Zoals je ziet bepalen gemc~nten of er weI of geen prostitutie
in hun gemeente plaats ~ag vinden. Wanneer dit weI is
toeges1:aan zullen veel gemeenten een aantal zaken p:r:oberen 1::'e
regelen via het z.g. vergunniIlgenstelsel. Oat kan bijvoorbeeld
door eis~n te st.ellen om ill aanmerking te komen voor een
vergunnillg.
Deze eisen kunnen tc maken hebben met het
volgende:
a de ligging van het bordeel (woonwi jk, sc;holen e. d. ) ;
b het aanzien van het pand (licht, reclamc e.d.);
e de ruimten die aanwezig moeten zijn (kleedruimtes, douches

e

.d.);

d
de
eisen waaraan de
ruimten moeten voldoen
(licht,
ventilatie, afm~t.;ingell en brandveiligheid e.d.);
e zaken die al dan niet in aen prosti tutiebedri jf aanwezig
zouden moeten zijn (weI condooms, alarminstalaties drank en
geen drugs en gokkasten);
f eisen die aan de bedrijfsvoering worden gesteld (dipJoma's
en drankvergunningen e.d.).
Het kan ook gebeuren dat een gemeente nog apartc eisen stelt
t.a.v.
openingstijden
of
overdraagbaarheid
van
de
vergunningen. Over dit soort voorwaarden kan nog onderhandelt".
worden met de diverse gemeenten.
Een bedrijf met een vergunning kan als een prostitutiebedrijf
worde~ ingeschreven bij de kamer van koophandel.

ARTIKEL 250ter
oi t artikel gaat over mensenhandel. Veel handelingen vallen
onder het begrip mensenhandel en daar staan straffen op.
LID 1
6 Jaar en/of geldboete krijg je wanneer je:
* iemand tegen haar/zijn wil tot prostitutie brengt of
* iemand die dat niet wil in een situatie brengt waarvan men
redeli jkerwi js mag aannemen dat die persoon daardoor in de
prostitutie b e l c m d t i - . " ,.-" ..
* iemand die een ander aanwerft toijv. werk aanbiedt},
meeneemt of ontvoert met de bedeeling am die persoon in een
ander land (willekcurig van welk land naar welk land) in de
prostitutie te brengen;
* elk van voorgaande handelingen waar het minderjarigen
betreft.
LID 2
8 Jaar gevangenisstraf en/of geldboete als er sprake is van:
* mensenhandel (aIle gevalle-n genoemd in lid 1) door twee of
meer verenigbare personen;
* mensenhandel (aIle gevallen genoemd in lid 1) d~~ .een
perseon betreft die nog geen 16 jaar is;
. . .,'
* mensenhandel (aIle gevallen genoemd in lid 1) waarbij het
slachtoffer zwaar lichamelijk letsel oploopt.
Een gevangenisstraf van 10 jaar en/of geldboete kan iemand
krijgen als er sprake is van mensenhandel door twee of meer
verenigde personen en het gaat am iemand die nog geen 16 jaar
is of er sprake is van zwaar lichamelijk geweld.
Oit betekent dus dat:
* het verboden is am in een prostitutiebedrijf te werken
wanneer je visumplichtig bent;
~
* het verboden is am als minderjarigen in de prosti tutie te
werken;
* je strafbaar bent wanneer je iemand tot prostitutie dwingt;
* strafverzwaring dreigt wanneer je samen met andercn iemand
tot prosti tutie dwingt waarbi j het slachtoffer nog geen 16
iaar is of er sprake is van geweld.
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in spanning op fiscus
Von onz,e verslaggever
Gcrt Brouwer
GRONINGEN De schrik
lijkt er in te zittcn bij de escorl·
nureaus, can-girls en hui~vrou
wen die in de thuisprostitulie

Zweepje & Kijken
De verdwijning van Lindi St Clair,
Engelands bekendste proslituee. is
volgens de Britse politie- waar·,
schijnlijk in scene gezet, $t Clair,
bijgenaamd Miss Whiplash, ZOIl
mrt de verdwijning han nieuwe
boek willen promote II en een forse
beJastingschuld willen olltlopen.
SI Clair had in cen advertentie
onthullingen aangekondigd over
Brirse parlem~ntsleden die van
haar dienslen gcbruik haclden ge
maakl. Ze zou beschikkell over een
'dirt file': foto's, films '!'In geluids
banden ovrr haar klanten, Afgelo
pen zaterdag had te een afspraak
met een journalist, maar kwam
aier opdagen. Na een zoekactie
werd haar auto aangetl'Offell op de
top van een klif.
Gisteren publiceerde The SUI! cen
brief van $1 Clair waarin ze sdlrijft
dat ze 267 parlementsleden tOt
klant had gehad waarvan er 252
'corrupt en pervers' zouden zijn,
Bij een huiszoeking vond'de politie
echter geen bewijzen nn het be
staan van een 'dirt filr':

FOrOI

Miss Whiplash

net Faroel 22/01/93

wcrkzaam zijn. Bij, de meestt'
thuiswerkende proslituees vicl
vrijdag 13 november een waar
schuwinesbrief van de afileling
fiscalc znken van PTT Telecom op
de mut. In de brief werd bekend
gcmuakt dat de fiscus de gege
yens van de eigenaren van het
tclefoonnummer had opgevraagd,
waarschijnlijk naar aanleiding
van advertentics in de krant.
E6n van de potentiele slachtof
fers van de beJaslingdienst is
bcreid anoniem tc reageren. "Nict
i{'derc(!n hoelt h~ weten dat jk dit
werk doc," verklaart ze. Ze doet
aileen bcmiddclingswerk. mBor
haar verhaal geldt voor veel vall
de prostitu6es uit de kleine ad
ycrtenties.
"Ik adverleerde tot nu toe 7.es
keel" per week," vertelt ze. "Nu
doc ik dat JIll nog maar twee keer
per week. Je wordt toch bang. lk
dank trouwens nIct dat. het wat
hclpt (lIs ik miTlder adverte~r, Ze
hcbbcn mijn tl'lcfoonnummer tlU
loch."
Ze vertt!lt openhart.ig over lla:lT
werkwijze. "lk doe het wcrk niet
zolfo lk heb claar cen meisje voor,
dat bij mij thuis werkt, maar ik
hcb haar nu weggestulll·d. Ik doe
nu aileen nog maar hUlsbezocken
met haar. Ik riJd dan met haar
naar de klan ten loe."
Er bestaat een graot tnisver
st:md over de inkomsten in de
prostitutiebranche, meent ze. "In
deze sector wordt l'cht niet zoveel
verdiend als vaak wordt. gedachl
De mensen dellken dat er dUlzen·
den guldens in omgaan, maar dat
is niet zoo Er zijn gewoon veel te
vee! men:;en die dit werk cloen.
Er staan sorns wei dertig lell'
fl'lonnumrners in de kranl."
Op zich is de aetie V3n de
fiscus logisch, mecnt ze. -"Het is
aIJcmaal puur zwart geld. Cemid·
dcld vcrdicn lk honderdvijrtig tot
honderdvijfenzeventig !,'Ulden per
week aan dot meisje."

• Advertenties waarin prostituees
hun diensten aanbieden. De fiscus
heeft onlangs de gegevens van de
houders van de telefoonnummers
opgevraagd bij PIT Telecom.

Van vier collega's weet ze dat
die ook cen brief van de PTT
hebben ontvangen. Net als haar
wachten die gespannen de komsl
van de fiscus af. Allemaal hebben
zc het wcrk voorlopig op een lang
pltje ge~et, "Ik zou wei willen
stoppcn, maar dat kan gewoon
nje~,~ zeffl ze. ".Qan korn ik finan
eiect helemaal vast te zitten."
Ze vraagt zich af hoe de fiscus
haar inkomen precies wil bereke·
nen. "Ik zou niet weten hoe ze me
willen aan;;laan. Ze welen toch
niet hoeveel ik precies verdien?
Dan mocten ze elke dag bi'; de
deur gaan staan' posten om lc
tvllcn hoevcel er binncnlopen. Ze
kunnen het nict aan die tclcfoon
tjes afmcten. Dat klopt met."
In een paar dagen is haar
levan behoorljjk verandcrd door
de brief. "Je wordt erg achter
dochtig. Ik let er nu heel erg op (If
er ook menscn slaan te posten bij
mijn wonin/r."

Nieu...sbiad van het Roorden H!11/92

Zorg om aids prf?stitue nit Oostblok
(Van een verslaggever)
AMSTERDAM - In de Amstel'
damse binnensrad worden
steeds vaker jongr homosek
sueIen ujt Oostbloklandell ge
signaleerd die als pl'ostitue
werken en niets wecen over
aidspreventie.
Oat zeiden hulpverle.ners gis
teravond in het programma
Nova. "Zo oreigt het resultaat
van jareOlange voorlichting in

een klap weer ongedaan te wor bent, mijden ze je."
den gemaakt, We moeten haast
maken om deze jongens in te
lichten." aldus Wim Zuilhof, een
van hen.
Oat blijkt volgens veldwerker
Rafael Beth geen eenvoudige
zaak. "De jongens die op straat
werken, zijn moeilijk bereik
baar. De meesten spreken geen
Engels, Zo gauw ze in de gaten
hebben dat je een veldwerker
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De jongens die in bordelen
werken, zijn beter 1>ereikbaar.
De Amerikaan William' Higgins,
die het bordeel Studio 69 explci·
teert. geeft de voorkeur aao
Oosreuropeanen. "Bij mij krijgen
ze voorlichting, Met hen is het
prettiger werken omdat zij hun
geld niet verdienen voor drug~
maar om een wasmachine voor
hun moeder te kopen."
.

het Paroel

!:;,
10:.

i.l·Nota ~Ieit voor s~reiding
rostitutie over de stad
----iI

.:

door Ger Kraai'
AlVISTERDAM - Het oudste beroep tel'
wereld moet eindelijk eens uit de sfeer van
beunhazerij komen. Dat is de strekking van
een nota die raadslid A. Tania samen schreef
met collega J. Onstenk (e~eneens van Groen
Links).
Waarom zOtt een v
ttitgeoefend
Adam (of mogelijk ~
r.er) geen ziekrekon
zekering kennen.
spectie op de k'-ni~
de werkple
geen omscholln~
konom geen geM
beids t"GOnoocnma'

at wordt

•

voor .
raaCslee.e::: ~e~ ::: oc ~.
Haagse ?laz: o:n c:::.Ce: :1:..-;:,
ring van eer. vecg-..:.:'..!'.ir.ge::·
stelsel met strEc:e voo:v.-a.a=
den, het bordeelverbod af:e
schaffen - maar ze vinden da:
voorm~men gebrekkig. \Vorat
aJlcen het werken in een club
geregeld?
Hoc zit het met de dames
die de huur van een raam op
de wallen niet kunnen beta·
en en de straat als werkplek
hebben: Hoe zit het met de
baitenlandse vrouwen, die
zeker meer- dan de helft van
de 8.000 prosituees van Am
ste:darn vormen?
Ta.,:a:
..De prostitutie
hee:: \<Ul cudsher vele vor·
me::: geead. niet alleen die
va."l ::e: :>:l:-deel. Den Haag
gee:: ::=~ ~ gee..'1 reken
scha~ '''a..''1. •.:..=s:erdam moet
het ~'e: c.oe::. Anders gaan
vele ·.70;.;.·....er: :-ecide!oos on·
der:r. ~ei ':~e c:....--c'..d ..·

~:a: is de afgelopen
oaa::Ce4l O? bezoek geweest
va:. clubs in Amster
"."a- Yah Yum tr.'t de
:s:e itamertjespakhui
~:: e:- waren diverse
~~-ce:s ciie onze ideeen
..~e:Jgce begroetten. Zij
j::-e:: e:- belang bij dat de
e oranche wat meer op
"ea~ wordtgebracht."
B:±e:1landse
vrouwen
be:! ze nooit in dienst.·
~.s. 00 de betreffende
,~ weid steevast 'nee'
ea:::woo:-d. Die groep arbei·
:.e:s ::: de eros·induStrie staat
e:-:::~ oepaald niet best voor .
..::>e::k je de toekomst eens
:;: ';a:: duizenden vrouwen
i...s ::e: vergunningenstelsel
":l.ge:-.s net Haagse voor
c=_=: van start gaat. Naar
":.lis :er.Jg is ondenkbaar."
e :::'!eesten van hen zij n eco
isch vluchteling die geen
....,,£ere baan konden be
.::::gen. Of ze zijn onder
'eLse \'oorwendseleln' hier
~oe gehaald en in een
e."'lkel ge\'al door vrouwen·
bar.de!.
Omda: ze geen verblijfs
vergu.nning hebben, zullen ze
geen prostitutie-vergunning
kunnen krijgen. Ze zullen
tussen de wal en het schip
geraken. De nota pleit voor
een gedoogperiode voor deze
groep.
Tanja: ,.Het zal ongetwij
feid tot een aantal processen
om
verblijfsvergunningen
komen. De mooiste meisjes
maken dan waarschijnlijk de
meeste kans op een gunstige
beslissing. Naar hen is
vraag." Voor vrouwen die het
vak uitwillen moet herscho·

* Baadslid A. Tania sehree! met collega

Onstenk

de nota 'Groen licbt voor rode lampen '.
ling beschikbaar njn.
Tanja en Onstenk zien
daarbij veel nut in een dien
stencentrum, waar behalve
wat gezelligheid en een colle
giaal gesprek, ook medische
begeleiding, arbeidsconsult
en
herscholingsinformatie
geboden worden.
'Groen licht voor rode lam
pen' pleit ook voor spreiding
van de prostitutie over de
stad. Kleine betaalbare hotel
Ietjes, met goed toezicht, zijn
daarvoor nodig. "De prijzen
voor een vast raam op de
wallen zijn verschrikkelijk
gestegen. Daarom gaat een
aantal meisjes tippelen. Kijk,
we hoeven niet zover te gaan
dat er op elke straathoek een
huis met een rood lampje
komt, ongeveer zoals er op
elke hoek een bakker zit.
:ivraar goede service komt
naar de klant toe."
Als Nieuw-Oost wordt gete·
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kend moeten er op de kaart
meteen een paar rode stippen
worden gezet. Als de bewe
ners komen, dienen de veor
zieningen er immers ook te
zijn.
De beste aanpak is volgens
Tanja en Onstenk dat prosti
tuees zich zelfstandig vesti
gen. "De heren directeuren
van bordelen pikken nu ge·
middeld zo'n 60 procent in
van wat bun werkneemsters
binnenkrijgen. Hoertjes zou
den dus ook zakenvrouw
moeten worden. Er is al een
call·bedrljf in de stad in han·
den van vrouwen, en de ge
luiden daarover zijn goed.·'
Probleem is ongetwijfeld
dat de meeste sexhuizen in
Amsterdam eigendom zijn
van een handjevol mannelij
ke uitbaters. Die zullen
waarschijnlijk een forse
graai doen in de pot met
ver~nninlZ'en.

de Edlr. Amsterdam tloord GGfOl;:B

'rthemse bordelen :lOP "toto
2Bordelen
:M - De gemeente Arnhe,m gaat aile bordelen in de
emse wijk bet Spijkerkwartier vastleggen op een foto.
,ee boopt het stadsbestuur een middel in handen te
gen om de verdere uitbreiding van bet aantal ramen in
osse. buurt tegen te gaan. Eerder al beeft Arnhem deze

pak toegepast om de ongebreidelde groei van lOUni

ll. in de binnenstad te stoppen.
maakte de Arnllemse wethou
van bordelen. Dat systeem kan
. Velthuizen bekend in cen pas in werking treden al5 het
dering van de rdadseommis- bordeelverbod wordt opgeheven.
Uchuisvesting.Hij wen! door
:politieke meties danig onder: D~ werkgroep' Spijkerkw<irtier 
I.k gezet om op zeer korte ter
feUc voorstander van verplaatsing
in iets te ondememen in de van de rosse buurt - drong bij
buun. Sinds de gezamenlij
Vdthuizen aan 01' een duidelijke
comniissieverg-old(':ring op 12 uitspraak over de toekomstige 10
,mber OVer de bordelen in het katie. Die kon hij niet geven. De al
rkwartier is her aantal ra
vaker genoemde plek aan de Laag
in deze bUllrt uitgebreid met Arienweg bij het velperbroekcir
coit (waar het regionale woonwa
g~nkamp was gevestigd) is vol
I aile partijen. evenals de
gens hem niet reeH. ..Objectief is
het verreweg de beste plek. maar
kgroep Spijkerkwarrier. spra
daarover hun grote zorg uit. feitelijk niec' ontlllJchtenle Vel·
. indruk bestond dat de exploi
thuizen die hoop.
ten hun positie willen verster
nRijkswaterstaat wil de verbin
dingsweg tussen Preslkhaaf en dEc'
am er bij ceo' eventut'le vel"
a3tsing goed uit te springen.
laag Arienweg (de DUlloweg. red.)
weghebben. De enige mogelijk
heid die overblijft. is het doortrek
~rplaatsing
ken van Het Lange \oVateI'. Maar
Het fotograferen van de borde
dan kom je 01' h~t terrein dat in
is een van de maatregelen die
handen is van twee particulieren
~t gemeentebestuur wit toepasdie daar bedrijven willen vesti
in het prostitutiegebied. Over gen n •
~ maand krijgen de raadsleden
Volgens Velthuizen voelen bei
~ notitie voorgelegd waarin de
de ondernemers er weinig voo!"
'rdere aanpak uit de doeken om bezoekers van het verderop
ordt gedaan. De ovedast van het gelegen prostirutiegebierl dezelf
de oncsluitingsweg te laten ge
'rkeer moet worden tegenge
!a.::l en er komt een vergunnin
bruiken. wBijzonder spijtig. We
msysteem voor de expJoitatie zitten metde handen in het haai-. n
A~~~sn3e COl=a~t

i3!Cl/93
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:,;,,~!t:'.JA'fi;~;#,i;';; ifd-'::;f,flJ5,!l' ,,'H1~,:J~;ll;,,-:,ii::-:<' .•~,t{_J'.; 'H',i!~ '.
,. G'fO~Gmt;B~orters~#im<a~YGidniiJ.gSe','

,willen: :een,tippelzone, voor, homoprOStitutle.:'Bij de gemeentehebben Ze een
j)lan' ingedi.ena::vOOr: d~,~ bolrW-~Yan::tWee, zoge-:
. ' noimd~1~:~ppe~bri'~Faan'j,~e;;Schilii.emakers~ .
straar.nezewachtho1Qesvoormannelijke pros~:; !

titU~iOi.iaenOp~,p~\S~~#b~~ena:aneen'· )
'dOOuuuOS
_ ••~'" k"':I"t!if~""·'fl}fi?1:"'~"~;'t':;·",·'d"';'"''''
con
:;"r:i'Kd...,;.nli""L(,,1'J:f1/nflt¥'t.f'~"·''ii!t;,,;[f.':,
."Debe-woner's: .Zien;,ae;hon1'ol'r6StiiUtr~:!tttde;i:

MuStumbuu~:ats,~er{;yas~di.g~eveIl: ~i)

.eerie

,<
'

kamer-ofstraathoekWeikjiroject:DitvoOrstefis' .
onderdeel vaneen iUtematiefpIcin~oorde,Reite':,
makersrijge en OlngeVing,opgeSteld door de
Werkgroep Musewnbuurt. '>.;if,:": 'F,' .:~>':'.
De bewoners zijn het oneens-met de geplande
bouw van stadsvilla'saan de Reitemakersrijge
en Schuitemakersstra:at. Desnoods via een be
zettingsactie hopen ze sloop van bestaande pan
den te voorkomen. Ze pleiten voor behoud van
de hui~ gevelwanden.
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Arrestaties in
vrouwenhandel
_...",.,
N
NIJMEGEN - Op verdenkiDg van

medeplicbtigbeid in vrouweD
handel beeft de Nijmeegse polio
tie em 4O-jarige Nijmegenaar en
een 36-jarige man oit Druten,
aangehouden. De politie is DOg
op zoek naar een Duitse man die
geldt als hoofdverdacbte. vorl·
ge maand haalde de politie ne
gen illegaal in Nederland ver·
blijvende vroawe.n oit bet Nij
meegse
lraamfprostitutiecir
coit. Bet bettor uven poolse
vrOUft.D. een Tsjechiscbe en eeD
COlombia.anse.
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Ooze wethouders vinden het een lastig
onderwerp, Toch willen ze nu maar eens
spijkel's met koppen slaan. Vooral am·
dat er een nieuwe bordeehvet in aan
tocht is, die de prostitutie min of meer
als een officiele bedrijfstak erkenr.
Voor de panden aan de Nieuwe Markt
\Taagt de gemeente nu eel', huur van
circa zevenhonderd gulden per ll'\aand,
Die prUs is gebaseerd op norma[e reg~ls
voor woonpanden.
Oit bedrag is echter een schijntje alsje
ziet wat de. huurder bij de dames in
rekenmg brengt. Vol gens de gemeente
'moeu:n de prostituees vierhonderd gul·
den per dag voor een raam betalen. En
die gemeentepanden tellen toch zo'n
\'ijftien ramen,
Tel uitje winsL.
De wethoudcrs willen daar nu ook een
graantje van meepikken. Ze denken daL
dil kan door die woningen gewool1 cen
bedrijfsbestemming te geven,
Hoeveel guldens door deze true extra in
de gemeentekas Yloeien, is nog niet
duidelijk. Maar Migo ~n"Zijn coliega's .
rckenen toch op vele duizenden,
G:lC~~2 =2;.~~~~Nijmegen 09/01/93

ee
~lmegen

o

willen ~arom.:,mYd~!Scli~mart~rsstraa(

;:~e weten nog niet precies hoe ze hun
;;voorstel mocten presenteren, maar de ::,'
;'-1Jestuurders van deze stad willen meer
\:;:geld vangen van de huurders van borde·
iC:Jen aan de Nieuwe Markt. Niemand in
I:::::het stadsb~uur zit echter te wachten
;~o'p een kop in'de.l.qant in de trant van
';:;~Wethouders Migo en Hompe eisen meeT
:. geld van prostituees'.
Daar schamen ze zich blijl<baar een
bee~e voor.

De vrouwen ""aren door de Duitse
hoo~chte

naar Nederland

gelokI: met de belofte van 'goed

:: ~:-:::.
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betaald werk in de horeca of als
foromodel'. Eenmaal over de
grens W'eI'd hun paspoort in be
slag genomen en werden zij ge
dwongen tot prostitutie. De ver
diensten dienden onmiddelli.jk te
worden overgedragen. De vrou
werden bij verzet misban
deld.. :!-- ... .,~..;.c.'"':':o"""...=er.r-.l-i.·,,.':':','i

