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13 mei 1991, heeft de
volgende standpunten
geformuleerd over de
'Wij%iging van ort.
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von Strofrecht.
Hct is nog onduidelijk
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hoc de gong van zokcn zol zijn no afs~hoffing
von art. 250 bis. Het prostitutiebeleid zal 'Worden
uitgevoerd door de gemeenten, maar er is geen

>:~

enkele controle op de regels die %ij zullen

,
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De Rode Draad eist dar er cen voonangsbeleid voor
hoeren wordr gcvocrd bij het uitgcven van
vergu[lningcn. Zij cist ook dat maatregclen voar her
seimlilcren van onderncmerschap van vrouwcn, voor
prostituees van roepassing zijn.

hanteren. Bovendicn is er geen controle op de
uitvoering.
De maatschappelijke vooroordelen over

..

prostitutie zijn nog nau'Welijks veranderd.
Daardoor bestaan geen 'Woarborgen dot het

Op dit moment wordr vee! geld bcsteed aan hulp
verlcniog voor prosciruces, terwijl die hulp niet per
se de: emanciparie van prostituces ccn goede komt.
Dc Rode Draad eist dar subsidicgelden besreed wor
den aan emancipalie van hoeren, in plaats van aan
hulpverlening

prostitutiebeleid een verbetering voor de positie
von prostituees 1m/v) zal inhouden. De Rode
Droad vreest dot het aontal plichten dot van de
;X:-::::.
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rechten van prostituecs (m/v) verre
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Zichtbare vormen van prostitutie

Eller'l.ijds streeft de overheid naar erkenning van
prostiruti~ anderzijds mag prosticutie niet zich tbaar
ZIJI1.

overtreffen als daartegen geen maatregelen

I

'Worden genomen.
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De volgende knelpunten zijn door onS
gesignoleerd:

Emancipatie

CO\ltrole op eigcn arbeidsomsrandigheden is, zoals
in ieder beroep, een voorwaardc Ifoor zelfsrandig
werken.
In de gemecnreJijke nora's wordl bijna uirsluitcnd
uirgegaan van een werknemerswcrkgeversvcrhouding
in clubs. Veel prostituecs willen juist ~igen haas 7.ijn
en zdf heslissen wanne~r en hoe ze willen werken:
prostiwcie is gccn vak waarvoor gcmakkelijk
arhe idscon tracee non two rpcn k un ncn worden.
Daarom pleit Dc Rode Draad voor een zelfstandige
stat us voo r pros ti tuees in aile vormen van pros
titutie.
De Rode Draad eist dar aile proscituees kunnen kie
zen of ze zclfstandig of in dienseverband willen
werken.
De mogdijkheid your prosriwees eell eigen l1edrijf
op tC 1-erten wordr niet l::\estimuleerd. Tn een aantal
gemccnren warde zelfs gestcld dac ui tsl ui rend vcr
Bunningen zullen worden afgegeven aan bestaandc
bedrijvcn. Hierdoor warde het voor prostitutes on·
mogdijk gemaakt voar ·"ieh zdf te beginnen .
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Raamprostitutie

Het overheidsbelcid JS erop gerich! raamprostirutie
re concentreren. Concencracie van proHitutie geeft
echler overlaM in dc buurr en drij.ft kamerllllren om
hoog.
Door uitbreiding van raamprostitutie uit tc sluiren
~n de beschikbare vergunningen aileen aan reeds be
scaande raamprostitutiebedrijven toe te kennen,
ontmoedigt de overheid raamprosricuees een eigen
raambordeel ec stanen.
Dc Rode Draad eist (bepcrkrc) verspreiding (decon
ccntrarie) van raamprosticucie. Daatmee wordt de
overiasT beperkt en wordt cen al rcrnarief geboden
voor de hoge huren.
De Rode Draad eist een voorrangsbdeid voor ver
gunningtoewijzing aan raamprostituees en bemid
deling van de gemeenten bij de aankoop van be
drijfspanden door prostituees.
Stra 0 tp rosti tu ti e

In noca's wordt het bescaan van srraatprostiturie wei
genocmd, maar verder genegeerd. Wat gaat de over
heid ondernemen ten aanzicn van dezc prosrituees
(m/v)? Wardr het opjaaghdeid gehandhaafd, ver
scerkr of afgeschafr?
Nu worden hulpvcrleners geraadpJeegn bij beleids
overl~ggen.
, .
De Rode Draad eisr dar bij overlcg srraatproslicutes
worden geraadpleegd, in plaars van de hulpverleners
die op dit moment als 'dc:skundigen' fungeren.

Controle en veiligheid

Rec hts pos itie

Aile nora's hebben tor doel het beperken van overlast
voor de buun cn het regulcren van de prostitutie ill
plaats va n her wdzi jn en de vcil igheid van pIOsti
ruees.
Slechts drie gcmcentcs hcbben vcilige werkplekken
voor straatprosriruecs (gedoogzones), alIe andere
grate gemeenren trachten de straarprostirlltie te be
perken. Hierdoor zijn straatprostituees onnodig
kwetsbaar: ze zijn bang om opgcpakt te worden door
de polirie, 'le nemcn re weinig tijd om mer klantcn
te onderhandeJen en scappen te snel bij cen klant in
de auro. Her 'instcllcn van gedoogzones met vcilige
auroafWerkplckken en horels, btvorden de veiligheid
van prosri ruees en beperkr de agressie.
De Rode Draad eist dat er door gerneenren en poli
tic mer de prostitutes warde onderhandeld over het
uitbreiden van veilige werkplekken op straat.

Pol itici benadrukkcn de voordelen van her legaal
werkcn van prosrituees. Or dir moment is her al
mogelijk om legaaJ IC werkcn. Via een wl·tswijziging
worden gcen extra rechrcn gebodcn.
Er is geen enkelc duidclijkhcid over de toekomstigc:
rechtspositic van prosti cuees.
Hoe zal de prostitutie·CAO emit 'lien voor prosli
(utes (m/v) die als wcrknemerlster gaan werken? Op
welke wijzen worden de rechten van werknccm
srerslcrs gewaarborgd? Welke werklooshcids
voon.ieningen worden getruffen? Welke 'liekre
kosten rcgclingenwllcn gaan gcJJcn? In hoeverre zal
de ARBO-wer (wet op de arbeidsomstandigheden)
op her werk van haeren worden toegepastr
De Rode Draad t;ist dar er in samenwerking met
prosriruees (m/v) cen op de beroepsgroep roe
gespitste rcchrspositie wordt onrworpen.
Dc Rode Draad ci.H dar ambrenarcil die met de uit
vaering van rer,ds rand prostitutic cc makcn krijgen,
worden bijgeschoold.

Rcgistratie door de zedenpolitie wordt gelegirimcerd
met her argument dat het de veiligheid van prosti
tures zou garanderen. Maar wat heefr de zedenpoli
tie te maken met cen beroep dar als gewoon werk
worde beschouwd?
De Rode Draad eist dat cen politiebdeid wordr ont
wikkeld dat is gericht op de veiligheid van prosti-·
tutes en nier op her opjagcn en conrroleren van
hoeren.
De Rode Draad eisc (bij)scholing vooe politiearnb
tenaren over prosricucic.

Belastingen

Prostituees (m/v) werken niet allemaal evenved da
gen. De vcrdiensten kunnen per dag rotaaJ ver
schillcn. f Ier is onduiddijk waar belasringaansJagen
o p gcbasce rd zulle n worden. Hoe m oer bewezen
worden hoevee! er is vcrdiend? Hanreert de belas
rillgdienst vastc taricvcn? Moctell kbllten kwicantlcS

Bescherming van privacy

Nu ken. cen c1ubcigcnaar meestal ai
leen de werknaam van cen prostituee.
Als clubs en privehuizen legaal wor
den, moeten prostituees zich bij ~ollici
taries legitimeren.
Ais je werknemerlsrer bent, moer de
eigenaar/werkgcver loonbelasring en
sociale premies inhouden en beralen.
Hij ofzij moer dus over pcrsoonlijkc
gegcvens van prosticuees besch ikken.
Zdfsrandigcn moccen inkomsren
belasting, ziektekostenverzekering en
sociale ven.ekeringen zelf regeien. Bij
aile insranties moeten persoonlijke ge
gevens worden opgegeven. Oak voor
leefrijdsconrrole verblijfsvergunning is
legirirnatie vereist.
Er is totaaJ niers geregeld om de anoni
miteit van prostituees ce waarborgen.
Zolang cr zovcel ma:mchappdijlce vooroordclen over
prostitutie bestaan, is e1kc vorm van registratie een
bedreir;ing vaal' prostiruee.\.
Bij andere beroepsgroepen bestaat de mogelijkheid
om niet geregistreerd re worden.
De Rode Draad eise dat eerst een waterdichte rege
ling wordt gerroffen voor de bcscherming van de
privacy van prostitutes.

{('-0
uic gaan schrijven? Moct er BTW worden afge
dragenr
Welk rechr op beroep hebben prostituces (m/v)
regen ren onrechre opgcJcgde aanslagen?
Belasting beralen is een plicht, maar welke rechtcn
s[aan er regenovcr?
De Rode Draad eist dar cen deugdelijk sysrcem van
bclastingberckcning wordt onrworpen.
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Gczondheid

Migrantcn

Ofschoon hoeren door de soa/aids-organisaries (soa:

Er is dujdclijk e<:n markr voor nier-Europcse pn
timces (m/v). Hun illegaal verblijf brengr met z'
mee dat do,e erocp makkdijk is uit te blliren.
bcleid ten aanzien van deze groep berrefr uirsluit,
her slachroffcrsehap. Economische en politieke
rieven worden omkend.
De Rode Draad eist erkenning van de aanwezighe
van deze prostiruees en een bclcid dar gericht is
ondersreuning en po~iricvcrbetering van migrant
prosliruccs.

seksucc! overdraagbare aandoeningen) niet als
risicofi[OCP worden bcschollWd, wordr her prosri
[tHievcld ovcrspocld door soa-ondcrzoekers die
(rach ren aan Ie roncn dar beraalde sex risicovollcr is
dan gratis sex. Het geld dar aan onderwek en be
s(lijding wordt hestced, bn beter worden gebruikr
your insrcllingen waal niet alleen soa's, maar alle
bcroepsldaehren van prostituces behandeld kunnen
worden. Zoals bedrij f~gezonJheidsdiensren.
IndieIl prostiruees zich regen 'l.iektekosten kunncn
vcrzckeren, moet er een regcling worden gerroffen
waarbij rekening wordt geholldcn met de spccifieke
omstandig-hedcn van her beroep. Hoe wordr bij
voorbceld het begrip 'zickre' omschreven? Is een
prostirw'c die wegens ongesreldheid een week nicr
kan werken ziek? Ais cen mannelijke prosriwe her
lid nier kan opheffen, is hij dan arbeidsongeschikr?
Hof' lang duun her 7,wangerschapsverlof van cen
pros I iwee?
De Rode Draad eist dat eT bedrijfsgo:ondheids
diensren worden opgezet die zijn ingcsteld op de
omstandigheden van her bcroep.
In een aantal gemeentelijke nora's wordr gesproken
over het opleggen van een 'safe-sex-beleid' aan
exploi ran ten.
Her is ondllidelijk war daar prco:.:ies mee bedoe1d
wordt en nog onduiddijker hoc safe-sex za! worden
geconrToleerJ.
In de mee,~re nota's wordr gesproken over cen vrije
anscnkcllz~, hoewel cr feitdijk weinig te kic:r.tn valr.
Or dir moment hebben vee! clubs cen V:lsre arts.
Wat gebcllrt er ais cen prosrituee (m/v) cen clubarrs
weigert?
.
Huisarrsen zijn onvoldoendc op de hoogre van de
behandeling van prostituees (m/v).
De Rode Draad cist dar er meer voorlichting en
bijschol i ng kom t voor de (para) medische beroeps
groepcn.
Zichcbare vormen van prosriwrie worden overspocld
mer informaric over aids. Terwij! het niet de hoeren
zijn die onveilige sex willen, maar de klanren. In
gemeenten met cen gedoogzone werkt het overgrote
dee! van de prostituees met een condoom, omdar er
gedcgen inforrnarie is en condoomverkoop.
Dc Rode Draad eist mer het oog op de ge7.0ndheid
van de prostirllecs dat er meer veilige werkplekken
komen.

Jongens
Er ;~ ror nu roc geen aandacht geschonken aan jo~

gcns- cn mannenprostiturie. De vele verschillen
proscirurievormen binnen de jongens- en manne
business maeten erkend worden., mirs daar recht
regenover sraan.
De jongens- en mannengrocp van De Rode Draa
wil cen apane discussie mer bcleidmakers over vo
men van jongens- en mannenprostitlltie. met nam
de mecr zclfsrandige vormen.
De Rode Draad eist dar jongcns- en mannen
prosri rue,~ als ond erhandeli ngspartncr en ad vies
insrantie bij de bcleidsdiscussie worden hetrokken;
Om vonr de reeh ren en belangen van jon gens e1
mannefl op tC kamen, moer cr voldoende financiel~
ondersteuning komen vaor (:en z'e1forganisatie.
!
De Rode Draad eise erkennine van de jongr:ns- eQ
mannengroep van De Rode Draad.

CONCLUSIE
Omdot de ofschoffing von art. 250bis rechtsonzekcrheid en
onduidelijkheid met zich meebrengt, eist De Rode Drood dot
de behandeling von het wetsontwerp wordt uitgesteld toldot
voornoemde punten zjjn geregeld.
In verscheidene nato's is gesproken over fosering von de in·
voering von een prostitutiebeleid. Hoe ziet de fosering cruit
en welke stoppen zullen worden genomen?
Wij pleiten voor een gefaseerde invollring von hel vllrgun
ningenstelsel: eerst moeler meer voorlichting over de rech
len von prostituees (I'll/v) bij de welswijziging, oan hoeren
plootsvinden.
De Rode Draod moet meer middelen kriigen om de eigen be
roepsgroep voor te bereiden en te informeren.

Minderjorigen

De overheid moet het grote publiek uitgebreid voorlichlen
over prostitutie ols orbeid. (bijvoorbceld vio spotjes, :r.ools
Po~tbus 51).

Als prosritutie een erkend heroep wordr, gelden voor
prostiruees dezelfde regds als voor andere beroeps
groepen: net als bij ander werk moet het mogdijk
zijn vanaf z'csrien jaar het beroep prostitllce (m/v)
lIit te ocfenen.
De Rode Draad cist de mogclijkheid am vanaf
zesticn jaar als pro~tiruer (m/v) te werken.

Ais dergelijke moatregelen niet worde'l genomen, verwocht
de Rode Draad dot prostituees 1m/v) massaol hun werk
gebied zulllln verplootsen. Wii verwachten dan een uitbrei
ding van hel illegole circuit - Ioals Ihuiswerk en stroot
prostitutie - door een verschuiving noor prostitutievormen
die niet in'het nu voorgestelde beleid xiin opgenomen .

