
Sommige gemeenten zijn zo verstandig om de 
Rode Draad om advies te vragen voor het 
opstellen van een vergunningenstelsel. Zo'n 
advies geven we graag, In de gemeente If 
Hengelo zijn we bijvoorbeeld meegeweest op 
'inspectie'. Helaas ligt Hengelo onder de rook 
van Enschede, waar slechts een kliekje exploi
tanten de boel in handen heett en voornamelijk 
met buitenlandse vrouwen werkt 'die weinig 
eisen stellen'. Het is nooit gelukt om die clubs 
voor gaas te laten gaan voor vrouwenhandel, 
want die vrouwen wisten dat het om prostitutie 
ging. Onzin, ook prostituees kunnen worden 
uitgebuit en misbruikt. Die exploitanten klagen 
bijvoorbeeld dat Nederlandse vrouwen en bui
tenlandse vrouwen met een verblijfsvergunning 
een te grote mond hebben. Volgens de com
missie Van Traa laat Enschede het maar zo uit 
angst dat het nog erger wordt als de boeven 
uit Oost- Europa de bedrijven gaan opkopen. 
Maar gelukkig is er in Enschede hier een dis
cussie over gestart. 
In Groningen daarentegen hebben ze op 6 
april sen ins:praakavond georganiseerd waar 
prostituees ook welkom zijn. Overigens is de 
gemeente GroninQen door.de Registratiekamer 
op de: ',vingers g:etikt over het regi;streren van 
klailtE?rJ, h~t registr~~n :van aJle prostituees ell 
het dOQrgeven van,gegevens aan de bela$ting. 
!mniddels ·zij[l we, QP d~ inspraakavond 
geweest. De exploitanlen waren er ook ruim
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Ais prpstituees bela~ting:moetengaan tJetalen, 
dieneh de prijzan opk omhopg te 'g:aan. Over'1iI 
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moer je,de prijzenlnclus;ief btw beta!~n, 

om niet in de prostH~tie? Bovendien' zijn de 
prijzen yoor pr6stituti.econtacten 'de laqtste 
twintig jaar n.iet gestegen. Sterker-frOg, ze Zijn 
geda~:dd'. 8m dat bij ~e klanten"aan,tEH<a.arten 
he~Dlm w~lf~raaie 'sfickers laten'ma.keh.~(Zi~ 

Een ander gevolg van de wetswijziging is dat 
mensen van buiten de Europese Unie dezelfde 
mogelijkheden krijgen als mensen uit die lan
den in andere beroepen. In de praktijk komt 
dat er op neer er voor hen weinig mogelijkhe
den zijn om legaal in de prostitutie te werken. 
Oat kan aileen als men kan aantonen dat er 
een markt is voor vrouwen uit bijvoorbeeld 
Zuid-Amerika en Afrika. Wij weten niet of die 
markt er ook is, of dat exploitanten en klanten 
aileen maar vrouwen willen die weinig eisen 
stellen. Klanten willen graag diversiteit. Oat 
weten we, maar die is ook te vinden bij vrou
wen (en mannen) uit Zuid-Amerika en Afrika 
die wei papieren hebben. 
Wil de Rode Draad dan dat aile illegalen zon
der pardon het land uit worden gegooid? Nee, 
want dat zou onbehoorlijk zijn. Veel buitenland- . 
se vrouwen worden al jarenlang gedoogd. De 
redenering daarachter was dat de,grenzen niet 
waterdicht te maken zijn, en ciat je beter kunt 
weten waar de vrouwen zitten dan ze in het 
verborgene te laten werken voor louche types. 
Maar dit gedoogbeleid gaat waarschijnlijk over
boord. Wij vinden dater vo:or die vrouwen een 
overgangsreg~ling moet worden getroffen 
zodat ze hun 'karwei' kunnen afmaken. 
Wanneer die ov~rgqng~regellngniet:komt, zul
len ze hun karvyei in'(lchterkamertjes vyjllen 
afmaken. Veel Quite'nlandse vrouwen willen 
immers hier flinl< werken om IT;let een acHdlg 
bedrag ten.l~:fnaar hun eigen la.nd te kunnen 
gaan. 
In de toekoms.t zullen vrouwen van buiten de 
Europese Unit:! moeten aantonen dat ze iets , 
nieuws ihbrengen in de prostitutie in 
Nederland. . 
Om dat te kunnen aantonen heett een aantal 
buitenlandse prostituees in Alkmaar zich ver
enigd in Vereniging De Achterdam. Oat ze een 
organisatie vormen, is een nieuwigheidi De 
Rode Draad vindt Qet prima dat 'lle.zich organl- , 
Saren om voor hun rechteh op lekomen:. ' 

< Mtnder blij w£!r~:m we met ~et argument van , 
hun adv09p.f,t(datdeze vrouwefl op !gron,d van 

,hun landsa.ar~ ~ett ~ultureleacht<ergrond'e:en 
bepaald,sqort'~lanten aantrekt datelders' niet., '1 

, aan de bak komt~,Wat bedoelt m:en ,met 'Ia;,ds; 

bjjgaand~ plaatje). In: tllttecht enlAlkma~r ,zijn: ze 
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al U1tgedeeld l de~and~re steden'kornen':o'ok 
a'~m de beurt. We~:vathten q,aar. no~"even mee 
tot-we pn?e qteuwe informatiepakketjes klaa( 
hebben. "", , ,1 ,j I ' , ,', 



bedoelt men met 'culturele achtergrond?' Gaat 
men ervan uit dat vrouwen met een bepaalde 
culturele achtergrond lastiqe klanten niet 
terechtwijzen? De officiele instanties 7ijn er 
nog niet uit. We wachten rustig at hoe de dis
cussie verloopt. 
Voor vrouwen uit Oost-Europese landen zoals 
Polen en Tsjechie ligt de zaak anders. Deze 
landen hebben een zogeheten associatiever
drag met de Europese Unie. Op grand daar
van kunnen ondernemers uit die landen zich in 
Nederland vestigen. Het is de bedoeling dat 
ondernemers (on onderneemsters) uit die lan
den zich zelfstandig in Nederland vestigen. At 
en toe komen die vrouwen op ons kantoor. 
Sommigen weten wat ze willen, en zullen oak 
inderdaad onafhankelijk worken. Maar soms 
worden ze 'begeleid' door types die vinden dat 
de vrouwcn het woord niet kunnen doen. We 
hebben de indruk dat somrnige vrouwen wor
den uitgebuit onder het mom van 'Iegaal wer
ken'. 

AI de veranderingen die op til zijn hebben 
onder meer tot doel mensenhandel en uitbui
ting in de prostitutie te bestrijden. Ook wil men 
de positie van prostituees beschermen en ver
beteren. De autoritE!iten denken dan vooral 
aan betere gezondheidszorg en meer hUlpver
leoing. De gezondheidszarg kan inderdaad in 
bepaalde gebieden beter. Nag steeds krijgen 
we klachten over bepaalde CIUDp-rtsen dte om 
het populair te zeggen - nqg;g,een druiper Va,Tl 
een snotneus kunnen onderscheiden. De 
stichting SOA bestrijding heeft protocollen 
gemaakt voar een goede aahpak. Je kunt ze 
daar altijd aanvragen. (postbLis 8198 3503 F1D 
UtrecOt. )Hulpverlening kan ,belcingrijk zijn, 
maar het is niet onze bedoeHng dat'maat
s,chappelijk w.erkers en masse de bordelen 
gaan pestormen. N~tuurfijk is het belangrijk dpJ 
ze bijriaggs en ar]~ere jnst~lIingetl b~grip krij
gen voof,Rfostituees. Nag'beter is hetals pros
tituees zeJf een baan krijgen als maatschappe~ 
lijk werker:dn verschillenp'8' ste,den;' Groningen, 
Amsterdam: Ut~~cht en Dev~nter zijn ~r pJan
nen in'die!irichtlng. Deze pladoen staan,nog:in 
de kinderschoenerr:;, '," ., .! 
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Wei is het van belaQ,9 da,t ook de bela':lgerrvan ' 
prostituees, niet aileen afs,ir)qividuele:vf0UWenQ 
(en mannen) maar oak al~.b'eroepsgroep wpr~' 
den behartigd. Oat is niet de taakvan,v~rple- ; 

Wil je over dit alles Ineer weten, bel gerust de 
Rode Oraad. Je kunt hier ook inzage krijqen in 
de rapporten van de Registratiekamer, de bric
ven die we hebben qeschreven aan de 
gemeenten en aan de Minister van Justitie. 
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