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aan de voorzitter en de leden van 
de Vaste Commissie voar Justiti.e 
van de Tweede Kamer der Staten 
Generaa] 

Amsterdam, 15 april 1992 

Betreft: wijziging artikelen 250bis en 250ter WVSr 

Geachte voorzitter en leden, 

Ten aanzien van de wijziging van de artikelen 250bis en 250ter 
in het Wetboek van Strafrecht en de tweede Nota van Wijziging 
(nr.10), hebben wij het volgende op te merken. 

1. Tot nu toe is als uitgangspunt van de discussie rondom de 
wijziging van 250bis en 250ter steeds het standpunt gehanteerd 
dat er vrijheid van keuze moest zijn om vrijwiIIig prostitutie 
te bedrijven en dat de arbeidsomstandigheden van prostituees 
zouden moeten worden verbeterd. Gedwongen prostitutie 
daarentegen zou streng moeten worden bestreden. Wij verwijzen 
naar het standpunt van de Nederlandse regering aan het seminar 
van de Raad van Europa over gedwongen prostitutie en 
vrouwenhandel (H. Buys, Strasbourg 1991). 
Tot onze grote verbazing lijkt dit bovengenoemde standpunt nu 
geheel verlaten te zijn. Wij vinden het onbegrijpelijk dat na 
zoveel jaren van discussie, strafbaarstelling van 
prostitutiebedrijven bij gemeentelijke verordening mogelijk 
zou zi jn. Veor zover er ooi t sprake was van de rechten van 
prostituees, lijkt de klok nu opnieuw naar de 1ge eeuw 
teruggezet te worden. 
Het handhaven van het verbod en het invoeren van een 
vergunningenstelsel zal verstrekkende gevolgen hebben, die de 
situatie van prostituees eerder zal verslechteren dan 
verbeteren. Gemeenten die weinig prostitutie kennen zullen 
naar aIle waarschijnlijkheid besluiten een verbod op 
prostitutiebedrijven strak te gaan hanteren, uit angst nieuwe 
prostitutiebedrijven aan te trekken. AIleen gemeenten met een 
grote prostitutieconcentratie zullen prostitutiebeleid gaan 
ontwikkelen. Hierdoor zullen prostituees tot een nog grotere 
mobiliteit worden gedwongen en zullen veel prostituees zich 
gaan wenden tot het illegale circuit. 
Door de te verwachten opeenhoping van prosti tutie in enkele 
grote steden, zal het prostitutiebeleid in die steden zich 
veornamelijk gaan beperken tot het controleren en beheersbaar 
maken van de prostitutie. Het verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden van prostituees, tot voor kort een 
uitgangspunt van beleid, kunnen we dan weI op onze buik 
schrijven. 
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2. Ten aanzlen van het voorgestelde vergunningenstelsel willen 
wij opnieuw onze standpunten kenbaar maken: 
Bij de vergunningenstelsels wordt bijna uitsluitend uitgegaan 
van een werknemers-werkgevers verhouding in bedrijven. Vee] 
prostituees willen juist eigen baas zijn, zelf beslissen 
wanneer en hoe ze willen werken. 
De mogelijkheid voor prostituees om een eigen bedrijf op te 
zetten wordt niet gestimuleerd. In een aantal gemeenten wordt 
zelfs gesteld dat er uitsluitend vergunningen zullen worden 
afgegeven aan bestaande bedrijven. Hiermee wordt de 
mogelijkheid voor prostituees om voor zich zelf te beginnen 
onmogelijk gemaakt. 
J.n het vergunningenstelsel gaat men voornamelijk uit van het 
beperken van de overlast voar de buurt en het controleren van 
de prostitutie en niet van het welzijn en de veiligheid van de 
prostituees. 
In de discussie over de voordelen van het vergunningenstelsel 
benadrukt men de voordelen van het Iegaal werken van 
prostituees. Op dit moment is het ook al mogelijk om legaal te 
werken. In de voorstellen van het vergunningenstelsel worden 
geen extra rechten geboden. Er is geen enkele duidelijkheid 
over de toekomsti,ge rechtspositie van prostituees. 

3.Ten aanzien van de bestrijding van vrouwenhandel hebben wij 
het volgende op te merken: 
De minister gaat ult van de veronderstelling dat aIle vrouwen 
afkomstig ui t 3e wereldlanden slachtoffer zi jn van dwang en 
geweld. Dit is een onjuiste constatering, veel vrouwen zijn 
weliswaar kwetsbaar, maar kiezen weI degelijk veor werken in 
de prostitutie. Door iedere vorm van bemiddeling strafbaar te 
stellen worden deze vrouwen gedwongen hun toevlucht in het 
illegale circuit te zoeken waarmee zij in ieder geval zeker 
kunnen zijn van dwang, geweld en uitbuiting. 
Wlj sluiten ons aan bij de brief van de stichting Tegen 
Vrouwenhandel, d.d. 25 maart 1992, die uitgebreid de bezwaren 
tegen de voorgestelde wetswijziging ten aanzien van de positie 
van niet-EG vrouwen formuleert. 

Uiteraard zijn wij bereid. tot het geven van nadere 
toelichting. 

Margot Alvarez
 
stichtinq de Rode Draad.
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