DE EERSTE KAMER: EEN DEBAT APART

Eindelijk was bet dan zover, na jaren van discussie werd de wijziging van de
artikelen 250bis en 250ter in de Ie Kamer bebaDdeJd. VOOT de lezers die niets over
deze wetswijriging weten, nog eeomaal in bet kort
.

Prostitutie 7.elf is niet verboden in
Nederland,
het houden van ccn
bordeelbedrijf wel. Ret is dus strafbaar
om te verdienen Ban de prostitutic van
anderen. Dcze wet is aan het begin van
deze eeuw ingevoerd om prostitue(e)s te
beschenneo tegen uitbuiting van derden.
In de praktijk werden bordelen gedoogd
zolang er geen sprake was van overlast
voor de oIngeving en cr gccn
mindeJ:jarigeo werkzaam waren.
De zedenpolitie meld toezicht en
registreerdeD tie boeren.
Doordat de prostitutie !tinds de jaren
:leStig enonn is toegenomeJl kwamen
steeds meer gcmeenten in de problemen
door deze verouderde wet. Het bleek dat
zij geen cisi:n koDden stellen La. v.
hygiene en brandveiligheid aan bedrijven
die officit:el niet bestaan. Ook lcunnen de
grote gemecntes geen gcdoogzones voor
straathoeren iru;tellen wOOer de wet te
overtreden want dan zouden zij
ftgelegenheid geven tot. ... " waarmee 1"jj
strafbaar 7.ijn. Er bestond bij de lokale
overheden dus grote behoefte om dC7.c
oude wet af te scbaffen zodat zij de
prostitutiesector konden regclcn en
beheersen. Tevens dacht de averbeid dat,
met de afscbaffing van bet bordeclverbod
en de eisen die daarna aan exploitantcn
gesteld zouden worden, zij de hoeren cen
plezier zouden doen dus koppelden zij
een tweede doel aan dC7..e wetswijriging
0.1. "de verbetering van de positie van
prostitue{e)s.

weerstanden
De laatste to jaar is er door Min. Hirscb
Ballin (CDA) van Ju.\titie flin.k: gesleuteid
aan tleze wet omdat er grote weerstanden
bestonden bij met ruune bet christelijke
deel van ooze overhcidsdienaren OIn

prostitulie als een.nonnaaI beroep re
beschouwen.· Er wOrdt- nog steeds over
ons gesproken a1s, cen maatscbappelijk
verschijnsel dat niet is nit te roeien en
daarom moet er een en ander geregeld
worden zodat zij' (de overheid) ,dit
maatschappelijk probleem kunnen
banteren. Van decriminalisatie van on:r..e
beroepsgroep is dus gecn enkele sprake.
voorste1

Het voonwl zoals het ou in de le Kamer
ligt is een nogal verkracbtte vcrsie van
bet originclc voorstel. De exploitJlnten
van bordelen blijven strathaar maar
wanneer gemeentes iets willen regelen
dan mogen zij dat. Dit betekeut in de
praktijlt <!at er straks drie scorten
gerneentes zijn n.l:
~emeentes waar prostitutie verboden is.
~.emeentes waar prostitut:ie gedoogd
blijft worden.
*Gemeentes waar prostirotie is toegestaan
op grand van een vergunningenstelc;el.
Het wordt er voor de gemiddelde boer
met ecnvoudiger op orodat in iedere
gemeente straks een ander prosti
tutiebeleid gevoerd gaat worden.
tegenargumcnten
De Rode Draad beeft de afgelopen jarcn
op allerlei manieren de bezwaren van
hoeren tegen deze wet duidelijk proberen
tc maken. De 2e Kamer beeft zich daar
niets
van
aangetrokken en bet
wetsvoorstel goedgekeurd. Nu ligt de wet
ter bebandeling in de Ie Kamer en
wanneer rij dit wetsvoorstd goedkcuren
worden de biJbehorende maatregeleJl per
1 januari 1994 ingevoerd. Ondanks bet
feit dat de 2e kamer onze tegenargu
menten Diet voldoende serieus heeft
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genomen en de wet heeft goedgekeurd
zijn wij toeh maar weer in de pen

geJdommen om de 1e Kamer te over
tuigen van bet feit dat deze wet rammelt
aan aIle kanten en op geen enkeIe wijze
uitvoerbaar lijkt. Bovendien is er l>"PJ3ke
van ernstige discriminatic van de niet~EG

Itoeren.
Los van de brief die wij samen met de
STY (Sticbting Tegen Vrouwenhandel)

en, de FNV-Dicnstenbond hebben
gemaakt en verstuurd naar aIle Ie
Kamerleden zijn wij ook bij de diverse
fraeties op bezoek gcweest om te trachten
hen ervan te weerbouden deze wet goed
te keuren.

openbaar debat
Op 12 oktober was bet dan. dndelijk
wver, De verschiUende fracties wuden
in een openbaar debat aan Min. Hirsch
Ballin keDbaar maken wat zij vinden van
dit wetsvoorstel .•...

Met een groepje Rode Oraden zaten wij
gespaunen op de publieke tn"bune van de
Ie bmer. bet zweet stood web weI in
onze handen want we wisten niet zeker
of de hrieven en gesprekken met Ie
Kamerleden veel in'Vloed op bun
standpunten 7.ouden bebbeo. Uiteiodelijk
hadden ook de Ie Kamerleden Diet op
onu brief gereageerd of 005 uitgenodigd
om een en ander monde1ing uit te komen
leggen maar hebben wij hteeds zelf
initiatief moeten nemen. We hielden dus
ons hart vast maar dat bleek niet nodig.
AIle fracties bleken voldoende argu
menten'tegen dit wetsvoorstel te bebben,
al waren dat Diet aJtijd <le~."

naar 005 heeft geluistenL
'" Het CDA moest natuurlijk hun eigen
minister (Hirsch-Ballin) verdedigen maar
heeft loCh grotc moeite met bet feil dat
prostitutie door bun achterban als eeo
groot maatsebappelijk kwaad word!
,gezien dat'mel kracht ,bestreden went te
worden. Om deze en,juridisch-teehnische
redenen wijst bet Cl)A dit wetsvoorstel

af.
'" Ook de SGp· beeft vee] moreIe
bezwaren boewel, zij' wel toege'Ven dat
hoeren en exploitanten 'Diets zieo in dit
wetl>"Voorstel en dat aJleen de gemeeDtes
bier voordeJen in tien. Ook voeJen -zij
Riets voor wat zij noemen, ~symbool~
wetgeving~ en hoewel zij niet twijfeleo
aan de goode bedoelingen vim de Mi
nister wijzen zij dit voorste1 web af.
• De PvdA houdt een lang betoog waarin
ook zij hun twijfels uitspreken over de
haaIbaarbeid van de uitvoering van deze
wet. Tocb horen wij tussen de regels
door ook enigt: enthousiasme voor de
wetswijziging maar uiteindclijk valt oak
hier de verlossende woorden dat de PvdA
niet voor dit voorstel kaD stelDJl1ell.
'" De VVD heeft voomamelijk allerlei
juridiscbe bezwaren over de ontstane
recht&ongelijkheid voor de verschilleude
gemeentes maar i~ uiteindelijk 0CIk regen.
• Als laatste,is Groen-Links aan de beurt.
Over deu fractie maken wij oos mi.nder
l.Orgen orodat zij in bet verleden
regehnatig bewezen beeft ooze ar
gumenten serieus te nemel! en 001<: nu
weer blijk:t dat zij 005 stenneD.

de stemming
,We zijn inmiddels geheel

in boera

stemming tereeht gekomen oroda! alles
de partijen
'It
D'66 bijt de ~'Pits af 'en mw.
Vriesekoop boudt een' fel betoog tegen
bet wetsvoorstel waarbij we vClSCbillende
van ooze Rode Draad-argu~ten terug
horen, waardoor we beseffen dat zij goed'

~
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boven 'Verwachting goed gaat maar we
zijn cr DOg Diet. De verschillende fracties
hebben bun bezwaren wet kenbaat
gemaakt maar Minister Hitscb-Ballin
mag nog even zoeken naar mogelijkheden
om de7.e be7.waren weg te nemen.
Wanneer hem dat Jukt lopen we alsnog

het risico oat de fracties -om- gaan en zij
deze wet goedkeurcn want pas na het
antwootd van de Minister gaan de
verschillcnde fractics hun stemmen
uitbrengen. Op 26 oktober wordt de
behandeling lin de Ie Kamer voortgezet
en bet is voor ODS Op dit mometlt nog
niet helemaal duidclijk of die7.elfde \Jag
oak gestemd gaat worden. Dit artikcl
wordt dus nog vervolgt maar je lrunt
nawurlijk ook de kranten goed in de
gateD houden want het duurt enige tijd
voordat de volgende V1uggertjes bij je op

de mat ligt. Tot de 26t: zal de Rode
Draad er aUt>-s aan doeo om de Ie Kamer
ervan te weerhoudeo om dezc wet goed
te kcuren!

Heb je naar aanleiding van de
wel:Swij..-iging nog vragen of oJ}"
merkingen, bel OilS dan! Ook als je de
brieven wilt lezen die de Rode Draad
naar de verschillende Kamerleden heeft
gestuurd of wanneer je de letterlijke
teksten van de debatten wilt lezen kun je
claar kopieen van krijgen.

Margot
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