aan derden 
bekend te maken. De Registratiekamer respecteert die wens. 

Sir WinstoM Church,lIlaan J62 

U'J) brill Paslbu. 301! 

8 ;jl~g'M uso GA Rijswijk 

COltt"ctptrsoOM 1.1. 070-3190190 

Doorkj~l" '""m,' Fa>: 070·3940460 
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Blad 2 

Kart samengevat betreft de klacht en het verzoek het volgende. 

Door de politie Groningen zijn een aantal personen als prostituee 
in een politieregister geregistreerd. De geregistreerden hebben 
hierv~or niet uitdrukkelijk toesten~ing verleend. De politie heeft 
hen meegedeeld, dat het registreren van prostituees gebruikelijk 
is. Volgens klagers blijkt uit mededelingen van collega's dat de 
politie sinds januari 1996 bezig is met het opzetten van een tijde
lijk register waarin aIle prostituies die in Groningen werken wor
den geregistreerd. Voor die datum Yond registratie ook plaats, 
echter onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat aIleen de zedenpoli
tie de gegevens zou kunnen inzien en dat de gegevens primair in het 
belang van de prostituies zouden worden gebruikt. De geregistreerde 
gegevens worden vervolgens ook aan andere overheidsdiensten ver
strekt, onder meer de Belastingdienst en de Sociale dienst. Klagers 
tekenen bezwaar aan tegen die verstrekkingen. Door of namens kla
gers is hierover contact geweest met de politie Groningen en de 
Belastingdienst. De bedoelde verstrekkingen zijn door die instan
ties bevestigd. De politie Groningen heeft verklaard, dat zij toe
stemming van de Registratiekamer heeft verkregen om een tijdelijk 
register in te richten. Klagers betwisten de rechtmatigheid van de 
verkrijging van de gegevens, de rechtmatigheid van het vastle99cn 
van de gegevens in het tijdelijkc register en de rechtmatigheid van 
het verstrekken van de geregistreerde gegevens aan onder meer de 
Belastingdienst en de Sociale Dienst. Klagers verzoeken de Regi
stratiekamer hiernaar een onderzoek in te stellen. Indien de be
doelde onrechtmatigheid komt vast te staan, wensen klagers verwij
dering en vernietiging van hun gegevens en die van andere in het 
register geregistreerde vrouwen, alsmede een verbod op het gebruik 
van die gegevens door andere overheidsdiensten. 

Door de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven wordt in de brief van 
23 mei 1996 opgemerkt, dat de politie Groningen heeft meegedeeld dat 
zij met toestemming van de Registratiekamer een tijdelijk register 
heeft ingericht. De vereniging vraagt zich af of dat juist is en of 
het doel van dat register is het informeren van de belastingdienst. De 
Registratiekamer merkt in dat verband voorshand op, dat bij de Regi
stratiekamer door de politie Groningen geen tijdelijk register met'een 
dergelijk doel is aangemeld. Van het "met toestelMling van de Registra
tiekamer" aanleggen van een tijdelijk register kan overigens geen 
sprake zijn. Een tijdelijk register dient overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 8 van het Besluit politicregisters bij de Registratiekamer 
te worden aangemeld. Het voldoen aan deze verplichting impliceert geen 
toestemming van de Registratiekamer voor de aanleg, doel en inhoud van 
het register. 
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Blad 3 

8ij brief van 17 oktober 1995 is weI namens u door de politie Gronin
gen een verzoek om de hoorprocedure ingevolge de artikelen 5, derde 
lid, en 21, dex:de lid, Wpolr ingediend voor ~het concept-reglement 
"Aphrodite". Bij brief van 28 november 1995, kerunerk 95.H.47.01, heeft 
de Registratiekamer hierop de politie Groningen bericht, dat zij zich 
aan de hand van de doelomschrijving en de verdere iruloud van het con
cept-reglement onvoldoende een beeld ken vormen van de concrete doel
stelling en noodzaak tot het aanleggen van het register. 

Artikel 2, eerste lid, onder b, van dat concept-reglement heeft name
lijk tot doel de informatievoorziening in het Kader van de uitvoering 

I 
van artikel 2 van de Politiewet 1993 binnen het korps mogelijk te 
maken voor zover het betreft: het registreren van prostituees. Met 
betrekking tot deze subdoelstelling merkte de Registratiekamer des
tijds op voorhand op dat het "registreren van prostituees" op zich 
geen bepaald doel vormt in de zin van artikel 4, eerste lid, Wpolr. 
Ten aanzien van de overige subdeelstellingen, als g~loemd in artikel 
2, eerste lid, onder a, c, en d, van het concept-reglement vroeg de 
Registratiekamer zich af in hoeverre deze subdoelstellingen noodzake
lijk zijn veor de goede uitvoering van de politietaak. De Registratie
Kamer wees tens lotte op het door haar ingestelde onderzoek naar de 
rechtmatigheid van zogenaamde prostitutieregisters. De bevindingen V~l 

dit onderzoek zouden naar verwachting in december van dat jaar uitko
men, doch dit is door onveerziene omstandigheden vertraagd. In het 
licht van bovenstaande opmerkingen over de doelstelling van het con
cept-reglement register "Aphrodite" heeft de Registratiekamer de be
handeling van het concept-reglement in afwachting van het openbaar 
rapport aangehouden. Wellicht ten overvloede zij opgemerkt, dat hier
mee niet eventueel onrechtmatige handelen van de politie wordt gelegi
timeerd of door de Registratiekamer wordt gedoogd. 

r~ 

In verband met het bovenstaande verzoek ik u de volgende vragen te 
beantwoorden. 

1. a. Op grand van welk concreet aspect van de in artikel 2 van de 
Politiewet 1993 bedoelde politietaak worden door de politie 
Groningen de in de klacht bedoelde prostituees 
geregistreerd? 

b. Worden in beginsel aIle in Groningen werkzame prostituees 
geregistreerd?, en zo nee beperkt het registreren zich dan 
tot bepaalde doelgroepen onder de prostitu~es en wat is da 
reden van dit onderscheid? 
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c. Op welke w1Jze en met welke bewoordingen worden de betref
fende gegevens verkregen en waaruit bestaat volgens u de 
rechtmatigheid van de verkrijging van die~gegevens? 

d._ In welk(e) (tijdelijke) politieregister(s) worden in het on
derhavige geval prostituees geregistreerd en wat is/zijn 
het/de conrete doel(en) van het/de betreffende register(s)? 

e. Ingeval het in de onderhavige klacht uitsluitend oro het re
gister "Aphrodite" gaat, wat is dan nC:lar uw mening de status 
van het register (tijdelijk of perm~lent) en heeft u aanvul
lende opmerkingen op het door de Registratiekamer in het 
kader van de hoorpocedure aangehouden concept-reglement? 

, .1' 

2. Welke concrete maatregelen hebt u naar aanleiding van de 
brief van de Registratiekamer, kenmerk 95.H.17.01 aangaande 
het registreren van prostituees getroffen? 

3. Aan welke personen of organisaties zijn welke gegevens over 
welke prostituees uit het/de betreffende politieregister(s) 
verstrekt en ingevolge welk wettelijk voorschrift is dit ge
schied? 

4. a. 

b. 

Vloeit het optreden van de politie (oak de verkrijging en 
verstrekking van de gegevens) in het onderhavige geval voort 
uit concreet geformaliseerd beleid? 

Is dit beleid in het driehoeksoverleg onderwerp van bespre
king geweest? 

), 

c. Indien a en b bevestigend worden beantwoord, gaarne een af
schrift van dit vastgelegde en geformaliseerde beleid en de 
eventueel hieruit voortvloeiende districts- of projectplan
nen; 

d. Indien gegevens uit het/de register(s) aan de Belasting
dienst en de Sociale Dienst, almede aan andere instellingen 
zijn verstrekt, zijn hierover op directienivo afspraken met 
de betreffende instellingen gemaakt en welk(e) register(s) 
betreft het? 

..;.. 

,
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e.	 Indien d bevestigend wordt beantwoord, gaarne een afschrift 
van de betreffende afspraken meezenden . 

.; 

;. 

Uit ilwiddels van de politie Groningen, de Mr. A. de Graaf stichting, 
en de vereniging Exploitanten Relaxbedrijven ontvangen gespreksversla
gen en met diversen partijen gevoerde telefoongesprekken is het de 
Registratiekamer bekend dat over de hierboven omschreven klachten 
reeds overleg gaande is. In dat verband verneemt de Registratiekamer 
gaarne of en zo ja, welke afspraken tussen partijen zijn gemaakt. 

De Registratiekamer ziet uw reactie op de bovenstaande vragen, de 
relevante stukken, a15m~de wat u verder in dit yerband van belang acht 
gaarne binnen vier weken tegemoet. 

Een copie van deze brier is gezonden aan de Hoofdofficier van Justitie 
te	 Groningen, de korpschef van de politie Groningen, de Mr. A. de 
Graaf stichting (ten behoeve van de 32 klagers) en de Vereniging Ex
ploitanten Relaxbedrijven. 

mr. U. van de Pol 
ply. voorzittcr 

/ 


