
DENKTANK 
door: Rico I iarley 

Artikel 250 Bis uitgelegd 

In 1911 is het artikel 250 bis in het Wetboek van strafrecht opgenomen. On artikel stelt 
dat het strafbaar is om geld teverdienen aan prostitutie door het houden van een bordeel, 
bemiddeling of een raambedrijf, op straffe van gevangenisstrafof een geldboete.Jezelf 
prostitueren is sinds de 1ge eeuw legaal. 

Geschiedenis 

Het artikel was bedoeld om het souteneurschap uit te bannen en 
vrouwen te behoeden voor werken in de prostitutie. Anno 1995 
kunnen we constateren dat dcH niet is gelukt. 
Er is in de loop van de jaren sen gedoogbeleid ontstaan: het hebben van een bordeel, 
club, raam- en escortbedrijf is officieel strafbaar, inofficieel gebeurt er aileen iets mee als 
een exploitant in overtreding is. 
AI in 1983 kwarn 250 bis veor op de agenda van de Tweede Kamer. 
De toenmalige minister Korthals Altes wilde de gevangenisstraf 
afschaffen en de geldboete die emp stond verlagen. 
In 1992 kwam de wet terug op de agenda. Ditmaal was het de minister van justitia Hirsch 
Ballin die artikel 250 bis uit het 
wetboek wilde schrappen. De minister had hierbij echter voor ogen 
dat de gemeenten zelf zouden kunnen bepalen of ze al dan niet prostitutie wensten te 
legaliseren. Oit zou een driedeling te 
weeg brengen in gemeenten die ongewenst was. 
Onder andere door lobby van de Rode Draad en andere instanties 
op het gebied van prostitutie strandde het wetsvoorstel. 
Nu onder het paarse kabinet is het mogelijk dat het artikeI in z'n geheel geschrapt kan 
gaan worden. 

Legalisatie 

Schrappen van het zogeheten 'bordeelverbod' heeft tot gevolg dat 
de prostitutiebranche gelegaliseerd is. De positie van de prostituee is hierin helemaal niet 
ter sprake gekomen. 
Door 250 bis uit het wetboek van strafrecht te halen kunnen de brandweer en de 
gemeente eisen stel/en aan de inrichting van het pando Wanneer het artikel opgeheven 
wordt is de exploitant straf
baar wanneer hij minderjarigen en niet verblijfsgerechtigde prostituees in zijn bedrijf laat 
werken. / 
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