
DoorNico W at is er ~ lDetHarley 

registratie? 
n IH-~t Wolters woordenboek 

Nededallds slaal registratic als volgl 

olllschreven: regi.strlllie v 1. Insalrij

villI:( t ft" SI(l(lISW(~gt? 'vall pttrticilliere
' 

gesrhri!t.en, tevens dienst/Juetr (u.tn 

belastillgheffirlg daarop. 

'Eureka!', zal de politie in Groningen bij het 
Ia8t5te gedaeht hebben. 'Wij regi 5treren ende 

De registratie wonH verricht in 

het kadervan: opsporingvan stra1bare 

feiten. evenals het verlenen van hulp 

en het creeeren van een veiliee werk

plek. Vooral met het oog op de IClatste 

twee is het belangrijk eerl functionele 

relatie met de vrouwen op te bouwen, 

70dat zij ook daadwerkelijk aangifte 

kunnen doen, b[jvoorbee}l?'f~~r~ 
van vrouwenhandel A~oor de werk

~ : ;"~.,,< ,~':& wijze von het GBO v,,"edat echter ten 
\ >" '.. , ,',c,/M," zeerste te betwijfeJ#l 

Belastingdienst vangt het geld. Oat is nog eens Rico Harley ~y 
lL'! 

samenwerken, zo dringen we het overheidstekort terug'. Zowel de V.E.R. als de Rode Oraag:}f bezig met aeties 

Vervolgens reglstreerden zij tweeender ligvrouwen en gaven hun tegen registrntie. Als de politie elubs en/d:f;amen binnenvatt. met 

gegevens door aan de Belastingdienst. het doel te registrerefl, dan is de RQ~frbraad van mening, dat 

dat (jjenttegebe.urenmetmeeaingvan de explortanten en 
~','::, ,.:.,',' ...,.... "'-.' , ,;~... ,"~..,-" 

In een aantal Nederlandse steden is de politie actiefbezig~evfouwen~-~"'""": 

met registratie. Volgens de Wet pol itieregistratie mag -onde;":" 
!"'~'

bepaalde voorwaarden- een registratie worden aangelegdlEen 
~t:J" 

belangrijke voorwaarde is, dat registratle moet diel}~fl ter 

urtvoering van de palltietaak. ,~J 
!jl
t~;l 

Dit mag ruim gezien worden: van hulpverlening t~J?en met 
f'0 

hetopsporen van strafbare feiten. Een tweede voorwaaif!e is, dat 

gegevens uit dit register -dat aangemeld moet~n bij de 
@, 

Registratiekamer- niet doorgespeeld mogen worden:~n derden, 
~J;:~ 

zoals personen en organisaties buiten de palitie. j;j' 
tlf' 

In de vorige Relax Magazines hebben wd{~nnis met de 

praktijk mogen maken. Binnenvallende politie"It'~~zonder pardon, 

iedereen op de 'bon' slingert. Oat d~,i~f-&f~~rdertijk is voor de 

werks~~'b~9"ry!Q,:t~0J}[;:Qfl!f~latl~ussen de polrtie en de 
vrol:lWetlrm6gefdLitd~iJK zijn. 

Wat is er mis met registratie? Beter kan toch niet. De politie 

weet bij calamiteiten gelijk wie wie is en kan vfOuwenhandel 

tegengaan... Om de eerste vraag te beantwoorden: vClnuitjuri· 

dlsehe hoek is met registratie niet veel mis, in die zin, dat er weinig 

<lan kan worden gedaan. Wei kan er veel gedaan WOI'den aan de 

manier waarop de politie registreert. 

Bij de ramen in Arnhem gebeurt dit rOcksichts/os en 

behoortijk grof door het GSO. Tegen een nieuwe vrouw wordt, met 

een Polaroid-camera en het zakboekje voor de persoonlijke 

gegevens in de aanslag, gezegd, dat ze geregistreerd moet zijn, 

anders mag ze niet in Arnhem werken. 

Dit houdt in, dat de politie zich legitimeert, de aard van het 

bezoek uiteenzet en de exploltant en vrouwen vraagt, of ze 

bezwaar tegen registratie hebben. Hebben ze dat, dan is duide

lijk, dat ze niet geregistreerd kunnen worden. De vrouwen 

rennen de clubs niet uit, exploitanten kunnen zo rustiger werken 

en niet op de laatste plaats bouwt de politJe een stabielere relatie 

up met mensen, die in deze branche werkzaam zijn. Oit leidt tot 
een beter inzicht In de branche, dan registratie. • 
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• Ph.um,llex T'lmpon~' 
• Pharmalcx Byc-B)·e <Id,lpper) cri-me. 

• Razor lO\,e*tcrSh.l\C creme. 
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