De Registratiekamer
In veel steden in Nederland registreert de Zeden Politie.
Wij vinden dit een slechte zaak, en zijn naar de Registratie
Kamer gcstapt. nit is de officiele instantie die zich met aIle
soorten van registratie bezig houdt. Zij geven gemeenten
advies en doen
(bindende)
uitspraken in welke gevallen
registratie weI of niet mag. Zij gaan nu een onderzoek
instellen naar de nut van registratie van hoeren, en hebben
ons gevraagd om een lijst van klachten op te sturen. Hieronder
de brief die wij gestuurd hebben.
Al
jaren
kri. jgt
de
Rode
Draad
veel
klachten
over
poli tieregistratie.
Er is een algernene
weerstand
tegen
registratie onder onze achterban. Veel prostituees ervaren
registrati.e als stigmatiserend. Diegenen die uit onbekendheid
met de gevolgen of onder druk toch hebben meegewerkt, hebben
daar achteraf veelal spijt van. Ze komen er na schade en
schande achter dat registratie niet in hun voordeel werkt.
De klachten kunnen in de volgende drie categorieen worden
onderverdeeld:
1. Twijfels over belang van registratie.
2. criminalisering
J. politieoptreden en uitvoering
1.

Twijfels

~belanq

van

registratie.

•

Het overzicht van de vele klachten geeft ons te kennen dat er
geen eenduidige reden wordt gegeven waarom registratie nodig
zou
zijn.
Wij
krijgen
de
indruk
dat
er
regelmatig
gelegenheidsargumenten worden gebruikt.
De twee meeste gebruikte redenen, namelijk bescherming van de
betrokkcn prostituees en het bestrijden van vrouwenhandel,
worden door ons niet als legitiem gezien. Registratie is niet
-effectief als middel om geweld tegen prostituees tegtm te
gaan. Immcrs, voordat de gegevens van toepassing zijn, i$ het
kwaad al geschiedt. ook werkt een systeen van registratie
wantrouwen jegens de politie in de hand, wat de aangifte
bereidheid niet ten goede komt.
Registratic is oak een onjuiste methode Om vrouwenhandel te
bestrijden (zie bijlage 2).
carla: "Toen ik in Utre~t achter het raam werkte, was mij
verteld dat registratie bedoeld was om vrouvenhandel tegen te
gaan. Maar tegen lIlijn buurvrouw zeiden ze dat op die manier de
prostituees konden besche:c.en~ Ik krijg bet qevoel dat ze Jaaar
wat verzinnen. Ze willen gewoon weten wie de boer speelt."

•

Anja, werkt in Arnhem: nToen de zedenpolitie mij vertelde dat
de ze reqistreerden OD vrouvenhandel te stoppen, vond ik het
een prima zaak. Ik gaf braaf mijn naam op en ook maakten ze
een foto van :De. Maar nu vael ik me qeweldig in de zeik
genomen. Want de vrouw die al een paar mllanden naast me werkt
heeft me qevraagd om hulp. Ze was hiernaartoe gehracht door
zo'n bandelaar. En al die tijd stand ze gewoon bekend bij de
politie. •
Kat, straatwerker utrecht: nIk moest me latcn rcgistreren voor
het geval dat ze D.e dood op straat zou vinden. Maar vat beD ik
daar nu aan? De politie reqistreert tach ook niet aIle artsen,
voor het geval dat een van bun iets overk<mt?
Daarnaast wil
ik graag zelf uitmaken vie ik vertel vat voor verk ik doe. n
2. Cl.+.j nallsering.

Dit
is
een
van
de
meest
opqevoerde
redenen
om
tegen
registratie te zijn. Het is een
slechte zaak dat dat, wat op zich
een legaal beroep is, op deze
manier
juist
(terug)
in
de
criminele hoek geduwd wordt. Oit
is des te schrijnender als er
twijfels
zijn
over
de
doelmatigheid en er -dus- geen
voordelen maar slechts nadelen
voor de betreffende groep aan
kleven. omdat prostitutie zich in
een semi~
illegale sfeer heeft ontwikkeld,
zijn
er
veel
misstanden.
Erkenning
van
prostitutie
als
beroep
is
de
eerste
stap
tot
het
wegnemen
van
die
omstandigheden. Een heleid dat desondanks prostitutie i.n de
criminele hoek houdt staat haaks op dit streven.
De stigmatisering die registratie met zich mee brengt is een
groot struikclblok in het emancipatieproces van de prostitutic
als beroep.
Terwijl het
juist emancipatie is
die een
belangrijke bijdrage biedt om prostitutie uit de criminele
sfeer te halen.
Sterkcr nog, registratie werkt ui tbreiding van het criminele
circuit in de hand. omdat de weerstand tegen registratle 20
groat is, valt te verwachten dat prostituees vluchten naar het
il1egale circuit.
Tineke: "Ik zag bet nut ervan niet, maar ik bcb het gedaan om
geen probleJllCD te kri jqen. Ik wou gewoon rustiq kunnen werken.
Maar later werd ik boos. Ik doe n iets strafbaar, maar ik sta
weI nu act foto en aIles bekend bij de politie. Prostitutie is
tach gewoon werk? Ik beqrijp niet vat de politie enree te
maken heeft. n

•

Ans: rtIk werkte al jaren in een sjieke club, maar het
toenemende cokegebruik werd me op een gegeven moment teveel.
Als je niet mee doet, kijken de andere vrouwen je er op aan.
En natuurlijk wil de baas dat je van hem afneemt: extra
verdiensten voor hem ui t het dealen en omdat er een ploeg
oDvenaoeibare hoeren is die blijft teruq kODlen voor meer. Ze
Deemen zich teqenwoordig zakenman, maar het blijven pooiers.
Ik besloot om acbter het raaa te qaan werken. Dat beviel
prima, eindelijk kon ik zelf uitmaken wie weI en wie niet als
klant in aamnerkinq diende te komen. Maar na een week stonden
ineens twee aqenten van de zedenpolitie op de stoep. Dat ik:
voor mijn eigen bescherming op de foto lDOest. Dat klonk me
bekend in de oren. Ik betaalde immers al jaren aan mijn baas
voor de zogeheten bescherJlinq die een club biedt. Maar ik zag
er niet in waara- ik geregistreerd moest worden, ter.wijl ik
hier gewoon mijn beroep ultoefen. Ik weiqer om mee te w~xken
aan een prakti jk die de heeren als criminelen bE>.handeld. Ik
heb ze de deur uitgepraat, en ben qewuon blijven werken. Maar
ze kwamen me steeds lastig vallen. Ik had geen plezier mear in
mljn werk en geen zin in ru~ie met de politie, en hah
uiteindelijk besloten om tach maar weer in een club te qaan
wcrken.
3. Politieoptreden en uitvoering.

Vaak krijgen wij klachten over het manier waarop individuele
politieambtenaren met prostituees omgaan. Wij zijn van lOening
dat registratie op zich, maar oak de manier van uitvoeren
daarvan, gebruikt wor.d als middel om een entmoedigingsbeleid
te voeren. Gezien het feit dat ontmoediging niet het gestelde
doel is van registratie, lijkt dit op oneigenlijk gebruik.

Kim,
in

raamwer.ker
ArnbelD:
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politie kwam een
foto
van
mij
maken achter het
raam. Ik zat in
mi jn werkkleding,
en wou een bloes
aantrekJc.en .
Maar
dat
mocht
niet
van de h~en. Ik
moest in mi jn BH
op de foto.
Ik
voelde me enorm
vernederd, maar
durfde me niet te
verzetten."
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Julia, raamwerker Den Haag: "In het begin van mijn
carriere heb ik me in goed vertrouwen laten registreren bij de
zedenpolitie in Den Haag. Toen ik in eon andere stad ging
werken. liet ik me uitschrijven. Een
jaar later kreeg ik te horen van een vriend die
bij het corps in Den Haag zat dat hij mijn fota tegp..ngekoDen
was."
Chantal, raamwerker Groningen: "Ik hob een kennis die in
dienst is bij de politie (niet bij zedenzaken) in de stad waar
ik werk. Die wist niet dat ik in de prostitutie zat. Totdat
hij mjn foto op het bureau zag. Ik snap er. niets van, want de
zedenpolitie beloofde dat niemand anders die gegevens zouden
krijgen. Laten ze ze gewoan rondslingeren?"
Kristal: "Toen ik stopte met werken, gi.ng ik naar het bureau
om me te laten uitschrijven. Ze geloofde lie niet! 'Eens een
hoer, altijd een hoer' kreeg ik to haren. uiteindelijk heb ik
een advocaat in dienst moeten neDen. En-ik ben nog steeds niet
zeker van dat ze mijn gegevens werkelijk hebben vernietigd."
CQHCLUSIE
Er zijn qerede twijfels over de effectiviteit van registratie.
Dit zowel wat betreft vrouwenhandel als bescherming van
prostituees. Integendeel; registratie werkt illegaliteit in de
hand.
Het lijkt erop of registratie oneigenlijk gebruikt wardt door
het als middel in te zetten am een ontmoedigingsbeleid uit te
voeren.
Gezien het voargaande moeten wij concluderen dat systematische
registratie van prosti tuees een ontaelaatbare inbreuk ap de
privacy vormt.
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