
Erotikeur 

Hoe kun je een goed bordeel herkennen? 

Dat heeft menige klant en hoer zich afgevraagd! Een bordeel dat voor de klant 
goed is hooft per Jefinitie niet goed te zijn voor de hoeren die daar werken. 
Daarom wi! men in de nabije toekomst vignetten gaan toekennen aan bedrijven die 
aan bepaalde eisen voldoen. Het zogenaamde Erotikeur vignet. 

De Rode Draad heeft zich over de eisen gebogen zoals die nu op papier staan en 
heeft geoonstateerd dat claar nog flink wat aan veranderd kan worden. Vooral naar 
de hoeren toe mogen er verbeteringen in de arbeidsomstandigheooD doorgevoerd 
worden. 

Oak zal er duidelijk moeten worden gemaakt wat Erotikeur precierS inhoudt, zodat 
je weer waar je a.an toe bent als je voor zo'n bedrijf werleL 
Als je bijvoorbeeld ruzie krijgt met je baas en je komt er samen Diet uit, dan kun 
je naar een geschillencomrnissie stappen. 
Op zich is dat natuurlijk goed, maar de prah.'tijk zal uit mooten wijzen of alles loopt 
zoals het gepland is. 
Hopelijk draagt Erotikeur daadwerkelijk bij aan verbeterde werkomstandigheden 
voor prostitue(c)s! 

Bordelen krijgen een keurmerk
 
Door onze verslaggever tanten, prostituees, een klant, de De Vereniging Exploitanten Rf\
AMSTERDAM - De Nederla!ldse 
prostitutiebedrijvcll krijgen in 
december te malum met de in

Mr. de Graaf Stichting en twee 
onafhankelijk leden vertegen· 
wDordigd. 

laxbedrijven voert momenteel 
gesprekken met haar leden over 
het laten keuren van de seksin

voering van de zogeheten Eroti· 
keur. Ze kunnen in aanmerking 
komen voor het Rode-vignet, in
dien het gebouw, de inrichting 
van de werk- en verblijfsruimten 
en de arbeidsverhoudingen !.us
sen exploitant en prostitllees in 
orde zijn. 
Dat meldt de Mr. A. de Graaf 
Stichting, instituut voor prostitu
t"ievraagstukken in Amsterdam. 
Zij maakt tic oprichting van de 
Stichtillg Erotikeur bekend. 
Hierin z.ijn,ondcr anderen exploi-

Ze yveren voor de bchandeling 
van seksinrtchtingen aIs bedrijfs
tak. Ze hebben besloten om eige
lIer beweging toetsingscriteria 
op te stellen. EtJn en ander heeft 
te maken met het feit dat zeer 
recentcl:iJk het zogellOemdc bor
deelverbod in de Eerste Kamer is 
gestrand. Het bordeelverbod is 
fomleel niet afgeschaft, maar ill 
de praktijk is volop ruimte voor 
aIle ontwikkelingen op het ge· 
bicd van seks-exploitatie. 

richtingen. Er z.ijn ook plannen 
om twee risicovolle vonnen van 
prostitutie, te weten sarlo-rnaso
chisme en escortservice, aan 
speciale rcgels te toetsen. Een 
bedrijf dat aan deze regels vol
doet, ontvangt een vignet dat de 
specialiteit vermeldt. 

Als de bedrijven de basiseisen in 
dienstverlening overtreffen, kun
nen ze in aanmerking komen 
voor ~en Zilveren- of Gouden·vig
net. 
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