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Desinformatie schept onrust in prostitutiewereld 

Exploitanten van prostitutiebedrijven zaaien onrust door de in hun bedrijven actieve 
prostituees te vertellen dat ze vanaf januari 1997 legaal moeten werken. Dat is onzin want 
het is niet iJlegaal om als prostituee te weri<.en. Aileen het houden van een bordeel is
 
voorlopig nag niet officieel toegestaan. Sommige exploitanten beweren oak dat sinds 1
 
januari het zogeheten bordeelverbod is opgeheven. Maar naar verwachting zal dat pas in
 
1998 gebeuren.
 
Wat weI gaat veranderen, is dat het in veel bedrijven niet meer mogelijk is om anoniem en
 
zwart te werken.
 

Exploitanten in bijvoorbeeld Amsterdam gaan per 1 januari de vrouwen in hun bedrijf
 
registreren. Deze exploitanten hebben bij de belasting bedongen dat ze voorlopig de btw

afdrachten voor de prostituees regelen. In ruil daarvoor worden de bedrijven en de vrauwen
 
verder met rust gelaten door de belasting. Dit is een overgangsregeling. De vrauwen zijn
 
echter niet goed ap de hoagte gebracht. Zij kunnen er immers voor kiezen zeit hun zaken te
 
regelen. Prostituees kunnen echter nooit worden gedwongen hun belastingzaken door
 
exploitanten te laten behartigen.
 

Ook aan illegale vrouwen verschaffen exploitanten de foutieve informatie dat ze gedoogd
 
worden zolang ze een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben lopen. Met dit idee in
 
het hootd worden veel vrouwen op hoge kosten gejaagd. Ze betalen sommige advocaten
 
of duistere juridische adviseurs duizenden guldens voor de iIIusie van een
 
verblijfsvergunning op humanitaire gronden. De meeste advocaten weten dat er bijna nooit
 
op die gronden een verblijfsvergunning wardt toegekend. Het aantal gevallen waarin dat de
 
laatste jaren is gelukt, is op een hand te tellen.
 

Exploitanten beweren dat er in een multiculturele maatschappij grote vraag is naar
 
'exotische seks'. Ons is daar echter nooit iets van gebleken. Wei weten wij dat zowel
 
klanten als exploitanten graag met gezeglijke vrouwen in zee gaan. Een bepaald type klant
 
williever geen 'professionele' vrouwen die voor bepaalde handelingen extra geld vragen.
 
Exploitanten zijn gebaat bij de huurpenningen van vrouwen. Hoe meer vrouwen huren, hoe
 
meer zij vangen. Zij bemoeien zich niet met de prijzen en met het soort seksuele
 
handelingen dat daarvoor wordt geboden. En vallen Oost-europese vrouwen ook onder de
 
'exotische' vrouwen? Wij vinden overigens dat je geen prostitutiebeleid kunt maken op
 
grond van vermeend raclsme van klanten.
 

Toen media jaren tachtig veel buitenlandse vrouwen naar Europa kwamen, zijn
 
raamverhuurders begannen met het vertimmeren van de kamers tot kleinere kamertjes,
 
zodat zij nog meer huur konden vragen. In Utrecht vragen zij extra 'smeergeld' aan
 
buitenlandse vrouwen die bij hen komen werken.
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