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Wetswijziging
Binnenkort wardt artikel 250 bis gcwijzigd, het
bordeelverbod wordt afgeschafL Prostitutie worde
in de wet niet langer meer'onhIcbt' of 'onzedel.ijk'
genoemd eo kan daardoor als arbeid worden
erkend. Prostituticbedrijven kUDnen dan legale
bedrijven worden. remand dwingen of door mis
leiding in de prostitlltie brengcn bJijft uilcraard
wei strafbaar.
Doordat de bcdrijven nu legaal worden, krijgen
gemeenten meer rnogclijkheden zic.h Ie bemoeien
met de manier waarop bet bedrijf gevoerd wordt.
Sommige gemeenten zijn van plan ceo systccm
met vergunningen in te voeren: exploitantcn
moeten er dan voor zorgen dat hun bcdrijf aao
een aantal voorwaarden voldoet. De vraag is on
welke eiseo de gcmcenten gaan stellen aan een
prostitutic-bcdrijf. De Rode Draad wil dat er
gekekcn warde naar wat voor prostituecs bet heste
is, zodat hun werkomstandigbeden bcter worden.
Prostituees moeten eindelijk rechten krijgcn, net
zoals andere wcrkende me,usen.

..,

~

Wat verandert er?
Op elit moment is bet nog helcmaal niet duidelijk
wat er eaat veranderen. In sommige gemcenten
zoals Amsterdam en Den Haag is men druk bezig
plannen te m<lken, maar in andere moeten ze daar
nog mee beginnen. Sommige gemcenten nodigt:n
de exploitanten nit om met hen te overleggen over
de eiseo die er aan zijn of haar bcdrijf gesteld
kunnen gaan worden. Bedenk dat jij dan ook
inspraak hebt. Laat eli!:: kans niet voorbijgaan en
ga vertellen wat je vindt dat er veranderd moet
worden.
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Prostitutie wordt binnenkort een legaal bedrijf.
Wat verandert er voor de vrouwen en mannen
die in de prostitutie werken en zullen ze er
beter van worden?
Bordeelverbod
Prostitutie zelf is niet verboden in Nederland, wei
dc expJoilafie van prostitulic. Dat wiJ zeggen dat
het strafbaar is te verdienen aan hel prostituercn
van een ander. Dit verbod staat in artikel
250 bis van het Wetboek van Slrafrecht en wordt
in de wandcling het bordeelverbod genoemd. Het
houden van cen bordcel, club, cscortbcdrijf of
ander prostituticbcdrijf is dus strafbaar. Maar ze
zijn er wei - dat weet iedereen - en er wordt hen
mcestal weinig in de weg gelegd. De politie grijpt
alleen in als er sprake is van overlast of als de
gemccnte besloten heeft dat er in een bepaalde
straat of buurt niet meer prosti(utic mag komen.
Dc andere prostitutiebcdrijveo worden 'gcdoogd'.
Dat wit z.eggen, die 7jjn illceaal maar worden wcl
gClolerecrd. Omdat deze bedrijvcn eigenJijk uid .
mogen bestaau, is het wettclijk niet mogelijk am
hen voorschriften op te leggen. De politic of de
gemeente kan aan prosl.iluticbedrijven gecn eiseo
stellen. De exploitanten heboen daardoor vrij
spel, terwijl de prostitutes ~ omdat zij in een iIle
gaal bedrijf werkcn - zicb op geen eokel recbt
kunnen beroepen.

Wat willen wij?,
Tot nil toe is er ancen op gelet of prostitulie
oVt;r1ast veroorzaakl. Nu kunnen gemeenlen ook
gaan kijken ho~ een prostitutiebedrijf er van
binnen uitz.iet. Volgens ODS is bet belangrijk dat er
eisen gesteld worden aan de inrichting van het
pand waar gcwerkl wordt, met name wat betreft
de veilighcid, de hygiene, de kwaliteit van de
bedden en de afmetingen van de werkkamers. Het
gcbeurt DOg veel Ie vaak dat vrouwen in kamertjes
mocten werken waarin niet meer dan een bed en
een kruk passen.
Maar dit is niet voldoende. Hoeren moeten racer
te zcggen krijgen over hun werk. Het belangrijkste
is dal elke prostitu6e 7,cU kan beslissen of zij (of
biD een klant kiest of weigert. Zij moet zc1f met
haar klant kUTUlen afspreken wat zij doe!. Ook
moet zij met de baas van de club of kamerver
hnurder afspraken kunnen maken over werk
tijden, geldzaken, vrije dagen en dergelijke.
De gemcentcn moeten meer mogelijkhedcn ma
ken voor hoeren die een cigen bcdriif wiUen bc
eiooen. Wij dachtcn eerst dat het oa de wets
wijziging voor vrouwen makkeJijkcr zou worden
om voor zichzclf tc beginnen, omdal ecld !cneo en
veo.ckeringen afsluilen dan ook in het legale
circuit mogclijk zollden worden. Vcel gemeentcn
willen echter niel meeT prostitutie dan er nu
bestaat en zijn van plan clke uitbreiding tegen te
gaan. Dit LOU een heel slechte zaak zijn. Ge
meentco moeten boeren juist aanmoedigen zelf·
slandig te werken en hen informatie verschaffcn
over de mogelijkbedcn.

