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Ondeme as .. de commerciele~rotischeontmoetingsbranche (ramen, clubs, 
prive-blli__.&ul che-shows, seksshops met dames. escorts, etc.), dienen bij de 
Nedet'lm••• sa.t een claim in van 6 miljard gUlden. 

Waarom5 • d? 

De oUfI1IM dea branche in op 4 miljard 
ol'l1Bl Ooorde veranderde wetgeving 
(~J ..1 abober 2000). en voora! door def • 

zHrI' 7' Jge. stordige, discrimlnerende, 
i.dw-' III nrriseerde, autonomlsche, 
llibJG wan is bewijsbaar, minimaal 75% 
Vall 1Iij de ondememers in daze branche 

or de gebruiKelijke boete 
181 ttJOllrt opge4egd (zie fiscale boeles). 
£)gs"de~eijeen boele "diefslal" van 3 

ete is 6 miljard. 

wezen vemeugd zijn, dal de 
en redebjk op I,d ingediend. 

,e ovemeid de schade beper1<:erl tol 
eert llalmillard per maand. NaalTTlale de overheid de 

ller traineert (de bureaucratie traineert 
e claim steeds grolerworden ... 

e claim een half miljard per maand v.a. 
etaling van de claim; dus de overheld 

gend geadvi!>eerd om snel te reageren. Dat 
zaI~ de geschiedenis van de overheid een 
oomogeilke opdracht zijn, wanl de overheid is wei 
,gewend spoedopdrachlen uit te delen in aile sectoren 

e bureaucratie en ambtenarij, maar zeit is de 
eD gruwelijk traag. 

at de branche weet hoe traag de overheid is, 
~.eeft zij slechts een omzet van een jaar geclaimd. De 
overtleid zou misschien een beelje schrikken van de 
daim. uitgaand van de gebruikelijke proceduretijd 
legen de overheid (vooral geldzaken), nl20/50 jr. De 
claim zou dus eigenlijk op veel realistischer 
stalistieken gebaseerd :z.ijn, 120 miijard, moeten 
bedragen. De oplettende Iezer begrijpt, dat de 
branche het dan ook een zeer milde claim vindt, die 
de overheid bovendien de mogefijkheld biedl om de 
schade te beperken ... 

Arrogantie van Macht 

De branche realiseert zich overigens terdege aile
 
moeilijkheden, aile tegenwerkingen, aile ambtelijke-,
 
bureaucratische-, justitiele-, fiscale-, etc.- machten,
 
die in de strijd geworpen zullen worden door de
 
overheid.
 
Immers overheden zijn gewend !lull macht te
 
gebnJikcn en te misbruiken.
 

i 

Overal ter wereld ook in Neder1and. Overheden z~n 

nooit geneigd tot zelfkritiek of schuk:l bekennen ... 

De ovel"heid, al zullen zMrweinigen binnen het 
overheidsapparaal d~ beseffen, mag ook heus wei 
bezorgd zijn. Gedurende de procedure zullen Ook 
andere branches wakker, worden en zich realiseren, 
dat ze ook ten onrechte, gekneveld (knevelarij) en 
beknot en "bestolen" worden door een overheid, die 
onbekwaanl, ongel'nteresseerd, zefts kritiekloos, 
SlOrdig. verb~nd door de arroganlie van de mach!, 
haar slechte, niel aan de te werkelijkheid getoetsle 
wetten, met diezetfde arrogantie tracht door Ie 
drukken met aile "onrodelijke mach1smiddelen", die zij 
heeft... 

Het is niel voor niets, dal aile grele denkers altijd, <:IlIc 
eeuwen door, gewaarschuwd hebben veor de 
arrogantie vall de macht, veoral bij de bureaucraten 
en amblenaren van de overheden ... 

Ilet is nlet voor niets, dat de geschiedenis, sinds de 
geschiedschrijving bewijst, dat de vemietiging van 
iedere beschaving, begonnen is bij de "decadentic", 
van het overheidsapparaat. in al haar facetten ... Dc 
verwijdering tussen de burgeren de overheid. Tussen 
de overheid en de werkelijkheid, het alledaagse 
leven ... 

De geschiedenis, bewijst ook steeds weer, dal de 
overhe<:len (net als dictators), altijd te laal wakker 
worden, en <Jut de revolutie, dan als een onverwachte 
sloomwals over de "ingeslapen" decadenlie van de 
macht heen waist, en lerechL 

Het is niet voor niets, dat de grate denkers van deze 
tijd, zich realiseren, dal de volgende ''revolutie'', wei 
eens een wereldrevolutie zou kunnen zijn tegen de 
amblenaarl bureaucraaVoverheidsapparaat in het 
algemeen. 
Want de wereldburger wordt'op de hele wereld 
gelijktijdig geconfi'onleerd (t.v., wereldpers, intemet 
en aile andere mas58media) met de willekeur van de 
ongel'nteresseerde, vertegenwoordigers van de 
bureaucratie van de staat! despootl dictaluur. .. 
En de revolutie is altijd gericht gewee5t tegen de 
wiliekeur van de macht in combinalie met 
voedseVarbeid Ie kort. Daaroij komt nog tltlns de 
honger i1 de derde wereid , die geconfronteerd wortH 
met de tijke wereld ... 



Mondlg 

Deze claim tegen de oveltleid. vnn de erotische 
branche, zou geschiedkundig wei eens uit kunnen 
pakken. als een van de talloze voortekenen van de 
wereldrevolutie. hnmers de burgerwordl mondig en 
gebruikt de democratiseh£! kanalen am 7jjn reeh! Ie 
halen. (dieselaccijns, spoorwegen, 
tabaksslaehtoffers. Molukkers, oorlogsslachtoffers. 
Vietnam-veteranen. Golfoorlogsslachloffers etc.) 

Overal zien de wereldburgers - wereldwijd - in de rijke 
en arme landen, dal de overtleden zich ontrekken 
aan hun verpfichlingen. Dat de overheden uitsluilend 
hun rechlen prediken en vele plichten verwaarfozen. 
En dan zijn dc-l overtleden (oak de Nederlandse 
overheid) vorbaal>d. over de nomwervaging en 
hebben 7.e daar urenlange discuSSie5 over. 

Ze hoeven uitsluitend te C1enken, <:Ian hoofdregel een 
in de opvoeding. "Normen !noetje voortleven ..." en 
als je dal niet doel. kun je ze oak niet overbrengen ... 
(b.v. wachten met je uitkeringen. tot aile slachloffern 
van 00009, <:Isbest en radioactiviteit elc. zijn 
uitgestolven; en zeuren over 2 centen van Shell 
lerwljl hel gaal over kwartjes bij de Beeijns) 

Een overheid die constanl de burger rechteloos 
maakl met "ondoorzichtige bureaucratische regels en 
zeit haar centen uit burgers persl, mel nauwerijks 
enige aandacht \IOar minderheidsgroeperingen en 
IndiviC1uen. vcrplichl de burgers in opstand te komen 
met aile gevaren van diEm ... 

Eigen schuld, dikke bult 
heet dat bij kind en volk 

Een overheid die "fonneel-juridische recht" Iaat 
prevaleren boven "inhoudelijk rechf·... Zo kan de 
overhcid altijd "gelijk" krijgen "het recht" verkrachten, 
ten eigen bate. 

Punten. 

Korte gecomprimeerde opsomming van de 
belangrijkste punten. waarom aen clam van 6 miijard. 
namens de "prostituliebranche", jegens de overheid 
gerechtvaardigd is, uiteraard slechls enkele 
voorbeelden: 

1. "ILLEGA LEN" 

De mensen, vooml de 60% aHochtonen, die de 
laatste 30 jaar. via hard en eertijk werken, de 
branche. en dU$ de clH;ntenkring hebben opgcbouwd, 
worden van de ene op de andere dag "iUegaal 
verklaard" 
Normaliter, wordt in iedere brclnche, een 
gedoogbeleid van 30 jr. omgezet in een legalisatie 
(een legaal recht, waarom dan niet in de prostitutie?) 
Je Iegaliseeli de branche na een gedoog periode. 

maar jc iHegaliseert de werkz.ame ~,...... 
legen aile gebruiketijke criteria in a 
branches in. 

De oplflttende lezer zal in de verdere . 
Ilegatie~. discriminerende, uitzon demgs:';slil: 
sleE!ds weel tegen komen... In Iran, d 
iets d irecter. er werden 50 pro stituees on;.~ 

Nederland doel men indirecl hetzelfde.~.3I"'T-'
nergens ter wereld gepmtesteerd tegen d 
onthoofding. ook nieUn Nederland; hadd 
50 prip-slers onthootd, wat dan? Is een p~ 

minder dan t."en priester'? Zeker niel voor de 
"oeryeest". (Verzamelnaam voor aile 
"god en/p rofeten" ter wereld). 

2 "INOELING BIJ DE HoReCa" 

Indeling bij bestaande HORECA.. Ook als eT 
alcohol ofhelemaal niets geschonken wordt A 
de arnbtenaar zoekt een bestaand hokje. en hup 
de nieuwe branche wordt er in gestopt Lekker 
mllkkerijk toch eft je hoeft ook geen nieuwe reg 
te maken. want die prostitulie mag "so wie so", blij 
zgn met de "lega~satie". dus moet zij zich maar 
aanpassen aan b.v. de horeca-regeltjes en verder 
geen gezeur. .. 

Hebben de dames- en heren-arnbtenaren. zich 
eigen~jk wer Mn seconde afgevraagd. hoe ver b.v. de 
horeca en prostilulie van elkaar af$3an? Het oudste. 
verg uisde beroep ler wereld. Te vuu r en te zwaard 
vervolgd in de meeste "beschavingen". Zelden of 
noon geaccepteerd als zijnde het olJdste. meest 
primaire beroep ter werekl, naast eten, drinken. 
slapen en godsdien~l Je gooi! gOdsdienst-, 
ambtenaren en 8laapbenodigdheden-verkopers toch 
ook niet in €len hokje. omdat je dan gemakkelijk 
dezelfde regefljes kunl toepassen VOOI' aile 
gerneentelijke en rijksinstanties? 

Heeft het oudste bl1roep geen recht op enn "!'ligen 
hokje"? Noon wanl tie amblenaar en de wetgover, 
":Clekt altijd de makkelijkste weg en het mag vooral 
geen denk-inspanning Kosten en 2cker geeo doen
Inspanning .. 

We hoeven de lezer 110pelijk niet uitvoeng lIit te 
leggen op hoeveel punten de doelen en de werkw~ze 

van de horeca en de prostitutie uit elkaar figgen. 
Gezien de agressieve. kwaadaardige, gewelddadige, 
velsctlrikkelijke. hypoeriete, iITe<He. wijze waarop de 
prostitlJtie, lot nu toe, door aile overheden ter wereld 
werd benaderd. had je de prostilutie hoogslen8 bij de 
"club derwijze mensen kunnen indelen .." Maar deLe 
club is In de wereldgeschiedenis uiterst klein 
gebleken ... 

Aileen bij de grondleggers van de "wercld
godsdien&en" en wereldfilosofien vind je misschJen 
enkelen, die begrip op konden brengen voor het 
sChijnseVberoep en dea-elver 



~rtegeJ1WO(J sa 72 .._ ......~g 

was het 'leitt;Al? • u. -ser.der 2 

kleinst bee" I"S 7 1mII:l..rar de 
slad. Dus ~ 2.._ as'. '"1eef 
opdepa.. •• 2 

. ' 7· lIify~onnadenkend.
iz"-rq 100 van die 

ap vete ambtenaren 
0111 zuk een met 

'9 oenaderde 
bestaand hokje te 

.Ja1llSd:..., alS Staat de grootste 
oak opje 

'J, maatregelen, sancties van de 

tr .. r*e. nu -gelegaliseerd" over zlch 
,heenen........na 2 maanden, datde 

• _ de Iegaisatje en indefing van de 
'CA~....~g heeft gehouden met de 

~*ooertled en nergens met de wensen, 
,je ailld.de wekWjze en de essentie van "de 

~de"'egZS3be' op daze manier uitgevoerd. is 
snelle doad of een vtucllt in de 

s plaats ge~ndcn heeft... Ais 
<M!deI:I ~eo de Nederlanders elen en drinken 

dan echt dat do Nedorlanders dan 
en drinken ... ? 

SLl.JfniIGSTUOEN" 

s&J01gstjden: Deze worden uiteraaro klakkeloos 
aa1gepast bij de hareca. Horeca-sluitingstijden zijn 
~seerd op overfevering en problemen I.a.v de 
I'V"VIMlg. Proslitutie bij de bonafide ondememers 

nooit problemen gegeven bij de omgeving, 
a1 de prostitutle al1 OOOjr of meer or h<.wr tenen 

Ioopt, vanwe>ge haar rechteloosheid, en dus bij de 
gefilgsle overlas1 gesloten werd. 

De prostitutie heeft haar eigen accenlen t.a.v. de 
et en die lopen lang niet altijd parallel met de 

. Onderling in de prostitutie Iopen de accenten 
erg verschillend. PrNe-huiS, club, massagehuis, 

ag-d.Jb. avond-<:lub, nacht-<:Iub in de prostitutie en 
escon. Iadere ondememer heefl zich gespecialiseerd 
in bepaalde openingstijden afgestemd op de 
omgevi'lg. en de eigen persoonlijkheid. na jarenlange 
ervarIlg. 
Daar hebben de ambtenaren niets mee te maken; 
aanpassen bij de plaatselijke horeca en geen gezeur. 
Ook verschillen 
de ambtenaren in dezeffde gemeente vaok van 
inzichten en aanpak.. B.v. de arnbtElnaren van de 
buitendienst ze>ggen: 
.. Er uit die bar na 30jr.... je krijgt loch /looil 
loestemming van de "bestemmings-plannen
afdeling". En bij de "bestemmings-plannen-afdeling" 

_ _ 
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leg'. 

~

zeggen ze: "Natuur1ijk mag die bar blijven, u heeft 
toch 30jr. nooil problemen vemol7.aakt..... De 
ambtenaren, hebben ook geen f1auw benul, V"eln de 
verschiUenne soarten , waarop de prostitutie, 
aangebodeo worden en geven dal ook toe... 

Met deze wiHekeurige, aanpassing <Jan de horeca, 
worden in de 520 gemeenten door ongeveer 3000 
amhtenaren, nog eens 10 a 90 % van de omzetten 
afgepakl, te~ onrechte. omdat ze geen overtast 
bezorgd hebben de laatste 30 jaar en omnal ze niet 
in de horeca thui5 horen ... 

4DRAAGVLAK 

Draagv1ak voorde lEGALISATIE in kamerwas 51%, 
dus 49% tegen. Dus bij de 'arnbtenaren' in de Kamer, 
die theoretisch gezien de grootste objectiviteit moeten 
betrachlen, is 0149% tegen de legalisatie en dus 
derzelw praktische uilvoering ... 

Hoe zou ult percentage bij de Iagora regioncn liggen? 
Waarl'lChijnlijk IlJssen de 49 en ue 80%. Hetgeen I.>ij 
de uitvoeriny in de gemeenten duidefijk rnerkbaar is, 
hij vale ambtenoren. die met duideSjk merkbare 
tegenzin, gnu ivan de. vriendelijke, Ielterziftende, 
houding de ondememers tegemoel treden, om ze 
20genaamd te "helperl" 

5 AUTONOMIE 

De autonomie ligt bij de gemeenten, inzake de 
uitvoering van het gewijzigde wutsartikel. OilS om de 
..tegenstemmers" in de Kamer en in den Iande. het 
optimale tegenwerken van de "'egallsatie" moge~jk Ie 
maken, gaje ook nag even de 520 yemeenten 
autonomie geve" bij de uilvoering. Dal wil dus 
ze>ggen, dat de on geveer 5000/10.000 ambtenaran 
die bij de uitvoering en ''verfijning/nuancering'' van hel 
betreffende wetsartikel inge~hakekl worden, bijna 
"absolute" macht wordl10egekend. 

Je hoefl maar enkele van die 1DO? - er mogen 520 
yeschreven worden .. "erotische, anti-prostitutie
bijbels", door te blaneren, om te zlen dat de 
regelgeving Iller zo var doorslaat, dat zelfs de 
bonafide ondememarwel moet sneuvelen. indien 
hij/zij zich hieraan willkan houden. 

Een betreffende burgemeester, hierover 
aangesproken, zei dat de onleefbare regels er aileen 
maar zijn om de "slechtelkwade ondernemers" aan te 
pakken. Er is bovenstaand bewezen, dat 49 a 80%, 
van de met uitvoerende macht belaste ambtenaren, 
de ondememers in de crotische branche per definitie 
<1ls "slecht" wil zien ... ''verfijndef genuanceerde anti
erotische-bijbels· be::;laan ;n de diverse gemeente tot 
nu tOe 30 a 150 pagina's, de ambtenan] op 
regelnevenj inschatlend, zullen die "bijbels" aileen 
maar dikker worden... 



6 "KNEVELARIJ.... 
Bijna onbeperkte, mogclijkheden 101 knevelan], die 
door verfijnde 10espitsing, steeds moeilijker e 
bewijzen is... 

7 "AMBTELIJKE WILLEKEUR" 

Overlevering aan de aml>telijke willekeur... , is deze 
bewust of onbewwrt? 

8 "ONLEEFBARE REGELGEVING" 

Onleefbare regelgeving dwingt bonafide en malafide 
ondememers ondergronds en in de illegafiteit 
(hetgeen reeds geheurt), p.n dal IS juist hel 
tegengestelde van de bt:oogde verandering van de 
wetgeving ... 

9 HET GOKKEN EN DE DRUGSHANDEL 

De Gok en drugs-handelzijn a( overgenomen door 
de staal wmen ze ook de prostitutie ovememen? 
Dan hebben ze elndeliJk aile drie de pootjes, waarop 
de "de maffia", al eeuwen lang liep ... 

10 HET ONTMOEDIGINSBELEID 

Ook al is hel een 'ontmoodigingsbeleid'; je moet het 
altijd een "leuke naam" geven. Nu kennelijk 
"Legalisatie". 
Allfl gemeenten in Nedel1and hebben kennelijk 'de 
opdracht', 7.0 ook de fiscus, om ten aclOzien van de 
prostitulie een "ontmoedigingsbeleid", te voeren 

Zogenaamd om de kwade elementen CI uit te halen. 
AI5 het ontrnoedig iets te sterk wurdt doorgevoerd, en 
de goeden sneuvelen oak, is er nog geen man over 
boord, want dan kun je eventueci als overhp-id, is dat 
nief hetguflOime plan?, de hele branche ovememen. 

Overheid cn gcmeente. t:ijn ondertussen al driftig 
panden en straton aan het kopen, bestemd VOM de 
prostitutie, of gekochl van milliete, 
proslitulieondememers. Rara waarom zou dat loch 
gebeuren. 

11 "EIGENBELANG" 

Er is Mn stad in Ned efland, waar in
 
ramen met prostitutie-aanbod :litten,
 
die via een slimme route iets vragen
 
wat je nooit kunt krijgen, maar de rech
 
tijd, je moet dus 10 a 14 maanden w
 
negatieve geschikking, en je mag rustig do:oenmmr
 

Wei te verstaan, a!leen in de panden van._ 
het 31 gerad£ln ... van die gemeente zeit, en 
medewerking van aile ambtenaren. maar il 
andere steden. hebben de ambtenaren n 
nergens van gehoord en is die route helemaa1~ 

vrijhrief voor iIIeg alen om Ie werken ... 

12 "COMPLOT?" 

Zoals reeds gesuggereerd, en voorvefen bew 
De overheic1 is onder het morn van de legalisati 
ondememers, bewust aan het uitroeien, om de 
failliete branche voor een habbekrats van de pa,m ... 
te ontdoen. 

AI5 de panden voor 80 a 90% van de 
overhoid,gerneente e,a, begunstigden :djn Oe moet 
voor de show ook een paar ondememers laten 
leven), dan worden "DE ILLEGALE"W. plotseling w 
legaal verklaard am de panden van de 
overheid/gemeente/e.e.d. begunstigde te hevolken... 

Zo komen we via deze bovenstaande civiele 
procedure tegen de Staat, vanzelftcrecht bij de 
stratrecht-procedure tagcn de StaaL 
Daarvoor zoeken we bij voorkeur oen Integere 
officier van justitia, die het reeht belangrijker 
vlndt, dan Tijn camere, of die geschiedenls wil 
schrijven, die h et 0 nreeht in Nederia n d toch a Ide 
neus uitkomt, die van plan is om ecn carriere als 
advoclJat te beginnen. Ole vresefijIC kwgad won1~ 

als hij zlch bcwust wordt, wat de overheld voor 
rotgeintjes aan het ultvogelen is. 
Ze bestaan heus wei, deze officleren aileen ze z1jn 
naref en moelfljk te overtuigen, dat de Staat w 
slecht kan zljn, zo crimlneel kan zijn. 

Reageren?
 
U kunt reageren via he! secrelanaal van de V.E.R.
 

wij zullen Uw reactie of plaalsen en/of doorzenden aan de opsleller van dit stuk.
 
Anonieme reacties zutlen WI] niet behandelen of doorzerl(Jen.
 


