
"BEPERKTEII REGISTRATIE... 

Op woensdag 13 april waren Margot 
en ik uitgenodigd door de politie van 
bureau Warmoesstraat om te komen 
praten over de nieuwe legitimatieplicht 
die per 1 juni wordt ingevoerd. 
Dit houdt natuurlijk ook in dat 
iedereen, dus ook hoeren op het 
werk, zich moet legitimeren... 
We gingen met een behoorlijke dosis 
wantrouwen richting Warmoesstraat. 
De politie en de prostitutie zijn nou 
eenmaal door de eeuwen heen niet 
elkaars beste vriend geweest, en wij 
weten uit het verleden dat er 
behoorlijk vervelende dingen konden 
gebeuren als je je (verpJicht) liet 
registreren. Het was bijvoorbeeld 
moeilijk am een vergunning te krijgen 
voar het starten van een eigen bedrijf, 
er zijn vrouwen die niet konden 
emigreren omdat zij geen verklaring 
van goed gedrag kregen en ga zo 
maar dooL .. 
Als je dan ook ooit besluit om te 
stoppen met werken, laat je dan 
uitschrijven bij de politie!!! Oak 
vrouwen die in het verieden door de 
zedenpolitie zijn geregistreerd k'unnen 
zich gewoon laten uitschrijven. 
Gewoon naar het bureau Zedenpolitie 
gaan met het verzoek jouw 
registratiekaart uit de bak te halen en 
deze te vernietigen!!! 
We waren natuurlijk behoorlijk 
nieuwsgierig naar het team dat 
hiervoor speciaaJ is aangesteld en 
hoe zij te werk gaan. Het is een team 
van 7 mannen (Margot vroeg zich dus 
ook al' at waarom er geen vrouwen in 
zitten ...) dat in ploegjes van 2 de 
ramen af gaat op de Wallen. 
Ze zijn hiertoe gekomen nadat 
meerdere vrouwen vermoord en 

naamloos zijn aangetroffen, en dat na 
veer speurwerk ook bleven: Niemand 
kon vertellen wie zij waren en hoe zij 
geleetd hebben. 
Om dit in de toekomst te voorkomen 
wit de politie de raamhoeren verplicht 
gaan REGISTREREN!!! 
Wij vroegen ons dus at wat er met die 
gegevens gebeurt en wie er inzage in 
heeft. Er werd ons verzekerd dat 
niemand, behalve het team zelf, bij 
die gegevens kan komen. Wei is het 
zo dat als de sociale dienst 
aanwijzingen heeft dat een hoer 
traudeert met een uitkering, zij na 
kunnen vragen bij de politie of deze 
dame bekend is als prostituee. Maar 
dan moet de sociaIe dienst wei eerst 
met een naam komen. 
Verder kan het de politie niet schelen 
of je legaal of iJlegaal bent, (zeggen 
ze... ). Daar is dit speciale team niet 
VQor. Ze willen de vrouwenhandel en 
het misbruiken van vrouwen 
de wereld uit helpen. 
(Beset dus goed dat jullie per 1 juni 
verplicht 2ijn am een identiteitsbewijs 
te tonen.) 
Deze heren dienen zich echter weI 
aan een aantal regels te houden: Ze 
zijn dus bijvoorbeeld altijd met z'n 
tweeen, in het bezit van visitekaartjes 
en de hierbij afgebeelde identiteits
bewijzen, ze mogen niets aannemen 
en zullen ook nooit vragen of de 
gordijnen dicht mogan! Vraag altijd 
om sen identiteits- bewijs en laat 
niemand binnen die aileen is. (Tenzij 
ze zoals iedereen vooraf betalen!!!) 

Marianne 
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Wanneer er iemand langskomt en beweert dat hij van het prostitutieteam van de 
politie is, dan laat hij een van de onderstaande kaarten zien. Dus iemand die niet 
zo'n kaartje heeft is NIET van de politie, en hoef je dan oak niets te laten zien. Het 
is namelijk weleens voorgekomen dat iemand met een OV-jaarkaart zei dat hij van 
de politie was en met een smoes een gratis wip maakte. Dus PAS OPl 

Er zijn drie legitimatie kaarten in omloop, zo zien ze eruit: 
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