
--- ---- ........ ...-.-..-.. .......
 J---J-

Vanaf 1911 hebben we een artikel in het Wetboek van 

Strafrecht (250bis) dat stelt dat het strafbaar is een bordeel 

te houden am op die manier te verdienen aan prostitutie. 

Bordeeleigenaren kunnen gestraft worden met een ge

vangenisstraf van ten hoogste een jaar of met een geldboete 

van maximaal f 10.000 , -, 

De reden van deze wet was het beschermen van vrouwen en 

minderjarigen tegen gevaren die hun (zedelijk) leven bedreig

en. Ondanks dit verbod bleven er vrouwen werkzaam in de pros

titutie, al dan niet in clubs of priv~huizen. 

In vrijwel iedere gemeente worden prostitutiebedrijven 

gedoogd. Langzaam groeide het besef bij de overheid dat een 

bewuste benadering van prostitutie als 'algemeen maatschap

pelijk verschijnsel' (voor hen) beter is dan het oogluikend 

toestaan daarvan. 

Na een jarenlang durende discussie over wat de handigste 

manier zou zijn om bordelen te legaliseren, is de overheid met 

het voorstel gekomen om het aan de gemeenten zelf over te 

laten of zc bordelen binnen hun grenzen willen en zo ja, 

hoeveel. Dit voorstel was aangenomen door de Tweede Kamer op 

21 mei j.l. 

Daardoer ontstaan in Nederland binnenkort (1994) drie 

soorten gemeenten: gemeenten die een weloverwogen beleid 

voeren en vergunningen afgeven veor het runnen 'van een hoeren

kast, gemeenten die alles bij het eude laten en waar iedereen 

zich kan vestigen als hoerenkasteigenaar en gemeenten die 

bordelen en prostituees weren. 

Deze wetswijziging is nog·maar een slap aftreksel van wat 

eerst de bedoeling was: het hele bordeelverbod schrappen uit 

het Wetboek van Strafrecht. De christelijke partijen kregen 

daar een geloofscrisis van en zijn toen met veergaand voorstel 

gekomen. Het allereerste idee, waar de Rode Draad in den 

beginne oek achterstond: legalisatie gekoppeld aan verbetering 

van de positie van prostitue(e)s was al eerder ondergesneeuwd. 

Nu zijn we helemaal overgeleverd aan de willekeur van de 

gemeenten. 
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In bordelen met vergunning zullen de hoeron zich in de 

toekomst moeten legitimeren bij hun baas. 

prostitue(e)s van buiten de EG mogen helemaal niet rneer 

werken in Nederland, net zo "min als hoeren onder de 18 jaar. 

In de legale bordelen van de toekomst kunnen aIleen nog maar 

Westeuropese vrouwen werken die er voor uit kunnen komen dat 

ze hoer zijn. De meeste collega's kunnen daar niet voor uit 

kornen, omdat, hoewel bijna de hele mannelijke bevolking regel

matig naar de hoeren gaat, prostitutie nog steeds geen aan

vaard beroep is. Veel hoer-en zullen, terecht, bang zijn dat 

hun nu legale pooier hen zal chanteren en als 'doorgeefluik' 

zal gaan fungeren naar de overheid wat betreft belasting- en 

persoonsgegevens. En denkt de Nederlandse regering nu echt dat 

aIle Afrikaanse, Aziatische, Oosteuropese en (Zuid)amerikaanse 

vrouwen braaf teruggaan naar hun 'land van herkomst'? Of dat 

ze werk gaan zoeken in de bollenpellerij? 

Wij zijn gelukkig inventief. Vrouwen en mannen die geen 

prijsstellen op een legaal bordeel zullen weI een manier 

vinden om uit handen van de regelgevers te blijven. Een groot 

deel zal op straat en in hotels hun klanten gaan oppikken en 

er blijven illegale bordelen bestaan. 

sommige steden hebben al een beleidsplan klaarliggen dat 

in werking treedt, zodra het groene licht door de overheid 

wordt gegeven. In het te volgen beleid blijft de politie een 

grote rol spelen. De politie wil een Yinger in de pap blijven 

houden in de dan volledig legale bordelen. De Rode Draad is 

het hier niet mee eens: legaal is legaal en de politie heeft 

er dan niets meer te zoeken. 

Laurence 

Als je meer informatie wilt over bijv. 

* Hoe de veranderingen in de wet jouw werksituatie 

beinvloeden 

*	 Wat er precies allemaal afspeeide in de Tweede 

Kamer tijdens het debat over dit voorstel 

* Het ,standpunt van de Rode Draad 

neem dan contact op met ons op 020-6243366 op rna. en do. van 

13:00u tot 16:30u. 
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