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Woord vooraf
In 2005 heeft De Rode Draad van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een
eenmalig projectsubsidie gekregen. De Rode Draad zou daarmee alle prostitutiebedrijven
bezoeken om prostituees informatie te geven over hun arbeidsrechten. Dat is grotendeels ook
gelukt. Wij hebben bovendien de opbrengst van dit project, een schat aan informatie over de
positie van prostituees, benut om een overzicht te geven van de toestand in de Nederlandse
prostitutiewereld, vijf jaar na de legalisering. Dat is de inhoud van dit rapport. We schetsen
voor u een aantal schrikbarende ontwikkelingen. En mogelijke oplossingen. Wij denken, dat
aan die ontwikkelingen een halt toegeroepen kan worden met behulp van een Prostitutiewet
en met praktische ondersteuning van gemeenten. En, met innovatie!
Het team van De Rode Draad heeft de afgelopen jaren heel hard gewerkt. Met vereende
krachten is veel bereikt. Er is ook heel veel vrijwilligerswerk verricht, door de parttimers, de
veldwerkers en het bestuur. Het team bestond in 2005 uit Sietske Altink, Jan Visser, Sylvia
Bokelman, Marianne Jonker, Kristine, Jeroen, Brigitte, Erna van der Woude, Natalia Turcan,
de Thaise Lek, ‘Els Stekelenburg’ , Suzanne, en ‘Michelle’ . 
De perscontacten zijn op vrijwillige basis verzorgd door Metje Blaak. Het bestuur van De
Rode Draad heeft de werkvloer met raad en daad bijgestaan. De arbeidsjuristen van het Hugo
Sinzheimer Instituut, Romaike Zuidema en Klara Boonstra, hebben per e-mail sommige
arbeidsrechtelijke vragen beantwoord.
De Rode Draad is voortgekomen uit de emancipatiebeweging van prostituees. Ook op dit
moment zijn de medewerkers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de Stichting voor het
merendeel (ex)prostituee of voormalig slachtoffer van mensenhandel. De Stichting bestaat
sinds 1985 met als doel het behartigen van de belangen van prostituees. Haar doel tracht zij te
bereiken door individuele prostituees informatie te geven over hun (grond)rechten, de
ontwikkelingen in de prostitutiebranche in de praktijk te monitoren en hierover overheden,
instanties en andere relevante organisaties te informeren en bij hen misstanden te signaleren.
Voorts door suggesties te presenteren voor de oplossing van problemen.
De Stichting vervult in ons land een unieke functie, doordat zij als enige organisatie in staat is
rechtstreeks te signaleren, hoe prostituees in de dagelijkse praktijk van de seksindustrie er
voor staan, en waaraan zij behoefte hebben om hun positie te kunnen verbeteren.
Naast het Ministerie van Sociale Zakenen Werkgelegenheid is De Rode Draad ook dank
verschuldigd aan de gemeente Rotterdam en de Tillstichting.

Sietske Altink
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Samenvatting en conclusies
Samenvatting van de waarnemingen
Het geheel van al onze waarnemingen op de werkvloer van de seksindustrie en via de
KHOSGHVN van De Rode Draad overziend vatten wij deze als volgt samen.
1. Het aantal vergunde seksbedrijven is drastisch afgenomen.
2. Er is een opvallende toename van Thaise salons. (Een zesde van het aantal nog
operationele seksbedrijven zijn Thais.)
3. Het aantal klanten is teruggelopen; een klant per dag is geen uitzondering. De
verdiensten zijn daardoor, vooral in de afgelegen gebieden, heel slecht.
4. Klanten lijken een voorkeur te hebben voor massagesalons en sauna’s en laten de
klassieke bordelen met de vloerbedekking tegen het plafond, de rode lichtjes en de
Frans Bauer-muziek links liggen. Met andere woorden, er is gebrek aan innovatie.
5. De invoering van loondienst stuit op veel verzet van exploitanten. Prostituees weten
niet wat de voordelen van loondienst zijn.
6. Nog steeds zijn de arbeidsrelaties, de arbeidsomstandigheden en de
arbeidsvoorwaarden niet geregeld. Voor zover er in de seksindustrie
loondienstcontracten voorkomen, lijken die het meest op wurgcontracten.
7. Met de regels van het zelfstandig ondernemerschap wordt de hand gelicht.
Exploitanten roepen nog steeds bizarre schijnconstructies in het leven met
bijvoorbeeld mede-eigenaarschap en bv’s.
8. Het gezag van de exploitant is alom aanwezig. De zelfstandige ondernemers mogen
van de exploitant meestal niet beslissen of ze met ons spreken of niet.
9. Het gebrek aan beschikbare vergunningen op gemeentelijk niveau ontneemt
individuele prostituees de mogelijkheid voor zichzelf te beginnen.
10. We komen nog steeds bedrijven tegen waar we ernstige misstanden signaleren.
11. Er zijn kleine verbeteringen waar te nemen: extreem lange werkdagen worden niet
meer normaal gevonden.
12. Nog teveel vrouwen, vooral Oost Europese vrouwen wonen op de werkplek. Dat
maakt ze volkomen afhankelijk van de exploitant, vooral in de afgelegen gebieden.
Wij snappen niet hoe je zelfstandig ondernemer kunt zijn als je je domicilie én je
bedrijfsadres bij de exploitant kiest. De gemeenten accepteren dit. Zo zien we
dat in één bar wel acht massagesalons zijn gevestigd
13. Oost Europese vrouwen zijn alleen op papier zelfstandig ondernemers. In feite werken
ze in loondienst, wat volgens de Wet niet is toegestaan. De consequenties worden niet
getrokken. Overigens heeft iedere gemeente zijn eigen idee wat een ‘zelfstandig
ondernemer’ is.
14. De uitbreiding van het mensenhandelartikel naar VODYHU\OLNHFRQGLWLRQV in andere
beroepen heeft geleid tot een betere omschrijving van ‘uitbuitingssituatie’ . De
signalen van VODYHU\OLNHFRQGLWLRQV zoals ‘moeten wonen op de werkplek’ ,
‘afhankelijkheid van de exploitant’ , ‘extreem lange werktijden’ en ‘slechte betaling’
blijken dan veelvuldig op te gaan voor de prostitutiebranche.
De Rode Draad concludeert dat wij van enige verbetering kunnen spreken. De toestand vóór
de legalisering was namelijk nog een slag beroerder. Maar nog steeds worden elementaire
mensenrechten geschonden en de simpelste regels van het ondernemingsrecht en het
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arbeidsrecht met voeten getreden. 9RRU'H5RGH'UDDGLVKHWYLMIYRRUWZDDOI9RRUNRPHQ
PRHWZRUGHQGDWGHVLWXDWLHLQGHVHNVLQGXVWULHRQKRXGEDDUZRUGW

Uitgangspunten
De Rode Draad concentreert zich op de werksituatie van prostituees. Zij beschouwt prostitutie
als een beroep dat alleen vrijwillig kan worden uitgeoefend.
Wij keren ons tegen iedere vorm van dwang in de prostitutie. Dit betreft dwang van derden
om in het vak te stappen, maar ook de meer subtiele vormen van dwang om bijvoorbeeld per
dag, per week of per jaar meer te moeten werken dan een prostituee wil. De Rode Draad
vindt, dat je vrijwillig voor het vak kunt kiezen, maar er ook voor moet kunnen kiezen eruit te
stappen. Wij trekken ten strijde tegen de oneerlijke voorwaarden en wantoestanden waaronder
velen dit werk moeten doen, tegen dwang en uitbuiting, kortom mensenhandel en moderne
vormen van slavernij.
Hoe kun je als feministe toestaan, dat mannen tegen geld vrouwen gebruiken en vernederen?
Dit is een vraag die al jarenlang aan De Rode Draad wordt gesteld, maar de laatste tijd steeds
luider klinkt. Geïnspireerd door het Zweedse model roepen nu ook sommigen in Nederland
om strafbaarstelling van de klant. De Rode Draad is daar op tegen. Prostituees die voor dit
beroep kiezen vragen er niet om, dat zij tegen klanten worden beschermd, maar verlangen
respect van de maatschappij en realisering van de bescherming van hun arbeidsrechten.
Bovendien verdwijnt bij strafbaarstelling van klanten een belangrijke ontsnappingsroute voor
slachtoffers van mensenhandel. 
Moet de legalisering maar over boord? Het antwoord is ³1HH´. De Rode Draad staat vierkant
achter de legalisering RQGHUVWUHQJHYRRUZDDUGHQ van de seksindustrie. Hoewel
wantoestanden nog veel voorkomen, waren die vóór 2000 in ruimere mate aanwezig. Het
terugdraaien van de legalisering zal ongetwijfeld een vrijbrief vormen voor malafide figuren
om achter de schermen dit soort ellende weer in te voeren.
Niettemin vinden wij dat er reden is voor kritiek. Het kan en moet allemaal veel beter. Het
wordt tijd, dat exploitanten hun bedrijfsvoering moderniseren en dat gemeenten ze ook de
gelegenheid geven dat te doen door innovatie toe te staan. Kort en goed: sancties voor de
oude exploitanten en een warm welkom voor exploitanten die een transparante en
arbeidsrechtelijk correcte bedrijfsvoering voorstaan.
De landelijke overheid moet gemeenten veel beter dan nu gaan ondersteunen. Een Kaderwet
is mogelijk een bijdrage aan de redding van de legalisering. Bij een verdere teloorgang van de
seksindustrie zijn alleen criminelen gebaat, die op hun manier ‘het gat in de markt’ zullen
gaan vullen.
Hierna vatten wij puntsgewijs de conclusies van De Rode Draad samen, hoe wij vijf jaar na
de legalisering aankijken tegen sekswerk, en wat er nodig is voor een beter prostitutiebeleid.
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Conclusies puntsgewijs
 9LMIMDDUQDGHOHJDOLVHULQJ
•
•

•

•
•
•

Ruim vijf jaar na de opheffing van het algemeen bordeelverbod is lang genoeg om
de effecten van de maatregel en het daaraan gekoppelde beleid te kunnen
beoordelen.
De Rode Draad (RD) heeft als één van de weinige organisaties een diepgaand en
breed inzicht in de werkelijke, vaak zorgwekkende situatie in de seksindustrie in
Nederland. Dat inzicht is verkregen door honderden bezoeken aan vele soorten
prostitutiebedrijven in alle delen van het land en door vele andere contacten met
(voornamelijk vrouwelijke) sekswerkers via de RD-KHOSGHVN.
De algemene indruk van de RD is dat er wel verbetering is opgetreden op
sommige punten, maar dat nog lang niet is bereikt waar het in de visie van de RD
naartoe moet; op andere punten vindt de RD dat de situatie voor sekswerkers
achteruit is gegaan.
De RD vindt dat de verandering die met de landelijke beleidsdoelen is nagestreefd,
halverwege is blijven steken. Vooral gemeenten weten niet goed raad met de
verantwoordelijkheid die het Rijk ze heeft opgelegd, en bakken er vaak niets van.
De overheid heeft echter de plicht om mensenhandel en uitbuiting in de prostitutie
te bestrijden. Die taak is moeilijk, maar de overheid trekt er ook onvoldoende aan.
De RD wil vanuit haar unieke expertise de overheid helpen deze taak te vervullen.
Overeenkomstig haar doelstelling kijkt de RD daarbij vanuit het perspectief van de
sekswerkers m/v.

 9LVLHYDQ'H5RGH'UDDGRSVHNVZHUN

9LVLHRSSURVWLWXWLH
•

•

•
•

De RD constateert dat er in de samenleving een (diverse) behoefte is aan seksuele
dienstverlening. Zij heeft als uitgangspunt dat het niet zinvol en niet nodig is als
samenleving om, zoals in Zweden gebeurt1, die behoefte te bestrijden, mits de
dienstverlening onder aanvaardbare condities kan plaatsvinden.
De RD is RQGHUGLHYRRUZDDUGH nog steeds voorstander van het legaliseren van de
exploitatie van prostitutie. Onderdrukken van (exploitatie van of afnemen van)
seksuele dienstverlening leidt tot ondergronds gaan van de dienstverlening met
daaruit voortvloeiende risico’ s voor de veiligheid en gevaar voor uitbuiting van de
dienstverleneners.
De RD gaat ook uit van het recht van sekswerkers om zelf te kiezen hoe zij hun
leven willen inrichten. Het is niet aan de overheid of maatschappelijke organisaties
om dat voor hen te willen uitmaken.
De RD kiest voor een open debat dat hypocrisie achter zich laat. De maatschappij
kan er kennis van nemen dat een aanzienlijk percentage van de (mannelijke)
bevolking gebruik maakt van de diensten van sekswerkers m/v. Het is niet meer
dan IDLU om dit feit onder ogen te zien en prostitutie te beschouwen als een

1
In Zweden is er sinds 1999 een wet van kracht die het inkopen van seksuele dienstverlening strafbaar stelt. Met
andere woorden, de klanten zijn strafbaar. In deze visie vervullen prostituees de rol van slachtoffers. Zij zijn niet
strafbaar.
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•

onderdeel van het maatschappelijk leven en actief te streven naar integratie van
aanvaardbare vormen van prostitutie in de samenleving.
De RD stelt dat sekswerk geen ‘normaal’ beroep is, omdat seksewerkers hun
lichamelijke integriteit betrekken in hun werk. Juist daarom verdienen zij PHHU in
plaats van minder respect dan werkers in andere sectoren.

 9LVLHRSORRQGLHQVWHQ]HOIVWDQGLJKHLG
•

•
•

Hoewel de RD sekswerk niet beschouwt als een baan zoals andere, vindt zij wel
dat arbeidsverhoudingen, -voorwaarden en -omstandigheden in het sekswerk
moeten gaan beantwoorden aan de standaard die voor ander werk gelden.
Specifieke eisen moeten worden gesteld ter bescherming van de fysieke en
psychische integriteit van de sekswerkers.
Sekswerkers moeten zelf de keus hebben tussen werken in loondienst en als
zelfstandige. In beide modellen moeten zij voldoen aan de bijbehorende plichten,
maar ook de ermee verbonden rechten kunnen genieten.

 9LVLHRSXLWEXLWLQJHQPHQVHQKDQGHO
•

•

•
•

De Rode Draad huldigt het standpunt dat migranten in de prostitutie niet slechter
behandeld mogen worden dan Nederlandse vrouwen. Slavernij -achtige situaties
zijn niet te tolereren met het argument dat deze vrouwen altijd beter af zijn dan in
hun eigen land. De RD hoopt dat migranten die ten onrechte door een exploitant
aan het werk zijn gezet hun recht op hem/haar kunnen verhalen.
Volgens de RD is het noodzakelijk om prostituees in een zwakke positie in de
landen van herkomst te ondersteunen in hun streven naar verbetering van hun
positie. Zolang prostituees in veel landen alleen kunnen werken onder beroerde
omstandigheden en te maken hebben met extreme controle van criminelen, zullen
ze hun heil in landen als Nederland blijven zoeken.
Niet alleen criminele vormen van werving van prostituees moeten hard worden
aangepakt, maar ook alle ernstige gevallen van uitbuiting in de prostitutie. Daartoe
moet het begrip‘uitbuiting’ eenduidig worden gedefinieerd en gespecificeerd.
De RD verwacht dat een transparante bedrijfsvoering binnen prostitutiebedrijven,
ook op arbeidsrechtelijk gebied, uitbuitingssituaties kan helpen voorkomen, en
bepleit ook om die reden dergelijke transparantie af te dwingen.

 9LVLHRSLQQRYDWLHLQGHHURWLVFKHXLWJDDQVZHUHOG
•

•

De RD bepleit een beleid dat zich minder richt op ‘onder de duim houden’ van de
bestaande prostitutiebedrijven en meer op innovatie van de branche.
Daarbij heeft de RD in de eerste plaats innovatie van de arbeidsverhoudingen, voorwaarden en –omstandigheden, en transparantie van de bedrijfsvoering op het
oog. Een schone branche zal het imago van de branche verbeteren.
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9LVLHYDQ'H5RGH'UDDGRSHHQEHWHUSURVWLWXWLHEHOHLG

9LVLHRSODQGHOLMNSURVWLWXWLHEHOHLG
•

•
•

•
•
•



Nederland is partij bij het Verdrag dat staten verplicht mensenhandel en uitbuiting
te bestrijden. De Nederlandse wetgeving sluit daarbij aan. De RD verlangt dan ook
van de overheid, dat zij de bescherming van sekswerkers tegen mensenhandel,
schending van de fysieke en psychische integriteit en uitbuiting tot eerste prioriteit
van haar prostitutiebeleid promoveert. De overheid hoort de voorwaarden te
scheppen voor een veilige beroepsuitoefening door de sekswerkers, vrij van
mensenhandel en uitbuiting
Deze plicht rust in de eerste plaats op de landelijke overheid. Voor zover deze
taken overdraagt aan gemeentelijk bestuur, moet de rijksoverheid ervoor zorgen
dat ook op dat niveau de internationale verplichtingen kunnen worden nageleefd.
De RD constateert dat de beleidsontwikkeling op dit gebied door gemeenten nu
tekort schiet. Zij vindt dat het besluit van de landelijke overheid in 2000 om
gemeenten algeheel verantwoordelijk te maken voor het prostitutiebeleid te hoog
gegrepen is geweest. De materie is voor gemeenten té complex. De RD pleit
daarom voor een meer actieve landelijke ondersteuning voor de gemeenten.
De RD denkt dat een Kaderwet Prostitutie daarbij goede diensten kan bewijzen,
maar ook een landelijk programma deskundigheidsbevordering voor lokale
beleidsmakers, te organiseren vanuit een landelijk expertisecentrum.
Strafbaarstelling van klanten wijst de RD af. Dat brengt prostituees onnodig in
gevaar.
Voor de RD is de legalisering een noodzakelijke voorwaarde voor verbetering.

9LVLHRSJHPHHQWHOLMNSURVWLWXWLHEHOHLG
•

•

•
•

•

•

De RD stelt vast dat tal van misstanden in de prostitutiesector die bij de Wet zijn
verboden, niet actief genoeg worden bestreden. Zij pleit daarom voor een veel
steviger handhaving door alle (landelijke en lokale) instanties die daartoe bevoegd
zijn, onder de actieve regie van het gemeentebestuur.
Als pendant van de gecoördineerde handhaving op lokaal niveau is een landelijk
meld- en signaleringspunt (MSP) XLWEXLWLQJ VHNVXHOHLQWLPLGDWLH nodig. Daar
kunnen prostituees het melden als ze te lang moeten werken, geen klanten mogen
weigeren, verplicht van een clubarts gebruik moeten maken enz. Via veldwerk
(bedrijvenbezoek) vindt monitoring van misstanden op de werkvloer plaats.
De RD bepleit een consequente toepassing van de Wet Bibob in de strijd tegen
criminele eigenaren van seksbedrijven.
De ervaring leert dat veel prostitutiebedrijven hun bedrijfsvoering niet bepaald
ordelijk inrichten, wat ruimte biedt aan uitbuiting van werkers,
belastingontwijking en andere misstanden. Het is daarom volgens de RD
noodzakelijk dat gemeenten transparantie van de bedrijfsvoering afdwingen.
Tegelijk bepleit de RD een ruimhartiger gemeentelijk vergunningenbeleid ten
gunste van die werkers (zelfstandigen, zzp-ers) en exploitanten die de geldende
regels op het gebied van fysieke en psychische veiligheid, het arbeidsrecht,
transparante bedrijfsvoering en andere relevante wet- en regelgeving respecteren.
In het verlengde van het voorgaande pleit de RD ervoor dat gemeenten innovatieve
vormen van prostitutie toestaan om op termijn een kwalitatieve verbetering tot
stand te brengen van het erotische uitgaansklimaat.
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De RD bepleit een actief optreden van de Arbeidsinspectie en betrokkenheid van
de CWI’ s bij het prostitutiebeleid.
De RD raadt gemeenten met klem af individuele sekswerkers vergunningplichtig
te maken, omdat deze strategie immers averechts uitwerkt.
De RD pleit ervoor dat gemeenten ervoor zorgen dat sekswerkers toegankelijke
informatie kunnen krijgen over alles wat in verband met hun werk belangrijk is.
De RD verlangt van gemeenten dat zij een actief beleid ontwerpen en relevante
instanties aansporen een effectieve praktijk te ontwikkelen voor de overstap van
prostituees naar ander werk.
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Hoofdstuk 1. Inleiding
'H5RGH'UDDGFRQFHQWUHHUW]LFKRSGHZHUNVLWXDWLHYDQSURVWLWXHHVHQGDDURYHUJDDWGLW
UDSSRUW3URVWLWXWLHLVWHQVORWWHHHQEHURHSPDDUZHOHHQEHURHSGDWDOOHHQYULMZLOOLJNDQ
ZRUGHQXLWJHRHIHQG
:LMNHUHQRQVWHJHQLHGHUHYRUPYDQGZDQJLQGHSURVWLWXWLH'LWEHWUHIWGZDQJYDQGHUGHQ
RPLQKHWYDNWHVWDSSHQPDDURRNGHPHHUVXEWLHOHYRUPHQYDQGZDQJRPELMYRRUEHHOGSHU
GDJSHUZHHNRISHUMDDUPHHUWHPRHWHQZHUNHQGDQHHQSURVWLWXHHZLO'H5RGH'UDDG
YLQGWGDWMHYULMZLOOLJYRRUKHWYDNNXQWNLH]HQPDDUHURRNYRRUPRHWNXQQHQNLH]HQHUXLWWH
VWDSSHQ=RUJYRRUGHJH]RQGKHLGHQPDDWVFKDSSHOLMNZHUNRQGHUSURVWLWXHHVODWHQZLMRYHU
DDQDQGHUHQ:DDUZLMWHJHQWHQVWULMGHWUHNNHQ]LMQGHRQHHUOLMNHYRRUZDDUGHQHQ
ZDQWRHVWDQGHQZDDURQGHUYHOHQGLWZHUNPRHWHQGRHQWHJHQGZDQJHQXLWEXLWLQJNRUWRP
PHQVHQKDQGHOHQPRGHUQHYRUPHQYDQVODYHUQLM'LHEHWURNNHQKHLGOHHVWXXLWGHWHNVW 2

1.1. De Klant: strafbaar stellen of bewust maken?
Hoe kun je als feministe toestaan, dat mannen tegen geld vrouwen gebruiken en vernederen?
Dit is een vraag die al jarenlang aan De Rode Draad wordt gesteld, maar de laatste tijd steeds
luider klinkt. Deze vraag heeft in Zweden in 1999 geleid tot het strafbaar stellen van klanten.
Prostituees zijn in deze visie slachtoffer en daarom niet strafbaar. Met een enorme inzet van
de Politie slaagt men er in slechts enkele mannen voor de rechter te krijgen. En dan nog komt
het zelden tot een veroordeling. Zijn de slachtoffers er echt mee geholpen? Zweedse
prostituees die wij kennen, vinden van niet. Klanten willen minder betalen, zij lopen immers
het risico. Ook worden klanten nerveuzer, waardoor ze eerder vervelend of zelfs gewelddadig
worden. De vrouwen zijn meer afhankelijk van tussenpersonen die de klanten voor hen
regelen. Uit onderzoek blijkt, dat de prostituees zich meer geïsoleerd voelen, in de illegaliteit
naar klanten moeten zoeken en meer psychische stress ervaren (www.petraostergren.com).
Dat het in de praktijk niet werkt, kan de Zweden niets schelen. Het is symboolwetgeving.
Men wil mannen een boodschap geven, en dat werkt, zegt men.
In Nederland wil men van hoerenlopers meer kritische consumenten maken. In de Tweede
Kamer is voorgesteld klanten die gebruik maken van vrouwen die tot prostitutie gedwongen
zijn, strafbaar te stellen.3 Ook klanten die diensten van illegale prostituees inkopen, zouden
beboet moeten worden. Het roepen om strafbaarstelling bij het zien van misstanden is een
begrijpelijke reactie, maar werkt als een boemerang tegen de belangen van prostituees.
Wanneer klanten strafbaar worden gesteld, verdwijnt een belangrijke ontsnappingsroute voor
slachtoffers van mensenhandel. Heel vaak weten zij zich met behulp van een klant te
bevrijden. Deze mannen zijn immers één van hun weinige contacten met de buitenwereld. Een
andere manier om klanten te benaderen is ze voor te lichten en de mogelijkheid te geven een
mogelijk geval van dwang tot prostitutie te melden. Dit is met succes verricht tijdens het
project van Meld Misdaad Anoniem, waarin ook De Rode Draad participeerde.
Een onderliggende vraag in deze discussie is, of een overheid zich moet bemoeien met de
seksuele moraal van haar burgers door de mogelijkheid commerciële, ‘slechte’ seks te hebben
de kop in te drukken. Een lastige kwestie. Een politicus die deze vraag met ‘nee’ beantwoordt,
laadt al snel de verdenking op zich ]HOI ook ‘slechte’ seks te willen propageren. Het toegeven
2
3

Wij lichten het vrijwillige karakter van het prostitutievak in een bijlage toe. ELMODJH
Zij zijn dat al.
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dat het verschijnsel simpelweg bestaat zonder de vraag te beantwoorden, of men er wel of niet
gebruik van maakt, of zonder een waardeoordeel te vellen, is vrijwel onmogelijk. Al snel
hoort hij het argument: “Mensen vermoorden elkaar. Betekent dit dat je moorden moet
legaliseren?” Het verschil met moorden is echter, dat moorden altijd strafbaar is, of het nu
betaald of onbetaald gebeurt. Maar onbetaalde seks is niet strafbaar. Waarom moet de
overheid dan ingrijpen in de privé-sfeer van mensen door te bepalen dat er alleen ‘goede’ ,
onbaatzuchtige seks mag bestaan? Als de condities, waaronder de betaalde seks plaatsvindt,
niet deugen, dient men GLH aan te pakken en niet het fenomeen zelf te verbieden.
Prostituees die voor dit beroep kiezen, vragen er niet om, dat zij tegen klanten worden
beschermd, maar verlangen respect van de maatschappij en realisering van de bescherming
van hun arbeidsrechten. Dat er op het gebied van positieverbetering van de prostituee veel te
doen valt, wordt geïllustreerd in de volgende hoofdstukken.
-DQ9LVVHUYRRUPDOLJGLUHFWHXUYDQ'H5RGH'UDDGVFKUHHIRSSHUVRRQOLMNHWLWHOHHQDUWLNHO
RYHUGLWWKHPD+HWVWXNYHUVFKHQHQLQGH15&YDQPHLLVRSJHQRPHQLQHHQELMODJH
RYHUGHUROYDQNODQWHQ ELMODJH 


1.2. Moet de legalisering maar over boord?
µ+RZDERXWWKHOHJDOL]DWLRQRIWKHSURVWLWXWLRQV ¶ZDVGHYUDDJGLH'H5RGH'UDDGDDQGH
YRRUDYRQGYDQGHOHJDOLVHULQJLQGH]RPHUYDQYHHOYXOGLJGRRUEXLWHQODQGVH
SHUVPHQVHQNUHHJYRRUJHVFKRWHOG1HWDOVGHDQGHUHRUJDQLVDWLHVLQKHWYHOGKDG'H5RGH
'UDDGYHHOPRHLWHPHWXLWWHOHJJHQGDWSURVWLWXWLHRS]LFKQLHWYHUERGHQZDVPDDUGDWGH
ZHWVZLM]LJLQJGHH[SORLWDWLHYDQSURVWLWXWLH]RXJDDQOHJDOLVHUHQ'H]HVSUDDNYHUZDUULQJ
WXVVHQGHOHJDOLVHULQJYDQSURVWLWXWLHHQOHJDOLVHULQJYDQVHNVEHGULMYHQVSHHOWRQVQRJVWHHGV
SDUWHQ
De vraag die de journalisten bedoelden, of wij de legalisering in Nederland nuttig vinden, is
voor ons geen vraag meer. De Rode Draad staat vierkant achter de legalisering RQGHUVWUHQJH
YRRUZDDUGHQ van de seksindustrie.Hoewel wantoestanden nog veel voorkomen, waren die
vóór 2000 in ruimere mate aanwezig. Men tolereerde die toen echter gemakkelijker dan
tegenwoordig. Zo vond de rechter een werkdag van twaalf uur in een seksbedrijf nog
normaal5. Buitenlandse vrouwen werden ook vóór 2000 grof uitgebuit, maar men had toen
geen instrumentarium om die uitbuiting aan te pakken.6 Kinderprostitutie en prostitutie van
minderjarigen kwamen toen veel vaker voor. Ook fysiek geweld tot en met moord waren een
begeleidend verschijnsel dat inherent leek aan het prostitutievak. In de jaren tachtig vond men
het gewoon dat tieners van zestien op de tippelzones te vinden waren. Zaken als het
zelfstandig ondernemerschap en het bewaken van de fysieke en psychische integriteit van
sekswerkers werden toen nauwelijks serieus genomen. Bestuurlijke maatregelen tegen ‘foute’
seksbedrijven waren toen zo goed als onmogelijk.
Het terugdraaien van de legalisering zal ongetwijfeld een vrijbrief vormen voor malafide
figuren om achter de schermen dit soort ellende weer in te voeren.
4

Lees: prostituees
De Jonge, M.M., Rood licht voor prostitutie in loondienst?, Wetenschapswinkel Rechten, Utrecht 2006.
Otten, L., Mensenhandel, de strafrechtelijke grens van exploitatie van prostitutie, Wetenschapswinkel Utrecht,
2006.
6
Nu is uitbuiting opgenomen in de Wet tegen Mensenhandel.
5
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1.3.

‘Legalisering’ en ‘legaal’

In de discussie over prostitutie in Nederland treedt nogal eens spraakverwarring op rond de
woorden ‘legalisering’ en ‘legaal’ . Ter voorkoming van misverstand op deze plaats enige
uitleg.
Met nadruk herinnert De Rode Draad eraan dat ‘legalisering’ niet de ‘legalisering van
prostitutie’ betekent, maar de ‘legalisering van GHH[SORLWDWLHYDQprostitutie’ , en wel onder
strenge voorwaarden. In tegenstelling tot wat in het maatschappelijke debat wel wordt
beweerd, gaat het er dus niet om dat prostitutie sinds 2000 een ‘legale’ of een ‘normale’ vorm
van werk is geworden. Dat werk was ook voordien al legaal, en is ook nu nog niet ‘normaal’
in de zin van ‘een beroep als alle andere’ . Het feit dat bij prostitutie de lichamelijke en
geestelijke integriteit van de prostituee in het geding is, maakt dat prostitutie niet mag worden
beschouwd als ‘passende arbeid’ . En instantie mag niemand verplichten tot het verrichten van
sekswerk. Degenen die roepen dat je ‘sinds de opheffing van het bordeelverbod alles maar
mag doen met prostituees’ , slaan de plank dus behoorlijk mis.
Dat geldt in de eerste plaats voor het gedrag van klanten; zij mogen niet alles met prostituees
doen. Wanneer zij een prostituee verkrachten, zijn zij net zo strafbaar als wanneer zij een nietprostituee verkrachten.
De termen ‘illegaal’ en ‘illegaal circuit’ vallen veelvuldig in de discussies over prostitutie en
mensenhandel. Ze zorgen vaak voor misverstanden. Met ‘illegaal’ wordt aangeduid dat een
persoon ‘zonder geldige verblijfsvergunning’ in Nederland verblijft, maar ook dat een bedrijf
‘zonder vestigingsvergunning’ van een gemeente, dus clandestien zijn activiteiten ontplooit.
Soms zijn beide betekenissen tegelijk van toepassing, maar dat is lang niet altijd het geval.
Een probleem ontstaat als ‘illegaliteit’ wordt gezien als iets dat met voorrang bestreden moet
worden. Veel vrouwen die slachtoffer zijn van het misdrijf mensenhandel, zijn volgens de
Vreemdelingenwet ‘illegaal’ in Nederland. Als zij op grond van hun illegaliteit over de grens
worden gezet, wordt voorbij gegaan aan het veel ernstiger vergrijp, waarvan zij slachtoffer
zijn, en waartegen dan QLHW wordt opgetreden.

1.4.

Achtergrond van dit rapport

De Rode Draad is voortgekomen uit de emancipatiebeweging van prostituees. Dankzij ons
uitgebreide veldwerk over het hele land en over een reeks van jaren kennen wij de situatie in
de prostitutiewereld.7 Dit veldwerk houdt in, dat wij bezoeken brengen aan uiteenlopende
soorten prostitutiebedrijven, waar wij zoveel mogelijk met de prostituees m/v in contact
proberen te komen. Zij zijn immers op geen enkele andere manier te bereiken; hun privé
adressen, als zij die al hebben8, houden zij angstvallig geheim. In het verlengde van onze
‘veldtochten’ liggen de signalen die wij via de KHOSGHVN van De Rode Draad ontvangen.9 Door
7
Dit veldwerk heeft Stichting De Rode Draad in 2005 kunnen uitvoeren dankzij een subsidie van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Directie Arbeidsverhoudingen. De jaren ervoor hebben de Ministeries
van Justitie, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Directie
Coördinatie Emancipatiebeleid De Rode Draad subsidies verleend. In 2006 – 2008 verleent het Ministerie van
Justitie/Directie Vreemdelingenbeleid subsidie voor het zogenoemde Oost-Europaproject van De Rode Draad,
terwijl het Ministerie van Buitenlanse Zaken/Directie mensenrechten en Vredesopbouw voor dit project een
eenmalig subsidie verleende. De gemeente Rotterdam geeft jaarlijks een subsidie voor het Rotterdamse
steunpunt van De Rode Draad. De Tillstichting te Amsterdam heeft de Stichting met donaties bijgestaan.
8
Nogal wat prostituees blijken in het bedrijf te wonen, een situatie die vragen oproept.
9
Prostituees kunnen per telefoon, e-mail of door een persoonlijk bezoek aan ons kantoor de KHOSGHVN raadplegen.
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al die contacten hebben wij gedetailleerde kennis over het functioneren van de sector en
inzicht in de beweegredenen van prostituees. Daarnaast is De Rode Draad in staat om
verschillen tussen de regio’ s van ons land aan te geven, waar anderen slechts zicht hebben op
een bepaalde regio.
Deze kennis en dit inzicht kunnen van belang zijn voor allen die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van een goed prostitutiebeleid. Wij hebben ervoor gekozen geen theoretische
verhandeling te schrijven, maar onze ervaringen in het veld zoveel mogelijk voor zich te laten
spreken. Allereerst putten wij daarbij uit de verslagen van de vele tochten ‘het land in’ die
hebben plaats gevonden in het kader van het project “%HVFKHUPHQYDQGHSRVLWLHYDQ
SURVWLWXHHVGRRUKHWYHUEHWHUHQYDQGHDUEHLGVYHUKRXGLQJHQLQGHVHNVLQGXVWULH” in 2005.10
Vaak is echter ook teruggekeken naar verslagen van bezoeken die in eerdere jaren zijn
afgelegd. Deze ‘VQDSVKRWV’ van talloze bezoeken vormen een belangrijk deel van de tekst.
Gestreefd is naar een zekere volledigheid in de weergave van onze bezoeken; wij wilden
vermijden dat het verhaal zou overkomen als een gekleurde selectie van enkele extreme
gevallen. Wij hebben de bedrijven niet met name genoemd maar een nummer gegeven.
Onze focus is, uiteraard gezien onze doelstelling, de SRVLWLHYDQSURVWLWXHHV en mogelijkheden
om daarin verbetering te brengen. Niettemin is er ons veel aan gelegen bij onze bezoeken de
situatie eerlijk waar te nemen en te verslaan.
De volgende hoofdstukken behandelen zowel de situatie in de seksindustrie als de manieren
waarop De Rode Draad haar informatie hierover heeft verzameld.
In een caleidoscopisch beeld van de seksindustrie in Nederland wordt de lezer geconfronteerd
met een opvallende teruggang in het aantal seksbedrijven, ondoorzichtige bedrijfsvoering in
de raamgebieden, bedroevend slechte arbeidsrelaties, -voorwaarden en -omstandigheden in de
meeste seksbedrijven, schijncontructies rond zelfstandigheid, schemerzones tussen legaal en
clandestien, en ongezonde werkmethoden in de prostitutie.
Tenslotte komt de rol van de centrale en decentrale overheden aan bod, de huidige en de
gewenste rol.

10

Het project, dat werd gesubsidiëerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Directie
Arbeidsverhoudingen, liep van januari 2005 tot en met maart 2006. Het subsidie was bestemd voor een
tweeledig doel: het bezoeken van alle prostitutiebedrijven om informatie aan prostituees te geven en het opzetten
van regionale steunpunten.
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Hoofdstuk 2. Teruggang in de seksindustrie
2.1. Een harde sector en zachte cijfers
+HWEHODQJYDQIHLWHQ

“Door legalisering zal het aantal bordelen alleen maar groeien. De enigen die daar belang bij
hebben zijn de vrouwenhandelaren. In een land als Nederland betekent dit dat NGO’ s (nietgouvernementele organisaties zoals De Rode Draad) coalities sluiten met mensenhandelaren
en zo de wantoestanden in stand houden.” Woorden van dergelijke strekking werden De Rode
Draad door de auteur Victor Malarek toegevoegd op een van de vele bijeenkomsten in het
buitenland waar de afschaffing van de prostitutie wordt gepropageerd.11 In deze confrontaties,
die doen denken aan de film +LJK1RRQ, willen tegenstanders niet graag feiten horen. Een van
de feiten is, dat sinds de legalisering het aantal bordelen in Nederland sterk is teruggelopen.
Dat vooral de eigenaren van relaxhuizen de nadelen van de legalisering ondervinden, is ook
geen geliefd feit. Als antwoord wordt er vaak gesmeten met allerlei cijfermateriaal. Dit gaat
altijd om schattingen die zeer uiteen lopen. In tegenstelling tot de norm in andere sectoren,
waar men een foutenmarge van hooguit vijftien procent accepteert, bevatten cijfers over
prostitutie soms foutenmarges van 800 procent. Zo beweert men bijvoorbeeld dat er 200 tot
1000 kinderen commerciëel worden misbruikt. Toegegeven, het is niet gemakkelijk om cijfers
te geven over een sector waar betrokkenen niet happig zijn op wat voor registratie dan ook, en
waar men bovendien zeer mobiel is. Maar met zulke vage schattingen is niemand gediend.

'H5RGH'UDDGEHVFKLNWGDQN]LMKHWYHOGZHUNRYHUEHWURXZEDUHJHJHYHQV En, hoewel
ook wij er enigszins naast kunnen zitten, zal uit het onderstaande blijken dat het aantal
bedrijven in Nederland drastisch is teruggelopen. 

+HWWRWDDO
In 2000, het jaar waarin de prostitutiebedrijven werden gelegaliseerd, waren er naar schatting
800 bedrijven in Nederland.12 %HJLQKDG'H5RGH'UDDGHHQOLMVWYDQDGUHVVHQ

YHU]DPHOG'DDUYDQEOHNHQHUDOJHVORWHQWH]LMQ De 633 adressen hebben we bij
elkaar gesprokkeld door verschillende websites te bezoeken. We hebben ons niet beperkt tot
de vergunde bedrijven. Ook clandestiene bedrijven staan op deze lijst. In onze inventarisatie
komen homosauna’ s en erotische kappers voor.14 De raamgebieden hebben we niet bij de 633
bedrijven geteld.Gegevens over het aantal werkplekken voor raamprostitutie zijn te vinden in
hoofdstuk 5. Per saldo noteerden wij begin 2005 dus minder dan 500 seksbedrijven die
feitelijk als zodanig draaiden. Mogelijk hebben we enkele bedrijven gemist.

11

Victor Malarek, The Natasha’ s, the New Global Sex Trade. New York, 2003.
Naar een schatting van exploitanten en de Profeit Studie van de Mr. A. de Graafstichting.
13
De telling vond plaats in het kader van het project “Beschermen van de positie van prostituees door het
verbeteren van de arbeidsverhoudingen in de seksindustrie”, dat werd gesubsidiëerd door het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Directie Arbeidsverhoudingen. Het project liep van januari 2005 tot en met
maart 2006.
14
Er waren zes erotische kappers bij. De meeste van deze kappers bevinden zich in Den Haag. Van die 6
kappers waren er 5 in Chinese handen. Twee bedrijven bleken HVFRUWbureaus te zijn. Er stonden 7 homosauna’ s
op de lijst en zo’ n twintig parenclubs of bedrijven die inmiddels parenclub zijn geworden. We hadden ook
adressen van zonnebanken die seksuele dienstverlening bieden.
12
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+HWHHUVWHGDWRQVRSYDOWLVGDWGHZHUNJHOHJHQKHLGLQGHµOHJDOH¶SURVWLWXWLHVWHUNLV
WHUXJJHORSHQ0DDURRNYHHOFODQGHVWLHQHEHGULMYHQLVJHHQODQJOHYHQEHVFKRUHQ'LWLV
HFKWHUHHQYRRU]LFKWLJHFRQFOXVLHZDQWHUKHHIW]LFKGHODDWVWHWZHHMDDUHHQ

RSPHUNHOLMNHRQWZLNNHOLQJYRRUJHGDDQ9DQGHEHGULMYHQZDUHQHU7KDLVH 
PDVVDJHVDORQV'LWEHWHNHQWGDWPHHUGDQHHQ]HVGHYDQKHWKHOHEHVWDQGXLW7KDLVH
EHGULMYHQEHVWDDWWij hebben niet van al deze bedrijven gecontroleerd of ze een vergunning
hadden. Het lijkt ons echter onwaarschijnlijk dat alle nieuwe Thaise en Chinese salons
vergund zijn.
GHVORWHQEHGULMYHQ
De afname van het aantal prostitutiebedrijven is in sommige steden dramatisch. In Enschede
zijn er in een paar jaar 10 bedrijven dichtgegaan. In Breda waren er eind jaren tachtig 20
clubs, nu nog maar 5.16 Ook in Rotterdam is het aantal bedrijven met een derde teruggelopen.
Van minstens drie bedrijven weten we, dat ze onlangs weer geopend zijn. En vaak was dit
nieuwe bedrijf een oud bedrijf dat onder een nieuwe naam bleef voortbestaan. Het aantal
nieuwe bedrijven staat echter in geen verhouding tot het aantal gesloten bedrijven.
Bij drie bedrijven ging enkele maanden na ons bezoek de deur op slot. Wanneer de andere
bedrijven precies zijn opgehouden te bestaan, kunnen wij niet achterhalen. Enkele zijn al meer
dan een jaar dicht, van andere was de sluiting recent.17Een enkel bedrijf is heropend, toen wij
al lang uit de buurt waren.
Soms zagen we tijdens de voorbereidingen van een ‘veldtocht’ op www.hookers.nl (de
website voor klanten van de seksindustrie) of op andere sites dat een bedrijf niet meer open
was. We checkten dat door via een bekende zoekmachine het adres in te voeren. Zo kwamen
we te weten, of op dat adres in het geheel wel een bedrijf was gevestigd en of het te koop
stond. Krantenknipsels leverden soms ook informatie over het sluiten of juist weer open gaan
van een UHOD[huis. We hebben gedurende het project “Beschermen van de positie van
prostituees” 370 bedrijven bezocht.Van 65 van de bezochte bedrijven constateerden we ter
plekke dat ze opgedoekt waren18. Ook als we wisten, dat ze dicht waren, gingen we als we in
de buurt waren, even kijken. We hadden immers gehoord dat sommige bedrijven hun zaken
clandestien voortzetten. Zo reden we langs een bedrijf dat officieel gesloten was, en
constateerden dat het inmiddels een Thaise massagesalon was geworden. Ook leverde het
bezoeken van gesloten bedrijven verrassende informatie op. De huidige bewoners kenden
meestal de reden van sluiting. Eén bedrijf was een koffieshop geworden en de huidige
eigenaar wist ons te vertellen dat Filippijnse vrouwen er vroeger tot JDQJEDQJV werden
gedwongen. In één geval bleken de Hell’ s Angels in het voormalige bordeel te zijn getrokken.
Dit honk had in verband met bepaalde moorden veel publiciteit gekregen en de veldwerkers
van de Rode Draad waren achteraf blij dat men niet had opengedaan.
Voor zover wij weten, vormen gebrek aan klandizie, bestuursdwang, gemeentelijke
regelgeving, protesten uit de buurt of een natuurlijke oorzaak zoals de dood van de eigenaar
15

En 2 Chinese massagesalons.
Eindhovens dagblad 24-12-04.
17
Aangezien de veldwerkbezoeken over het hele jaar zijn verricht, is het mogelijk dat de cijfers iets afwijken op
verschillende meetmomenten. Een bedrijf kan nog open zijn geweest, toen wij er nog niet waren of gesloten zijn,
nadat we aan de deur zijn geweest.
18
Van een stuk of drie adressen weten we niet of er ooit een bordeel had gezeten of dat het simpelweg een
verkeerd adres was.
16
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de redenen voor sluiting. We hebben sommige bedrijven die nu dicht zijn, in 2004 of in de
jaren daarvoor bezocht. Tot onze bevreemding merkten wij bijvoorbeeld in 2003, drie jaar na
de legalisering, dat een bepaald bedrijf in Limburg nog open was. In 1994 was al bekend dat
het er mis was. De veldwerkers schreven in 2003 het volgende.

(U]DWHQZDWORXFKHILJXUHQZHYRQGHQKHWEHVWHQJPDDUZHZDDJGHQKHWHUPDDU
RS(HQVFKLFKWLJHPDQULHSRQVELQQHQ:HZDUHQZHONRP(UOLHSHQYHHOPHLVMHV
URQGPDDU]LMZHUGHQRSKHWPRPHQWYDQRQ]HELQQHQNRPVWPHW]DFKWHKDQGQDDUHHQ
EHOHQGHQGYHUWUHNJHYRHUG'HH[SORLWDQWJDIWRHGDWµKLMGHPHLVMHVZHOHUJHQV
YDQGDDQPRHVWKDOHQQXHUJHHQ1HGHUODQGVHPHLVMHVWHNULMJHQZDUHQ¶'H
YHOGZHUNHUVKRUHQYDQGHEXUHQGDWLHGHUHHQZHHWGDW]HGDDULOOHJDOHPHLVMHV
JHYDQJHQKRXGHQHQGURJHUHQ

Eindelijk is het bedrijf definitief gesloten. Ook van een ander bedrijf waar tijdens ons bezoek
de vrouw geen moment pauze mocht nemen en meteen naar de klanten werd geduwd, spijt het
ons niet dat het gesloten is (38).
%H]RFKWHEHGULMYHQ

'HLQWRWDDOLQEH]RFKWHVHNVEHGULMYHQOHJDOHHQFODQGHVWLHQHZDUHQ]HHU
XLWHHQORSHQGYDQDDUG19 De meeste Thaise salons en de bedrijven waarvan we wisten dat ze
dicht waren, waren al afgevallen. Van de 101 operationele Thaise salons hebben we er
aanvankelijk 27 aangedaan. Later hebben wij daarvan afgezien, omdat het taalprobleem te
groot was.20 Een keer hebben we ’ s avonds bij een zonnestudio aangebeld, waarvan we
achteraf hoorden dat er alleen overdag clandestiene praktijken plaatsvonden. Eenmaal bleek
ons veldwerkadres een illegale tippelzone te zijn. We zijn ook in een Chinese massagesalon
geweest, waar volgens het geruchtencircuit en de websites van klanten meer zou gebeuren dan
alleen massages.
Twee van de door ons bezochte bedrijven waren Chinese kappers. We troffen daar vrouwen
aan die graag met ons wilden praten, maar dat niet konden omdat ze geen woord Nederlands
of Engels spraken. We kwamen in vier gevallen aan de deur van wat een JD\sauna bleek te
zijn. Enkele UHOD[bedrijven zijn tot parenclub of homosauna omgevormd. In één geval
kwamen we wel binnen (316).
1RUPDDOYLQGHQGHKHUHQKHWQLHWSUHWWLJRPRQVELQQHQWHKHEEHQPDDUGH]HNHHU
KHHIWGHHLJHQDDUHUJHHQSUREOHHPPHH:HNRPHQWHUHFKWLQHHQEDUPHWYHHONHUHOV
:LM]LHQGDWHULHPDQGLQSDQLHNRQGHUGHEDUSUREHHUWWHNUXLSHQPDDUJHOXNNLJLV
KLMHHQXLW]RQGHULQJ'HHLJHQDDUYHUWHOWGDWZHHLJHQOLMNYRRUQLHWVNRPHQRPGDWKHW
FRQFHSWLVYHUDQGHUG=HRUJDQLVHUHQQXEHSDDOGHDYRQGHQYRRUGRHOJURHSHQ(ULV
60HU]LMQPDQQHQDYRQGHQHQVWHOOHQDYRQGHQ'HEH]RHNHUVEHWDOHQHQWUHHHQ
GUDQNMHVHQGDDUPHHLVKLMPHWHHQYDQKHWJH]HXUYDQGH%HODVWLQJGLHQVWDI:H]LHQ
RYHULJHQVYHHORXGHUHPDQQHQLQJH]HOVFKDSYDQMRQJHNQXOOHQ:RUGWKLHUHFKWQLHWV
EHWDDOG"
Een vergelijkbaar betalingssysteem werd gehanteerd voor de bioscoopjes waar soms sekswerk
plaats vindt (310).

19
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Exclusief de raamadressen. Zie daarvoor hoofdstuk 5.
Zie verder hoofdstuk 9. over de Thaise salons.
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'HHLJHQDDUYHUWHOGHGDWKLMLQKHWYHUOHGHQKDGJH]LHQGDWYURXZHQPHW]DNNHQYRO
JHOGGHGHXUXLWJLQJHQ=RJHQDDPGRPKHUKDOLQJWHYRRUNRPHQKDGKLMKRHZHO]H
RIILFLHHOJUDWLVQDDUELQQHQPRFKWHQYDQGHYURXZHQH[WUDKRJHWRHJDQJVSULM]HQ
JHYUDDJG+LMKDGGXVEHVORWHQHUHHQVODDWMHXLWWHVODDQ
Wanneer we aan de deur van een parenclub kwamen, ontkende men in de regel categorisch
dat er commerciële dienstverlening plaatsvond. Wij konden in die gelegenheden niet naar
binnen zonder in de erotische activiteiten te participeren, en hebben die bedrijven dus niet
bezocht. Maar in 2004 lukte het ons om van het baliepersoneel toch iets te horen over de gang
van zaken (557).
³1LHPDQGZHUNWKLHUSURIHVVLRQHHO+LHUNRPHQJHHQDPDWHXUKRHUWMHVZDW]HRRN
PRJHQEHZHUHQ´]R]HLGHUHFHSWLRQLVW´:HONXQQHQYURXZHOLMNHNODQWHQRSEHSDDOGH
DYRQGHQ]RJHKHWHQKDUWMHVYHUGLHQHQ'LW]LMQERQQHQWHUZDDUGHYDQ¼GLHMHNULMJW
DOVMHPHWHHQDQGHUGDQMHHLJHQSDUWQHUDDQGHKDDOJDDW0DDU]HOIVGLHKDUWMHV
ZLOOHQ]HQLHWRPGDW]HKHWYRRUGHNLFNGRHQ´
Men verdedigt dit soort praktijken met het argument dat de aanwezige amateurprostituees
slechts een symbolisch bedrag vragen. Soms troont een klant een HVFRUW mee naar een
parenclub. Een enkele keer bestelt zo’ n parenclub wel eens een paar vrouwen bij clubs in de
buurt. Het is de vraag, of vrouwen vrij zijn zich al of niet te voegen in deze gang van zaken.
Welke afdrachten moeten ze aan wie doen? Een vrouw kan moeilijk een kamer gaan huren als
het kamergebruik er gratis is. Soms werken er ‘vaste gastvrouwen’ bij deze clubs. Veel clubs
combineren sekswerk met activiteiten voor parenclubs, vooral in het weekeinde. Waar blijven
de buitenlandse vrouwen die er doordeweeks als prostituee werken en vaak in deze zeer
afgelegen FRPELbedrijven wonen?
Van de nog geopende bedrijven weten we van slechts twee, dat er jongensprostituees werken.
Bij een daarvan zijn we aan de deur geweest. De jongens, allen allochtonen volgens de
eigenaar, waren er toevallig niet. Ook hier valt een drastische achteruitgang te constateren.
Jongens hebben massaal hun toevlucht tot internet gezocht. Dat dit niet de ultieme oplossing
is, blijkt uit onderstaande e-mail aan De Rode Draad.
/6
,NZHUN]HOIVWDQGLJQHWDOVYHHOMRQJHQVDOVHVFRUW,NZHUNQLHWYRRUHHQEXUHDXPDDU
YRRUPH]HOI,NDGYHUWHHURSHHQHVFRUWER[%HKDOYHGDWHUYHHOIDNHUVRS]LWWHQ
PHQVHQGLHYRRUGHJUDSPHWMHDIVSUHNHQ PDNHQRRNYHHOMRQJHQVYDQGLWEHGULMI
JHEUXLNYDQGH]HZHEVLWH(Q]HGRHQDOVRI]H]HOINODQW]LMQ
,NKHE]HOIRRNHHQNRUWHSHULRGHYRRUHHQHVFRUWEXUHDXJHZHUNW,NKHEWZHHNODQWHQ
LQYLHUZHNHQJHKDG:HOYUHHPGYRRUHHQHVFRUWEXUHDXGDWEHZHHUGHHHQKHHOJURRW
NODQWHQEHVWDQGWHKHEEHQ11
De jongensprostitutiemarkt bevindt zich eveneens in een malaise. Een groot aantal
animeerbars voor homo’ s en jongensbordelen, waar contacten worden gelegd, zijn gesloten.
Door de economische recessie, de komst van de euro en sinds “9-11” (Amerikaanse klanten)
is het aanbod van ‘rijke klanten’ voor de Nederlandse jongensprostitutiemarkt drastisch
gekrompen21.
21

Voor zover wij weten zijn er slechts twee in het hele land over. De twee bedrijven voor jongens in Rotterdam
zijn dicht en in Amsterdam is er nog maar één in bedrijf. Het andere bedrijf bevindt zich in Breda.
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1LHWEH]RFKWHEHGULMYHQ
Vijf bedrijven vielen voor ons af, omdat de exploitant ons bij vorige gelegenheden te kennen
had gegeven dat we VRZLHVR niet binnen mochten. Drie van deze vijf bedrijven waren
overigens van dezelfde eigenaar. We wisten van vorige bezoeken en andere exploitanten dat
daar vooral Thaise vrouwen werkten. Een ander bedrijf was van een voormalige deelnemer
van het Landelijk Prostitutie Overleg22 die de dames als ‘zelfstandig ondernemer’ in een hofje
met raampanden liet werken (81).
'HEDDVZHUGHQRUPERRVWRHQKLMKRRUGHGDWZHYDQ'H5RGH'UDDGZDUHQ+LM]HL
RQVJHHQWRHVWHPPLQJWHJHYHQRPLQIRUPDWLHWHYHUVWUHNNHQDDQGHGDPHV9ROJHQV
PHQHHUEHKDUWLJGHQZHDOOHHQPDDURQ]HHLJHQEHODQJHQQLHWGLHYDQGHGDPHV'LW
GHGHQZHGRRUVDPHQWHZHUNHQPHWGH%HODVWLQJGLHQVWHQGRRURQGHUppQKRHGMHWH
VSHOHQPHWGH)19
Drie adressen vielen af omdat ze - op grond van vroegere ervaringen - te gevaarlijk voor
veldwerkers zijn. Eén bedrijf werd om privé-redenen van de veldwerker gemeden. Vier
bedrijven zijn met rust gelaten, omdat de eigenaar als vertegenwoordiger van exploitanten een
onderhandelingspartner was23. Slechts 57 bedrijven die mogelijk geopend waren, heeft De
Rode Draad in 2005 niet bezocht. Daarvan zijn er 22 in 2004 wel bezocht en hebben wij de
prostituees er van informatie voorzien.In 2004 zijn overigens 11 bedrijven aangedaan die in
2005 niet meer voorkwamen op welke lijst dan ook. Tijdgebrek was een van de redenen
waarom we bij dit restje van zo’ n dertig bedrijven niet langs zijn geweest.
Het was nooit precies te voorzien, hoeveel tijd we nodig hadden voor de geplande bezoeken.
Het was telkens een ingewikkelde logistieke operatie. Veel plekken waren onmogelijk met het
openbaar vervoer te bereiken. Daarnaast beschikten wij niet over een navigator en hadden we
net als andere mensen te kampen met files, parkeerproblemen en een falende treinenloop.
Het bezoek aan de laatste een of twee bedrijven in een stad schoot er daarom soms bij in.
Bovendien, hoe later op de avond, hoe meer we de kans liepen te worden geweigerd in
verband met de aanwezigheid van klanten.
Voor de veiligheid was het van belang dat een team uit minstens twee personen bestond. Een
enkele keer werkten we met ons drieën, vooral tijdens de meerdaagse tochten, omdat we een
breed spectrum aan talen nodig hadden. Soms was het wel heel veel van de veldwerkers
gevraagd om uren te reizen naar een stadje met slechts één bedrijf om van de bedrijfsleider te
horen te krijgen dat de dames geen belangstelling hadden.
5HJLRQDOHYHUVFKLOOHQ

In tegenstelling tot veel andere organisaties in het prostitutieveld werkt De Rode Draad
landelijk. Wij kunnen daarom regio’ s met elkaar vergelijken. We zijn in alle provincies
geweest.24
Hoewel het nergens ‘prima’ was, zijn er toch enige verschillen tussen de regio’ s te
onderkennen. In Zeeland zien we de meeste seksshops waar vrouwen werken en in Brabant de
22

Het Landelijk Prostitutie Overleg (LPO) is een informeel overlegplatform waarin de verschillende actoren in
het prostitutieveld deelnemen.
23
Drie van deze vier bedrijven waren van één eigenaar. Met de vrouwen in drie bedrijven hielden we contact via
e-mail, en daarom hadden die bedrijven bij ons geen prioriteit.
24
Met de Flevopolder waren we overigens betrekkelijk snel klaar; slechts één bedrijf was er operationeel plus
een Thaise salon.
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minste niet-West Europese vrouwen. Wel komen we in Brabant schendingen van het
arbeidsrecht en van de lichamelijke integriteit tegen. Dat ons de treurige situatie in de
noordelijke provincies opviel, is al eerder naar buiten gekomen25. Een ander
achterstandsgebied lijkt ons de kop van Noord Holland met Den Helder als centrum van
ellende. In voorgaande jaren stond Limburg ook bij ons bekend als probleemgebied, maar
daar lijkt de situatie iets te zijn verbeterd.
Wat de grote steden betreft: Rotterdam was vóór de legalisering van 2000 de werkplek van
internationaal beruchte mensenhandelbenden.26 Dit verschijnsel is aangepakt, maar de situatie
is ook daar nog niet ideaal, zoals dat overigens nog nergens het geval is. Ook Amsterdam valt
op. De aandacht van de politiek, met in haar kielzog de media, is afwisselend gericht op de
Wallen en op de tippelprostitutie. Ook ontstaat er regelmatig consternatie over allerlei
‘illegale circuits’ . Dat er ook nog een ‘vergund’ circuit is waar zich clandestiene praktijken
afspelen, is niet iets wat de stad, geplaagd door hypes, wil horen. “Al voldoende ellende
gehad met de Oudkerk-affaire”, was een van de argumenten om hier niet extra op in te zetten.
Men gaat er gemakshalve van uit dat in het vergunde circuit alles goed geregeld is.
De Rode Draad krijgt echter relatief vaak klachten uit Amsterdamse clubs en ons veldwerk in
Amsterdam levert dan ook een ongunstig beeld op: extreem lange werkdagen,
schijnconstructies met mede-eigendom, mishandeling en seksueel misbruik door exploitanten,
en arbeidsrechtelijke wantoestanden. In een parenclub, die niet onder het vergunningenstelsel
valt, omdat Amsterdam in tegenstelling tot andere gemeenten, alleen bordelen tot de
seksinrichtingen rekent, worden vrouwen zo slecht behandeld dat het barpersoneel het niet
meer aan kan zien.



2.2. Leegstand en leegloop


=LFKWEDUHPDODLVH
De dramatische afname van het aantal seksbedrijven duidt op ernstige malaise in de
seksindustrie. In dit hoofdstuk vragen we ons af waardoor die wordt veroorzaakt. We zien dat
klanten weinig belangstelling meer hebben voor de traditionele bordelen. Innovatie van de
bedrijfstak zou in veel gevallen op zijn plaats zijn.

*HEUHNDDQLQQRYDWLH
³:H]DJHQYHHOH[SORLWDQWHQVRPVSURVWLWXHHVPDDUNODQWHQKRPDDU´Dit verzuchtte een
van de veldwerksters, de medewerkers van De Rode Draad die de bedrijven en raamgebieden
bezoeken. De klandizie neemt af, de verdiensten worden minder. Daardoor zijn de
gelegaliseerde bedrijven geen aantrekkelijke werkplekken meer.
Van veel bedrijven moeten we constateren dat ze hun beste tijd hebben gehad. Als het gewone
horecagelegenheden waren geweest, zouden ze ook geen klandizie hebben aangetrokken. Dat
klanten wegblijven, verwondert ons niet. De sfeer is in veel bedrijven deprimerend, het
interieur is niet meer van deze tijd en de vrouwen zitten er in een mengeling van verveling en
wanhoop op klanten te wachten. Zo komen deze zaken in een neerwaartse spiraal terecht.
9RRUGH'UDDGHUPHH. Een opsomming van wantoestanden in de prostitutiesector in de noordelijke
provincies, De Rode Draad, Amsterdam, zomer 2005.
26
Fijnaut, C.J.C.F., Officier van Justitie versus de Bende van de Miljardair, Gouda, 1993
Altink, S., Stolen Lives, Londen, 1995
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25

Vrouwen lopen weg, waardoor klanten weer te weinig keuze hebben. Die willen immers niet
uren naar een vervallen tent rijden om van de bedrijfsleidster op wollen sokken te horen, dat
ze het voor die dag voor gezien houden (86). Veel clubs blijken bovendien minder uren open
te zijn dan staat aangekondigd. Exploitanten klagen dan ook. Bijvoorbeeld de exploitant die
zei: “Ik mag me nu ook zelfstandig ondernemer zonder personeel noemen; al mijn personeel
is weggelopen.” Hier wreekt zich dat exploitanten nooit de markt hebben verkend. De
wonderlijke oplossing die men soms heeft bedacht, namelijk uitbreiden, getuigt hiervan
(595). Slechts een enkeling probeert iets nieuws (153). De veldwerkers rapporteren.
$DQGHEXLWHQNDQWLVGLWKHWPHHVWYUHHPGHERUGHHOGDWZHRRLWKHEEHQJH]LHQ+HHO
KHWKXLVZRUGWEHNORPPHQGRRUNDERXWHUVGLHUHQHQZDWDOQLHWPHHU

In een ander bedrijf grijpt men terug op de aloude truc om gastvrouwen er met mooie pakken
en brillen als secretaressen te laten uitzien (146). Het ‘klassieke’ bordeel lijkt de jonge
prostitueebezoeker niet meer aan te spreken.

0DVVDJHVDORQV
De Rode Draad treft wel klanten aan in massagesalons en sauna’ s. Deze gelegenheden zonder
rode lichtjes, met een eigentijdse inrichting en zonder gedoe aan de bar passen mogelijk meer
in een eigentijdse aanpak. Ook speelt waarschijnlijk de naam, als die op een gezonde activiteit
duidt, een positieve rol; dus )HHO*RRG in plaats van een overleefde JODPRXUnaam als 0RXOLQ
5RXJH
Op verzamel-website massagesalons. nl staan veel massagehuizen en personen vermeld die
erotische massage met een mystiek tintje bieden. Men presenteert het aanbod ook wel als
seksuele therapie. Dan heet het 7DQWUD, 7DR-istische massage of een combinatie met +RW
6WRQH en 5DNHL. De clientèle bestaat vaak uit mannen HQ vrouwen.
“Iedere spier wordt gemasseerd, ongeacht de reactie”, aldus een eigenaar van zo’ n salon die
toegaf dat er meer gebeurde dan alleen massage. Bij andere gelegenheden was men niet altijd
bereid toe te geven dat er erotische activiteiten werden ontplooid. Men presenteerde het ook
wel als liefhebberij (585).
³+HWJDDWKLHURPHQPDVVDJHVDORQ'HYURXZHQUHNHQHQHHQEHSDDOGEHGUDJYRRU
PDVVDJH0RFKWKHWNOLNNHQPHWGHNODQWHQZLOMHZHOHHQVWDSMHYHUGHUJDDQGDQLV
KHWQLHWGHEHGRHOLQJGDWMHKLHUH[WUDJHOGYRRUUHNHQW9HHOGDPHVGLHKLHUZHUNHQ
KHEEHQHUQRJHHQEDDQQDDVW´

Op massagewebsites verschuilt men zich achter het argument dat het om erotiek en niet om
seks gaat. Ook ERG\WRERG\ (b2B) is volgens de liefhebbers geen seks. Wij hebben overigens
niet de indruk dat illegale vrouwen of minderjarigen zich op deze markt begeven. Maar bij de
Thaise salons ligt dat volgens ons anders.
We namen alleen die massagesalons in ons bestand van te bezoeken bedrijven op, wanneer er
seksuele dienstverlening plaatsvond. Dit bleek bijvoorbeeld uit de terminologie. Termen als
‘ERG\WRERG\’ , ‘intiem’ en ‘tot het hoogtepunt’ waren sleutelwoorden. Wij rekenen de
(Thaise) massagesalons tot de seksbedrijven, wanneer er een vorm van erotische massage
wordt geboden. Wij baseren ons daarbij op een uitspraak van de rechtbank van Den Bosch
waarin de rechter stelde, dat seksuele dienstverlening meer omvat dan alleen de klassieke
handelingen.
We vergeleken ook de adressen op de massagesites bijvoorbeeld met die op hookers nl.
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Behalve de massagesalons zijn parenclubs ook ongekend populair, wat aantoont dat de vraag
naar seksuele dienstverlening niet verdwenen is.
+HWP\VWHULHYDQGHYHUGZHQHQNODQWHQ


Het is naïef om te veronderstellen dat de geringe belangstelling voor klassieke bordelen duidt
op de afname van de vraag naar seksuele dienstverlening. Maar waar gaan de klanten dan wel
heen? Een groot deel van het klantenbestand zou zich bij ZHEFDPV en elders in F\EHUVSDFH
ophouden, horen wij wel zeggen. Helemaal bevredigend kan dat niet zijn, “ want een computer
heeft geen handjes” , aldus een ondernemer die zich geen zorgde maakte over dit soort
concurrentie. Men wijst ook op de HVFRUW, een vorm van prostitutie die vroeger duur was,
maar nu steeds meer de onderkant van de markt bedient. Illegale27 HVFRUW zou goedkoop zijn,
omdat men er geen BTW afdraagt.
Niettemin valt het moeilijk te geloven, dat het HVFRUWgebeuren zo’ n enorme bres heeft
geslagen in het klantenbestand van de UHOD[bedrijven. Enige UHVHDUFK op de internetsite voor
klanten, hookers.nl wijst uit dat HVFRUWniet beduidend goedkoper is dan prostitutie elders.
Integendeel, uit twee bronnen vernamen we dat het duurder was, omdat HVFRUWV zonder
verblijfsvergunning meer bedrijfsrisico’ s genereren. Het heeft voor klanten als voordeel dat
de vrouwen bij hen thuis komen, maar dat is tevens een nadeel. De heren worden nogal eens
beroofd en durven vervolgens geen aangifte te doen. Ze hebben immers een illegale HVFRUW in
huis gehaald! Bovendien lijkt de bestelde vrouw vaak in de verste verte niet op de foto die zij
op internet had geplaatst. En, als klanten met de vrouw elders afspreken, rijden ze soms uren
voor niets. Ze krijgen vaak te maken met een µIDNHU¶, iemand die zich voor de grap als
prostituee uitgeeft.
Andere oorzaken van het teruglopen van klandizie zouden zijn: de dure euro en het feit dat de
‘bedrijfsuitjes naar het (bouwfraude) bordeel’ niet meer belastingaftrekbaar zijn. Daar zit
waarschijnlijk iets in.Dergelijke excursies zijn bovendien niet populair bij het weliswaar
beperkte, maar toch gestaag groeiende aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven.
Dat de emancipatie doordringt in het klantenbestand van de seksindustrie valt overigens ook
op te maken uit de groeiende vraag naar ‘stellen’ voor gratis of goedkope seksuele
dienstverlening, bijvoorbeeld in een seksbioscoop (459).
,QGH]HELRVFRRSZHUNWPDDUppQYURXZ+DDUHFKWJHQRRWZHUNWPHH'HYURXZ]LW
DFKWHULQGH]DDNQDDVWHHQNRHONDVW+HWOLMNWHURSGDWHUDOODQJJHHQNODQWPHHULV
JHZHHVW'DWLVNODDUEOLMNHOLMNKDDUJURWHNODFKW0HQVHQKHEEHQJHHQJHOGPHHUHQ]H
GRHQLQGH]HELRVFRRSQHWDOVRI]HKRPR]LMQRPGDWKHWGDQJUDWLVLV'HPDQQHQ
KHEEHQVHNVPHWHONDDU ]RQGHUHUYRRUWHEHWDOHQHQGHYURXZYHUGLHQWQLHWV
Mogelijk speelt de promiscuïsering van het uitgaansleven ook een rol. Erotische kleding die
men decennia geleden alleen aan ‘professionals’ toedacht, is nu de GUHVVFRGH in veel disco’ s.
Lingeriewinkels en handelaren in seksspeeltjes kunnen zich verheugen in een grote
klantenkring van buiten de seksindustrie. Seksuele handelingen die vroeger bijzonder waren,
staan nu op het repertoire van het gemiddelde liefdespaar. SM (sado masochisme) is uit de
bordelen vertrokken naar de VINEX-slaapkamers en de NLQN\ SDUWLHV. Sms, mobiele telefoons
27
Bedoeld worden clandestiene HVFRUWbedrijven en bedrijven waar prostituees zonder de juiste vergunningen
werken.
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en e-mail maken de kans op ontdekking van ‘stiekeme afspraakjes’ kleiner. Een kenner van
het homoseksuele circuit gaf als commentaar op deze ontwikkelingen: “ Dat verbaast me niets.
Jongensprostitutie is ook altijd een marginaal verschijnsel gebleven in de scène. Die was op
zichzelf al promiscue.”
*RHGHVHNVHQVOHFKWHVHNV
De vraag naar seksuele dienstverlening zal waarschijnlijk voorlopig wel blijven bestaan, het is
alleen de vraag hoe. Maatschappijen hebben door de eeuwen heen geworsteld met de vraag,
hoe ermee om te gaan. Tot het eind van de negentiende eeuw werd het als een noodzakelijk
kwaad gezien. De behoefte eraan zou onuitroeibaar zijn, want inherent aan de mannelijke
inborst. Vrouwen zouden daarentegen geen behoefte hebben aan seks, laat staan aan betaalde
seks. Prostitutie diende om de behoefte van mannen aan buitenechtelijke of voorechtelijke
seks te stillen. Niet voor niets is prostitutie wel omschreven als inherent aan het patriarchale
systeem, waarin mannen over vrouwen heersen en ze in bedwang willen houden. Het resultaat
van deze visie is de dubbele moraal: mannen mogen van alles, maar de vrouwen met wie ze
dat ‘alles’ doen, worden verketterd. Het is de verdienste van de eerste golf van het feminisme
geweest, dat ze deze moraal aan de kaak hebben gesteld.
Sindsdien drong langzaam het besef door dat ook vrouwen plezier kunnen beleven en
behoefte hebben aan seksualiteit. Maar een vrouw die niet de ‘goede’ seksualiteit wil, dat wil
zeggen de seksualiteit die wordt gevoed door emotie, gevoelens van liefde en affectie, staat
nog steeds in een kwaad daglicht. Wanneer ze naar een parenclub gaat, zal ze als een ‘slet’
worden afgeschilderd. Parenclubs en andere manifestaties van de seksindustrie zullen als
‘slechte seks’ worden bestempeld. Anonieme televisie-erotiek zou de jeugd bederven. Vooral
meisjes zouden het slachtoffer zijn van de behoefte aan slechte seks van jongens. Men wil
kinderen op school weer de kunst van ‘goede seks’ bijbrengen. Dat vrouwen per definitie
behoefte hebben aan ‘goede seks’ , zou blijken uit de geringe vrouwelijke klandizie van
JLJROR¶V. Inderdaad is deze variant in elk geval in Nederland niet enorm gegroeid. Mogelijk
komt dat door het geringe en weinig gevarieerde aanbod. Ook hebben vrouwen nog steeds
minder te besteden dan mannen. Mogelijk voelen ze zich meer thuis in het LQWHUQHWGDWLQJ
circuit of het VHNVSDUW\circuit. Een feit is dat het aantal vrouwen die als consument optreden
van ‘de slechte seks’ , in het commerciële circuit aan het toenemen is. Dit zou in het Zweedse
stelsel dus ook verboden moeten worden28. Vrouwen die op een of andere manier betalen, al
is het maar entreegeld, zouden daar beboet moeten worden.


28
In Zweden is er sinds 1999 een wet van kracht die het inkopen van seksuele dienstverlening strafbaar stelt.
Met andere woorden, de klanten zijn strafbaar. In deze visie vervullen prostituees de rol van slachtoffers. Zij zijn
niet strafbaar. Zie ook de bijlage 2. De rol van klanten.

28
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Hoofdstuk 3.

Veldwerk van De Rode Draad

3.1. Veldwerk van De Rode Draad
+RHYLQGMHSURVWLWXHHV"
“ Koop eens een strippenkaart en ga op pad” , geven wij wel eens als advies aan beleidsmakers
en wetenschappers die met de beste bedoelingen met prostituees in contact willen treden.
Prostituees zijn immers alleen op de werkplek te bereiken. Er bestaat geen register van
werkende prostituees. Zij laten ook hun adres niet achter. Het stigma weegt daarvoor te zwaar.
Daarom ziet De Rode Draad het als haar kerntaak de bedrijven te bezoeken om informatie te
geven, een activiteit die we veldwerk noemen. Wij richten ons vooral op GHVLWXDWLHRSKHW
ZHUN. We vragen niet naar persoonlijke zaken en geven geen gezondheidsvoorlichting. Veel
onderzoekers zijn aangewezen op individuele interviews met mensen die zich vrijwillig
melden. Wij houden daarentegen geen gestructureerde enquêtes maar zoeken de prostituees
op hun werkplek op en laten hen zelf vertellen, wat ze willen. En we kijken naar de interactie
met hun bazen en eventuele andere aanwezigen in de zaak.

'H5RGH'UDDGHQDQGHUHRUJDQLVDWLHV
In het prostitutieveld zijn verschillende organisaties actief, ieder met een specifieke taak.
Lokale of regionale organisaties zoals de GGD hebben een - ook in de ogen van prostituees nuttig aanbod: gezondheidsvoorlichting en soms hulpverlening. Wij zijn daar blij mee;
daardoor hebben wij de handen vrij om misstanden op het gebied van werk aan te pakken.
Een GDD-medewerker kan dat niet. Zij kan de relatie met de baas beter niet ter discussie
stellen. Haar kan vervolgens de deur worden gewezen, waardoor ze haar taak niet meer naar
behoren kan vervullen. Ook hulpverleners, die vooral in de grote steden actief zijn, dienen
zich achter de individuele cliënten te stellen en hen te beschermen. Maar net als in andere
sectoren doe je dat niet door namens je cliënt te ruziën met zijn of haar werkgever. Wanneer
maatschappelijk werkers in een conflict gaan bemiddelen, veranderen zij van rol. Zij moeten
dan ineens neutraal tussen de partijen in gaan staan en kunnen niet meer partijdig blijven, wat
zij als maatschappelijk werker per definitie zijn. Maatschappelijk werkers moeten immers
vierkant achter de cliënt staan. Vooral als de cliënt een slachtoffer van mensenhandel is,
kunnen ze geen extra risico’ s lopen door ‘de baas’ tegen zich in het harnas te jagen Zij hoeven
overigens niet de rol van bemiddelaar op zich te nemen om typisch maatschappelijk
werkvraagstukken, zoals huisvesting, schuldsanering en relatieproblemen, te kunnen
oplossen.
0HWKRGHYDQKHWYHOGZHUNHQ
De Rode Draad bestaat voor het grootste deel uit prostituees en ex-prostituees. Op veldwerk
gaat er minimaal een (ex) prostituee mee. Dit geeft een entree die andere organisaties niet
hebben. Dat het zelfs dan moeilijk is om de prostituee te bereiken, moge duidelijk worden in
de volgende hoofdstukken.
In tegenstelling tot andere organisaties houdt De Rode Draad zich uitsluitend bezig met de
situatie op de werkvloer en het arbeidsrecht. Voor exploitanten zijn dat echter heikele
onderwerpen en wij ondervinden dan ook van hun kant veel weerstand. Desondanks hebben

30

we vrouwen en de enkele mannen in het hele land bevraagd over het aspect ‘werk’ , en
kwesties als verdiensten en relaties met de baas aan de orde gesteld. Vaak belden prostituees
later de Helpdesk van De Rode Draad met nadere vragen.
Op grond van ervaring kondigen we nooit ons bezoek aan. Een onverwachts bezoek heeft
immers een verrassingseffect en levert soms aanvullende informatie op. Bovendien is de kans
dan groter dat de exploitant er (toevallig) niet is.29 Wanneer we wel op afspraak komen,
worden we bij aankomst vaak met een kluitje in het riet gestuurd. ‘We moesten toch maar een
andere keer terug te komen.’ Het volgende bedrijf is daar een typisch geval van (213).
(HQJHVSLHUGHPDQLQVPRNLQJGRHWRSHQ'HGDPHVNRPHQSDVODWHU2IZHRYHUHHQ
XXUWHUXJZLOOHQNRPHQ'DWZLOOHQZHHQZHVOXLWHQRQGHUOLQJHHQZHGGHQVFKDSDI
'HHQHYHOGZHUNHUEHZHHUWGDWZHQDDUELQQHQPRJHQGHDQGHUHLVF\QLVFKHU'H
ODDWVWHZLQW³(ULVJHHQEHODQJVWHOOLQJ´NULMJHQZHHHQXXUODWHUDDQGHGHXUWH
KRUHQ'LWYHOGZHUNEH]RHNRSHHQPLVWLJHDYRQGNULMJWGHRQGHUWLWHOµ*RULOOD¶VLQGH
PLVW¶'H]HHLJHQDDUKHHIWPHHUGHUHFOXEVLQKHWKHOHODQG2YHUDOKHEEHQZLMVOHFKWH
HUYDULQJHQPHWKHP(HQYDQGH]HEHGULMYHQ  EHYLQGW]LFKLQHHQDQGHUHVWDG'H
SRUWLHULQVPRNLQJVWDDWRQVLQKHW1HGHUODQGVWHZRRUGPDDUPHWHHQ]ZDDU
EXLWHQODQGVDFFHQW:HJHYHQKHPHHQIROGHU+LMEHJULMSWKHWQLHWKHOHPDDO
³5HFKWHQZHONHUHFKWHQ"+LHULVDOOHVJRHGJHUHJHOGHQGHYURXZHQ]LMQKRHKHHWRRN
DOZHHUHK]HOIVWDQGLJ.LMNPDDURSGH]HOLMVWVWDDWDOOHV´+LMKDDOWHHQURRVWHUWH
YRRUVFKLMQZDDURSMHNXQW]LHQKRHODDWLHGHUHHQNRPWHQJDDW2QGHUWXVVHQ]HJWKLM
³:HKHEEHQKLHUQDWXXUOLMNZHORQ]HHLJHQUHJHOV$OVMHKLHUPLQGHUGDQGULHGDJHQ
ZLOWZHUNHQEHQMHKLHUQLHWZHONRP(QLHGHUHHQJDDWNHXULJQDDUGHFOXEDUWV´
,QKHWYHUOHGHQNUHJHQZHRYHUGLWEHGULMINODFKWHQRYHUPLVKDQGHOLQJIUDXGHPHW
SDVSRRUWHQHQGHUJHOLMNH'HHLJHQDDUKHHIWRRNEHODQJHQELMDQLPHHUEDUV.

+RHEHUHLNMHGHSURVWLWXHHV"

Wij worden als Rode Draad bij clubs en privé-huizen vaak door de exploitant geweigerd.
Soms worden wij onder een mom van gastvrijheid elegant de deur uitgewerkt, soms wordt de
deur nogal grof voor onze neus dichtgegooid (1). Van één van de bedrijven hebben wij zelfs
een bordeelverbod gekregen; wij mogen er niet in30. Het antwoord op de vraag of dat zomaar
kan, als de dames zelfstandig ondernemer zijn, kwam van het advocatenkantoor dat door de
exploitant was ingeschakeld. Op geschept papier stond te lezen dat een ondernemer het recht
heeft mensen te weigeren, als hij vindt dat zij de bedrijvigheid verstoren31. Maar, dat wij niet
binnen mogen komen, geeft te denken. Als de dames zelfstandige ondernemers zijn, bepalen
zij immers zelf, of en wanneer zij met ons willen praten.
Wij letten vooral op de manier waarop we geweigerd worden. In het smoezenboek dat De
Rode Draad heeft verzameld, zien wij: “ de dames hebben geen belangstelling” , “ er zijn
klanten binnen” , “ de meisjes zijn net weg of ze zijn er nog niet” en “ GHEDDVLVHUQLHW” (614,
158, 467, 484). Vaak vindt men dat we een afspraak met de exploitant moeten maken (470,
347), en men bestaat het zelfs om te zeggen dat de baas bepaalt, welke folders de vrouwen
mogen lezen.
6PRH]HQERHN
29

Gesprekken voeren met ‘de baas’ viel niet onder de doelstellingen van ons project.
Zie verder de VRDS in het hoofdstuk 8.
31
De klandizie wegjagen is overigens het laatste wat wij willen. Wij vinden het dan ook beter om niet in de
barruimte maar in de kleedkamers met prostituees te spreken.
30

31

De baas bepaalt welke folders de vrouwen mogen aannemen (545).
³'DPHVZDWNDQLNYRRUXGRHQ"´]HJWGHRXGHUHYURXZGLHRSHQGRHWYHUKHXJG'H
YUHXJGHYHUGZLMQWDOUDVZDQQHHUZH]HJJHQZDWZHNRPHQGRHQ³'HHLJHQDUHVVHLV
HUQLHWLNSDVDOOHHQPDDURS,NPDJJHHQIROGHUVXLWGHOHQ]RQGHUWRHVWHPPLQJYDQGH
HLJHQDUHVVH´
“ De dames zijn er nog niet of ze zijn net weg”
Hoewel wij aan de deur komen op het moment dat het bedrijf open zou zijn, merken we dat
het nog gesloten is32. Een andere keer (452).

:LMVWUXLNHOHQHHQSLNGRQNHUHFOXEELQQHQ9ROJHQVGHHLJHQDDULVHUPDDUppQYURXZ
8LWHLQGHOLMN]LHLNGDW]HYODNYRRUPHVWDDW=LMEOLMNWGHJDVWYURXZWH]LMQHQQHHPW
HHQIROGHULQRQWYDQJVW=HYLQGWKHWQLHWQRGLJRPIROGHUVYRRUGHFROOHJD¶VDDQWH
SDNNHQ2SKHWPRPHQWGDWHHQYURXZELQQHQNRPWRPWHZHUNHQ]HJWGHH[SORLWDQW
GDWGHPHLVMHVHUQRJQLHW]LMQ+LMPDDNWWHJHQGH]RMXLVWJHDUULYHHUGHSURVWLWXHHHHQ
JHEDDUGDWKHWQLHWYDQEHODQJLVWHZHWHQZLHZLM]LMQ:LMYUDJHQRQVRYHULJHQVDI
KRHMHKLHULQKHWGRQNHUMHNODQWNXQWEHRRUGHOHQ
In enkele bedrijven deed men niet open, hoewel wij wisten dat er mensen aanwezig waren
(19, 518). De camera’ s bij de deuren waren in ieder geval in bedrijf. Soms kwamen
mannelijke voorbijgangers ons nieuwsgierig vragen, wat we kwamen doen. Een voorbeeld
(396).
:DQQHHUZHDDQEHOOHQKRUHQZLMQDHHQWLMGMHHQLJJHVWRPPHOPDDUHULVJHHQDQLPR
RPGHGHXURSHQWHPDNHQ:HODWHQIROGHUVDFKWHU'RRUGHEULHYHQEXV]LHQZHGDW
KHWHUQLHWHUJYHU]RUJGXLW]LHW(HQSDDUZHNHQODWHUNULMJHQZHHHQWHOHIRRQWMHYDQ
HHQYURXZXLWGH]HFOXE:DWMDPPHUGDWZHQLHWZDUHQELQQHQJHODWHQ=HKDG
WURXZHQVHHQHUQVWLJHNODFKW
“ Er zijn klanten”
Het is niet onze bedoeling om de vrouwen van hun klanten af te houden. Wij vertrekken altijd
wanneer er een klant binnenkomt. Sommige mannen vinden overigens onze aanwezigheid
geen bezwaar en gaan onze folders lezen. Dat mag van ons maar daar komen ze niet voor.
Soms is het argument van de klandizie een smoes. We zien geen auto’ s op de parkeerplaats
staan en degene die opendoet is nogal onvriendelijk (603). Er kunnen ook echt klanten binnen
zijn (622, 546) In andere gevallen weten we het niet(154, 16, 212, 519, 520). Zoals in
onderstaand bedrijf. (211).

%RYHQDDQGHWUDSVWDDWGHJDVWYURXZGLHRQVYHUWHOWGDW]HKHW]RGUXNKHEEHQGDWKHW
KHODDVQLHWXLWNRPW1DWXXUOLMN]LMQZHDOWLMGZHONRPPDDUQXQLHW
,QKHWYHUOHGHQZHUGGDDU]HOIVppQYDQGHYHOGZHUNVWHUVHHQEDDQDDQJHERGHQ2S
SDSLHULVDOOHVSHUIHFWJHUHJHOGPHWEHWUHNNLQJWRWKHW]HOIVWDQGLJHRQGHUQHPHUVFKDS
0DDUZHNULMJHQVWHHGVWHOHIRRQWMHVPHWNODFKWHQGDWKHWLQGHSUDNWLMNWRWDDODQGHUV
JDDW

“ De baas is er niet”
32

Soms sluit men teleurgesteld omdat er geen klanten komen (86,240, 388).
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Het feit dat de baas er niet is, is vaak reden om ons de toegang te weigeren. Maar zelfstandige
ondernemers hebben toch geen baas? Zie de volgende bedrijven (233, 348).
$DQGHEXLWHQNDQWOLMNWKHWHHQ]RQQHVWXGLR1DHHQWUDSWHKHEEHQEHNORPPHQ
ORSHQZHWHJHQHHQYURXZDDQGLHGULIWLJDDQKHWVWRI]XLJHQLV=HEUHQJWRQV
QDDUGHZRRQNDPHUZDDUYURXZHQ]LWWHQ(U]LMQYLHU1HGHUODQGVVSUHNHQGH
YURXZHQ'HVIHHULVRQWVSDQQHQ=H]HJJHQDOOHV]RJHUHJHOGWHKHEEHQGDWHU
JHHQORRQGLHQVWLV=RQHPHQ]HKXQHLJHQHWHQFRQGRRPVROLHHQ]PHH'H
NOHGLQJLVRRNQDDUHLJHQNHX]H$OOHHQGHSULM]HQOLJJHQYDVW³0DDUMDZLH
ZHHWZLHZDWGRHWRSGHNDPHUGDDUKHEEHQZHKHWQLHWRYHU´(pQYDQGH
YURXZHQKDGHHQYUDDJRYHUGH**'RIGH]HRRNODQJVNRQNRPHQ
:LMKDGGHQGHLQGUXNGDWGHYURXZHQKHWKLHUQLHWVOHFKWKDGGHQ:HZDUHQGDQ
RRN]HHUYHUEDDVGHHQGDJODWHUHHQWHOHIRRQWMHWHNULMJHQYDQGHHLJHQDUHVVH
GLHRQVOLHWZHWHQRQVEH]RHNQLHWRSSULMVWHVWHOOHQDOVGLWQLHWHHUVWELMKDDU
ZHUGDDQJHNRQGLJG
'HGHXUJDDWRSHHQNLHUHQZHNULMJHQWHKRUHQGDWZHQLHWQDDUELQQHQNXQQHQ
RPGDWGHHLJHQDDUHUQLHWLV(ULVWURXZHQVQLHPDQG2SGDWPRPHQWKRUHQZH
LHPDQGKRHVWHQ³2KPDDUGDWLVHHQYULHQGLQGLHRSYLVLWHLV´2SKHWDGUHVHUQDDVW
NULMJHQZHH[DFWKHW]HOIGHYHUKDDOWHKRUHQGHEDDVLVHUQLHWHQGHUHVWLVRSYLVLWH
0HQYRHJWHUDDQWRH³.RPPDDUODQJVDOVGHYHUJXQQLQJURQGLV´


“ Ik zal eens gaan vragen of de meisjes belangstelling hebben voor De Rode Draad”
Dit gaat als volgt (125). De bedrijfsleidster gaat binnen vragen of de dames ons willen
spreken. Na haar terugkomst krijgen we de PDQWUD te horen dat de vrouwen geen
belangstelling hebben en dat we de papieren aan de bedrijfsleidster mogen overhandigen. Dit
wordt soms al bij voorbaat gezegd (442). Een enkele keer lijkt het van de gastvrouw af te
hangen of de dames ‘belangstelling’ hebben. In 2004 was in een aantal bedrijven (575, 114)
de belangstelling heel groot, maar die was in 2005 als sneeuw voor de zon verdwenen. Enkele
bezoeken ter illustratie (266, 17).

9ROJHQVKRRNHUVQO]RXKLHU]RQGHUFRQGRRPZRUGHQJHZHUNW+HWEHGULMIEHYLQGW]LFK
LQHHQDFKWHUVWDQGVEXXUW'HEHGULMIVOHLGVWHUGLHRSHQGRHW]HJWGDWGHYURXZHQJHHQ
WLMGKHEEHQYRRU'H5RGH'UDDG
:HNRPHQELMHHQEHGULMIGDWJHHQYHUJXQQLQJ]RXKHEEHQHQZDDU2RVW(XURSHVH
YURXZHQDDQKHWZHUN]LMQ'HJDVWYURXZJDDWELQQHQYUDJHQRIHUEHODQJVWHOOLQJ
YRRURQVLV=HNRPWODWHUWHUXJPHWGHPHGHGHOLQJGDWGHYURXZHQJHHQEHODQJVWHOOLQJ
KHEEHQYRRURQ]HLQIRUPDWLH
/DWHUKRUHQZHGDWGHH[SORLWDQWHGHEHODVWLQJLQKRXGWYRRUGHPHLVMHV(HQ3RROVHLV
GDDUGRRULQHLJHQODQGLQPRHLOLMNKHGHQJHNRPHQ=HEHOWHQKDGZHOGHJHOLMN
LQIRUPDWLHZLOOHQKHEEHQ
Een variant op “ De meisjes hebben geen belangstelling” luidt: “ Jullie zijn hier verkeerd met
folders in buitenlandse talen. Hier werken alleen maar legale meisjes.” Dit werd bijvoorbeeld
tegen ons gezegd in een bedrijf (20) waar we ondertussen vrouwen met een typische Oost
Europese haardrachtstijl naar binnen zagen gaan. Of we horen dat er alleen Bulgaarsen
werken die al lang met een Nederlander zijn getrouwd,(32) maar wel graag folders in het
Russisch willen (46, 477).
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“ Hier is alles goed geregeld”
In enkele gevallen lijkt er geen reden te zijn voor een bezoek van De Rode Draad (36, 469).
³:LMPRJHQXYDQGHEDDVQLHWELQQHQODWHQ8ZIROGHUVJRRLHQZHPHWHHQZHJ0DDU
HU]LMQKLHUJHHQSUREOHPHQ(UZHUNHQKLHUDOOHHQKHHOPRQGLJHYURXZHQ¶
,QPHOGGHGHH[SORLWDQWYDQHHQDQGHUEHGULMIGDWKLMPRHVWVOXLWHQLQYHUEDQG
PHWLQYDOOHQYDQGHSROLWLH,QLVKHWEHGULMIQRJVWHHGVRSHQ'HHQLJHYURXZGLH
HUZHUNWGRHWRSHQ³,NKHEJHHQSUREOHPHQHQLNJDQHWMHVQDDUGHGRNWHU´'DDURS
VOXLW]HGHGHXU(LQGHEH]RHN
“ Ceci n’ est pas un bordel”
Bij sommige bedrijven ontkent men dat men aan prostitutie doet (34).
+RHZHOKHWYHUQDGHRIILFLsOHRSHQLQJVWLMGHQLVZRUGWHUWRFKRSHQJHGDDQ2SGH
PHGHGHOLQJGDWKHWEHGULMIEHNHQGVWDDWDOVHURWLVFKHPDVVDJHVDORQZRUGHQZH
GRRUYHUZH]HQQDDUHHQYURXZGLH]HJWKHWDOOHHQPHWKDDUSDUWQHUWHGRHQWHZHWHQ
GHEDDVYDQGH]DDN³2KPDDUHURWLVFKHPDVVDJHGRHQZHZHO´
“ De Rode Draad is niet welkom”
De Rode Draad heeft als taak misstanden op het vlak van werk in de prostitutie aan te kaarten.
Exploitanten voelen zich daardoor aangesproken. Informatie over loondienst en belasting
betalen wordt als zeer subversief gezien (451).
³:LOWXQ~ZHJJDDQ"´]RNUHJHQZHWHKRUHQQDGDWLQHHQEHGULMIGHJDVWYURXZ
NHQQLVKDGJHQRPHQYDQGHLQKRXGYDQGHIROGHUV'LWEHGULMIKHHIWYHHOSUREOHPHQ
JHKDGGHRPYRUPLQJWRWHVFRUWEHGULMIVWXLWWHRSYHU]HWYDQJHPHHQWH]LMGH(HQ
YROJHQGMDDUZRUGW'H5RGH'UDDGQLHWELQQHQJHODWHQ$DQGHDQGHUHNDQWYDQGH
LQWHUFRPKRUHQZLMVOHFKWVJHUXLVDOVWHNHQGDWPHQWKXLVLVPDDUQLHWVZLO]HJJHQ
'H5RGH'UDDGLVZHOZHONRP
Hoewel de vrouwen de folders soms al hebben, kan De Rode Draad wel welkom zijn (149,
350). Wij merken dat oudere vrouwen die al jaren werken, ons kennen. Zij zijn echter een
minderheid; wij komen vooral nieuwkomers tegen.
Wanneer de exploitant er niet is, worden we gemakkelijker binnengelaten (466). Ondanks het
feit dat er klanten binnen zijn, willen de vrouwen nog even kwijt dat er vaste prijzen werden
gehanteerd. Een ander voorbeeld. Dit betreft een massagesalon met een heel open karakter
(541).
:H]LHQHUHHQ,HUVHHHQ6XULQDDPVHHQWZHH1HGHUODQGVHYURXZHQ'HJDVWYURXZZLO
JUDDJELMKHWJHVSUHN]LMQPDDUGDWZHWHQZLMWHYHUPLMGHQ(UZRUGWRYHUYDQDOOHV
JHVSURNHQ0HQYLQGWKHW]HHURQUHGHOLMNGDW]HYRRUROLsQHQDQGHUHVSXOOHQPRHWHQ
EHWDOHQRRNDOV]HGLHQLHWJHEUXLNHQ=HYRHOHQ]LFKLQKHWRRWMHJHQRPHQGRRUKHW
PDQDJHPHQWRSKHWJHELHGYDQGHORRQGLHQVW]HOIVWDQGLJKHLGVNZHVWLH:DQQHHUGH
YURXZHQELQQHQNRPHQJHYHQ]HGHJDVWYURXZVFKULIWHOLMNGHRSGUDFKWDIVSUDNHQPHW
NODQWHQWHPDNHQ'LWDOOHVGLHQWZHHURPWHEHZLM]HQGDWGHGDPHV]HOIVWDQGLJH
RQGHUQHPHUV]LMQ:HGHURPHHQSDSLHUHQFRQVWUXFWLH
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3.2. Lijst van signalen
'HEHRRUGHOLQJ
,Q]LMQEHGULMYHQEH]RFKWZDDUZHRRNLQ]LMQJHZHHVWRYHULJHQVQLHWDOWLMG
PHWGH]HOIGHWHDPV:HNXQQHQHUQRRLWYDQXLWJDDQGDWZHGH]HOIGHVLWXDWLHDDQWUHIIHQ
DOVELMHHQHHUGHUEH]RHN'HEHGULMYHQZLVVHOHQLPPHUVYDDNYDQHLJHQDDU

We merkten dat de bedrijven, waarover we klachten hadden binnen gekregen, daadwerkelijk
niet prettig waren. Gaandeweg hebben we een lijst van signalen van misstanden opgesteld.
Tijdens ons veldwerk leggen wij nadruk op kenmerken van uitbuiting - ook als het volgens
ons niet direct om mensenhandel gaat - , wat de reden kan zijn, waarom onze waarnemingen
soms niet stroken met de Politiemonitor waar wordt gelet op kenmerken van mensenhandel.

2PGXLGHOLMNWHPDNHQGDWGHZHHUJDYHYDQRQ]HEH]RHNHQLQGLWUDSSRUWJHHQJHNOHXUGH
VHOHFWLHLVYDQHQNHOHH[WUHPHJHYDOOHQWUHIWXLQHHQELMODJHQRJPHHULPSUHVVLHVDDQYDQ
EH]RHNHQGDQGLHHULQGHKRRIGWHNVW]LMQRSJHQRPHQ ELMODJH 
.
:LMGHOHQGHVLJQDOHQLQYLMIJURHSHQLQ
 VLJQDOHQYDQIUDXGXOHX]HZHUYLQJ
 VLJQDOHQGLHGXLGHQRSVODYHU\OLNHFRQGLWLRQV
DDQZLM]LQJHQGDWPHQQLHWRYHUGHHLJHQYHUGLHQVWHQNDQEHVFKLNNHQ
VLJQDOHQYDQVFKHQGLQJYDQGHI\VLHNHHQOLFKDPHOLMNHLQWHJULWHLW
VLJQDOHQYDQRYHUPDWLJHFRQWUROH
1.

SIGNALEN VAN FRAUDULEUZE WERVING; VERKEERDE VOORLICHTING
EN NIET ZELF DE REIS GEREGELD HEBBEN

Wij fronsen de wenkbrauwen, wanneer vrouwen vragen stellen als: “ Als ik een man vind,
mag ik hier dan werken? Als ik binnen een week een garantsteller vind, mag ik dan
werken?” 33 Wij vragen ons altijd af of het waarschijnlijk is, dat de vrouwen die we
tegenkomen de reis geheel of gedeeltelijk zelf hebben geregeld. En of ze zelf de werkplek
hebben gevonden. Het is bijvoorbeeld voorstelbaar dat iemand zelfstandig de Wallen in
Amsterdam kan vinden, maar hoe weet iemand uit het Amazonegebied dat haar een mooie
toekomst in een dorpje in het Oosten van Drenthe wacht? Tevens vinden wij het vreemd, als
in een bepaald, vaak afgelegen bordeel, een grote concentratie vrouwen van éénzelfde
nationaliteit werkt. Van onze collega’ s met ervaring in de prostitutie in het buitenland weten
wij, dat op werkplekken waar buitenlandse vrouwen vrijwillig werken, de populatie nooit uit
slechts één nationaliteit bestaat. Voorts vragen we ons altijd af, welke contacten de exploitant
aanboort, wanneer er één groep vrouwen uit één land afkomstig is. Wij vermoeden dat iemand
anders die vrouwen bij elkaar heeft gebracht.
Wij zijn niet bevoegd naar verblijfspapieren te vragen. Een enkele keer vertelt een vrouw
echter uit zichzelf wat haar verblijfsstatus is. Soms beweert een vrouw van buiten de
Europese Unie slechts een paar maanden in Nederland te zijn. Maar vrouwen van buiten de
Europese Unie kunnen niet legaal in de prostitutie werken. Prostituees uit de twee
33

Dit vroeg een groep Braziliaanse vrouwen in bedrijf nr. 179.
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associatielanden, Roemenië en Bulgarije, kunnen in feite ook niet legaal werken. Zij hebben
een Machtiging Voorlopig Verblijf nodig, een document dat ze in hun eigen land moeten
aanvragen en afwachten. Wij weten, dat dit document zelden of nooit voor prostitutie wordt
afgegeven. Mogelijk heeft ze in dat geval een verblijfsvergunning als partner van een
Nederlander, maar de snelle instap in de prostitutie is verdacht, ook volgens de Politie. Op een
keer hoorden we dat een vrouw na drie maanden verblijf op een toeristenvisum illegaal nog in
Nederland verbleef. Wij vinden dat de vrouw, die haar brood met prostitutie moest verdienen,
in een onmogelijke positie was gebracht. Op dat moment wordt illegaliteit een
chantagemiddel.
2.

SIGNALEN DIE DUIDEN OP 6/$9(5</,.(&21',7,216 EN VEEL MENSEN
IN DE BRANCHE TREFFEN; SIGNALEN OVER TE LAGE VERDIENSTEN

Als een van de signalen van ‘VODYHU\OLNHFRQGLWLRQV’ wordt lange dagen werken tegen lage
verdiensten genoemd. Een verwant criterium is veel minder verdiensten opstrijken dan
gebruikelijk is voor de betreffende markt. Wij vinden de verdiensten ‘lager dan gebruikelijk’
wanneer prostituees niet meer verdienen, dan ze aan kamerhuur kwijt zijn of een inkomen
onder bijstandsniveau hebben. Hoge bedragen moeten afdragen als zelfstandig ondernemer,
wordt ook wel als signaal van uitbuiting gezien. Bijna alle prostituees die op papier
zelfstandig ondernemer zijn, moeten onevenredig veel afstaan. De meeste prostituees worden
op die manier uitgebuit, maar sommigen meer dan anderen. Meer dan zestig procent van de
inkomsten moeten afgeven zien wij als grotere uitbuiting dan ‘normaal’ in de branche. Het
gaat om die omstandigheden waarin een Nederlandse prostituee zou zeggen, dat het werk niet
meer lonend is.
Niet meer kunnen verdienen dan de huur van de werkkamer komt veel in de raamgebieden
voor. De prijzen voor seksuele dienstverlening zijn in sommige raamgebieden zo extreem
laag (¼20 tot ¼LQ'HQ+DDJ GDWGHYURXZHQ erover klagen dat ze voor de huur werken
(meestal ¼100 per dagdeel) of zelfs die niet meer kunnen opbrengen. Het beeld in clubs is
niet vrolijker. De prijs voor standaarddienstverlening is gemiddeld ¼70 per half uur. Daarvan
gaat de helft naar de exploitant bij wijze van kamerhuur.
De klachten over slechte verdiensten komen zo veelvuldig voor dat het ondoenlijk is van alle
gevallen een melding te maken. Wij horen dat bij een normale werkdag (8 uur) en met
standaarddiensten (dus geen onveilige of andere bijzondere diensten) vrouwen bij de
raamgebieden gemiddeld vier klanten per dag hebben en in de besloten bedrijven hooguit drie
per dag. Ook zeggen vrouwen al blij te zijn met één klant.34 Werken voor ¼SHUGDJLV
geen uitzondering. Wij zijn niet de enigen die dit signaleren. Zie hieronder bijvoorbeeld een
citaat uit een e-mail van een bedrijfsleider uit het noorden des lands.
³7LMGHQVKHWZHUNHQLQGHYRULJHFOXEKHELNKHHOYHHOJHVSUHNNHQJHKDGPHWGH
YURXZHQGLHGDDUZHUNWHQ:DWPLMQDPHOLMNRSYLHOZDVGDWVRPPLJHYURXZHQHFKW
KHHOZHLQLJJHOGYHUGLHQGHQHQWRFKVWXJGRRUJLQJHQ,NYURHJKHQZDDURP+HW
ZDUHQYHHODOEXLWHQODQGVHYURXZHQGLHPLMGDQYHUWHOGHQGDWWZHHNODQWHQYRRUKHQ
HYHQYHHORSOHYHUHQDOVHHQPDDQGZHUNHQLQKXQWKXLVODQG,NYRQGGLWQRJDO
VFKULMQHQGRPGDWKHWVRPVGHRSEUHQJVWZDVYDQHHQZHHN,NYHUWHOGHKHQGDWKHW
GRPVWHZHUNLQ1HGHUODQGELMYRRUEHHOGEHGULMIVOHLGHULQHHQVHNVFOXE JUDSMH PHHU
JHOGRSOHYHUGH´

34

Wij komen daar achter door aan de vrouwen te vragen, of ze goed draaien in het betreffende bedrijf.
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3.

SIGNALEN DIE DUIDEN OP HET NIET OVER EIGEN VERDIENSTEN
KUNNEN BESCHIKKEN:

Niet kunnen beschikken over de eigen verdiensten wordt in bijna alle gevallen als een van de
kenmerken van mensenhandel gezien. Dit zou aan de hand zijn wanneer vrouwen, die
‘zelfstandige ondernemers’ zijn, niet weten wat de verdiensten zijn. “ Dat houdt de baas bij.”
krijgen wij dan bijvoorbeeld te horen (3). Dit wijst op afhankelijkheid van de exploitant.
Wanneer een vrouw moet bedelen om een klein bedrag, bijvoorbeeld om sigaretten te
kopen, kan dit erop duiden dat de vrouwen alleen maar een zakcentje krijgen (179).
4.

SIGNALEN VAN SCHENDING VAN LICHAMELIJKE EN FYSIEKE
INTEGRITEIT

De werkdefinitie van vrijwillige prostitutie van De Rode Draad komt overeen met de
voorwaarden van vrijwillige seksualiteit: vrije partnerkeuze en zelf de aard en de lengte van
de seksuele handelingen kunnen bepalen. Prostituees hebben dezelfde rechten als iedere
andere burger. Op grond van het recht op zeggenschap over het eigen lichaam moet een
prostituee haar eigen klanten kunnen kiezen net als iedere burger zijn eigen partner kiest. Die
mogelijkheid is er echter niet bij bedrijven waar de klant door tussenkomst van de gastvrouw
een vrouw kiest, die hem vervolgens niet kan weigeren (620).
We vragen ons ook af hoe het met de vrijheid is gesteld, wanneer we prijslijsten aantreffen
met de vermelding van oraal contact ‘zonder’ . Soms maakt de exploitant afspraken met de
klant over welke seksuele dienstverlening wordt verleend.35 Net als ieder ander bepaalt een
prostituee zelf welke seksuele handelingen ze verricht. Wij fronsen ook de wenkbrauwen
wanneer niet duidelijk is, of er voor seksuele dienstverlening wordt betaald, bijvoorbeeld
wanneer een klant een gratis wip kan ‘winnen’ bij een loterij in een bedrijf.
Wanneer prostituees tijdens een sollicitatie door de exploitant worden uitgeprobeerd, is dit
een schending van hun integriteit (232).
Ook verplicht alcohol gebruiken en/of andere stimulerende middelen is een schending van de
lichamelijke integriteit.36 Dat geldt ook, wanneer vrouwen niet zelf kunnen bepalen wanneer
en waar ze (buiten werktijd) mogen eten (482), onder andere in veel bedrijven waar
prostituees intern zijn.
5,

NIET NAAR BELIEVEN KUNNEN STOPPEN MET WERK

Het ‘zelf werktijden kunnen bepalen’ is in heel veel bedrijven een fictie. Wij kennen daarvan
talloze voorbeelden. Ook krijgen wij klachten dat vrouwen hun ‘tijd’ met de klant moeten
volmaken. Wij vinden daarom, dat ze op ieder moment moeten kunnen stoppen met een klant,
voor die dag of voorgoed. Dit komt overeen met het recht van een ieder om een seksuele
relatie naar believen te beëindigen. Ook moet een vrouw zelf kunnen beslissen, dat ze voor
een dag genoeg seksuele contacten heeft gehad. Iedere burger heeft daartoe het recht. Een
prostituee moet daarom parttime kunnen werken, als zij dat wil, en op ieder moment uit het
vak kunnen stappen. Dit kan ze vaak niet, ook al heeft ze op papier wel dit recht.
De Rode Draad legt op het gebied van de vrijwilligheid de lat heel hoog. Deze wordt
geschonden, als prostituees geen klanten of handelingen mogen weigeren en niet mogen
stoppen met seksuele dienstverlening in welke tijdseenheid dan ook. Dit is voor De Rode
Draad een vorm van seksuele intimidatie op de werkplek.
35
36

Dit gebeurt bij een HVFRUWbedrijf, blijkens hookers.nl.
. Dat eerste komt heel vaak voor, het tweede in bedrijven 179 en 482.
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6.

SIGNALEN DIE DUIDEN OP OVERMATIGE CONTRÔLE EN GEBREK AAN
BEWEGINGSVRIJHEID

Wonen op de werkplek is ook een signaal van VODYHU\OLNHFRQGLWLRQV. Dat dit gebeurt blijkt
bijvoorbeeld uit de aanwezigheid van stapelbedden in de gemeenschappelijke ruimte (353,
179).
Niet alle slachtoffers van mensenhandel worden opgesloten. Maar ook als ‘vrouwen niet
worden vastgebonden aan de verwarming’ , kan er op een veel subtielere manier
vrijheidsberoving plaatsvinden. Men wil bijvoorbeeld de vrouwen in het bordeel houden om
zoveel mogelijk klanten te kunnen bedienen. Soms kunnen vrouwen wel naar buiten, maar ze
worden toch gecontroleerd; ze moeten telefonisch bereikbaar blijven of ze krijgen het advies
niet de aandacht te trekken door in een restaurant te gaan eten. Dat laatste was bijvoorbeeld in
een van de raamgebieden het geval.
Wij vragen ons af, of er sprake is van een vorm van beperkte bewegingsvrijheid, wanneer een
migrant geen enkele kennis van de Nederlandse situatie en zelf niet een minimale kennis van
de geografie heeft. Wanneer een vrouw niet weet wat de dichtstbijzijnde grote stad is, is dit
veelzeggend. Niet zelfstandig boodschappen kunnen doen is voor ons een symptoom van een
groot isolement en gebrek aan bewegingsvrijheid. Ook is het een teken aan de wand, wanneer
zij niet weet hoe ze naar het openbaar vervoer moet komen.
Soms proberen vrouwen door middel van lichaamstaal ons duidelijk te maken dat ze niet vrij
kunnen praten: vinger op de lip, nee schudden als ze ja zeggen. We hebben meegemaakt dat
een exploitant een vrouw in het Russisch vertelde, dat ze het door hem vastgestelde verhaal
moest vertellen (4). Wanneer het lukt om met een vrouw te spreken, komt er vaak iemand
bijzitten om mee te luisteren. De vrouw met wie we oorspronkelijk aan het praten waren,
houdt plotseling haar mond en kijkt ons angstig aan. Dit kan erop wijzen, dat de luistervink de
taak heeft de vrouwen te bewaken. (Vaak wijzen handelaren binnen een groepje iemand aan
die moet klikken als iemand ongehoorzaam is).
Niet onder werktijd (in een geval van een werkdag van 12 uur) tijdens de pauze het bordeel
mogen verlaten is een duidelijk teken van vrijheidsberoving, vooral als de vrouw op papier
zelfstandig ondernemer is (238).
Aanwezigheid van mannen op de werkvloer die geen klant zijn maar ook geen werknemer
van het bedrijf, wekt bij ons bevreemding, vooral als ze verhinderen dat wij met de vrouwen
spreken.37 Soms merken we dat wanneer we met de vrouw praten, zij voortdurend door één
bepaalde persoon wordt gebeld. Dit kan duiden op controle via haar mobieltje.
Wanneer vrouwen ongevraagd al te vrolijk vertellen, dat het allemaal prima gaat, moeten we
ook opletten. Dit geldt bijvoorbeeld voor een tekst als: “ Ik heb geen problemen met de
barman, ik hoef de portier niet te betalen, de exploitant perst me niet af.” Dat vertelde een
vrouw die in een bar zat waar illegale prostitutie plaats zou vinden. Dit was daarom een teken
aan de wand omdat een ‘gewone’ barbezoeker zo’ n opmerking nooit zou maken.

37

Dit treffen wij vooral aan in animeerbars in Rotterdam en de raamgebieden.
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Hoofdstuk 4. De KHOSGHVN van De Rode Draad
³(ULVZHLQLJWH]LHQPDDUYHHOWHEHOHYHQ´
9UDJHQDDQ'H5RGH'UDDG

“ Kunnen we een rondleiding op jullie kantoor krijgen?” , zo luidt een vraag die we soms aan
de informatietelefoon - of in eigentijdse termen µKHOSGHVN¶ - te beantwoorden krijgen. We
leggen uit dat er op kantoor niets te zien is en dat het geven van rondleidingen niet in onze
kerntaak past. Die is namelijk prostituees telefonisch of per e-mail van informatie voorzien.
Aan de hand van thema’ s als zelfstandig alleen werken, loondienst, HVFRUW, mensenhandel en
klachten behandelen we in dit hoofdstuk een aantal typische vragen aan De Rode Draad. Aan
het einde van dit hoofdstuk besteden we aandacht aan verzoeken van derden om informatie.
Tot voor kort stonden vragen van prostituees over belasting betalen en boekhouders boven
aan de lijst van vragen aan De Rode Draad. Meestal wilde men enkele aanvullingen op de
informatie die op de website te vinden is. De meeste prostituees weten onderhand wel dat ze
geen echte zelfstandige ondernemers zijn.
Inmiddels zijn vragen over de papierwinkel van het zelfstandig ondernemerschap, althans in
het geval van Nederlandse prostituees, naar de tweede plaats verdreven. Nummer één is nu de
kwestie van het zelfstandig adverteren en klanten bedienen, zonder tussenkomst van een
exploitant. En, De Rode Draad geeft ze geen ongelijk.
Op de derde plaats met stip staan de vragen over loondienst. De vierde wordt ingenomen door
kwesties met Oost Europese vrouwen. Ook komen klachten over exploitanten en vragen van
HVFRUWV bij ons terecht.
*HNQRHL
Tot onze verbazing horen wij soms nog dat een vrouw in een bepaald bedrijf alleen maar als
zelfstandige onderneemster mag werken, als ze haar belastingzaken door de baas laat
afhandelen. En nog steeds willen sommige exploitanten de boekhouding van prostituees op de
hunne afstemmen. Soms krijgen we vragen over vreemde facturen die de exploitanten
verstrekken. Hoe komt het bijvoorbeeld dat een vrouw het wonderlijke bedrag van ¼41
verdient en ¼39 aan kamerhuur moet betalen? Eén van de vele vrouwen die nu wel weten dat
ze alleen op papier zelfstandig ondernemer zijn, belde ons verontwaardigd op. Ze wilde twee
uur per dag korter werken om haar kind te kunnen opvangen. Wij hebben haar geadviseerd
haar baas erop te wijzen dat hij zich door zijn handelwijze in de ‘gevarenzone’ van de
loondienst begeeft.
Ook komen er nog vragen over de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, vooral als dit
op last van de baas gebeurt die wil kunnen aantonen dat de bewuste vrouw wel degelijk
zelfstandige ondernemer is. Er wordt op dat gebied wat afgeknoeid. Zo vertelde een vrouw:
“ Mijn '
baas'vindt dat ik niet tegen de Belastingdienst moet zeggen dat ik in de prostitutie zit,
omdat ik dan geen BTW-nummer krijg. Dat is volgens hem omdat de Belastingdienst nog
steeds niet precies weet hoe ze de arbeidsrechtelijke situatie van prostituees moeten
behandelen. Hij oppert dat ik me maar als ‘nagelstudio’ moet inschrijven.” Overigens hoort
De Rode Draad heel vaak dat ook andere exploitanten prostituees aanraden zich als
‘nagelstudio’ te laten registreren. Daarmee stimuleren ze valsheid in geschrifte die ten nadele
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van de prostituees kan werken. Ze zijn immers officieel strafbaar als ze foutieve informatie
aan het handelsregister verstrekken.
Zo’ n inschrijving is niet verplicht omdat de Belastingdienst een ruimere definitie van
zelfstandig ondernemerschap hanteert dan de Kamer van Koophandel. Prostituees zijn in die
zin te vergelijken met IUHHODQFH journalisten. Ze zijn BTW-plichtig in de zin van de
Belastingwetgeving, maar geen ondernemers volgens de normen van de Kamer van
Koophandel. Dat wil zeggen, dat ze (volgens de definitie van de KvK ) niet actief wervend
naar buiten treden en niet deelnemen aan ondernemersnetwerken. Het gekke is dat dit niet
geldt voor prostituees uit de nieuwe EU- landen. Zij moeten zich in de meeste gemeenten ZHO
verplicht inschrijven bij de Kamers van Koophandel om te bewijzen dat ze zelfstandige
ondernemers zijn.
,NZLO]HOIVWDQGLJZHUNHQ
³,NEHWDDOEHODVWLQJLNEHQPHHUGHUMDULJHQLNZHUNOHJDDO,NZLOYRRUPH]HOIYDQXLW
PLMQHLJHQKXLVDOVHVFRUWEHJLQQHQ0DDUGDWPDJQLHWZDQWGDQPRHWLNPLMQ
SRVWFRGHYHUPHOGHQ'DWNRPWQHHURSPLMQDGUHVLQGHNUDQW]HWWHQ,NKHEQRJ
JHSUREHHUGHHQYHUJXQQLQJDDQWHYUDJHQPDDUGLHNULMJLNQLHW=HZLOOHQ]HNHUGDWLN
ZHHULQHHQFOXEJDZHUNHQZDDULNGHKHOIWPRHWDIGUDJHQHQZDDULQGHNDPHUVHHQ
ERUGMHKDQJWPHWGHWHNVW¶$OVHHQPHLVMHEHSDDOGHKDQGHOLQJHQQLHWZLOYHUULFKWHQ
NXQWXDOVNODQWUHFODPHUHQELMGHJDVWYURXZ¶+LHULQGH]HJHPHHQWHOXNWKHWQLHWHHQ
YHUJXQQLQJWHNULMJHQ0RHWLNGDQYHUKXL]HQ"´
Die strenge regels voor thuiswerkers in bepaalde gemeenten dienen officieel om het ontstaan
van een illegaal circuit tegen te gaan. Daarom worden individuele vrouwen die vanuit hun
eigen huis alsHVFRUW werken, door bepaalde gemeenten gedwongen een vergunning aan te
vragen die zij niet krijgen. Het aantal vergunningen per gemeente is immers beperkt en
meestal al vergeven.
Bij de term ‘illegaal circuit’ denkt men vooral aan HVFRUW, 06-nummers en internet, met andere
woorden, communicatiemiddelen die per definitie de gemeentegrenzen overschrijden. Men
eist dat vrouwen adverteren met vermelding van hun postcode en/of vergunningnummer.
Deze strenge regels worden in de praktijk niet echt toegepast. De meeste dagbladen willen
dergelijke gegevens slechts inzien voordat men tot plaatsing van een advertentie overgaat.
Een vluchtige blik op de seksadvertenties leert dat er geen postcodes bijstaan. Niettemin
mogen thuiswerkers in bepaalde gemeenten niet regelmatig adverteren. Doen ze dat wel, dan
moeten ze een vergunning aanvragen. Dit niet mogen adverteren heeft een negatief gevolg
voor hun inkomen. Er komen minder klanten. Voor sommige vrouwen betekent het dat ze
aanvullende bijstand nodig hebben. Een andere klacht luidt dat het aanvragen van een
vergunning heel erg duur is. Over het algemeen noteren wij dit soort telefoontjes en we
verwijzen de vrouwen door naar Vakwerk, de vakbond voor prostituees.
/RRQGLHQVW
Zoveel als de vrouwen nu onderhand weten over zelfstandig ondernemerschap, zo weinig zijn
ze op de hoogte van wat loondienst inhoudt. Wanneer de Belastingdienst heeft geconstateerd
dat er in een bepaald bedrijf dienstverbanden zijn, roept dat de nodige vragen op. Zo bellen
vrouwen ons omdat zij er de schuld van hebben gekregen dat er dienstverbanden zijn
‘opgelegd’ , omdat ze de vragen van de Belastingdienst naar waarheid hebben beantwoord.
Een vrouw belde, omdat ze niet mocht adverteren op de website van de baas, want dan zou
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volgens de baas ‘iedereen’ denken dat ze in loondienst is. Af en toe krijgen we schrijnende
gevallen binnen, zoals dat van de vrouw die haar spaarcenten opmaakte in plaats van gewoon
bij ziekte doorbetaald te krijgen.
³%HVWH
,NKHEYDQPDDUWWRWRNWREHUELM«JHZHUNWHQGHXUHQYDULHHUGHQSHU
ZHHNPDDQG,NEHQHLJHQOLMNQLHWYULMZLOOLJZHJJHJDDQ,NZHUG]LHNHQLNKHELQGH
WXVVHQWLMGQRJJHZRRQFRQWDFWJHKDGPHWKHWEHGULMI,N]RXRRNZHHUWHUXJNRPHQDOV
LNKHUVWHOGZDV7RHQLNKHUVWHOGZDVHQZHHURSGHVLWHZLOGHNZDPHQ]HPHWHHQ
VPRHVRYHUGHVDPHQZHUNLQJ
%LMGH%HODVWLQJGLHQVWKHELNDDQJHJHYHQGDWLNZHUNYRRU«9HUYROJHQVEHQLNGRRU
GH%HODVWLQJGLHQVW1,(7]HOIVWDQGLJEHYRQGHQ:DWYRRUVWDSSHQPRHW
LNQXRQGHUQHPHQ",NEHQJHKHHOYRRUPLMQOHYHQVRQGHUKRXGDIKDQNHOLMNYDQPLMQ
ZHUNLQGHSURVWLWXWLH'LWODDWVWHEUHQJWPLMWHYHQVELMPLMQYROJHQGHYUDDJ,NKHEWRW
RSKHGHQQLHWPHHUJHZHUNW1XKHELNPDDQGHOLMNVZHOJHOGJHVWRUWRSGHEDQNRP
PLMQUHNHQLQJHQWHEHWDOHQ'LWZDVPLMQVSDDUJHOG,NEHQRRNQLHWPHHUZHUN]DDP
ELM«RPGDWLNHUWpODQJXLWEHQJHZHHVW0RHWLNPLMQVWRUWLQJHQYHUDQWZRRUGHQ"
.XQQHQMXOOLHPLMDOVMHEOLHIWKHOSHQ",NKHEJHHQXLWNHULQJDDQJHYUDDJG´11
Wij hebben haar erop gewezen dat ze dat laatste misschien toch kon proberen. In al dit soort
gevallen bespreekt De Rode Draad met de vrouwen wat de beste strategie is om het probleem
op te lossen. Er is immers weinig voor nodig om prostituees tot klokkenluiders te maken. Net
als andere klokkenluiders verliezen ze vaak hun werkplek en keren hun collega’ s hun de rug
toe. Zij krijgen tevens te horen dat alle exploitanten voor hen zijn gewaarschuwd. De
zwartwerkers onder hen zijn bang tegen de lamp te lopen. Bovendien dreigt de exploitant bij
het invoeren van loondienst vaak met sluiting van het bedrijf.
.ODFKWHQRYHUH[SORLWDQWHQ
Dat exploitanten geen bonnen voor kamerverhuur geven, brengt vooral migranten in de
problemen. De Rode Draad is twee keer vanuit het buitenland gebeld door een vrouw die niet
kon aantonen dat ze in Nederland kosten had gemaakt. De vrouwen die helemaal geen
bewijzen kunnen overleggen, kunnen in hun eigen land in de gevangenis terechtkomen op
verdenking te leven van inkomsten uit criminele activiteiten. Een vrouw die bijna vermoord
was, kon haar advocaat niet de hoogte van de schade laten bewijzen. Zij moest tijdens haar
afwezigheid de huur doorbetalen, maar kon dat niet met bonnen adstrueren. Vier keer hoorden
wij in 2005 dat vrouwen die wilden stoppen, door de exploitant thuis werden gebeld, wat zeer
ongewenst kan zijn als de huisgenoten niet weten waar de vrouw werkt. Dit is de reden
waarom prostituees het bezwaarlijk vinden al hun personalia aan de exploitant te geven.
Een vrouw meldde dat haar buitenlandse collega’ s buiten in een camper moesten slapen. Ze
werken in het bedrijf van 13.00 tot 3.00 uur. Een andere vrouw berichtte per e-mail dat ze in
een bedrijf in Amsterdam niet altijd een condoom mocht gebruiken en dat de contracten niet
klopten met de praktijk. Eén van de bellers wilde weten of je in een bepaald bedrijf het risico
loopt om opgesloten te worden.
Niet altijd willen mailers of bellers kwijt, welk bedrijf de klachten betreffen. Wij weten soms
ook niet van wie de melding komt. Onderstaande e-mail lijkt afkomstig van een personeelslid.
³,NZHHWYDQHHQSULYpKXLVGDWHUDIOXLVWHUPDWHULDDOHQFDPHUD¶VYHUERUJHQ]LMQLQGH
NDPHUVZDDUGHGDPHVZHUNHQ0HWGHFDPHUD¶VNXQMHLQ]RRPHQHWFHWF
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'LWZRUGWRRNJHGDDQHQKHWZRUGWYDVWJHOHJGRSYLGHR'HGDPHVHQRRNGH
NODQWHQ]LMQKLHUQLHWYDQRSGHKRRJWH0LMQYUDDJLVRIGLWVWUDIEDDULVRIQLHW+HW
OLMNWPLMGDW]RZHOGHGDPHVDOVGHNODQWHQKLHUQLHWYDQJHGLHQG]LMQ´11
Hoewel wij een vermoeden hebben om welke club dit zou gaan, kunnen wij in zo’ n geval niet
meer dan algemene informatie geven over privacy en camerabewaking. Wanneer een
prostituee wel haar werkplek noemt, bespreken we met haar wat voor haar de beste
handelwijze is. We hebben bijvoorbeeld de klachten van een vrouw die in een bepaald bedrijf
(623) werkt, op een rijtje gezet en haar verteld naar welke instantie ze met welke klacht kan
gaan, Politie, vakbond en UWV.
(UZDVHHQSUREOHHPPHWHHQNODQWGLHDJUHVVLHIZDVHQHHQYURXZPLVKDQGHOGH(U
PRFKWYDQGHEHGULMIVOHLGLQJJHHQDDQJLIWHZRUGHQJHGDDQ
'HZHUNYHUKRXGLQJHQ]LMQRQGXLGHOLMN'HYURXZHQ]LMQ]HOIVWDQGLJRQGHUQHPHUV
PDDUPRHWHQYDQ¶VDYRQGVXXUWRW¶VPRUJHQVXXUDDQGHEDU]LWWHQLQJHSDVWH
NOHGLQJ3DQWDORQV]LMQYHUERGHQ
0HQZHUNWPHWYDVWHSULM]HQGHNODQWEHWDDOW¼'DDUYDQJDDWRSSDSLHU¼
QDDUGHYURXZPDDULQZHUNHOLMNKHLGLVGDW¼(ULVXLWGUXNNHOLMNJHYUDDJGGLWQLHW
DDQGH%HODVWLQJGLHQVWWHPHOGHQ1DHHQEHSDDOGHWLMGZRUGHQGHSULMVHQGH
YHUGHHOVOHXWHOLHWVDQGHUV
0HQPDJQLHWWHODDWNRPHQHQQLHWHHUGHUZHJJDDQGDQLVDIJHVSURNHQ'HJHQHQ
GLHGHUHJHOVRYHUWUHGHQZRUGHQRSUDDGVHODFKWLJHZLM]HQLHWLQJHURRVWHUG$OVUHGHQ
ZRUGWRSJHJHYHQGDWGHVDPHQZHUNLQJQLHW]ROHNNHUORRSW

Voor haar betekent dit een lange mars door de instituties. Een klacht indienen bij één instantie
doet men al niet, laat staan bij diverse instanties.
En enkele keer krijgen wij een serieuze klacht binnen van een partner, zoals die van een man
die klaagt, dat zijn vriendin in een club werkt, maar ’ s nachts niet naar huis mag. Ze mag pas
naar buiten wanneer de eigenaar de zaak ’ s morgens opendoet.
7HOHIRRQWMHVYDQH[SORLWDQWHQ
Aanstormende exploitanten bellen ons vaak om te vragen, hoe ze een bedrijf moeten
beginnen. Wij verwijzen hen naar organisaties van exploitanten. Dat vindt degene die De
Rode Draad belt, niet altijd een bevredigend antwoord. Zo wilde een exploitante een paar
vrouwen in een caravan laten werken. “ Daar zal ik wel geen gehoor voor vinden.” , voegde zij
er zelf aan toe. Wij hebben haar geadviseerd haar gemeente te bellen om te vragen wat die
ervan zou vinden. Een andere aankomende exploitante wilde onze actieve steun bij haar
vergunningaanvraag bij de gemeente. Het was goed bedoeld, maar wij kunnen onze naam
niet verlenen aan één enkel bedrijf. Een exploitant liet via het antwoordapparaat van De Rode
Draad weten dat hij tijdens de paasdagen gewoon open was. Heel attent, maar niet echt van
belang voor ons werk.
(VFRUW
Dat we de vrouwen die als HVFRUW werken, niet met ons veldwerk kunnen bereiken, wordt
ruimschoots gecompenseerd door hun vragen via de PDLOen over de telefoon. Deze gaan over
het mogen weigeren van klanten, de betaling, de vraag of het bedrijf waar ze werken wel een
vergunning heeft, de boetes die door de exploitant zijn opgelegd en over wie er
verantwoordelijk is bij geweld van klanten. Een HVFRUW-vrouw klaagde over het feit, dat ze
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geen betaling had gekregen na haar weigering met een klant FRNH te gebruiken. In zo’ n geval
raden we haar aan het bedrijf een aangetekende brief te sturen met het verzoek haar alsnog uit
te betalen. Hier speelt het probleem dat externe dienstverleners zich soms ernstig misdragen.
Zo had een HVFRUW-jongen een website laten maken. Toen hij tegen de exorbitant hoge kosten
protesteerde, dreigde de ZHEVLWHbouwer zijn personalia op zijn eigen website bekend te
maken. Drie HVFRUWV die zonder vergunning werken, wilden per e-mail weten hoe ze legaal
konden gaan opereren. Een andere HVFRUW had klachten over het ongevraagd publiceren van
compromitterende foto’ s op internet.
.
6OHFKW(QJHOVRI2RVW(XURSHVHYURXZHQHQPHQVHQKDQGHO
Tot onze verbijstering denken bepaalde personen dat wij mensenhandel een goede zaak
vinden. Bijvoorbeeld deze man.
³0HW«LN]RHNYURXZHQYRRUPLMQOHJDOHERUGHHOLQ&\SUXV.XQWXHUHHQVWXNRI
]HVVWXUHQ"´'HPDQZDV]RGRPRP]LMQWHOHIRRQQXPPHUELMRQVDFKWHUWHODWHQ+LM
KDGERYHQGLHQLQWHJHQVWHOOLQJWRWDQGHUHJHYDOOHQ]LMQQXPPHUKHUNHQQLQJODWHQDDQ
VWDDQ
Of deze, een financieel adviseur.
'HPDQHLVWHLQIRUPDWLHYRRUHHQ+RQJDDUVH+LMZLVWQLHWVYDQGHUHJHOVPDDU]RX
KDDUHQWUHHLQGHSURVWLWXWLHZHUHOGIDFLOLWHUHQ+LMZLOGHGHYURXZQLHW]HOIODWHQ
EHOOHQ´:DQW´]R]HLKLM³]HVSUHHNWDOOHHQPDDU6OHFKW(QJHOV´³'DWVSUHNHQZLM
RRN´UHSOLFHHUGHQZLM³,QGLHQQRGLJVSUHNHQZLMRRN*RHG(QJHOV´+LMYRQGKHW
RQ]HSOLFKWKHPYDQDOOHLQIRUPDWLHWHYRRU]LHQ]RGDWKLMGHYURXZLQGHSURVWLWXWLH
NRQEUHQJHQ:HOHJGHQQRJPDDOVXLWGDWZLMDOOHHQPHWGHYURXZHQ]HOIVSUHNHQ
RPGDWZHDQGHUVJHHQJRHGDGYLHVNXQQHQJHYHQ 'DDUPHHSUREHUHQZLMXLWWH
YLQGHQRI]HXLWHLJHQLQLWLDWLHILQGHSURVWLWXWLHVWDSSHQRIRQGHUGZDQJ 'HPDQ
YRQGGDWZH]HXUGHQ+LMSUREHHUGHKDDUDOOHHQPDDUYDQXLWKDDUORJHHUDGUHVDOV
HVFRUWWHODWHQZHUNHQ7RHQZH]HLGHQGDWGLWZDDUVFKLMQOLMNQLHWWRHJHVWDDQLVEUDN
KLMKHWWRFKDORQDDQJHQDPHWHOHIRRQJHVSUHNDI

Nog een voorbeeld.
³,NJD3RROVHYURXZHQGLHLQGH1HGHUODQGVHSURVWLWXWLHZLOOHQZHUNHQ
RQGHUVWHXQHQ´³+RH"´]ROXLGGHRQ]HZHGHUYUDDJ³'DWGRHLNQDWXXUOLMNGRRU
H[SORLWDQWWHZRUGHQHQ]HRSWHOHLGHQLQHURWLVFKHPDVVDJH+RHGRHLNGDW]RDOV
MXOOLHGDWZLOOHQ"1HHGLHYURXZHQ]LMQQLHWLQ1HGHUODQG]H]LMQQRJLQ3ROHQHQ
NXQQHQQLHW]HOIEHOOHQZDQW]LMVSUHNHQDOOHHQPDDU6OHFKW'XLWV´'DW'H5RGH
'UDDGRRN6OHFKW'XLWVVSUHHNWZDVYRRUKHPJHHQUHGHQRPGHYURXZHQ]HOIWHODWHQ
EHOOHQ
Ook mailen mannen om informatie te vragen voor hun Litouwse, Letse, Tsjechische of
Bulgaarse vriendin.



³0LMQ%XOJDDUVHYULHQGLQ]RHNWHHQSOHNMHLQGH1HGHUODQGVHSURVWLWXWLH=HLVMDDU
]HLVNOHLQHQ]HKHHIWODQJNUXOOHQGKDDU´'H]HPDQQHQNULMJHQVWHHYDVWKHWDQWZRRUG
GDW]HKXQµYULHQGLQ¶]HOIPRHWHQODWHQEHOOHQ
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(HQPDQGLHVDPHQZRRQWPHWHHQVODFKWRIIHUYDQPHQVHQKDQGHOEHOGHZDQWKLMYRQG
KHWOHYHQPHWKDDU]RGXXU9RRUGH6RFLDOH'LHQVWLVKLMLPPHUVYRRUGHXUGHOHU'H
YURXZPRFKWQLHW]HOIDDQGHWHOHIRRQNRPHQHQKLMZLOGHKDDURRNQLHWGRRUYHUZLM]HQ
Vaak komen er vreemde telefoons bij de Helpdesk binnen. In dit soort gevallen vermoeden
wij, dat er sprake is van mensenhandel.
(HQ2RVW(XURSHVHYURXZXLWHHQQLHW(8OLGVWDDWEHOGHPHWHHQYHUZDUGYHUKDDO]H
ZHUNWDOYLMIMDDULQGHSURVWLWXWLH GDDULQWHUHFKWJHNRPHQYLDIRUVHEHWDOLQJHQDDQHHQ
FRQWDFWSHUVRRQHHQJHYDOYDQPHQVHQKDQGHOGXV HQKDGSUREOHPHQPHWHHQNODQWHQ
HHQYULHQG'HODDWVWHFKDQWHHUGHKDDUPHWHHQGHWHFWLYHEXUHDXGDWEHODVWHQGH
LQIRUPDWLHRYHUKDDUQDDUEXLWHQ]RXEUHQJHQDOV]LMQLHWYDQ]LMQIRQGVYRRU
ILQDQFLHULQJJHEUXLN]RXPDNHQ
(HQH[SORLWDQWEHOGHRYHUSUREOHPHQPHWGHYUHHPGHOLQJHQSROLWLH³-XOOLHKRXGHQMH
WRFKRRNEH]LJPHWPHQVHQKDQGHO"1HHKHWLVQLHWGHEHGRHOLQJGDW'H5RGH'UDDG
]RQGHUPLMPHWGHYURXZHQSUDDW,NZLOMXOOLHDOOHHQVSUHNHQ´'HPDQZDV
WHOHXUJHVWHOGGDWZLMQLHWRS]LMQYHU]RHNLQJLQJHQ



(HQ$IULNDDQVHEHOGHLQQRRG=HZDVKHHOHUJ]LHN(HQPDQVWRQGRSGHDFKWHUJURQG
WHVFKUHHXZHQGDW]HVQHOPRHVWSUDWHQZDQWWHOHIRQHUHQLVKHHOGXXU9RRUGDW]HGH
YHUELQGLQJYHUEUDNNRQGHQZHKDDUQRJQHWHHQWHOHIRRQQXPPHUJHYHQ
³µ,NZDVELMHHQ5XVVLVFKHSURVWLWXHHHQ]LMZDVVWRPGURQNHQ=HULHSVWHHGVKHOSPH
KHOSPH´'LWVRRUWPDQQHQZRUGHQGRRUYHUZH]HQQDDU0HOG0LVGDDG$QRQLHP:H
YUDJHQ]R¶QPDQRRNGHYURXZKHWQXPPHUYDQ'H5RGH'UDDGWHJHYHQ
(HQDQGHUZDV]RYULHQGHOLMNRQVPHHWHGHOHQGDWKLMZLOGHFKDXIIHUHQYRRU]LMQ
YULHQGLQHHQLOOHJDOH7VMHFKLVFKHYURXZGLHµJUDDJ¶DOVHVFRUWZLOGHZHUNHQ

$QGHUHPDQQHQZLOOHQRQ]HKXOSRPKXQYULHQGLQYDQEXLWHQGH(XURSHVH8QLHLQGH
SURVWLWXWLHWHEUHQJHQ:HPDNHQ]HGXLGHOLMNGDW]HELMRQVQLHWDDQKHWJRHGHDGUHV
]LMQ
=REHOGHHHQPDQRPDOOHVHNVZHUNDGUHVVHQYRRU]LMQ%UD]LOLDDQVHYULHQGLQRSWH
YUDJHQ:HNUHJHQKDDUZDUHPSHODDQGHWHOHIRRQHQNRQGHQKDDUDGYLVHUHQHU]HOI
RSXLWWHWUHNNHQ'HYURXZEHZHHUGHHFKW]HOIGHSURVWLWXWLHLQWHZLOOHQ

'HYULHQGYDQHHQ7DQ]DQLDDQVHYURXZGLHGRRUKDDUEDDVJHGZRQJHQZHUG]LFKELM
GH.DPHUYDQ.RRSKDQGHOLQWHVFKULMYHQYURHJKRHKHW]DW:HNUHJHQKDDUZHODDQ
GHWHOHIRRQHQNRQGHQKDDULQIRUPDWLHJHYHQ

%HGHQNHOLMNLVRRNKHWYROJHQGHJHYDO(HQ5XVVLVFKHYURXZNDQLPPHUVLQSULQFLSH
QLHWLQ1HGHUODQGZHUNHQµ.XQWXPLMKHOIHQ"¶YURHJHHQ5XVVLVFKHYURXZLQ6OHFKW
'XLWV=HZLOGHKHWWHOHIRRQQXPPHUYDQKHWJURWHEHGULMIGDWDOOHUDPHQHQ
ZHUNSOHNNHQLQKHHO1HGHUODQGYHUKXXUGH=HZRRQGHDOMDUHQLQ1HGHUODQGPDDUZLVW
QLHWZDWHHQQXPPHUZDV+DDUYHUKDDOJDIDDQGDWGHYURXZ]HHUDIKDQNHOLMN
ZDV:LMYUDJHQRQVLQ]R¶QJHYDODIKRH]HOIVWDQGLJGH]HYURXZZHUNW'LWVODFKWRIIHU
LVQXLQKHWEXLWHQODQG
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³0LMQYULHQGLQXLW%UD]LOLsKHHIWRQGHUGZDQJLQ1HGHUODQGJHZHUNW=HLVQXWHUXJLQ
%UD]LOLsHQ]LWLQ%HOHPKHOHPDDOLQGHVKLW´'H]HPDQLVJHZH]HQRSRQ]HFRQWDFWHQ
LQ%HOHP

(HQ1HGHUODQGVHYURXZYHUWHOGHGDW]LMLQKHWEXLWHQODQGPRGHOOHQZHUN]RXJDDQ
GRHQ%LMDDQNRPVWLQKHWEXLWHQODQGEOHHNGLWRPHVFRUWWHJDDQ=HZHLJHUGHGLWHQ
NHHUGHWHUXJQDDU1HGHUODQG'HH[SORLWDQWHLVWHJHOGYDQKDDURPGDWKLMNRVWHQYRRU
KDDUKDGJHPDDNW=HKDGDOHHQDGYRFDDWHQZHDGYLVHHUGHQKDDURPWHGUHLJHQPHW
HHQDDQNODFKWZHJHQVPHQVHQKDQGHO/DWHUEOHHNRQVGDWHHQGHUJHOLMNHDDQJLIWH
KHHIWSODDWVJHYRQGHQ

(HQ3RROVHPHOGGHGDW]HYDQGHEDDVPRHVWVWRSSHQPHWZHUNRPGDW]HHHQUHODWLH
PHWHHQ1HGHUODQGVHPDQZDVDDQJHJDDQ
6RPVURHSWPHQRQ]HKXOSLQELMKHW]RHNHQQDDUYHUPLVWHSHUVRQHQ(QNHOHPDQQHQ
EHOOHQRPGDWKXQ2RVW(XURSHVHYULHQGLQXLWGHSURVWLWXWLHZLO/XNWKHWKDDURP
DQGHUZHUNWHYLQGHQ"
(HQEH]RUJGHWD[LFKDXIIHXUPDLOGHRYHUHHQ%XOJDDUVHUDDPSURVWLWXHHGLHVOHFKWVYLHU
NODQWHQSHUGDJKDGHQWHZHLQLJYHUGLHQGHRPGHKXXUWHNXQQHQEHWDOHQ
.0LQGHUMDULJKHLGHQORYHUER\V
Regelmatig wordt De Rode Draad benaderd door (minderjarige) slachtoffers van zogenoemde
µORYHUER\V¶
(HQPHLVMHEHOGHYRONRPHQRYHUVWXXU=HZLOGHXLWGHSURVWLWXWLHHQKDGDO
SURIHVVLRQHOHKXOSJHUHJHOG=HZLOGHKDDUKDUWOXFKWHQHQYHUWHOGHHQSDVVDQWGDW]H
DOVPLQGHUMDULJHLQHHQEHGULMI  ZDVEHJRQQHQ

Een ander meisje wilde weten hoe je aan een beschermer kwam.
³-HZHHWZHOGLHPDQQHQGLHPHHUGHUHYURXZHQLQGHSURVWLWXWLHEHVFKHUPHQ´2QV
DQWZRRUGµRI]HVRPVEHGRHOGHZDDU]HHHQVWHOOHWMHFULPLQHOHQYDQGDDQNRQKDOHQ"¶
EOHHNYRRUKDDUHHQH\HRSHQHU=HZDVYHUEDDVGWRHQZLMKDDUYHUWHOGHQGDWMH
]RQGHUSRRLHUVLQGHSURVWLWXWLHNDQZHUNHQ,HPDQGKDGKDDUYHUWHOGGDWMHHHQ
SRRLHUQRGLJKDGRPMHWHJHQGHGURQNHQ(QJHOVHQLQ$PVWHUGDPWHZHHUWHVWHOOHQ
(HQVODFKWRIIHUYDQHHQORYHUER\KDGKDDUYHUKDDORSKHWDQWZRRUGDSSDUDDW
LQJHVSURNHQPDDUKHODDVKDDUQXPPHUQLHWDFKWHUJHODWHQ/DWHUEHOGHKDDUYDGHU
:LMKHEEHQKHPGRRUYHUZH]HQHQDGYLH]HQJHJHYHQ'DW]HOIGHKHEEHQZLMJHGDDQPHW
HHQPHLVMHGDWQHWLQGHSURVWLWXWLHZHUNWHHQQRJQLHWZLVWKRHMHHHQFRQGRRPPRHW
JHEUXLNHQ-HNXQWMHDIYUDJHQKRH]HRSKHWLGHHLVJHNRPHQLQGHSURVWLWXWLHWHJDDQ
Ook minderjarige jongens laten van zich horen.

(HQMRQJHQVSURVWLWXHHZDVEOLMYHUUDVWWRHQKLMKRRUGHGDWKLMVHNVXHOHKDQGHOLQJHQ
PRFKWZHLJHUHQ³:LOMLMHLJHQOLMNZHOLQGHSURVWLWXWLH"´YURHJHQZLMKHP³-D´]HL
KLMKLMZLOGHRRN]HOIHHQRSPHUNLQJGLHHURSNDQGXLGHQGDWHHQGHUGH]LMQLQWUHGH
LQGHEUDQFKHKDGJHVXJJHUHHUG:HKHEEHQKHWRQGHUZHUSµPHQVHQKDQGHO¶WHU
VSUDNHJHEUDFKW
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(HQPDQGLHDOVNLQGLQGHSURVWLWXWLHHQSRUQRZHUHOGYHU]HLOGZDVJHUDDNWHQDOMDUHQ
LQWKHUDSLH]LWZLOGH]LMQYHUKDDODDQRQVNZLMW:HKHEEHQHHUVWHHQOXLVWHUHQGRRU
JHERGHQHQKHPGDDUQDGRRUYHUZH]HQ

Of man en vriendin allebei.

(HQPDQYURHJLQ6OHFKW(QJHOVRIKHWZDDUZDVGDWKLMLQ7LOEXUJRSGHWLSSHO]RQH
NRQZHUNHQ+LMKDGQDPHOLMNYDQ]LMQYULHQGLQJHKRRUGGDWGLWNRQ%HOGHKLMYRRU]LMQ
YULHQGLQ"1HHYRRU]LFK]HOI³1HH´ZDVRQVDQWZRRUG³GDWNDQQLHWZDQWLQ7LOEXUJ
LVJHHQWLSSHO]RQH´(YHQODWHUEHOGHHHQYURXZGLHPHWKHW]HOIGHDFFHQW6OHFKW(QJHOV
VSUDN2I]HLQ7LOEXUJNRQJDDQWLSSHOHQ³'DWNDQQLHWZDQWLQ7LOEXUJLVJHHQ
WLSSHO]RQH´ZDVRSQLHXZRQVDQWZRRUG
6H[EXVLQHVVHOOHQGHDOOHUOHL
In 2006 is De Rode Draad zich gaan richten op Oost Europese vrouwen. Voor een deel kon
dit, omdat zij al ervaring had met Zuid Amerikaanse vrouwen. Men denkt ten onrechte dat de
plaats van de Latijns Amerikaanse vrouwen volledig is ingenomen door Oost Europese
vrouwen. Dat is niet waar. Er werken nog veel Latijns Amerikaanse vrouwen in de
Nederlandse prostitutie Ook deze Spaanstalige prostituees weten De Rode Draad te vinden.
Wij constateren trouwens een toename van Spaanstaligen in de prostitutie38.
Sommige vrouwen willen in het buitenland gaan werken. Daarnaast mailt men ons vanuit het
buitenland voor een werkplek hier. Een Amerikaanse was hier net aangekomen en wilde in de
prostitutie om een loonstrookje te kunnen bemachtigen. Zo hoopte ze recht te krijgen op een
woning. Nog steeds krijgt De Rode Draad telefoontjes over ziektekostenverzekering, de
onmogelijkheid een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, bijstandsuitkeringen, de
mogelijkheid om parttime te werken en vragen van zowel uittreders, intreders als herintreders.
Veel vrouwen willen weten, waar goede werkplekken te vinden zijn. Wij geven nooit
adressen, omdat De Rode Draad nooit voor een bedrijf kan instaan. We raden de vrouwen
altijd aan de tijd te nemen om een paar bedrijven te vergelijken.
Nog steeds komen er klachten binnen over banken die de vrouwen als klant weigeren. Wij
kunnen dan niet anders doen dan wijzen op het jaarverslag van de ING-Bank over 2001
waarin deze instelling haar beleidswijziging ten aanzien van prostituees heeft gepubliceerd,
namelijk dat prostituees niet meer uitsluitend wegens hun beroep mogen worden afgewezen.
Ook komen er veel vragen over bijstand, het gevaar van zwart werken en schuldsanering. Een
enkele keer ontvangt De Rode Draad een verzoek om een bijeenkomst te organiseren voor ex
prostituees. Die starten wij overigens zodra we zeker weten dat er voldoende belangstelling
voor is. Vóór de verandering van het zorgstelsel waren er veel problemen met prostituees die
als zelfstandigen bij het ziekenfonds waren aangesloten. Ze kwamen in de problemen wanneer
de Belastingdienst hen niet meer als zelfstandigen beschouwde. Dit probleem is nu door het
nieuwe zorgstelsel van de baan. Eén vrouw meldde op grond van haar beroep door een
ziektekostenverzekering geweigerd te zijn.
Een ander KRWLWHP is privacy. Dit gaat niet alleen om registratie door de Belastingdienst maar
ook om andere zaken. Sommige vrouwen zijn bijvoorbeeld bang dat een familielid dat bij de
Politie werkt achter hun beroep komt. Een enkeling ambieert een baan waarvoor het niet
38

Dankzij een vorig project heeft De Rode Draad alle informatie voor hen in hun eigen taal.
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hebben van een strafblad van groot belang is. Ook al hebben ze nooit iets crimineels gedaan,
vrezen zij door hun verleden achtervolgd te zullen worden. Zoals deze vrouw.
³+LWKHUH0LVVFKLHQ]LMQMXOOLHQLHWGHMXLVWHSHUVRQHQRPPLMQYUDJHQDDQYRRUWH
OHJJHQPDDUZHOOLFKWNXQQHQMXOOLHPHGRRUYHUZLM]HQQDDUHHQGHVNXQGLJH+HWLVDO
ELMQDMDDUJHOHGHQGDWLNKHWYDNPLMQPRHJHZHUNWHUXJKHEWRHJHNHHUG9RRUPLMQ
RXGHUVKHELNPLMQEHURHSJRHGYHUERUJHQJHKRXGHQ,NKDGRRNQLHW]R QPRHLWH
PHWGHZHUN]DDPKHGHQKHE]HOIVKHOHOHXNHKHULQQHULQJHQDDQGHPHLGHQGHJH]HOOLJH
DYRQGHQHQGHUHGHOLMNJHYXOGHSRUWHPRQQHH,NEHQLHWVWHODQJLQKHWYDNEOLMYHQ
SODNNHQPDDUKHEYHUGHUJHHQVSLMW1XKHELNHHQKHHHHODQGHUOHYHQLQHHQDQGHU
ODQGPHWHHQEHUJYHUDQWZRRUGLQJ(HQUHGHOLMNHGRVLVVWUHVVZHOLVZDDUPLQGHU
LQNRPVWHQPDDUZHOYHHOPHHUUHVSHFWHQ]HOIVSUHVWLJH,NEHQQXHHQWRWDDODQGHUH
YURXZGLHMHQLHW PHHU DOVKDSS\KRRNHU]RXNXQQHQW\SHUHQPRFKW]RLHWVQRGLJ
]LMQ$OOHVJRHGHQZHO]RXMHGHQNHQPDDULNEHQHHQNOHLQEHHWMHRQJHUXVW,NZRRQ
QLHWPHHULQ1HGHUODQG
,NPDJGDQQXRRNILMQNHQQLVPDNHQPHWLPPLJUDWLHSURFHGXUHVEXUHDXFUDWLH
HQZDFKWHQZDFKWHQHQQRJHHQVZDFKWHQ9RRU]RYHULNNDQEHRRUGHOHQZHHWPLMQ
PDQKHOHPDDOQLNVYDQPLMQYHUOHGHQ LHWVZDWLNELM]RQGHUJUDDJ]RZLOKRXGHQ 2RN
RSPLMQDDQYUDDJIRUPXOLHUHQKHELNKHWKRNMH12LQJHYXOGELMGHYUDDJRILNGH
ODDWVWHMDDUZHUN]DDPEHQJHZHHVWLQGHSURVWLWXWLH0DDULNNULMJQXZHOHHQKHHO
DQWHFHGHQWHQRQGHU]RHNDOVRQGHUGHHOYDQGHLPPLJUDWLHSURFHGXUHDDQPLMQEURHN´
11


Wij konden deze vrouw onderstaand antwoord van Bureau BIBOB
geven:
De Wet BIBOB geeft aan Bureau BIBOB van het ministerie van Justitie de
mogelijkheid om, op verzoek van bestuursorganen, de aanvrager van bepaalde
vergunningen (bijv. horeca-, milieu-, exploitatie-, bouwvergunningen),
aanbestedingen (op het gebied van de bouw, milieu, ICT) en subsidies te
VFUHHQHQ. Een VFUHHQLQJ mag dus alleen plaatsvinden, als er een dergelijke
vergunning is aangevraagd bij het bevoegd gezag.
In de situaties die u omschrijft, zal er zeker geen BIBOB-VFUHHQLQJ worden
opgestart. Misschien is er wel sprake van een onderzoek van de AIVD of dienen
voormalige prostituees een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen
overleggen, maar dat is iets heel anders dan een onderzoek van het Bureau
BIBOB. Ik hoop uw vraag hiermede voldoende te hebben beantwoord.
Een schrijnend geval is het volgende.

³,NKHEPHWWHOHIRRQVHNV¼YHUGLHQGHQHHQVFKXOGYDQHXURRSJHORSHQ´]R
PHOGGH]LFKHHQYURXZ=HKDGHHQER[JHKXXUG'DDUYRRUPRHVW]HHHQPDOLJ
HXUREHWDOHQ/DWHUEOHHNGDW]HLHGHUHPDDQGHHQPDOLJHXURPRHVWEHWDOHQ
%RYHQGLHQZHUG]HJHDFKWYLDHHQVRRUWSLUDPLGHV\VWHHPDQGHUHYURXZHQYRRUKHW
EHGULMIWHURQVHOHQ'LWJHYDOLVYRRUJHOHJGDDQDUEHLGVUHFKWGHVNXQGLJHQ+HW
DQWZRRUGOXLGGH³+HWZXUJFRQWUDFWYDQGHYURXZNDQLQGHUGDDGZRUGHQRQWERQGHQ
PLWVGHUHFKWHUYLQGWGDWKHWLQVWULMGLVPHWGHUHGHOLMNKHLGHQGHELOOLMNKHLG´
8LWHHQVWULSWHQWNZDPGHNODFKWGDWGH]HOIVWDQGLJHGDQVHUVDDQGHEDDVSHUGDJ¼
EHODVWLQJPRHWHQEHWDOHQ$OV]HPDDUYDDNJHQRHJNZDPHQZHUNHQNUHJHQ]HHHQ
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JXQVWLJHSOHNLQKHWURRVWHU'HGUXSSHOGLHGHHPPHUGHHGRYHUORSHQZDVGDW]LMDDQ
KXQHLJHQZFSDSLHUPRHVWHQPHHEHWDOHQ

Ouders van prostituees vragen ons vaak om advies. Wij proberen altijd uit te vinden of hun
(meerderjarige) dochter vrijwillig in de prostitutie is gegaan. De rest van de familie weet ook
de weg naar De Rode Draad te vinden. Zo belde een vrouw, omdat ze bang was dat haar zoon
zich problemen op de hals haalde door zijn relatie met een Zuid-Amerikaanse prostituee. Een
tante die belde over een nichtje die een dag na haar huwelijk de prostitutie in ging hebben we
kunnen doorverwijzen.
Ook de hulpverlening moet soms een beetje worden bijgepraat. Dat gold bijvoorbeeld voor de
hulpverleenster die belde over een 16 jarige cliënte die zich vrijwillig naar een andere stad liet
brengen voor commerciële seks. De hulpverleenster wilde weten, wat ze daarmee aanmoest.
We hebben haar uitgelegd dat de leeftijd voor vrijwillige commerciële seks op 18 ligt en haar
doorverwezen naar een instelling die gespecialiseerd is in dit probleem.
“ Niemand wil me helpen, ook de politie niet.” Dat vertelde een vrouw die er onlangs achter
was achtergekomen dat ze zelf als achtjarige in de prostitutie had gewerkt. Haar kind was uit
huis geplaatst en ze had de indruk dat kinderen in veel pleeggezinnen, inclusief haar eigen
kind, onder invloed van drugs tot seksuele handelingen werden gedwongen. Wij konden hier
verder niet op in gaan, maar dergelijke telefoons komen wel bij onze KHOSGHVN binnen.
Een Amerikaanse prostituee laat blijken boos te zijn omdat ze niet legaal in Nederland kan
werken. Een kennis van een Thaise prostituee zoekt een tolk.
(HQYURXZEHOWKXLOHQGRS+DDUGDJRSEUHQJVWLVQHWGRRUHHQµNODQW¶JHVWROHQ:H
UDGHQKDDUDDQELMGH3ROLWLHDDQJLIWHWHGRHQ'DQNDQ]HLQLHGHUJHYDOGH]H
YHUOLHVSRVWYRRUGH]HGDJELMGH%HODVWLQJGLHQVWYHUDQWZRRUGHQ
Daarnaast bellen er nogal eens hulpverleners die seksuele dienstverlening zoeken voor hun
gehandicapte cliënten. De laatsten bellen nooit zelf. We geven ze de geschikte adressen en
zeggen erbij dat de cliënten ook zelf iets zouden kunnen regelen. Andere hulpverleners bellen
over vrouwen met problemen met woonruimte, over vrouwen die geen geld hebben voor
medische zorg, of zij vragen De Rode Draad als postadres te willen fungeren39.
8LWWUHHGUHJHOLQJHQ
De Rode Draad krijgt veel telefoontjes van vrouwen die uit het vak zijn gestapt. Zij maken
gewag van diverse problemen.
In andere sectoren maken carrièreverandering, promotiekansen, bijscholing, omscholing en
uittreedregelingen deel uit van de arbeidsvoorwaarden. In de seksbranche daarentegen waren
prostituees in het verleden vooral aangewezen op stoppersprogramma’ s van hulpverleners.
Meestal gingen die ervan uit, dat uittredende prostituees radicaal stopten en al hun contacten
met het wereldje verbraken. Hun arbeidsverleden in de prostitutie zou alleen maar nadelen en
geen voordelen hebben opgeleverd. Zo zouden ze in een ritme hebben geleefd, dat ze snel
moeten afleren. Een sollicitatiecursus, waarin ze vooral moesten leren op tijd op te staan,
behoorde tot de vaste onderdelen van zo’ n stoppersprogramma.

39

Dat doet De Rode Draad overigens niet.
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Iedere prostituee moet kunnen stoppen, wanneer hij/zij wil, per dag, per week, per maand of
voorgoed. Dat is immers een gevolg van het recht op seksuele zelfbepaling, om een al of niet
betaalde seksuele relatie te beëindigen.
De laatste tijd is er veel aandacht voor verandering van loopbaan voor prostituees, met andere
woorden voor begeleiding van prostituees die ‘uit het leven willen’ . Gemiddeld werkt een
vrouw zo’ n vijftien jaar als prostituee, een jongensprostituee werkt korter. Maar, in
tegenstelling tot in andere beroepen, zijn er geen goede uitstapregelingen. En een mooi
afscheid om haar nog even ten overstaan van familie en vrienden in het zonnetje te zetten is er
al helemaal niet bij.
(FKWJHOGHQVQHOJHOG
Een vast onderdeel van uitstapprogramma’ s is, dat prostituees moeten leren met minder geld
genoegen te nemen. In de aankondiging van de UHDOLW\VRDS ter redding van prostituees door
Talpa benadrukte men dit probleem. In de Verenigde Staten worden prostituees die willen
uittreden, behandeld als verslaafden, maar wel als verslaafden die geld verdienen in plaats van
verliezen. Ook wij horen. dat angst voor inkomenverlies een reden is om niet uit de prostitutie
te stappen. Maar met de huidige stand van zaken valt het niet vol te houden, althans voor de
meeste vrouwen, dat een terugval in het netto-inkomen het grootste probleem vormt.
Prostituees lopen tegen het vooroordeel op, dat ze geacht worden financiële reserves te
hebben, wat in de regel niet het geval is. Slechts een minderheid heeft ‘wit gewerkt’ . Dit geld
kan in principe ‘legaal’ gespaard worden of worden geïnvesteerd in de aankoop van een huis.
Hoewel De Rode Draad gelijk kreeg, toen zij een klacht indiende tegen de grote banken, die
prostituees uitsloten van financiële dienstverlening, blijkt het in de praktijk nog een heel
gevecht te zijn om door banken als een normale klant te worden behandeld.
Veel prostituees menen dat ze alleen in de prostitutie zonder diploma’ s snel aan geld te
kunnen komen. In de praktijk valt dat echter tegen. Het beeld van het snelle geld wordt nog
extra vertekend, doordat prostituees de neiging hebben hun verdiensten rooskleuriger voor te
stellen dan ze zijn. Je gaat immers niet in een gestigmatiseerd beroep werken, als daar geen
goede reden voor is zoals hoge verdiensten. Niettemin beseffen prostituees dat de verdiensten
niet zo riant meer zijn, maar ze blijven hopen een enorme slag te kunnen slaan. De indruk dat
er snel contant geld valt te verdienen, wordt nog versterkt doordat de uitbetaling per dag of
soms per week geschiedt, in plaats van per maand, zoals gebruikelijk in andere beroepen. Zo
kwam een prostituee bij ons op kantoor met het verheugende bericht. dat zij die dag ¼KDG
verdiend. Toen we haar vroegen. wat de dag daarvoor had opgeleverd, moest ze toegeven, dat
dit niets was.
Het duurt even, voordat ze de voordelen zien van een stabiele, maandelijkse betaling. Wij
hebben de grootste moeite om de dames voor te rekenen, dat in loondienst werken, binnen of
buiten de prostitutie, weliswaar niet dagelijks geld ‘cash in het handje’ geeft, maar wel
wekelijks of maandelijks een geregeld inkomen. Een prostituee die De Rode Draad hulp
vroeg bij het uittreden, gaf toe, dat ze ‘een gat in haar hand had’ . Ze was naar de
hulpverlening gestuurd. “ Maar ik kan toch moeilijk naar de dokter gaan om te vragen, of hij
het met euro’ s wil dichten en daarna hechten?”
Het denken op lange termijn past niet bij het werk; geld verdienen staat voorop en wel hier en
nu. Dat grensoverschrijding op ieder gebied nadelig kan zijn voor hun fysiek en mentaal
welzijn, is iets waar ze liever niet aan willen denken. En de meeste mensen in het
prostitutiewerk stimuleren dit ook niet. De meeste exploitanten zijn geenUROHPRGHOVvan
goede werkgevers en hebben ook zelden of nooit een lange termijn planning. Prostitutie lijkt
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een manier om snel van schulden af te komen, een vorm van werk waarin je ter plekke moet
investeren. Concurrentie staat hoger aangeschreven dan samenwerking. Carrièreplanning op
de lange termijn in de prostitutie is iets ongehoords, je doet het immers maar ‘tijdelijk’ . Het
verdiende geld moet zo snel mogelijk worden uitgegeven. Dit idee stamt uit de tijd dat al het
verdiende geld zwart was, dus eigenlijk alleen maar diende voor de aanschaf van
consumptieartikelen op de korte termijn. Slechts een enkeling heeft gespaard en heeft een
aardig kapitaaltje. De Rode Draad kennen ook heel weinig vrouwen die rijk zijn geworden
van de prostitutie.

+HWVWLJPD

De meeste praktische problemen die uittredende prostituees tegenkomen, liggen op het vak
van de SULYDF\bewaking en stigma. Ook verkeren zij in een sociaal isolement, omdat ze niet
op een ‘normale’ manier over hun verleden kunnen spreken.
*RHGHPRUJHQ,NKHEHQNHOHSUREOHPHQ0HHUGDQMDDUJHOHGHQKHELNRRLWHHQ
SDDUPDDQGHQLQHHQFOXEJHZHUNW,NEHQGDDUXLWJHNRPHQHQKHEMDUHQQRUPDDO
NXQQHQZHUNHQLQDOOHUOHLIXQFWLHV
7RWGHODDWVWHMDUHQ,NEHQYHUKXLVGQDDUHHQDQGHUHVWDGHQGDDULVGRRU
RPVWDQGLJKHGHQLHWVEHNHQGJHZRUGHQRYHUGH]HWLMGHQVLQGVGLHQKHELNRYHUDO
SUREOHPHQ,NEHQRSKHWPRPHQWQRJDORQ]HNHUJHZRUGHQRYHUPH]HOIKHE
SV\FKLVFKHSUREOHPHQQDFKWPHUULHVZRHGHHWFGLHLNKLHUPHHLQYHUEDQGEUHQJ,N
NDQKHWKHHOVOHFKWDFFHSWHUHQGDWLNMDUHQODQJQRUPDDOKHENXQQHQIXQFWLRQHUHQHQ
ZHUNHQLQµQRUPDOHEHURHSHQ¶LNKHERSOHLGLQJHQJHGDDQHWFHQQXPRHWLNKHHOYDDN
RSKHOHVXEWLHOHPDQLHUHQLHWVRYHUPLMQµYHUOHGHQ¶YRHOHQ
+HEEHQMXOOLHPLVVFKLHQPDDWVFKDSSHOLMNZHUNVWHUVRIDQGHUHPHQVHQGLHPLMKLHUPHH
NXQQHQKHOSHQ"


µ:DWLVGLWZDWLVGDWZDWLVGLWQXZHHU"¶

‘Wat is dit, wat is dat, wat is dit nu weer?’ Zo heette de quiz in de Barend Servetshow jaren
geleden. Dit deuntje speelt vaak door het hoofd van degene die bij De Rode Draad de
helpdesk bezet. Hoewel het officieel niet onze taak is om op allerlei vragen van derden te
antwoorden, kunnen wij mensen die bellen met serieuze vragen, moeilijk een antwoord
weigeren. Bijvoorbeeld de vraag, of je een speciale vergunning moet hebben om bij bordelen
te mogen colporteren. Of, de vraag van een nabestaande van een bekende prostituee, die
informatie over haar oma wil hebben. De Politie vroeg onze hulp bij het oplossen van een
moord op een prostituee die enkele jaren geleden is gepleegd, een zogeheten &ROG&DVH.
Bezorgde buren mailen over een verslaafde prostituee die haar kinderen zou verwaarlozen.
Een meisje mailt over haar vriendin die onder invloed van een loverboy zou staan. Een
medewerker van een ziekenhuis vraagt, wat hij aanmoet met een zieke baby van een illegale
prostituee. Weer een ander probleem laat het volgende geval zien (208).

³$OVLHPDQGMHSDVSRRUWPLVEUXLNWGRRUGLHIVWDOHQRSMRXZQDDPELMHHQFOXE
]HVZHNHQJDDWZHUNHQKRHPRHWMHGDQEHZLM]HQGDWMLMKHWQLHW
EHQWJHZHHVW",NKHEQDPHOLMNHHQWHOHIRRQWMHYDQGH%HODVWLQJGLHQVWJHKDGGDWLN
GDDUGULHMDDUJHOHGHQKHEJHZHUNWKHE,NKHERYHUGDJJHZRRQHHQYDVWHEDDQ,N
KHEGHVWLMGVZHODDQJLIWHYDQYHUPLVVLQJYDQKHWSDVSRRUWJHGDDQ=LMQHUYLGHR
RSQDPHQRSYUDDJEDDURIPHGLVFKHJHJHYHQV"
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Mannen willen weten hoe ze als gigolo kunnen werken. Vrouwen willen weten waar ze
gigolo’ s kunnen vinden. Mensen staan ten onrechte op internetsites met prostitutiebedrijven,
zo melden zij ons. Klanten die kennelijk in therapie zitten, mailen soms een standaardbriefje
met het ongebruikelijke verzoek om zich te verontschuldigen bij al die vrouwen die ze als
prostituee misbruikt zouden hebben. Deze therapieën tegen seksverslaving komen uit de VS
overgewaaid en zijn op dezelfde leest geschoeid als de AA. Wij raden ze altijd aan om, als
een soort aflaat, een donatie te schenken aan een bevriende organisatie. We horen dat ze dat
inderdaad soms doen. Enkele klanten willen weten, waar ze vrouwen kunnen vinden die niet
uitgebuit of gedwongen worden. In die gevallen blijven wij het antwoord schuldig. Wij achten
De Rode Draad niet bevoegd daarover uitspraken te doen. Vaak gaat De Rode Draad niet in
op verzoeken om informatie en voorlichting.
.(HQNRSMHWKHHH[FHOOHQWLH"

“ Hoe laat zijn jullie op dinsdag open? Dan komen we met de hele klas langs” . Wanneer
scholieren met dit soort vragen bellen, krijgen zij te horen dat De Rode Draad geen kans ziet
om voorlichting te geven.40 Zij krijgen dan een standaardafwijzing. Dat is jammer, want
voorlichting op scholen zou vooroordelen ten aanzien van prostituees enigszins kunnen
wegnemen. Wij moeten zo’ n 200 verzoeken per jaar afwijzen. Ook dat kost op zich tijd.
De naamsbekendheid van De Rode Draad is gunstig, maar levert dus ook onvoorziene
problemen op voor degene die de KHOSGHVN bezet, als er verzoeken binnenkomen waarvoor de
tijd ontbreekt erop in te gaan.
Een enkele keer is een vrijwilliger van De Rode Draad bereid voorlichting te verzorgen, maar
dat kan alleen tegen betaling. Zo dichten we een klein deel van ons begrotingstekort.
Soms reageert men daarop agressief, men vindt dat we het aan onze doelgroep verplicht zijn
om voor iedere PhD, artikelschrijver, romanschrijver of wie dan ook gratis klaar te staan. Het
zorgt voor een waar dilemma. Moeten we al deze mensen weigeren? Een probleem is, dat zij
zichzelf presenteren als iemand die bij wijze van ultieme acceptatie van prostitutie De Rode
Draad wil inschakelen. Het schaadt onze reputatie om het niet te doen; het kost heel veel tijd
om het wel te doen.
We maken wel uitzonderingen voor nationale en lokale politici met wie een dialoog werkelijk
iets voor de doelgroep kan betekenen. Zo heeft De Rode Draad aan een hoorzitting van de
Tweede Kamer en aan verschillende politieke debatten deelgenomen, en is zij op diverse
symposia opgetreden. Ook waren we bij verschillende expertmeetings over mensenhandel en
loondienst aanwezig.
Uit het buitenland komen er wel eens verzoeken om beleidsmakers of politici voor te lichten.
Zo hebben we de kleinzoon van Mao, allerlei staatssecretarissen en ministers over de vloer
gehad. Zij komen meestal met beveiligingsmensen en een paar HPEHGGHGMRXUQDOLVWV. Helaas
kunnen wij nooit een zware delegatie samenstellen en kan slechts één persoon ze te woord
staan. Zij moet ook de excellenties en hun gevolg van thee en dergelijke voorzien.
Journalisten benaderen ons vaak voor informatie of voor bemiddeling. “ Ik wil een artikel
maken over dakloze prostituees in kleine steden, zoals Den Helder. Kunt u me aan hun
adressen helpen?” De Rode Draad geeft nooit gevolg aan dit soort verzoeken. We gaan de
vrouwen die wij kennen niet lastig vallen. De perscontacten worden overigens door Vakwerk,
de vakbond voor prostituees, verzorgd.
40

Dit staat duidelijk op de website van De Rode Draad. De Stichting heaft namelijk geen subsidie voor deze
activiteiten. Toch krijgen leerlingen vaak de opdracht van docenten om ons te bellen of te mailen.

52

“ Wij hebben een format voor een UHDOLW\VKRZ waardoor vrouwen een nieuw leven kunnen
starten” , zo begon een televisiemaker over een programma waarin prostituees een restaurant
gingen runnen bij wijze van loopbaanproject. Men was buitengewoon boos dat wij niet
meededen. Inmiddels is het restaurant dicht, de vrouwen zijn wel bekend maar niet beroemd
geworden. Ze zijn brodeloos, exact wat we hadden voorspeld. Een andere UHDOLW\VRDS wou de
dagelijkse gang van zaken bij de Rode Draad registreren. Het enige wat we konden aanbieden
was het filmen van de andere ploeg die wanhopig op zoek was naar prostituees voor het
restaurant. Waarom ook HHQUHDOLW\VRDS op De Rode Draad. Het is klein, er valt niets te zien
maar er valt des te meer te beleven aan de telefoon en via de e-mail.
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Hoofdstuk 5. De Ramen, een ondoorzichtige bedrijfsvoering
³/HJEDWWHULMHQ´

7RHQDPHHQDIQDPH
In de jaren vijftig en zestig was raamprostitutie nog een kleinschalig fenomeen. Prostituees
woonden meestal in dezelfde stad waar ze werkten, en de hele buurt kende de huurbazen. Er
was nog niet veel concurrentie van clubs en privé-huizen. Dat veranderde in de jaren zeventig
toen de seksclubs opkwamen. In die periode werd de prostitutie ook grootschaliger.
Prostituees overschreden gemeentegrenzen, de raamprostitutie breidde zich uit en werd
zichtbaarder.
In de jaren tachtig werden de kamers in kleinere eenheden verdeeld om het toenemend aantal
migranten uit Zuid Amerika en Azië een werkplek te bieden. De oppervlakten van de ramen
werden gehalveerd, maar de prijzen bleven even hoog. Uit deze tijd stammen de reeksen
kleine hokjes in de raamgebieden, de ‘legbatterijen’ . Exploitanten konden ongehinderd hun
gang gaan, maar in 2000, het jaar van de legalisering, moesten zij aan bepaalde normen voor
inrichting gaan voldoen. Ze knapten de kleine kamertjes wat op.
De migranten werden tot het eind van de jaren negentig getolereerd. Zij betaalden grif voor
hun werkplek. In het jaar 2000 begon er zich ook op dit gebied een kentering af te tekenen.
Men mocht niet meer verhuren aan vrouwen zonder de juiste documenten. In die periode
verzetten de exploitanten zich met hand en tand tegen het weren van illegalen. Ze klaagden
dat de Nederlandse meisjes niet meer wilden werken en dat er leegstand heerste in de
raamgebieden. Uiteindelijk haalden zij bakzeil en gemeenten gingen over tot het inperken van
de raamgebieden. Nu zijn de ramen weer schaars.

$DQWDOOHQUDPHQ

%LMGHUDDPSURVWLWXWLHYDOWHHQGUDVWLVFKHDFKWHUXLWJDQJYDQKHWDDQWDOZHUNSOHNNHQWH
FRQVWDWHUHQ,QZDUHQKHWHUQRJLQQRJPDDU$OOHHQLQ(LQGKRYHQ
]LMQHUHQNHOHWLHQWDOOHQUDPHQELMJHNRPHQGegevens over aantallen prostitutiebedrijven
buiten de werkplekken in de raamgebieden vindt u in hoofdstuk 2.
'HUDDPSURVWLWXWLHDOWKDQVGLHDDQGHRSHQEDUHZHJLVQRJppQYDQGHZHLQLJHYRUPHQ
ZDDUPHQNDQEHZLM]HQGDWPHQHFKWDOV]HOIVWDQGLJHRQGHUQHPHUZHUNW'DWLVYRRUDO
YDQEHODQJYRRUGH2RVW(XURSHVHYURXZHQ=LMPRJHQLPPHUVQLHWLQORRQGLHQVW
ZHUNHQ'LWEHWHNHQWLQGHSUDNWLMNGDWHUPHHUGUXNRSGHUDDPJHELHGHQLVJHNRPHQ
,QVRPPLJHVWHGHQ]LMQHUZDFKWOLMVWHQYRRUGHUDPHQEr gaan geruchten dat vrouwen een
hogere plaats op de wachtlijst kunnen krijgen door de eigenaar van de ramen extra te betalen.
Tegenwoordig zijn sommige exploitanten ook gevoelig voor lieden die extra willen dokken
om ‘hun vriendinnen’ een raam te gunnen. In Groningen zou een exploitant zo het gebied van
jonge meisjes voorzien.
:LMKRUHQGDWYURXZHQKHWHHQHQDQGHUYDQGHµEDDV¶VOLNNHQRPGDW]HDQGHUVKXQ
UDDPNZLMWUDNHQ'HODDWVWHWLMGNRPHQHU]HOIVZHHUNODFKWHQRYHUH[SORLWDQWHQGLHQHW
DOVLQYRULJHGHFHQQLDQDDVWGHKXXUHHQSHUFHQWDJHYDQGHYHUGLHQVWHQRSVWULMNHQ'DW
V\VWHHPZDVLQGHMDUHQ]HYHQWLJDIJHVFKDIW'HYURXZHQNUHJHQLPPHUVHHQVWHUNHUH
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RQGHUKDQGHOLQJVSRVLWLHGRRUGDWGHFROOHJD¶VHQPDVVHQDDUGHFOXEVJLQJHQGLHLQGLW
WLMGVJHZULFKWLQRSNRPVWZDUHQ
+XUHQHQKXXUYHUKRJLQJHQ
De huren voor de ramen zijn hoog. Voor de helft van het geld - gerekend over 24 uur - zijn
de vrouwen goedkoper uit in een hotel. Daar serveert men bovendien een behoorlijk ontbijt en
zijn er iedere dag schone lakens. Bij de ramen moeten ze daar vaak zelf voor zorgen. We
horen nog steeds, dat prostituees zaken als een bon, schoonmaakspullen en de mogelijkheid
een kartonnetje voor het raam te plaatsen met hun werknaam, extra moeten betalen.
Gemiddeld kost een raam ¼SHUGDJGHHO'DWGHUDPHQ]RGXXU]LMQLVQRJHHQHUIHQLVXLW
de tijd van de illegale prostitutie. Een raamprostitutiepand was een speelbal in de handen van
veelal malafide vastgoedhandelaren die door een snelle aankoop en verkoop de prijzen in
eigen hand hielden.41 Bij verkoop speelde een ongrijpbaar gegeven als ‘goodwill’ een grote rol
in het opdrijven van de prijzen. Daarbij ging het om de reputatie van het pand waardoor het
klanten trok.
In het Parool van 26-11-2005 staat een reconstructie van de aankoop van een raampand. In
tien jaar tijd is de prijs van dit pand van ¼WRW¼JHVWHJHQ%LMGHWUDQVDFWLHV
van koop en verkoop zijn bekende onderwereldfiguren betrokken. Deze verkopen de panden
aan brievenbusmaatschappijen in het buitenland en lenen het geld weer terug. Zo zien ze kans
door middel van aankoop en verkoop een tonnetje of wat wit te wassen.
'DDUNRPWQRJELMGDWGHJHPHHQWHQDDQGHH[SORLWDQWHQHHQVRRUWPRQRSROLHSRVLWLH
KHEEHQYHUVFKDIW'HEHGRHOLQJZDVGHUDDPSURVWLWXWLHELQQHQHHQEHSDDOGJHELHGWH
FRQFHQWUHUHQ0DDUGDDUGRRUKHEEHQGHUDDPH[SORLWDQWHQRQEHGRHOGHHQPDFKWVSRVLWLH
JHNUHJHQ
De Rode Draad krijgt al tijden klachten over plotselinge huurverhogingen. Daar valt echter
weinig tegen te doen. Een huurder van een bedrijfspand heeft immers pas rechten als hij een
ruimte voor vijf jaar of meer huurt. En in de raamprostitutie is dat niet aan de orde. Bovendien
zijn de kamers in de raamgebieden officieel geen bedrijfsruimten, omdat ze niet voor het
algemene publiek toegankelijk zijn.
Gesprekken met gemeenten over deze problemen leverden de vrouwen weinig op. Hoewel
hygiënische normen in de gemeentelijke vergunningseisen staan vermeld, zijn de exploitanten
beperkt aanspreekbaar als het gaat om klachten over bijvoorbeeld schoonmaken. In één
gemeente werden de vrouwen, ondanks de fikse huurprijzen, geacht de lakens zelf te
verschonen. In de APV (Algemene Politieverordening, dat wil zeggen gemeentelijke
regelgeving) stond dat er dagelijks schone lakens moesten komen. In de veronderstelling, dat
iedereen zou begrijpen dat dit de verantwoordelijkheid van de exploitant was, had men dit
niet expliciet vermeld. Exploitanten legden dit uit als een verplichting van de vrouwen om
zelf iedere dag schone lakens mee te nemen. De Zweedse schrijver Strindberg beschreef het
huwelijk als een was- en strijkinrichting; hetzelfde had hij van een bordeel kunnen zeggen.
*ppQGDJYULM

Het laatste jaar klagen vrouwen steeds vaker dat ze de ramen voor zes of zeven dagen per
week moeten huren. Zo is er in Amsterdam een geval gemeld van een vrouw die een raam
voor een jaar lang moet huren.42 Dit betekent in de praktijk, dat ze dat jaar niet kan stoppen.
41
In die periode hebben bijvoorbeeld de heren Van Hout en Holleeder de nodige ramen kunnen aankopen.
Sommige panden staan op naam van een vage %9of /WG in het buitenland.
42
Haar contract was opgesteld door de ‘vaste boekhouder’ van exploitanten.
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Dit is strijdig met het recht om op elk moment te stoppen met dit werk, met andere woorden
met het recht op fysieke en psychische integriteit. In theorie kan deze vrouw uitstappen, maar
dat betekent voor haar een enorme financiële aderlating.
In tegenstelling tot een winkelier of een andere ondernemer kan zij geen personeel aannemen.
Zij kan ook geen medehuurder aantrekken. Dat laatste staan de exploitanten niet toe. De
huurbazen beweren, dat zij dat niet mogen van de gemeente, wat niet waar is.
De Vereniging Vakwerk heeft handtekeningenacties gehouden en de resultaten aan
gemeenten gepresenteerd. Bij die gelegenheden kreeg zij te horen, dat een gemeente niets aan
de hoogte van raamhuren kon doen. Een gemeente zou echter wel degelijk duidelijk naar
raamverhuurders toe kunnen communiceren, dat verhuur aan meerdere vrouwen is toegestaan.
Veel vrouwen kunnen maar net de raamhuren eruit halen of hebben zelfs huurschulden. Een
dag vrij nemen en de huur doorbetalen zonder inkomsten kunnen zij zich niet veroorloven.
Wanneer ze op vakantie gaan, lopen ze het risico hun raam kwijt te raken.
Eén van de raamexploitanten wuifde de klachten van de vrouwen over gebrek aan vrije tijd
weg met het argument dat hij de vrouwen geen dag vrij kon geven, omdat je alleen in
loondienst een dag vrij mag hebben. De vrouwen waren immers zelfstandig ondernemer en
dat betekent nu eenmaal zeven dagen per week werken. Ergo, door ze een dag vrij te geven
zou hij te boek komen te staan als werkgever. Dat exploitanten desondanks gezag uitoefenen,
merkten wij in Leeuwarden, waar we uit het raamgebied werden weggestuurd.
Een exploitant is als zelfstandig ondernemer verplicht de andere partij een factuur te
verschaffen. Deze voor de hand liggende regel wordt door heel veel raamexploitanten
overtreden. Toen wij één van hen daarop aanspraken, kregen we het wonderlijke verweer:
“ Ik geef geen bonnen, zolang ik niet weet wat ermee gebeurt” . Uit dezelfde stad kwamen er
klachten dat de huur tweemaal werd geïnd, omdat de vrouwen bij gebrek aan nota’ s niet
konden bewijzen, dat ze reeds hadden betaald. Overigens houdt de Belastingdienst in
Nederland er rekening mee, dat het niet de schuld van prostituees is, als zij geen
betalingsbewijzen van de raamhuur kunnen overleggen. Maar in andere EU landen ligt dat
anders. Zo bellen vrouwen ons uit het buitenland over problemen met de Belastingdienst
aldaar, omdat ze niet kunnen bewijzen dat ze een deel van haar omzet in Nederland aan
raamhuur hadden uitgegeven.
'XELHX]HYHUHQLJLQJHQ
De Rode Draad heeft in 2005 de raambuurten in Leeuwarden, Deventer, Amsterdam,
Eindhoven, Alkmaar, Arnhem, Utrecht en Haarlem bezocht.
Wij zijn tweemaal in Arnhem geweest, één keer een paar dagen voor de sluiting van de
ramen. De eerste keer troffen we er vrouwen in opperste verwarring aan. De exploitant had
hen tot bedrijfsleidsters gebombardeerd. Dit had hij gedaan om aan de gemeentelijke eis te
voldoen, dat de bedrijfsleiding altijd in het pand aanwezig moet zijn. De tweede keer troffen
wij er een deprimerende boel aan, vervallen panden en weinig klanten. De meeste, vooral
Spaanstalige vrouwen wisten niet eens, dat zij hun werkplek kwijt zouden raken. Dit staat in
schril contrast met berichten in de pers, dat de vrouwen naar de rechter waren gestapt om de
sluiting van de raamgebieden aan te vechten. Naderhand bleek dat één of meer exploitanten
namens de prostituees, die zelf van niets wisten, een kort geding hadden aangespannen.
Hoewel de kamers in Alkmaar schoner waren dan vroeger, waren er ook nogal wat klachten
over het Alkmaarse raamgebied. Nog steeds werden vrouwen daar min of meer gedwongen
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om lid te zijn van een vereniging, een zogenaamde zelforganisatie die door exploitanten is
opgericht. Deze organisaties dateren uit de periode dat de huidige nieuwe EU-landen nog
associatielanden waren. Advocaten die gespecialiseerd waren in vreemdelingenrecht, hadden
ontdekt dat de associatieverdragen van de Europese Unie ook op prostituees uit Oost Europa
van toepassing waren. Onder bepaalde voorwaarden mochten prostituees uit die landen als
zelfstandige ondernemer in Nederland werken. Aan één van die voorwaarden, het aanvragen
en vervolgens afwachten van een Machtiging Voorlopig Verblijf bij de Nederlandse
ambassade in het land van herkomst43, was meestal niet voldaan. Men probeerde dat probleem
te ondervangen door de vrouwen te verenigen en de gemeenten ervan te overtuigen dat ze
daar belang bij hadden. De vrouwen waren daardoor immers bereikbaar voor de
gezondheidszorg, was het argument.
Het lidmaatschapsgeld voor de vereniging, over het algemeen een hoog bedrag, werd gebruikt
om de advocaten te betalen voor de aanvraag van een werkvergunning die ze nooit zouden
krijgen. Bovendien moest de schijn van legaliteit worden verstrekt door dure
administratiekantoren voor een overbodige boekhouding in te schakelen.
De boekhouder van de vereniging voorzag de vrouwen tevens van bedrijfsplannen die veel te
rooskleurig waren. Zo ging men uit van aftrekposten voor persoonlijke verzorging die
vrouwen niet konden opvoeren. Nog steeds is dat soort kosten voor prostituees niet fiscaal
aftrekbaar. Via de vereniging betaalden ze hun belasting, althans dat hoopten ze. In 2003
bleek tijdens een bijeenkomst, dat de vrouwen uit de toenmalige associatielanden wel
belasting afdroegen, maar niet legaal werkten. Naar wie ging het geld dat zogenaamd voor de
fiscus werd gereserveerd?
Wanneer de exploitanten konden aantonen dat de prostituees echte zelfstandige ondernemers
waren, liepen ze geen gevaar een boete te krijgen of zelfs hun bedrijf te moeten sluiten omdat
ze vrouwen illegaal in loondienst hadden. Hoewel de prostituees volkomen afhankelijk waren
van de exploitanten, beweerden de advocaten bij hoog en bij laag, dat de vrouwen dezelfde
belangen hadden als de exploitanten. Zo ontkenden zij dat ze belangen van twee partijen
dienden.44
Wij hebben enige tijd geleden met de voorzitster van deze vereniging en enkele ‘zelfstandige’
prostituees gesproken. Wij voerden dit gesprek in aanwezigheid van iemand die net deed alsof
ze geen Bulgaars verstond. De voorzitster vertelde de aanwezige vrouwen in het Bulgaars, dat
zij zich niets van ons moesten aantrekken. Zij wist het beter. In het Nederlands vertelde ze ons
dat ze de vrouwen afried zonder haar naar buiten te gaan, en dat ze de vrouwen op het hart
drukte gebruik te maken van een bepaalde boekhouder. Enkele maanden later liep er een
strafrechtelijk onderzoek wegens mensenhandel tegen deze voorzitster en de desbetreffende
boekhouder45.
De Oost-Europese vrouwen zijn in de kleinere raamgebieden nog steeds afhankelijk van deze
verenigingen en vaak dubieuze dienstverleners.
9HUYHOLR¶VHQYHUYHOLD¶V
In alle raamgebieden worden de veldwerkers van De Rode Draad voortdurend gevolgd door
jonge mannen die geen klanten zijn. Mogelijk fungeren enkelen onder hen als
‘boodschappenjongens’ , jonge mannen die voor een zeer ruime vergoeding een boodschap
43
44
45

Dat geldt overigens nog steeds voor vrouwen uit Roemenië en Bulgarije, de huidige associatielanden.
Wij weten niet of prostituees nog schulden bij de exploitanten hebben voor de rekening van de advocaat.
Dit onderzoek heeft niet tot een veroordeling geleid.
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voor de vrouwen doen. (Voor even een broodje kroket halen bij de dichtstbijzijnde snackbar
rekenen zij minimaal ¼ 9DQRQ]HFRQWDFWHQPHWUDDPSURVWLWXHHVZHWHQZLMGDWYHOHQ
onder hen pooiers (ORYHUER\V) zijn. De vrouwen die onafhankelijk werken, hebben veel last
van deze lastige lieden of vervelio’ s. Zij bemoeien zich soms met de prijsstelling van de
onafhankelijke vrouwen en gaan hinderlijk bij hen op de stoep zitten.
³ËNKHEµURWRSSRRLHU¶ WHJHQKHPJH]HJG´]REHOGHHHQYHURQWZDDUGLJGHYURXZQDDU
'H5RGH'UDDG³+LM]DWRSPLMQVWRHSKHWDDQWDONODQWHQYDQPLMPHWGLHYDQPLMQ
EXXUYURXZWHYHUJHOLMNHQ´=LMZHUNWYRRUHHQORYHUER\
Niet altijd zijn deze vermoedelijke pooiers van de mannelijke kunne. In Arnhem werden we
voor de voeten gelopen door een in een dikke winterjas geklede oudere vrouw die iedere keer
opdook in de raampanden, waar we naar binnen wilden. Zij zat er niet om klanten te werven,
maar probeerde op een bijzonder agressieve manier onze folders te onderscheppen.
Uit de stad Groningen kwam het bericht dat een exploitant conceptraamcontracten à ¼
verkocht, voordat de vrouwen ze konden tekenen. Rijkelijk veel voor een simpele uitdraai uit
de computer. Men had de vrouwen (uit nieuwe EU-landen) verteld, dat zij die nodig hadden
om een vergunning als zelfstandige sekswerker te verkrijgen. 
In Eindhoven is er een nieuwe prostitutieboulevard aangelegd. Onze Eindhovense
veldwerkster rapporteert:
(UORSHQPDDUYLMINODQWHQLQKHWJHELHGZDDUZHUNSOHNNHQ]LMQ,NVSUHHNHHQ
YURXZGLHQHWXLWKHWEXLWHQODQGLVWHUXJJHNHHUG=HKDGH[WUDEHWDDOGRPKDDURXGH
UDDPWHPRJHQEHKRXGHQ'HVRQGDQNVEOHHNELMWHUXJNRPVWGDWKDDUUDDPDDQHHQ
DQGHUYHUJHYHQZDV:HOJHPRHGYHUKXLVGH]HQDDUHHQDQGHUHNDPHU0DDUGLHKHHIW
RRNHHQQDGHHO'HH[SORLWDQWGRHWDOVRIKLMLQKDDUNDPHUZRRQW+LMNRPW
RQJHYUDDJGELQQHQRPHHQGXWMHWHGRHQHQ]LMQVSXOOHQVWDDQLQKDDUNDPHU 
&RQWUDFWHQ
Er is vaak gesuggereerd dat prostituees misschien baat hebben bij de Wet op de kartelvorming
en de Mededingingswet voor de aanpak van de woekerhuren in de raamgebieden.
De Kartelwet kan worden ingezet, wanneer minimaal acht ondernemers met een gezamenlijke
jaaromzet van ¼KXQPDUNWJHGUDJRSHONDDUDIVWHPPHQHQFRQFXUUHQWLHEHSHUNHQGH
afspraken maken. Met een lagere jaaromzet kan in het geval van een uitzonderingssituatie
toch op deze wet een beroep worden gedaan. De Mededingingswet is verwant aan de
Kartelwet en bestrijdt economisch machtsmisbruik. Een klacht zou echter alleen zinvol zijn,
als wij konden aantonen dat er voor vrouwen achter de ramen geen alternatief is, zo liet een
medewerker van de Mededingingsautoriteit ons weten.
Hij vond het moeilijk te accepteren dat raamprostitutie specifieke vaardigheden van
prostituees vergt, zoals het actief klanten werven, en bepaalde voordelen heeft boven werken
in clubs, zoals het zelf klanten kiezen en geen afdrachten per klant hoeven doen. Voorts wilde
hij zich liever niet mengen in gebiedsbeperkingen die door een lokale overheid zijn opgelegd.
Buiten het raamgebied mogen er immers geen panden geschikt worden gemaakt voor
raamprostitutie. Ten derde gaf hij aan dat een dergelijke klacht geen prioriteit zou hebben.
Voor ons was het feit dat een mogelijke boete voor de raamexploitant niet aan de vrouwen ten
goede zou komen, de reden om niet met de Mededingingsautoriteit in zee te gaan.
De Rode Draad nam contact op met de Raad Onroerende Zaken die suggereerde dit alles op te
lossen door de belangenorganisatie, de Vereniging Vakwerk, modelhuurcontracten te laten
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opstellen. Dit is gepoogd, maar niet gelukt. Het enige waarin de organisaties van de
raamexploitanten de andere partij tegemoet wilden komen, was het vermelden van het adres
van de raamexploitant op de contracten. Veel vrouwen konden de raamexploitant tot dan toe
alleen maar via een mobiel telefoonnummer bereiken. Een ondernemer is echter verplicht een
postadres te verstrekken aan een andere ondernemer, met wie hij of zij een overeenkomst
sluit.
De exploitanten bleven echter weigeren de ramen aan meerdere personen te verhuren. Zij
beriepen zich hierbij op gemeentelijke regelgeving. Bij navraag bleek echter dat geen enkele
gemeente verhuur aan meer dan één persoon verhindert.
Bonnen zijn al een probleem, maar behoorlijke huurcontracten zijn helemaal schaars. Enkele
raamexploitanten hadden gemakshalve de intakeformulieren van de Politie als huurcontracten
gebruikt. Wij kregen klachten dat vrouwen moesten invullen of ze al eerder in de prostitutie
hadden gezeten en of ze ooit ander werk hadden gedaan. Afgezien van de vraag of de Politie
die vragen mag stellen, is het tamelijk idioot dat een huurder dergelijke gegevens aan een
verhuurder moet geven.
,QSDQGLJHUDDPSURVWLWXWLHGHKRIMHV
Sommige bedrijven zijn een mengvorm van raamprostitutie en een club. De vrouwen huren in
dat geval een ‘vitrine’ in een bepaald pand (37, 567) Dit is bijvoorbeeld het geval in sommige
bedrijven in Haarlem. Vooral daar heeft De Rode Draad ernstige twijfels of de vrouwen op
die plekken wel zelfstandige ondernemers zijn. Wij worden bij één van de bedrijven
onveranderlijk door de exploitant ontboden die ons te kennen geeft, dat wij alleen terug
kunnen komen als we tussen negen en vijf een afspraak met de leiding maken. In andere
panden (37,567 en 507) zijn wij fortuinlijker. Wij mogen naar binnen en zien dat vrouwen in
ieder geval iets voor zichzelf kunnen doen als er geen klanten zijn. Bijvoorbeeld in het
volgende geval (567).
DHNODQWHQPRHWHQGRRUHHQPHWDDOGHWHFWRU(UORSHQHHQSDDUNODQWHQURQGWH
VSRNHQQLHPDQGLVQRJDDQKHWZHUNHQHU]LMQYHHOOHJHNDPHUVZDDULQERUGMHVPHW
KXLVUHJHOVKDQJHQ.ODQWHQPRHWHQQHWMHVJHNOHHG]LMQPRJHQGHYURXZHQQHUJHQVWRH
GZLQJHQHQPRJHQJHHQRQYHLOLJHVHNVKHEEHQ(UVWDDQRRNYUHHPGHWHNVWHQELMDOV
´+HHIWXHHQZDSHQELM]LFK"'DQPRHWGLWLQGHDXWRZRUGHQJHOHJG%HWUDSSHQZHX
GHWZHHGHNHHUGDQZRUGWXGHWRHJDQJJHZHLJHUG´'LWDOOHVLVYRRU]LHQYDQHHQ
SROLWLHORJR
(U]LMQHHQSDDU'XLWVHYURXZHQGLH]LFKQLHWZLOOHQODWHQ]LHQRPGDW]HGHQNHQGDW
ZLMYDQGH3ROLWLH]LMQ:LMRQWPRHWHQRRNHHQSDDU1HGHUODQGVHYURXZHQ,QPLGGHOV
KHEEHQZHDOKHHOZDWPDWHULDDORSWDIHOJHOHJGHQZH]LHQYURXZHQYRRU]LFKWLJRPGH
KRHNNLMNHQHQLHWVYDQWDIHOQHPHQ
(HQYURXZYHUWHOWVWRHUGDW]HELMHHQEHODVWLQJFRQWUROHJHZRRQGHGHXUYRRUGHQHXV
YDQGHDPEWHQDDUGLFKWJRRLGHHQGDW]HGDDUQRRLWSUREOHPHQPHHKHHIWJHKDG'H
HLJHQDDUYDQGH]DDNKHHIWKLHUQLHWVPHHWHPDNHQ]HJW]LMZDQW]HKXUHQDOOHHQHHQ
NDPHUHQGRHQYHUGHUZDW]HZLOOHQ:HOEHSDDOWGHHLJHQDDUGDWGH]DDNGHKHOH
PDDQGMXOLGLFKWLV
2SZHJQDDUEXLWHQPDNHQZHHHQSUDDWMHPHWGHPDQDJHUGLHRQVKHWHHQHQDQGHU
YHUWHOW
'HYURXZHQEHWDOHQ¼SHUGDJ
- +HWKXLVUHJOHPHQWLVLQVDPHQZHUNLQJPHWGH0U'H*UDDIVWLFKWLQJRSJHVWHOG
- 'HYURXZHQHQGHGLUHFWLHKHEEHQVDPHQSULMVDIVSUDNHQJHPDDNW¼
YRRUPLQXWHQ
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Hoofdstuk 6. De bedrijfsvoering van Relaxhuizen
³'HJHPHHQWHVWHOWGHDDQZH]LJKHLGYDQHHQEDDVYHUSOLFKWHQGDW]XOOHQZHZHWHQRRN´

7UDQVSDUDQWLHJH]RFKW
De bedrijfsvoering van relaxhuizen is vaak wonderlijk. Alles is erop gericht te bewijzen dat
de vrouwen allemaal zelfstandige ondernemers zijn, zodat loondienst met alle vaste lasten
vandien vermeden kan worden. Dit zou betekenen dat de eigenaar zich nauwelijks met de
vrouwen bemoeit. Maar daar begint de onduidelijkheid al. Er is altijd wel een ‘baas’ . Maar
wie is dat?
Vaak komt er iemand aan de deur die één van de klassiekers ten beste geeft: “ Al mijn meisjes
zijn zelfstandig” . De Rode Draad gaat ervan uit dat zo iemand de eigenaar is, maar soms is dat
totaal onhelder. Zo was er bijvoorbeeld in een bedrijf (264) een wirwar van BV’ s van de
partner van de masseuse. De kwestie van het eigendom is niet het enige aspect van de
bedrijfsvoering dat vragen oproept. In dit hoofdstuk beschrijven wij bizarre opvattingen over
bedrijfsvoering en ondermaatse tot schandalige praktijken die wij nog steeds tegenkomen. Wij
verwonderen ons erover dat sommige bedrijven nog open zijn. Soms is het in diverse
opzichten een chaos of het bedrijf is volstrekt malafide. Een paar bedrijven blijkt er een
dubieuze bedrijfsvoering op na houden waardoor een vrije klantenkeuze onmogelijk is.
In de meeste gemeentelijke verordeningen wordt gesteld dat er een bedrijfsleider of eigenaar
in het bedrijf aanwezig moet zijn. Er staat nergens in de gemeentelijke regelgeving dat deze
persoon zich ook als een baas moet gedragen, maar dat zien we wel heel vaak gebeuren. Dit
geldt overigens ook vaak voor bedrijven waar een vrouw de scepter zwaait. Eén van de
redenen voor de legalisering was, dat de bedrijfsvoering van prostitutiebedrijven ‘transparant’
zou worden, een term die toen nog geen modewoord was geworden. Ook wilde men de
bedrijfsvoering ontdoen van allerlei verklevingen met criminele praktijken. Dit is niet overal
gelukt. In dit hoofdstuk komen enkele onduidelijkheden op dit gebied aan de orde, zoals de
kwestie van het eigendom, en we duiden in enkele capita selecta vormen van bedrijfsvoering
aan die in ieder geval bizar zijn, zo niet ronduit crimineel.
:LHLVGHHLJHQDDU"
Het is voor De Rode Draad niet altijd duidelijk of we met de eigenaar of de bedrijfsleider te
maken hebben. Voorts is het volstrekt onduidelijk of de eigenaren van een pand ook de
eigenaren van het bedrijf zijn. Zo blijken enkele prostitutiebedrijven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel nevenbedrijven te zijn van een vastgoedhandelaar die elders
weer openlijk de exploitant is. Sommige bedrijven hebben meerdere vestigingen.
Een betrekkelijk recente trend is om prostituees mede-eigenaar te maken van het bedrijf. Iets
in die richting zagen wij al in Arnhem waar verbijsterde prostituees zonder het te weten
beheerster waren geworden van het pand. Zij werden in dit geval ineens verantwoordelijk
gesteld voor het vrijmaken van de nooduitgangen die de exploitant tijdens amateuristische
verbouwingen had geblokkeerd.
Uit de wereld van clubs en privé-huizen bereiken ons berichten dat prostituees subtiel worden
gedwongen tot mede-eigenaarschap. Teneinde het bedrijfsrisico nog meer op de prostituees af
te wentelen dan normaal al gebeurt, overreedt de eigenaar hen op papier ‘mede-eigenaar’ te
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worden. Het bedrijf gaat vervolgens failliet en de vrouw draait op voor de onbetaalde
rekeningen.
Een vergelijkbare, maar meer VRSKLVWLFDWHG constructie zien wij terug in de ‘maatschap’ . Het
lijkt zo mooi en geëmancipeerd, een maatschap van prostituees die allemaal mede-eigenaar
zijn, maar de werkelijkheid is anders. Sinds 2001 krijgen wij klachten over een bekend bedrijf
in Amsterdam waar de zelfstandige prostituees na een kennismakingsperiode van drie
maanden worden uitgenodigd om mede-eigenaar te worden. Dit is een RIIHUWKH\FDQ¶WUHIXVH.
Doen ze het niet, dan raken zij hun werkplek kwijt in één van de weinige bedrijven die goed
draaien. Ze moeten snel beslissen, een kopie van het contract krijgen zij niet. De Rode Draad
heeft het advocatenkantoor dat hierbij betrokken is, gebeld. Men wist dit niet en zou de
eigenaren er in het vervolg op wijzen dat zij de vrouwen een kopie moeten overhandigen.
Voor zover wij weten, gebeurt dat nog steeds niet. Als reden om de vrouwen geen kopie te
verstrekken, wordt opgegeven dat men bang is dat ‘de concurrentie’ het concept steelt.
Met hulp van dit advocatenkantoor heeft men de constructie bedacht dat de maatschap een
stichting runt die weer de bedrijfsuitgaven doet. De maatschap deelt als mede-eigenaar mee in
de winst. Volgens onze informatie is er echter nooit winst uitgekeerd. Wel moeten vrouwen
via de stichting meebetalen aan verbeteringen en verbouwingen in het interieur. Dit alles dient
om te bewijzen dat de vrouwen zelfstandige ondernemer zijn. Wij weten echter dat zij onder
gezag werken en zich zelfs verplicht medisch moeten laten controleren door een arts die niet
aangesloten is bij een Arbodienst.46
Een vergelijkbare constructie is bekend geworden onder de naam ‘BV–ik’ . In dit geval
moeten de vrouwen een BV oprichten zodat zij werknemer zijn van hun eigen BV. Dit kost
hun ¼LQOHJJHOGHHQEHGUDJGDWLQYHHOJHYDOOHQYDQGHH[SORLWDQWPRHWZRUGHQ
geleend. Deze constructie is tamelijk ingewikkeld en ‘duur’ ; ze wordt tegen nog eens zo’ n
slordige ¼DDQDGPLQLVWUDWLHNRVWHQDDQGHSURVWLWXHHYHUNRFKW. Het is alsof je met een
kanon op een mug schiet, want de vrouwen zijn daarmee nog geen zelfstandige ondernemers.
Dat hangt immers af van weer andere factoren.
Wat de papieren constructie ook is, De Rode Draad merkt snel genoeg wie de feitelijke baas
of bazin is. Een geval (355).
6LQGVHQLJHWLMGKHHIWGH]H]DDNHHQQLHXZHQDDPHQHHQQLHXZHHLJHQDDU$DQGHGHXU
KDQJWGHOLMVWPHWKXLVUHJHOV'LWDOOHVPRHWGHOH]HUGRHQJHORYHQGDWMHKLHUWHPDNHQ
KHEWPHWYURXZHQGLHDOV]HOIVWDQGLJHRQGHUQHPHUZHUNHQ(HQPDQJDDWKHWSDQGLQ
RPWHYUDJHQRIGHYURXZHQRQVZLOOHQ]LHQ
:LMNRPHQWHUHFKWLQHHQSLHSNOHLQNHXNHQWMHPHWHHQPLQLWDIHOWMHHQWZHHVWRHOWMHV:H
]LWWHQHUPHWRQVYLMYHQHQMHNXQWMHHUDPSHUEHZHJHQ'HYURXZHQ]HJJHQGDW]LM
KLHUGHKHOHGDJELYDNNHUHQ:HVSUHNHQPHWHHQ3RROVHYURXZ=HYHUWHOWGDW]HKLHU
DIHQWRHHHQSDDUZHNHQZHUNWHQGDQZHHUHHQKHOHWLMGZHJEOLMIW:LMYLQGHQKHW
YHUKDDOYUHHPGRPGDWZHKDDUHHUGHUKHEEHQJH]LHQKRHZHO]H]HJWHUELMQDQRRLWWH
]LMQ(HQDQGHUHRSPHUNLQJGLHYUDDJWHNHQVRSURHSWLVGDW]HKLHUDOMDUHQZHONRPLV
RPWHNRPHQZHUNHQ:HNXQQHQGLWQLHWULMPHQPHWKHWIHLWGDWHUQHWHHQQLHXZH
HLJHQDDULV
7LMGHQVRQVJHVSUHNJDDWGHWHOHIRRQHQZLM]LHQGDWNODQWHQRSGHPRELHOWMHVYDQGH
YURXZHQEHOOHQ'HYURXZHQDGYHUWHUHQRRNRSLQWHUQHW
'HQLHXZHHLJHQDDUYHUWHOWRQVGDWKLMKHWPRHLOLMNYLQGWGHPHQWDOLWHLWYDQGHYURXZHQ
WHYHUDQGHUHQ=HZDUHQHUDDQJHZHQGGDWDOOHVYRRU]HZHUGJHUHJHOG'LWJH]HJG
46

Zie hoofdstuk 10 over gezondheid.
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KHEEHQGYHUWUHNWKLMQDDUHHQKRNZDDUKLMDDQKHWVWULMNHQLV,QPLGGHOVLVHUQRJHHQ
PDQGHNHXNHQELQQHQJHNRPHQ+LMNRPWRSYLVLWHHQSDNWHHQKDPEXUJHUHQHHQ
ELHUWMH
(HQYURXZDOVEHGULMIVOHLGVWHURIHLJHQDUHVVH

Romantici die het beste met prostituees voorhebben, denken dat een bordeel vanzelf
prostitueevriendelijk wordt als een vrouw het bedrijf runt. De Rode Draad is echter in veel
bedrijven geweest waar de gastvrouw of de bedrijfsleidster een ex-prostituee is en het er
allesbehalve prostitueevriendelijk aan toe gaat.
Vaak verhindert één van de aanwezige vrouwen dat we met de prostituees spreken. Dat is
vaak de gastvrouw. Of de vriendin van de baas. In sommige gevallen gaat het om een
informele ‘bedrijfsleidster’ die de taak heeft de vrouwen te controleren. Dat is meestal degene
die onmiddellijk de baas gaat bellen als De Rode Draad op bezoek komt of komt meeluisteren
wanneer wij met de vrouwen praten.
Opvallend is overigens het aantal Poolse vrouwen dat het tot bedrijfsleidster of eigenaresse
heeft geschopt. Wij denken dat enkelen onder hen landgenoten naar Nederland halen om hen
in het bedrijf te laten werken. Zij fungeren vaak als stoorzender tijdens onze bezoeken (13).
(ULVHHQHQRUPJHGRHRPGDWGHEDDVHUQLHWLV+HWYDOWGHSDQLHNHULJHYURXZ
PRHLOLMNGXLGHOLMNWHPDNHQGDWGHEDDVGHODDWVWHZDVGLHZHZLOOHQ]LHQ(HQ3RROVH
YURXZNRPWELMRQV]LWWHQ=LMKHHIWKHWPRELHOWMHDOLQKDDUKDQGRPGHEDDVWHEHOOHQ
'LHLVLPPHUVLQGHEXXUWERRGVFKDSSHQGRHQ=HVQDSWQLHWKRHKHWLQRQVKRRIGLV
RSJHNRPHQRP]RQGHUDIVSUDDNPHWGHEDDVODQJVWHNRPHQ'H3RROVHYHUPRHGWGDW
HHQYDQRQV2RVW(XURSHHVLV'H]HYHOGZHUNVWHUQHHPWKHWLQKHW5XVVLVFKRYHU=H
OHJWXLWGDWZHDOOHHQLQIRUPDWLHNRPHQEUHQJHQ
2YHULJHQVZHWHQZHGDWZHRS]R¶QPRPHQWPDDUHHQSDDUPLQXWHQGHWLMGKHEEHQ
ZDQWGHEXLWHQODQGVHEHGULMIVOHLGVWHUEHOWGHEDDV6QHOKDQGHOHQGXV:LMOHJJHQGH
PDWHULDOHQQHHULQDOOHWDOHQEHKDOYH1HGHUODQGVZDQWHUZHUNHQJHHQ1HGHUODQGVH
YURXZHQ:HO%UD]LOLDDQVHQ'HFOXEZDVRIILFLHHOQRJGLFKW
Maar deze Oost Europese bedrijfsleidsters en eigenaressen redden het niet altijd….(314)
9DQHHQ]DDNZHWHQZLMGDWGH1HGHUODQGVHHLJHQDDUDOVµVHULHHFKWJHQRRW¶HHQ
DDQWDO5RHPHHQVHYURXZHQOHJDDOKHHIWJHPDDNW0HWDQGHUHZRRUGHQKLMWURXZWHQ
VFKHLGWRSJH]HWWHWLMGHQPHWHQYDQHHQ5RHPHHQVH=LMQYRULJHYURXZLVHOGHUVLQGH
VWDGYRRU]LFK]HOIEHJRQQHQ7HUZLMOZHPHWKHPVSUHNHQ]LWGHQLHXZHHFKWJHQRWH
PHWWZHHPDQQHQLQHHQNHXNHQWMH:HEH]RHNHQODWHUGHRXGHHFKWJHQRWH+DDU
EHGULMIORRSWQLHWHQ]LM]HJWGDW]HJDDWVWRSSHQ


%HURHUGHEHGULMIVYRHULQJ

Nog steeds zijn er exploitanten die zich niet willen voegen naar de normen van een reguliere
bedrijfsvoering. Daar zijn zij immers al decennia lang mee weggekomen! Zie het volgende
geval (544).
+HWLV'HGHXUYDQKHWEHGULMIZRUGWRSHQJHGDDQGRRUHHQGDPHGLH'H5RGH
'UDDGYUROLMNELQQHQODDW:LMYRHOHQRQVRQJHYHHUGHUWLJVHFRQGHQZHONRP(HQ
PHLVMHLVYHHODDQKHWZRRUGHQJDDWYROVWUHNWQRGHORRVLQGHDDQYDO³:LMKRHYHQ
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QLHWVWHZHWHQZDQWGH**'KHHIWDOOHVDOXLWJHOHJG,NEHQ]REOLMGDWLNYRRUHHQ
YURXZZHUN´
2SGHYUDDJRIHUEHKRHIWHLVDDQPHHUWDOLJHIROGHUVNULMJHQZLMHHQYHUZDUGYHUKDDO
RYHULOOHJDOHQWHKRUHQ'HHLJHQDUHVVHZRUGWRQGHUWXVVHQRSGHEDQNJHPDVVHHUG
GRRUHHQDQGHUPHLVMH%LMKHWKRUHQYDQGHQDDP5RGH'UDDG´URHSWGHHLJHQDUHVVH
³'DDUGRHQZLMQLHWDDQ´
,QLVGHVLWXDWLHWRWDDODQGHUV'H]HOIGHHLJHQDUHVVHLVQXEOLMGDWZHNRPHQ=H
KHHIWDOMDDUFRQWDFWPHW'H5RGH'UDDG]RURHSW]HYHUKHXJG'DWNDQHFKWHUQLHW
RPGDWZLMQRJJHHQMDDUEHVWDDQ=LMLVDOMDUHQEH]LJYRRUGHSURVWLWXWLHHQ]HKHHIW
WRHQRRNµGLHNZHVWLH¶DDQJHNDDUW:HVQDSSHQQLHWZDW]HEHGRHOWHQZHNRPHQHU
RRNQLHWDFKWHU=HOIKDG]HRRNLQGHSURVWLWXWLHJH]HWHQ2QJHYUDDJGYHUWHOW]HGDW]H
PHWVWDQGDDUGWDULHYHQZHUNW$OVGHYURXZHQ]HOILHWV]RQGHUFRQGRRPGRHQPRHWHQ]H
KHWPHOGHQ=HNODDJWGDWDOOHYURXZHQDDQGHFRNH]LWWHQRRNELMKDDULQGH]DDN=H
NRRSWGHNOHUHQYRRUGHYURXZHQ]HOI:HZRUGHQQDDUHHQNDPHUWMHJHGLULJHHUGGDW
KHOHPDDOLVYROJHVWRXZGPHWNOHUHQHQDFFHVVRLUHV'HYURXZHQPRHWHQGDDURRNKXQ
OLQJHULHXLWEHWUHNNHQ9DQHHQSURVWLWXHHGLHLQGH]H]DDNKHHIWJHZHUNWZHWHQZHGDW
KHWJHEUXLNYDQGHNOHUHQHQKHWRQGHUJRHGXLWKHWNDPHUWMHYHUSOLFKWLV
:HNXQQHQRQ]HVSXOOHQNZLMWDDQGHGDPHVPDDUKHWZDVRQPRJHOLMNRP]HDOOHHQWH
VSUHNHQ
(HQYURXZ]RXHHQPDDQGRIZDWJHOHGHQELM'H5RGH'UDDGHHQNODFKWRYHUKDDU
KHEEHQLQJHGLHQG'HHLJHQDUHVVH]RXGHYURXZHQEHOHGLJHQHQYHUKLQGHUHQGDW]H
FRQWDFWPHWHONDDUKHEEHQ=HVWDDWQLHWWRHGDWGHYURXZHQHUJHQVDQGHUVJDDQ
ZHUNHQ%RYHQGLHQYDOW]HGHYURXZHQWKXLVODVWLJ,QHHQDQGHUEHGULMI  
RQWPRHWHQZHHHQYURXZGLHKLHUKHHIWJHZHUNW=LMYHUWHOWRYHUGLWEHGULMIGDWMHHURRN
YHUSOLFKWPRHWVWULSSHQ
Ook al ziet een bedrijf er keurig uit, dan nog kunnen er misstanden heersen. Dit gaat vaak om
een combinatie van overtredingen van diverse soorten wetgeving, dus niet alleen het
strafrecht. Daarbij komt nog dat de exploitant de vrouwen vaak onbehoorlijk behandelt. In
huiselijke taal is er hetom diverse redenen een ‘zooi’ . Een geval (482).
'H5RGH'UDDGNULMJWNODFKWRSNODFKWRYHUGLWEHGULMIGHHLJHQDUHVVHZHUNWPHHHQ
SLNWHUGHEHVWHNODQWHQXLWHQGHHLJHQDDUJHHIWNRUWLQJDOVMHPHHUGHUHNODQWHQ
WHJHOLMNQHHPW'H5RGH'UDDGNRPWPHWHQLJHPRHLWHELQQHQ'HHLJHQDDUYRHUWKHW
ZRRUG+LMYLQGWORRQGLHQVWPDDURQ]LQ+LMZLOQDPHOLMN]HOIEHSDOHQZLHHUZHUNW(Q
KLMZLOYHFKWHQGHYURXZHQNXQQHQZHJVWXUHQ'HYURXZHQPRJHQ]HVWLJSURFHQWYDQ
GHYHUGLHQVWHQKRXGHQHQHUZRUGW¼YRRUHHQKDOIXXUJHUHNHQG9ROJHQVRQ]H
LQIRUPDWLHLVKHWHFKWHUDQGHUVRP=HPRJHQVOHFKWVYHHUWLJSURFHQWEHKRXGHQHQ]HVWLJ
SURFHQWJDDWQDDUGHHLJHQDDU(QYURXZHQGLHH[WUDGLHQVWHQOHYHUHQ]RQGHUJHOGWH
YUDJHQZRUGHQHURSDDQJHVSURNHQ7LMGHQVGLWKHOHEHWRRJ]LWWHQGULHYURXZHQHU
]ZLMJHQGELM'HPDQJDDWZHJHQppQYDQGHYURXZHQZLOZHWHQZDWGHYRRUGHOHQYDQ
ORRQGLHQVW]LMQ2SGDWPRPHQWNRPWHUHHQYURXZPHWHHQVWRI]XLJHUELQQHQGLHDOGLH
WLMGPHHJHOXLVWHUGKHHIW-DZHOGHHLJHQDUHVVHZDQW]HVODDWYDQ]LFKDIPHWGH
YROJHQGHWHNVW³-HGHQNWWRFKQLHWGDWLNGHYURXZHQJDGRRUEHWDOHQDOV]H]LHN]LMQ´
'DQN]LMRQ]HKHOSGHVNZHHW'H5RGH'UDDGGDWGLWEHGULMIJHUXQGZRUGWGRRUYDGHU
PRHGHUHQGRFKWHU0RHGHUHQGRFKWHUZHUNHQPHH2RNZRUGHQHUUHJHOPDWLJGUXJV
XLWJHGHHOGRPGHVWHPPLQJHULQWHKRXGHQ

Een vrouw belde De Rode Draad over dit bedrijf. Haar baas liet klanten op de pof komen. De
vrouwen krijgen in zo’ n geval ook niet uitbetaald. Ze kunnen niet weg omdat hij ze steeds
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belooft de volgende dag uit te betalen. Hij bedreigt ze en chanteert ze met de mededeling dat
hij wel eens naar hun huisgenoten zal bellen als ze hem niet gehoorzamen. Ze hebben niets
zwart op wit. De boekhouder van de baas weigert ze bonnen te geven. Als ze moeten werken
en geen kinderoppas hebben, eist hij van ze dat ze hun kind in een internaat stoppen. Een
andere klacht is dat de baas bepaalt, wat en hoeveel ze eten. Dit is een schending van de
mensenrechten en is volgens geen enkele wetgeving toegestaan.

)RXWHERHO
Soms heeft De Rode Draad een vermoeden van mensenhandel of vrezen wij dat de rechten
van prostituees ernstig worden geschonden. Wanneer wij dit bespeuren, trekken wij aan de
bel bij de autoriteiten. We gebruiken hiervoor diverse kanalen, waar we om begrijpelijke
redenen niet verder op kunnen ingaan. Wij doen dit altijd wel in overleg met prostituees of
wanneer dit niet kan, zonder hun positie in gevaar te brengen. Zo leggen we soms bepaalde
wantoestanden op het bordje van een gemeente. Een geval uit ons veldwerk (179).
:HKRUHQGDWHUELQQHQHHQUX]LHJDDQGHLV'HEDDVGLHRSHQGRHWIURQVWGH
ZHQNEUDXZHQPDDUGDQN]LMKHWIHLWGDW'H5RGH'UDDGHURS]LMQYHU]RHNHHUGHULV
JHZHHVWPRJHQZLMQDDUELQQHQ'HPDQZDVYRULJMDDUGHEHGULMIVOHLGHUHQLVQX
HLJHQDDUYDQGH]DDN7HUZLMOKLMEH]LJLVPHWGHPLVHHQSODFHYDQGHEDULVKLMLQKHW
3RUWXJHHVDDQKHWEDNNHOHLHQPHWHHQYURXZ+LMYLQGWGDW]HWHYHHOURRNWHQPDDNW
SUREOHPHQRYHUJHOGYRRUVLJDUHWWHQ(HQYURXZLVGHJDQJDDQKHWGZHLOHQ(UORSHQ
YHUVFKLOOHQGHYURXZHQLQEDGMDVURQGHQZHKHEEHQGHLQGUXNGDWYURXZHQKLHU
ZRQHQ:HKHEEHQHHQ%XOJDDUVHYURXZJH]LHQHQYLHURIYLMI%UD]LOLDDQVHYURXZHQ
'HHQLJH1HGHUODQGVHZDDUVFKLMQOLMNGHJDVWYURXZLVQLHWKDSSLJRSHHQJHVSUHNPHW
'H5RGH'UDDG:HPRHVWHQPDDUPHWGHHLJHQDDUJDDQSUDWHQ'HYURXZHQGLH
NRPHQELQQHQORSHQ]LMQZHOJHwQWHUHVVHHUGLQGHIROGHUVHQEHJLQQHQPHWHHQWHOH]HQ
:HLQIRUPHUHQQRJKRHKHWYRULJMDDULVDIJHORSHQPHWKHWSUREOHHPPHWGHYURXZHQ
9ROJHQVKHPZLVWGHSROLWLHQRFKGH,1'HUKHWILMQHYDQ
$DQGHPXXUKDQJWUHFODPHYRRUHHQ9LDJUDFRFNWDLO:LMGHQNHQGDWKHWDOOHHQHHQ
JUDSSLJEHGRHOGHQDDPLVYRRUHHQGUDQNMHPDDUQHHHUJDDWHFKWH9LDJUDLQGH
GUDQN0HQKRRSWGDDUPHHWHEHUHLNHQGDWGHPDQQHQHU]LQLQNULMJHQHQODQJHURSGH
NDPHUVEOLMYHQ2SGHNDVVDOLJJHQHOISDSLHUWMHVNODDUPHWQDPHQHURSHQGDDUQDDVW
VWDDQDFKWNRRNZHNNHUV(ULVJHHQOLMVWPHWSULM]HQYRRUGHNDPHUVPDDUZH]LHQZHO
GDWHHQIOHVFKDPSDJQH¼NRVW
Al eerder hadden wij begrepen dat in een bordeel in deze stad de vrouwen ‘s nachts alleen
naar huis mogen als ze getrouwd zijn. Ongetrouwde vrouwen moeten in de club overnachten.
Tevens weten we van een vriend van één van de vrouwen dat zij in haar vrije tijd niet met
hem mag omgaan. Nog een aantal gevallen (353 en 355, 232)
(HQSDDUMDDUJHOHGHQNZDPHHQ3RROVHYURXZPHWGHNODFKWGDW]HLQKHWEHGULMI
ZDDU]HZHUNWHZDVEHVWROHQ(QGRRUZLHGDQZHO"'RRUGHEDDV+HWYHUKDDOGDW
YROJGHZDVHHQNODVVLHNYHUKDDORYHUYURXZHQKDQGHO
$OYDQDINRPHQHUEHULFKWHQRYHUYURXZHQKDQGHOLQGLWEHGULMI(ULVUHJHOPDWLJ
DDQJLIWHJHGDDQ1LHWWHPLQEOLMIWKHWEHVWDDQ'H5RGH'UDDGNRPWPHHVWDOQLHWYHUGHU
GDQGHNHXNHQ,QGLHQZLMIROGHUVNXQQHQRYHUKDQGLJHYDOWKHWRQVRSGDWGHYURXZHQ
YROOHGLJODQJVRQVKHHQNLMNHQ(U]LWWHQLHGHUHSDDUZHNHQQLHXZHYURXZHQXLW3ROHQ
=LMKHEEHQDOOHPDDOKXQZRRQHQZHUNDGUHVKLHU]REOLMNWXLWGHJHJHYHQVYDQGH
.DPHUYDQ.RRSKDQGHO'HODDWVWHNHHUGDW'H5RGH'UDDGHUZDVZDVPHQEH]LJHU
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UXLPWHELMWHPDNHQZDDUGHYURXZHQNXQQHQRYHUQDFKWHQ,QHHQEHGULMILQGH]HOIGH
VWDGKRRUGHQZLMµGDWMHGDDUQLHWPRHWJDDQZHUNHQZDQWGDDUSDNNHQ]HMHMH
SDVSRRUWDI¶,QGHJHPHHQWHUDDG]LMQRYHUGLWEHGULMIYUDJHQJHVWHOG
(HQDQGHUEHGULMIYHUDQGHUWYRRUWGXUHQGYDQHLJHQDDU+HWLVHHQWLMGJHVORWHQ
JHZHHVWHQGDDUQDJHNUDDNWGRRUVWXGHQWHQ+HWJLQJZHHURSHQHQHHQYDQGH
HLJHQDUHQKDGHHQXLW]HQGEXUHDXLQJHVFKDNHOG'HLQLWLDWLHIQHPHUVNZDPHQELM'H
5RGH'UDDGRPWHYUDJHQKRHKHWDOOHPDDONHXULJJHUHJHOGNRQZRUGHQ:HKLHOGHQ
GHERRWDIPDDUNHQQHOLMNLVKHWQLHWNHXULJJHUHJHOG(HQYURXZEHOWRQVRPGDW]HWRW
WZHHNHHUWRHGRRUGHHLJHQDDULVPLVKDQGHOG+LMSUREHHUWRRNQRJVHNVXHHODOOH
QLHXZHPHLVMHVXLW=LMNDQQRJNODQWHQZHLJHUHQPDDUGDWJHOGWQLHWYRRUDOOHDQGHUH
PHLVMHV=LM]LMQYDDNLOOHJDDOHQNRPHQELMYRRUEHHOGXLW0DURNNR'HJHQHGLHEHOWZDV
HHQNHHUWZHHXXUWMHVHHUGHUZHJJHJDDQHQPRHVWYRRUVWUDIGLHWZHHXUHQLQKDOHQ
:DQQHHUHUYROGRHQGHJHOGLQNDVLVNULMJHQGHYURXZHQDDQKHWHLQGHYDQGHGDJ¼
$OVGHNDVWRHYDOOLJOHHJLVPRHWHQGHYURXZHQGHYROJHQGHGDJWHUXJNRPHQ
:DQQHHU]HPHWGHNODQWRSGHNDPHU]LWEHOWGHEDDVGHNODQWRIKHWZHOEHYDOW'H
PHLVMHVPRJHQQLHWYRRUYLHUXXUµVQDFKWVZHJHQPRHWHQWLMGHQV]LHNWHJHZRRQ
GRRUZHUNHQ:DQQHHUHU0DURNNDDQVHYULHQGMHVYDQGHEDDVLQGH]DDNNRPHQ
PRHWHQ]H]LFKRQPLGGHOOLMNPHWKHQEH]LJKRXGHQHQKXQHLJHQNODQWHQOLQNVODWHQ
OLJJHQ'HYURXZLVHUYHUWURNNHQ'HFOXEKHHIWQRJDOJULOOLJHRSHQLQJVWLMGHQ:LM
KHEEHQKHWEHGULMIQRJQRRLWRSHQJHWURIIHQ
De vrouw had haar klacht hard kunnen maken. We hebben deze zaak voorgelegd aan een
onderzoekster47. Haar antwoord luidde:
Op basis van art. 7:658 BW in combinatie met 7:611 (goed werkgever- en werknemerschap)
is de werkgever verantwoordelijk voor door de veiligheid van zijn werknemers. Deze plicht is
veelomvattend en omvat een verbod op drugs aanbieden, zonder condoom seks hebben, slaan,
en het veroorzaken van psychische schade. De rechter accepteert zelden het argument dat
deze zaken de werknemer verweten kunnen worden. Ook al is er geen arbeidscontract, door
het rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst (wat vaak het geval is) staan veel prostituees
juridisch sterk omdat ze aanspraak kunnen maken op het arbeidsrecht. Als de werkgever - de
exploitant dus - schadeplichtig is wanneer een vrouw een contract opzegt wegens een
dwingende reden (daar valt heel veel onder), kan de werkneemster bijvoorbeeld aanspraak
maken op doorbetalen van loon en andere schadevergoedingsmaatregelen. Als een exploitant
prostituees slaat en uitprobeert is er sprake van seksuele intimidatie en /of verkrachting. Dit
valt uiteraard onder het strafrecht (verkrachting). De exploitant is schadeplichtig
aan de prostituee. De eventuele arbeidsovereenkomst blijft gelden, maar de prostituee kan
deze opzeggen wegens een dringende reden (verkrachting en intimidatie), art. 7:679 lid 2
onder a. Hetzelfde geldt voor zelfstandige prostituees; zij hoeven alleen de
arbeidsovereenkomst niet op te zeggen, wel de overeenkomst van opdracht als die er al is.
Een huurovereenkomst kan om deze reden ook worden opgezegd.
Uit een MRQJHQVERUGHHO ving De Rode Draad weer andere geluiden op (503)

,QZDUHQGHMRQJHQVLQHHQMRQJHQVERUGHHOQLHWDDQZH]LJPDDUKHWMDDU
GDDUYRRUKHEEHQZH]HZHOJHVSURNHQ2Q]HYHOGZHUNHUVVFKULMYHQRYHUGLWEH]RHN
µ:H]LMQQDDUERYHQYHUWURNNHQZDDUKHW]HHUVMRIHOZDV+HWOHHNZHOHHQ
VWXGHQWHQKXLV'HKHUHQKDGGHQQRJQRRLWYDQ'H5RGH'UDDGJHKRRUGPDDUZDUHQ
47

Het betrof een onderzoekster verbonden aan het Hugo Sinzheimer Instituut te Amsterdam.

65

]HHUHQWKRXVLDVWHQEOHYHQDOOHPDDOLQGHNDPHURPPHWRQVWHVSUHNHQ'HPHHVWHQ
GHGHQKHWZHUNQDDVWVWXGLHRIDQGHUZHUN(UZDUHQYHHOYUDJHQRYHUEHODVWLQJ
DIWUHNSRVWHQERHNKRXGHUVHQ]HOIVZHUNHQYRRU'H5RGH'UDDG
Dat de werkelijkheid minder rooskleurig was, doet onderstaande e-mail ons vermoeden.
³,NKHEGDDUDOVEDUPDQJHZHUNWHQZHHWXLWHLJHQHUYDULQJGDWKHWGDDUKppOVOHFKW
LV,HGHUHQLHXZHMRQJHQGLHGDDUELQQHQNRPWZRUGWRSGHHHUVWHDYRQGDOGRRUGH
%DUPDQJHGURJHHUGPHWHHQJODVGULQNHQPHWZDW*+% GHµYHUNUDFKWLQJVGUXJ¶ 
9HUYROJHQVPLVEUXLNWKLMGHMRQJHQV]RZHOJHHVWHOLMNDOVVHNVXHHO'DDUQD]RUJWKLMHU
YRRUGDWGHMRQJHQVFRNHSLOOHQ*+%HWFELMKHPNRSHQHQRYHUWXLJWKLMGHMRQJHQV
HUYDQGDW]HGDDUGRRUPHHUHQHUJLHNULMJHQRPEHWHUHQPHHUWHNXQQHQZHUNHQ
9HHOMRQJHQV]LWWHQGDDULQWHUQKRHZHOLNZHHWGDWGHJHPHHQWHGDWQLHWWRHVWDDW'H
FOXE]HOILVDEVROXXWQLHWYHLOLJ
,NEHQHUYDQRYHUWXLJGGDWHUUHJHOPDWLJLOOHJDOHMRQJHQVZHUNHQ:DQQHHU]HQLHW
PHHUQRGLJ]LMQZRUGHQ]HJHZRRQRSVWUDDWJHJRRLG,HGHUHHQ]LWHUYULMZLOOLJPDDU
]RDOVMXOOLH]HOIRRNZHO]XOOHQZHWHQLVKHWHHQIHLWGDWMRQJHQVGLHGDDUZHUNHQVQHOHQ
JHPDNNHOLMNWHPDQLSXOHUHQ]LMQHQXLWHLQGHOLMNGLQJHQJDDQGRHQZDDU]HQLHWDFKWHU
VWDDQ'HMRQJHQVZHUNHQGDDUQLHW]HOIVWDQGLJPDDUZRUGHQJHZRRQJHSRRLHUG´
11

Ook de signalen die wij in de volgende bedrijven opvangen, doen ons het ergste vermoeden
(581, 633).
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,QHHQEHGULMI]LWWHQPHHUGHUHJDVWYURXZHQ1LHPDQGVSUHHNW1HGHUODQGV'H
HLJHQDUHVVHZRRQWHUQDDVW'HJDVWYURXZYHUWHOWGDW]HRSKDDUNRSNULMJWDOVHURS
HHQGDJQLHWYROGRHQGHNODQWHQ]LMQ0DDUKRHNDQ]LMGDDUYRRUYHUDQWZRRUGHOLMN
ZRUGHQJHVWHOGDOVGHGDPHV]HOIVWDQGLJHRQGHUQHPHU]LMQ"(UZHUNHQKLHUYURXZHQ
YDQDOOHUOHLQDWLRQDOLWHLWHQ(HQ3RROVHPLMGWRQV(UZHUNHQQRJPHHU2RVW(XURSHVH
YURXZHQHQHHQ7KDLVH(HQ+RQJDDUVHNODDJWGDW]HKLHUQLHWNDQVSDUHQ.HQQHOLMN
ZRUGWKHWKHOHEHGULMIRQGHUGUXNJH]HWRPHHQHQRUPHRP]HWWHKDOHQ'DWHUQLHW
JHVSDDUGNDQZRUGHQLVRRNHHQWHNHQDDQGHZDQG
+HWLV,QGH]DDN]LWWHQGULHGDPHVGLHYROJHQVGH2RVW(XURSHVHYHOGZHUNVWHU
%XOJDDUVHQ]LMQ:HEHVWHOOHQLHWVWHGULQNHQHQZHEOLMYHQHYHQKDQJHQ'HYURXZ
DFKWHUGHEDUSUREHHUWELMVOHFKWOLFKWHHQEODDGMHWHOH]HQHQGHRYHULJHYURXZHQ
ORSHQGHKHOHWLMGKHHQHQZHHU(UZRUGWHHQYURXZGRRUHHQRXGHUHPDQ
ELQQHQJHEUDFKW+LMYHUWHOWDDQGHEDUYURXZGDW]HNRPWRPWHZHUNHQ,QPLGGHOV]LW
HUQRJHHQYURXZDDQGHEDUHQGHQLHXZHPHGHZHUNVWHUUDDNWPHWKDDULQJHVSUHN
'H5RGH'UDDGYDQJWRSGDWGHHQHYURXZQLHWRYHUKDDUSDVSRRUWEHVFKLNWHQHUJHQV

YRRUPRHWEHWDOHQ 2SGDWPRPHQWNRPWGHHLJHQDDUELQQHQHQYHUWHOWRQVGDWGH
NODQWHQGHQNHQGDWDOOHYURXZHQ]LHN]LMQ=HORSHQLQGHUGDDGDOOHPDDOPHWHHQ
SOHLVWHURSKXQDUP=HKDGGHQQHWHHQKHSDWLWLVYDFFLQDWLHJHKDG:HEHVOXLWHQGH
5XVVLVFKHYURXZHQDDQWHVSUHNHQ=HUHDJHUHQQRJDONRUWDIGDW]HLQJHVSUHN]LMQHQ
GDWZHPRHWHQZDFKWHQ
$OV]HXLWJHSUDDW]LMQNXQQHQZHYHUWHOOHQZLHZH]LMQHQ]HHHQIROGHUJHYHQ'H
GDPHVGDFKWHQGDWZHZHUN]RFKWHQ:LMKRUHQQRJLHPDQG]HJJHQGDWRQ]HLQIRUPDWLH
DOOHPDDORQ]LQLV'HDQGHU]HJWGDDURS³-LMKHEWJHPDNNHOLMNSUDWHQZDQWMHEHQW
Het niet kunnen beschikken over de eigen paspoorten is een signaal van mensenhandel.
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JHWURXZG9RRUPLMOLJWKHWLHWVPRHLOLMNHU´,QPRJHQZLM]HOIFRQVWDWHUHQGDWHU
RSKHWPRPHQWGDWZHDUULYHUHQJHHQYURXZHQ]LWWHQ
Vrijwillige prostitutie betekent dat de geestelijke en lichamelijke integriteit van de prostituee
wordt gewaarborgd. Met andere woorden: prostituees mogen bepaalde klanten en handelingen
weigeren. Maar hoe zit dat als de klant kiest en de vrouw niets meer in te brengen heeft? Of
als er bepaalde klantenacties zijn: zoals ‘alles voor één euro’ ? Dubieuze praktijken noemt De
Rode Draad een dergelijke bedrijfsvoering die de grondrechten van de prostituees schendt.
Zoals in het volgende bedrijf (529)
+RRNHUVQOQRHPWHHQEHSDDOGEHGULMIµKHWEHVWHKXLVYDQ1HGHUODQG¶,Q
SUREHHUGHPHQKLHUNODQWHQWHWUHNNHQGRRUVOHFKWVppQHXURYRRUVHNVXHOH
GLHQVWYHUOHQLQJWHYUDJHQ2YHUDOLQGLWEHGULMIKDQJHQFDPHUD¶V2RNKDQGLJLQ
YHUEDQGPHWUX]LHVPHWNODQWHQ2YHUGLWEHGULMI]LMQYHHONODFKWHQ'HYURXZHQ
PRHWHQYHHUWLHQXXUSHUGDJZHUNHQHQGDDUQDDVWQRJDOOHERRGVFKDSSHQYRRUKHW
ERUGHHOGRHQ'HJDVWYURXZGLHRQVELQQHQODDWZHHWJHURXWLQHHUGGHLQGUXNWH
ZHNNHQGDW'H5RGH'UDDGQLHWVYRRUVWHOW$DQJH]LHQGH%HODVWLQJGLHQVWYDQSODQLV
]HLQORRQGLHQVWWHEUHQJHQPDJGLHQLHWPHHUQDDUELQQHQDOGXVGHJDVWYURXZ1D
HQLJHXLWOHJYLQGHQGHYURXZHQORRQGLHQVWWRFK]RJHNQRJQLHW
,HWVEHWHURIMXLVWVOHFKWHU"
Soms vraagt De Rode Draad zich af of het in enkele bedrijven langzaam maar zeker iets beter
wordt. Wij blijven hopen dat exploitanten hun leven beteren. En inderdaad, in sommige
bedrijven was het in 2005 iets beter dan in 2004. De vooruitgang is echter nog maar zeer
bescheiden. Enkele gevallen uit ons veldwerk (88, 60, 485).
'H5RGH'UDDGZRUGWKDUWHOLMNRQWYDQJHQHQGHYURXZHQOLMNHQKHWLQGLWEHGULMIQDDU
KXQ]LQWHKHEEHQ=HEHWDOHQDOOHHQYRRUGHZHUNUXLPWHHQNXQQHQGDDUGRHQZDW]H
ZLOOHQ]RZRUGWRQVYHUWHOG

:DQQHHUZHLQGLWEHGULMIELQQHQNRPHQ]LWWHQHUWZHH1HGHUODQGVHYURXZHQDDQWDIHO
PHWSDSLHUHQYRRU]LFK(pQYDQGHYURXZHQNRPWPHWRQVSUDWHQGHDQGHUHJDDW]LFK
XLWJHEUHLGRSPDNHQ(UZDUHQZDWYUDJHQRYHUGHLQVFKULMYLQJELMGH.Y.HQNODFKWHQ
RYHUKHWIXQFWLRQHUHQYDQGH6RFLDOH'LHQVW%LMXLW]RQGHULQJPRJHQZLMRRNHHQVHHQ
NHHUYHUWHOOHQZDW'H5RGH'UDDGKHHIWEHUHLNW
(HQFOXEGLH'H5RGH'UDDGLQEH]RHNWLVPRRLJHOHJHQPDDUGDDULVRRNDOOHV
PHHJH]HJG:LMZRUGHQELQQHQJHODWHQGRRUHHQPDQGLHPRELHODDQKHWEHOOHQLV1D
ODQJHWLMGYUDDJWKLMHLQGHOLMNZLHZH]LMQHQZDWZHZLOOHQ9DQXLWGHEDUZDDU
QLHPDQG]LWZRUGHQZHQDDUGHZRRQNDPHUJHOHLG(HQMRQJPHLVMHNRPWLQS\MDPD
ELQQHQ=HLV]LHN/DWHUNRPWHUQRJHHQYURXZELM]LWWHQ+HWPHLVMHLVVLQGVHHQ
PDDQGDDQKHWZHUNLQGHSURVWLWXWLHHQYLQGKHWHHQILMQHZHUNSOHN=HNDQ]LFKQLHW
YRRUVWHOOHQGDWKHWEHWHUNDQ0DDUKRHJRHGLVKHW"
,QGHNHXNHQNDPHUOLJWHHQEHUJZDVJRHGRSGHYURXZHQWHZDFKWHQ'H]DDNJDDW¶V
PLGGDJVRSHQHQVOXLWRPXXU'HNODQWHQGLHRSGDWPRPHQWELQQHQ]LMQPRJHQ
WRW]HYHQXXUEOLMYHQ'DQSDVNDQGHSURVWLWXHHQDDUEHG,QGHPLGGDJPRJHQ]HEOLM
]LMQDOVHULQWRWDDOYLHUNODQWHQNRPHQ1DPLGGHUQDFKWEHJLQWKHWSDVHHQEHHWMHWH
ORSHQ
'HRXGHUHYURXZNODDJWRYHUVODDSJHEUHNHQRYHUKHWIHLWGDWHUQRRLWLHWVWHHWHQLV
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,QKHWEHJLQZHUG]LMDOVYULHQGHQGLHQVWRSJHKDDOGHQQDDUKXLVJHEUDFKWPDDUGDW
PRHVWLQHHQV¼JDDQNRVWHQ'LHGDJKDGGHHLJHQDDUKDDUEHHWJHSDNWHQJH]HJG
³(LJHQOLMN]RXLNMHPHWMHNRSGRRUGHPXXUPRHWHQVWRPSHQ´+HWEOHHNGDWHUELMKHW
RSUXLPHQYDQGHNDPHUHHQYHUGZDDOGFRQGRRPZDVDFKWHUJHEOHYHQ(HQ3RROVH]HJW
GDW]HGDDUPDDUEOLMIWKDQJHQRPGDW]HSUREOHPHQPHWKDDUSDSLHUHQKHHIW
'RRUJDDQVZHUNW]H]HYHQGDJHQSHUZHHNHQKHWLVZHOHHQVYRRUJHNRPHQGDW]HQD
WDFKWLJXXUZHUNHQVOHFKWV¼KDGYHUGLHQG(U]LMQQRRLWJHQRHJKDQGGRHNHQHQHHQ
DQGHUHNODFKWLVGDWMHHUJHHQH[WUD¶VNDQYHUGLHQHQRPGDWDOOHVLQGHSULMVLV
LQEHJUHSHQ ¼SHUXXU 
,QNXQQHQZHPHWHHQQDDUGHYURXZHQ:HVSUHNHQHHQ'XLWVHGLHKHWZHUNQLHW
DDQNDQ$QGHUHQEHNODJHQ]LFKRYHUNODQWHQGLHVWHHGVYDNHURQYHLOLJHVHNVZLOOHQ
(pQYDQGHYURXZHQOLMNWHUWHZRQHQ(HQDQGHUJHHIWDDQGDW]HLQPLGGHOVZLWLVJDDQ
ZHUNHQ+HWOLMNWPLQGHUHUJGDQYRULJMDDUPDDUGLWEHGULMIPDDNWQRJVWHHGVHHQ
VOHFKWHLQGUXNRS ons.
In het volgende geval lijkt de situatie echter eerder slechter te zijn geworden (354).
(HQ]DDNKHHIWVLQGVHHQMDDUHHQQLHXZHHLJHQDDU9RRUKHHQZDVHUHHQDQGHUHFOXE
JHYHVWLJG'HQDDPGRHWYHUPRHGHQGDWMHLQKHWEHGULMIDOOHHQ7KDLVHYURXZHQ]XOW
DDQWUHIIHQPDDURSKHWPRPHQWYDQRQVEH]RHNLVHURRNHHQ6SDDQVWDOLJH$FKWHUGH
EDUVWDDWHHQYURXZGLHQLHWRQYULHQGHOLMNLV'HWZHHSURVWLWXHHV]LWWHQDIJHVFKHUPG
RSHHQVRRUWYHUKRJLQJPHWHHQNHWWLQJHUYRRU]RGDWGHNODQWHQKLHUQLHWNXQQHQ
NRPHQ'H]DDNLV]HHUGRQNHUHQQLHWDOWHVFKRRQ'HWDIHOELMGHGDPHVVWDDWYRO
HWHQVZDUHQ'H7KDLVHYHUWHOWGDW]HHHQKHHOJRHGHEDDVKHHIWGLHDOOHVYRRUKDDU
GRHW+LM]RXQRJHHQFOXEJDDQRSHQHQHQPLVVFKLHQZLO]HGDDUGDQZHOJDDQ
ZHUNHQ8LWDQGHUHEURQYHUQHPHQZLMHFKWHUGDWGH]HEDDVDEVROXXWQLHWGHXJW'H
YURXZHQNXQQHQJHOGYHUGLHQHQDDQGUDQNPDDUGLWZRUGWQLHWDOWLMGXLWEHWDDOG2RN
ZHUGRQVYHUWHOGGDWLOOHJDOHYURXZHQHULQHHQDFKWHUNDPHUWMH]LWWHQ


6HNVVKRSV

De Rode Draad heeft de indruk dat de vrouwen in de zogenaamde seksshops - mits de baas
het toestaat - betrekkelijk zelfstandig kunnen werken (574). Mogelijk komt dat doordat de
baas voor zijn inkomen niet alleen van prostitutie afhankelijk is. Het nadeel is dat de
hygiënische omstandigheden niet altijd optimaal zijn. Bovendien is er meestal slechts
werkruimte voor één of twee vrouwen. Een voorbeeld (384).
2SKHWPRPHQWGDWZHLQGH]HVHNVVKRSNRPHQ]LMQHUJHHQYURXZHQ+HWUXLNWHU
QDDUQDWZDVJRHGHQLQHHQKRHNMH]LHQZHHHQYLH]HZF%LMHHQYROJHQGEH]RHN
YHUZLMVWGHHQLJHYURXZGLHHUZHUNWRQVQDDUHHQPDQDFKWHUHHQORNHW Misschien
zijn ze niet zo zelfstandig als wij hadden gehoopt.
2YHULJSHUVRQHHO
Er werken niet alleen prostituees in een bordeel maar ook barmannen en soms chauffeurs. Een
enkele keer laten die van zich horen, zoals de volgende e-mail laat zien.
“ +RLPHQVHQ0LVVFKLHQNXQQHQMXOOLHPHKHOSHQPHWHHQYUDDJ
,NEHQVWXGHQWHQLNKHEKHHOZDWEDDQWMHVJHSUREHHUGZDDUYDQGHODDWVWHDOV
WD[LFKDXIIHXU'LWOHYHUWPHLQGHEHSHUNWHWLMGGLHLNKHEHFKWHUWHZHLQLJJHOGRS,N
68

]DJYRULJHZHHNHHQDGYHUWHQWLHVWDDQLQHHQEXXUWEODDGMHYDQHHQHVFRUWEXUHDXGDW
FKDXIIHXUV]RHNW,NKHEJHEHOGHQJLVWHUHQLVGHHLJHQDDUELMPHODQJVJHZHHVW+LM
NZDPELMPLMWKXLVRPGDWKLMJUDDJZLOZHWHQZDDU]LMQFKDXIIHXUVZRQHQYRRUKHW
YHUWURXZHQ'DWEHJULMSLNKHHOJRHGHQLNKHEJHHQER]HSODQQHQRIZDWWHYHUEHUJHQ
GXVGDWZDVJHHQSUREOHHP:DWLNZHOHHQEHHWMHUDDUYRQG LNZHHWKLHUGXVWRWDDO
QLHWVYDQ LVGDWLNYDQKHPYHUGHUQLHWVZHHWEHKDOYH] QYRRUQDDPHQ]LMQ
QXPPHU+LM]HLKLHURYHURRNRSHQOLMNGDWQLHPDQGZHHWZDDUKLMZRRQW YURXZHQ
NLQGHUHQGXV =LMQEHGULMILVOHJDDOQDDU]LMQ]HJJHQHQDDQJH]LHQKLMJURRW
DGYHUWHHUWJHORRILNGDWZHO+LMGUDDJW]HOIEHODVWLQJDIYRRU]LFK]HOIHQ]LMQ
ZHUNQHPHUV0DDULNZHUNDOVFKDXIIHXUZHO]ZDUW+LM]HJWYDQQLHWPDDULNZHHW
KHHOJRHGGDWDOVLN]HOIJHHQEHODVWLQJDIGUDDJLNGXV]ZDUWZHUN,NEHQKHHO
EHQLHXZGZHONHULVLFR VGLWPHW]LFKPHHEUHQJW,NZHHWGDWHUMDUHQODQJYHHOJHGRRJG
ZHUGLQGH]HEUDQFKH:RUGHQPLMQYHUGLHQVWHQDOVFKDXIIHXURRNJHGRRJG"0RHWLN
KLHUDOVQRJEHODVWLQJRYHUDIGUDJHQHQLVKHWGDQZHOYROOHGLJOHJDDO"$OVLNZRUG
DDQJHKRXGHQ RPZHONHUHGHQGDQRRN NDQLNGDDUGDQSUREOHPHQPHHNULMJHQ"
0RHWLNGDQOLHJHQ GDWNDQHQZLOLNQDPHOLMNQLHW $OVHULHWVJHEHXUWPHWHHQ
SURVWLWXHHGUDDJLNGDDUGDQHQLJHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGYRRU"$OVPLMLHWVJHEHXUW
KHELNGDQHQLJHSRRWRPRSWHVWDDQ":HONHSOLFKWHQKHHIWPLMQZHUNJHYHU
QRUPDOLWHU"'HQNWXGDWGLWHHQFRUUHFWHZHUNZLM]HLVYDQPLMQZHUNJHYHU".XQWXPLM
PLVVFKLHQYHUWHOOHQZDWGHQRUPDOH HQOHJDOHMXLVWH ZHUNZLM]HLV]RGDWLNGDDULQGH
HYHQWXHOHWRHNRPVWUHNHQLQJPHHNDQKRXGHQ"
9HHOYUDJHQ]RDOVX]LHW,NYLQGKHWJHHQHQNHOSUREOHHPRPGLWZHUNWHGRHQHQKHW
OLMNWPHHHQZLM]HOHYHQVHUYDULQJ,NEHQVWUDNVKRRJRSJHOHLGHQLNJHORRIGDWKHWJRHG
LVRPZDWYDQGHDQGHUHPLQGHUYRRUGHKDQGOLJJHQGHOHHIHQZHUNZHUHOGHQWH
KHEEHQJH]LHQ,NZLOHFKWHUQLHWGDWKHWPLMGXXUNRPWWHVWDDQ´11
Bij een ander - inmiddels gesloten bedrijf - trok de barkeeper aan de bel. Zowel hijzelf als de
meisjes werden slecht behandeld. Hij heeft zijn zaak via de vakbond aangekaart. En de
meisjes die verplicht moesten drinken en slechts twintig procent kregen, van wat de klant
betaalt? Zij zijn niet naar de vakbond gegaan, maar zijn ergens anders gaan werken. Zij
durfden geen verdere actie te ondernemen uit angst voor represailles…

69

Hoofdstuk 7. Arbeidsrelaties in de prostitutie
³$OVKHWKDDUKLHUQLHWEHYDOWGDQJDDW]HWRFKJHZRRQHUJHQVDQGHUVZHUNHQ"´
1HS]HOIVWDQGLJKHLG
In de discussie over prostitutie als arbeid zijn er drie kernthema’ s. Het gaat om
Arbeidsomstandigheden: de omstandigheden op het gebied van gezondheid en veiligheid
Arbeidsrelaties: de relatie tussen prostituee en exploitant
Arbeidsvoorwaarden: alles wat te maken heeft met de verdiensten.
Al deze kwesties convergeren in de strijd rond het zelfstandige ondernemerschap.
Exploitanten beweren massaal, dat prostituees als zelfstandige werken, maar mogen
prostituees hun eigen prijzen bepalen? Hebben ze vrije werktijden? Oefent de exploitant
gezag uit? Deze vragen komen in dit hoofdstuk aan de orde.
Op al deze gebieden zijn de problemen niet gering. Het grootste probleem is echter, dat
prostituees in werkelijkheid meestal in dienstverband werkzaam zijn, maar dat het
werknemerschap van de prostituees vrijwel nergens formeel wordt erkend. In de praktijk
lopen zelfstandig ondernemerschap en werknemerschap voortdurend door elkaar heen.
Als regel in het nadeel van de prostituees. Dit alles valt moeilijk te rijmen met het
‘zelfstandige ondernemerschap van de vrouwen’ dat exploitanten zo hoog in hun vaandel
hebben geschreven. In feite zijn heel weinig prostituees in clubs en privé-huizen
zelfstandige ondernemer. Aan de meest fundamentele kenmerken van het zelfstandige
ondernemerschap zoals zelf afrekenen, zelf de prijzen en werktijden bepalen, wordt al
niet voldaan.
9HUGLHQVWHQ
Een paar jaar geleden signaleerde De Rode Draad, dat de verdiensten in de prostitutie
achteruit gingen. Toen stuitten wij nog op ongeloof. Nu horen we niets anders. Dit is extra
schrijnend wanneer we de verdiensten afzetten tegen de lange werkdagen. Vrouwen wachten
steeds langer op klanten. En deze wachttijd in de verdiensten incalculeren is prostituees al
lang geleden afgeleerd. Wij ontmoeten moedeloze vrouwen die willen stoppen (382) of
vrouwen die ons wanhopig vragen of wij adressen weten waar wel klanten komen. Vooral
oudere Spaanstalige migranten klagen over hun positie op de markt (493). Een paar
voorbeelden (276, 514).
,QKHWYRRUSRUWDDONLMNHQZHYHUEDDVGQDDUGHYRFKWSOHNNHQHQGHVPHULJH
YORHUEHGHNNLQJGLHDDQGHPXXUNOHHIW'HJDVWYURXZKHHIWJHHQSUREOHPHQPHWRQVHQ
ZHPRJHQGHRQWYDQJVWUXLPWHLQZDDUWZHHYURXZHQRSGHEDQNKDQJHQ$DQKXQ
JH]LFKWHQLVDOWH]LHQGDWKHWYUHVHOLMNVWLOLV=LMEHYHVWLJHQGDWGLWQLHWDOOHHQYDQGDDJ
KHWJHYDOLV

'H]HVHNVVKRSKHHIWYROJHQVRQV]LMQEHVWHWLMGJHKDG:LMPRJHQQDDUERYHQHQ]LHQ
DOOHUOHLSULMVOLMVWHQRUDDO¼HQ¼YRRUGULHNZDUWLHU(HQ$IULNDDQVHHQHHQ2RVW
(XURSHVHSURVWLWXHHVSHOHQVDPHQHHQERUGVSHO/DWHUPHOGW]LFKQRJHHQ3RROVH'H
HLJHQDDUORRSWVWHHGVLQHQXLWHQZHNXQQHQQDXZHOLMNVPHWGHYURXZHQVSUHNHQ=H
]LMQEOLMGDW]HKLHUZHOYLMIWLJSURFHQWNULMJHQYDQZDWGHNODQWEHWDDOW6RPVNRPWHU
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PDDUppQNODQWSHUGDJHQGHGDJGXXUWRRNQRJHHQVKHHOODQJYDQWRW
XXU=HEHVFKRXZHQ]LFKDOVSDUWWLPHUV'LWEHWHNHQWGDWDOV]HGULHGDJHQZHUNHQ]LM
ELMQDKHWXUHQDDQWDOYDQHHQYROOHGLJHZHUNZHHNKHEEHQ:LM]LMQEHQLHXZGZDW]H
RQGHUµIXOOWLPH¶ZHUNHQYHUVWDDQ
Dat exploitanten de prijzen blijven vaststellen, is niet bevorderlijk voor de verdiensten. Zij
houden de prijzen kunstmatig laag. Officieel kunnen zelfstandige ondernemers zelf hun
prijzen bepalen. Maar in veel relaxbedrijven liggen de prijzen vast. In vergelijking met
andere landen in - en zelfs buiten - Europa ligt het prijspeil voor seksuele dienstverlening
hoger. Op hookers.nl merkt een globetrottende klant bijvoorbeeld op dat een mooie
Russische op het Groningse platteland goedkoper is dan in Moskou. Toeristen betalen in
Zuid-Amerika en Azië bedragen die zelfs nominaal hetzelfde zijn als in Nederland. Prostitutie
voor de lokale markt is elders dan ook betrekkelijk duur, de levensstandaard in aanmerking
genomen.
3HUFHQWDJHUHJHOLQJHQ
Al jaren is men in de prostitutie gewend met een percentagesysteem te werken: de vrouw
krijgt een bepaald percentage van wat de klant betaalt, meestal 50 procent (‘fifty-fifty’ zoals
dat heet in vakkringen). Met andere woorden, hoe meer klanten een vrouw neemt en hoe meer
dure (soms onveilige handelingen) zij verricht, hoe meer geld de baas krijgt. Dit systeem
nodigt de exploitant uit zich met het werk te bemoeien, wat moeilijk te rijmen valt met het
zelfstandige ondernemerschap. Bij het zelfstandige ondernemerschap is een gezagsverhouding
immers totaal afwezig! Weliswaar wordt een percentagesysteem ook in andere sectoren
toegepast, maar daar speelt inbreuk op de lichamelijke en psychische integriteit geen rol, wat
in de prostitutie wel het geval is. Enkele gevallen uit de praktijk (582, 547).

,QHHUVWHLQVWDQWLHNXQQHQZH]RQGHUSUREOHPHQQDDUELQQHQ'HYURXZHQYHUWHOOHQ
GDW]HKHWQLHWSUHWWLJYLQGHQGDW]HPDDUSURFHQWNULMJHQ'HHLJHQDDUPHQJW]LFK
LQKHWJHVSUHNHQ]HJWGDW]HSURFHQW]RXGHQNXQQHQNULMJHQDOVGH%7:ZHWJHYLQJ
]RXYHUDQGHUHQ'HYURXZHQYLQGHQGDWGHEDDVPRHWYHUWHOOHQZDWKXQPHQLQJLV
RYHU%7:EHWDOLQJ(pQPHLVMHZLOQRJPHHURYHUGH%7:ZHWHQPDDUGHJDVWYURXZ
JHHIWHHQVLJQDDOGDWKHWQXZHOJHQRHJLVJHZHHVW
:HPRJHQQDDUELQQHQHQ]LHQHHQVWXNRIDFKWYURXZHQRSHHQULMWMH]LWWHQ9DQHHQ
SURVWLWXHHGLHLQGLWEHGULMIKHHIWJHZHUNWZHWHQZLMGDWGHJDVWYURXZHHQSHUFHQWDJH
RQWYDQJWYDQZDWGHNODQWEHWDDOW1HWDOVZHELQQHQ]LMQNRPWHUHHQNODQW:LM
ZRUGHQLQHHQ]LMNDPHUWMHJHVWRSW:HOHJJHQGHIROGHUVQHHUHQYHUWUHNNHQ
=LMQGHZHUNWLMGHQYULM"

Vrouwen bellen De Rode Draad over vaste werktijden en vertellen dat ze pas naar huis
mogen, wanneer de laatste klant het pand heeft verlaten. Een paar keer hebben we
gehoord dat vrouwen onder druk worden gezet om de wensen van de exploitant te
respecteren. Een enkele keer schuwt hij chantage niet door te dreigen de vrouwen thuis te
bellen om bijvoorbeeld de kinderen op de hoogte te stellen van het beroep van de moeder.
Niet altijd, gelukkig, zoals in het volgende voorbeeld (510).
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,QGH]HQHWWHWHQWZRUGHQZHYULHQGHOLMNELQQHQJHODWHQ:HNRPHQLQGHKXLVNDPHU
WHUHFKWZDDUHHQVWXNRIWLHQGDPHV]LWWHQ=HOI]RXLNQLHWJUDDJGHKHOHGDJRSLHGHUV
OLS]LWWHQPDDUGHVIHHULV]HHURQWVSDQQHQ'HGDPHVOLMNHQRQVEHKRRUOLMNVOLP
,QGLWEHGULMIORRSMHµDOOHHQPDDU¶GHNDQVGDWMHZRUGWJHVFKRUVWDOVMHKHWWHERQW
PDDNW-HNXQWHUQLHWSDUWWLPHZHUNHQ'H]DDNLVRSHQYDQWRWHQGDQ
PRHWMHGHKHOHGDJDDQZH]LJ]LMQHQGDWPLQLPDDOWZHHGDJHQSHUZHHN
8LWEHWDOLQJ
Te vaak zijn we geconfronteerd met klachten over achterstallige betaling. Dan moesten
de vrouwen, nadat ze het bedrijf vaarwel hadden gezegd, terugkomen om te soebatten om
de rest van hun geld te krijgen. De bedoeling is, dat ze dan ‘meteen even een klantje
meepikt, nu ze er toch is’ . In sommige bedrijven gebeurt de uitbetaling wekelijks. Maar
een zelfstandige ondernemer rekent toch zelf af?
Er is echter een reëel probleem. De vrouwen willen niet altijd met hun geld ‘s avonds laat
over straat. En hoe moet het als klanten met een FUHGLWFDUG of pinpas betalen? Vrouwen
moeten overigens meestal meebetalen aan de kosten voor dit soort transacties. Sommige
HVFRUWbureaus geven de vrouwen FUHGLWFDUGmachientjes mee.
µ2QWVODJ¶
Er komen bij de Rode Draad veel klachten binnen over een onaangename werksfeer. Die
leidt nogal eens tot een - volgens de vrouwen - onterecht ‘ontslag’ . Op zich al vreemd,
want zelfstandige ondernemers kunnen toch niet ontslagen worden?
Voor zover er opzegtermijnen worden gehanteerd, gebeurt dat eenzijdig: de exploitant
ontslaat de zelfstandige ondernemers op staande voet. In dat soort gevallen bellen die
vrouwen ons stikkend van woede op. Van dat idee van zelfstandig ondernemerschap blijft
dus vaak niet veel over. Een geval (568).

'H]DDNLVQRJQLHWJHRSHQGHQHU]LMQQRJJHHQYURXZHQDDQJHWURNNHQ:LMPDNHQ
NHQQLVPHWGHQLHXZEDNNHQHLJHQDDU9RRU¼SHUPDDQGHQ¼JRRGZLOO
NRQKLMEHJLQQHQ+LMZLOGHYURXZHQKHOHPDDO]HOIVWDQGLJODWHQZHUNHQ+LMKHHIW]HOI
HHQ]HOIVWDQGLJHQFRQWUDFWLQHONDDUJHVOHXWHOG'DDULQVWDDWGDW]H]LFKYHUSOLFKWHQWRW
VHNVXHOHKDQGHOLQJHQ2RNJDDWKLM]LFKVWRUWHQRSGHPDUNWYRRUFKDPSDJQHPHWHHQ
ODDJDOFRKROSHUFHQWDJH1DDUPDWHZHODQJHUELQQHQ]LMQNRPHQHUYHUKDOHQORVRYHU
HHQYURXZGLHDORQWVODJHQLVRPGDW]HHUQLHWJRHGXLW]DJ2RNZHUNWPHQPHW
YDVWJHVWHOGHSULM]HQZDDUYDQGHYURXZGDQNULMJW³0DDUDOVHHQYURXZQXYRRU
PLQGHUQDDUGHNDPHUZLO"´³'DWPDJGDQQLHW´³0DDUMHYHUWHOGHQHWQRJGDW
LHGHUHHQ]HOIVWDQGLJLV´,QGLWEHGULMILVRYHULJHQVODWHUHHQVFKLHWSDUWLMJHZHHVW
:HUNHQLQPHHUGDQppQEHGULMI
De vrouwen die in theorie zelfstandig ondernemer zijn, mogen meestal niet in een ander huis
werken en ook hun 06-nummer niet aan klanten geven. Dit staat zelden op papier, maar er
wordt wel altijd gedreigd met sancties. “ Als je dat doet, hoef je niet te denken dat je hier in de
regio ooit nog aan de slag komt.” De vrouwen nemen dat dreigement serieus, omdat ze weten
dat exploitanten contact met elkaar onderhouden en elkaar waarschuwen in het geval van
controles van Politie, Belastingdienst, enz. Een echte zelfstandige ondernemer heeft meerdere
opdrachtgevers, maar het - goedgekeurd - werken in meerdere bedrijven hebben wij slechts
één vrouw openlijk zien doen (463). Een voorbeeld van een ‘gewoon’ bedrijf (530).
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'H5RGH'UDDGLVKLHUHHQNHHURSYHU]RHNYDQGHH[SORLWDQWJHZHHVW'DDUQDKHEEHQ
ZLMDSDUWPHWGHYURXZHQJHVSURNHQ+HWLVHHQRXGHUZHWVHEDUZDDUYHHOZRUGW
JHGURQNHQ=HZHUNHQGDDUZHORSILIW\ILIW\EDVLVPDDUGHED]LQZLOQLHWGDWGH
YURXZHQEXLWHQGHEDURPPHWGHNODQWDIVSUHNHQ
9RHOEDUHJH]DJVYHUKRXGLQJ
Een gezagsverhouding is het belangrijkste kenmerk van loondienst. Het belangrijkste
kenmerk van zelfstandig ondernemerschap is de afwezigheid van een gezagsrelatie. Maar de
alomtegenwoordigheid van het gezag van de exploitant of diens vertegenwoordiger is meestal
bij binnenkomst al voelbaar. Vaak voert de exploitant het hoogste woord en praat voor de
vrouwen. Hij (of zij) praat RYHU hen waar ze zelf bij zijn. Op de achtergrond hoor je soms
mensen bevelen schallen, zoals: ” Kom hier. Er is een klant.” Het zit al in kleine dingen, zoals
de volgende gevallen laten zien (621, 500).
(HQYURXZRQWSRSW]LFKDOVZRRUGYRHUVWHUHQYHUWHOWGDW]H]RZHOORRQGLHQVWDOV
OHJDOLVHULQJPDDUQLHWVYLQGW'HJDVWYURXZYLQGWGDWZHXLWJHSUDDWPRHWHQ]LMQHQZH
JDDQ
,QHHQEHGULMI]RXGHQRQJHYHHUGHUWLJYURXZHQZHUNHQZDDUYDQHUWLHQDDQZH]LJ]LMQ
:HNRPHQWHUHFKWLQHHQVSHUYXXUYDQYUDJHQRYHUEHODVWLQJHQ]RYRRUW0DDUGH
JDVWYURXZNRPWGHVHVVLHELWVRQGHUEUHNHQ³2IZHDONODDU]LMQZDQWHULVZHUNDDQ
GHZLQNHO´
Het gezag van de exploitant gaat in bepaalde gevallen nogal ver. Over kleding hoorden we
bijvoorbeeld: “ Op oneven dagen dragen de dames hier lingerie, op even dagen avondjurken.”
Een keer hoorden wij dat een vrouw geen gerecht met knoflook mocht eten. De lucht zou
klanten afschrikken. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Worden ze van hun eten afgehaald als er
klanten binnenkomen? Kunnen vrouwen naar een restaurant of zijn ze verplicht in de club of
het privé-huis te eten? Mogen de vrouwen drinken wat ze willen of dient hun drankje de kleur
van champagne te hebben?
Wij zien dat vrouwen niet mogen doen, wat ze willen, terwijl ze op klanten wachten. Soms
mogen vrouwen niet met elkaar praten als er klanten binnen zijn. Ook worden ze naar de
klanten toegestuurd. Ze moeten soms hun mobiel uitzetten en huishoudelijke taken verrichten.
De exploitant verplicht ze soms mee te doen aan promotie-acties voor het bedrijf.
We horen ook vaak dat er een sollicitatieprocedure is, en een keer hoorden we dat een bedrijf
vrouwen met een Aziatisch uiterlijk op de wachtlijst zette omdat daar minder vraag naar was.

µ(pQJURWHIDPLOLH¶
“ Wat ‘gezag uitoefenen’ ?! Wij zijn hier één grote familie.” Zo wordt het alomtegenwoordige
gezag van de exploitant soms gepresenteerd. De exploitant regelt alles voor ‘de meisjes’ .
Soms is de Grote Familie overigens betrekkelijk klein. In sommige bedrijven zitten de
exploitant en de enige vrouw die er werkt samen de hele dag op klanten te wachten. In een
bedrijf waar je alleen welkom bent als je zeer veel uren wil draaien, hoorden we dat de
gastvrouw de klanten in de winter van soep voorzag. Een paar ander gevallen (499, 433).
,QGLWEHGULMIZHUNHQWZHHYURXZHQ(pQLVEH]LJPHWHHQNODQWHQGHDQGHU]LWELMRQV
LQGHNHXNHQ=HZHUNWKLHUDIHQWRH=HJXQWGH1HGHUODQGVHVWDDWJHHQFHQW0HQ
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KHHIWKDDURRNQLHWJHKROSHQWRHQ]HHHQGDNOR]HWLHQHUZDV'HYURXZGHVKXL]HV
PHQJW]LFKLQKHWJHVSUHNHQYHUWHOWGDW]HYDDNYURXZHQKHOSWGRRU]HUXLPWHWHJHYHQ
RPWHVWXGHUHQHQGRRU]HHHQUXVWLJHGUXJVYULMHZHUNSOHNWHELHGHQ=LMYLQGWKHWZHO
HHQSUREOHHPGDWHUWHZHLQLJYURXZHQ]LMQGLHVHULHXVZLOOHQZHUNHQGXVIXOOWLPHHQ
]RQGHURYHUNLQGHURSYDQJWH]HXUHQ=HYUDDJW]LFKDIKRHKHWNRPWGDW]LMDOVDDUGLJH
H[SORLWDQWJHHQYURXZHQNDQYLQGHQGLHELMKDDUZLOOHQZHUNHQ
(HQPDQLQHHQSDNPHWGHJURWH9YDQ9HLOLJKHLGGRHWRSHQ+LMLVGHHLJHQDDUHQ
YHUWHOWGDWKLMZHUNWPHWMRQJHYURXZHQXLW6ORZDNLMH'HYURXZHQNXQQHQRQVDPSHU
YHUVWDDQHQ]RDOVEOLMNWLVGHELMGUDJHYDQGHH[SORLWDQWDDQKXQNHQQLVYDQGH
1HGHUODQGVHWDDOJHZHHVWGDWKLM]H'XLWVHZRRUGHQERHNHQKDGJHJHYHQ.
2Q]HOIVWDQGLJH]HOIVWDQGLJHRQGHUQHPHUV
Veel prostituees en exploitanten verwarren zelfstandig ondernemerschap als economische
categorie met zelfstandigheid als persoonlijkheidskenmerk. Een persoonlijkheidskenmerk valt
niet contractueel vast te leggen, gedrag op de werkvloer wel. Voor prostituees is het een
gruwel om niet zelfstandig te zijn. Dat ben je wel, als iemand anders baas is over jouw lijf en
leden. Dit soort zelfstandigheid zou gegarandeerd moeten zijn in het ondernemerschap, maar
we hebben al te veel voorbeelden gezien van het tegendeel. Vooral vrouwen uit Oost Europa
zijn weliswaar op papier zelfstandige ondernemers, maar hebben geen idee wat dat inhoudt en
komen uit landen waar alleen in de prostitutie valt te werken als je een pooier op de koop toe
neemt. Prostituees menen echter dat ze in loondienst helemaal hun gevoel van zelfstandigheid
moeten opgeven. Dat is onjuist. Ook in loondienst kan men zelfstandig zijn. Zo beslissen
bijvoorbeeld chirurgen zelfstandig hoe zij hun werk uitvoeren. Een dergelijke
bewegingsvrijheid zou ook voor de prostituee moeten gelden, maar de wijze waarop
loondienst in de praktijk van de prostitutiebedrijven is vormgegeven, doet het ergste vrezen.
/RRQGLHQVWLQGHSUDNWLMN
Een toenemend aantal prostituees moet in een systeem van loondienst gaan functioneren
omdat de Belastingdienst/UWV heeft geconstateerd dat er op grond van feiten en
omstandigheden geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap. Dit geeft veel onzekerheid.
De praktijk in een paar bedrijven (324, 314, 540).
'HYURXZHQLQHHQEHGULMIKDGGHQ]LFKELMGH%HODVWLQJGLHQVWXLWJHVFKUHYHQRPGDWHU
ORRQGLHQVWZHUGJHFRQVWDWHHUG*HHQZRQGHUMHEHQWHUµ]HOIVWDQGLJHRQGHUQHPHU¶
PDDUMHNXQWQLHWEHSDOHQZDWMHGUDDJWHQZDQQHHUMHNRPWHQJDDW³/RRQGLHQVWKHHIW
JHHQYRRUGHHODOV]HOIVWDQGLJRQGHUQHPHUYHUGLHQHQZHGHUWLJHXURSHUGDJ´]R
YHUWHOGHPHQRQVYHUKHXJG'HJDVWYURXZ]HL]HOIVGDWYURXZHQGLHQLHWVYHUGLHQHQ
EXLWHQJHZRRQILMQ]LMQDOVµRSYXOOLQJ¶8LWGLWEHGULMINRPHQRRNNODFKWHQGDWYURXZHQ
ERHWHVPRHWHQEHWDOHQ=HPRHWHQLQHHQVHHQNZDUWLHUHHUGHUEHJLQQHQHQ¼ERHWH
EHWDOHQELMWHODDWNRPHQ%RYHQGLHQPRHWHQ]LMSURFHQW%7:DIVWDDQ
'HHLJHQDDUYDQHHQEHGULMIEHJULMSWGDWORRQGLHQVWYRRUGHOHQKHHIW8LWHLJHQ
HUYDULQJZHHWKLMLPPHUVGDWMHGDQHHQYRRUDIDIJHVSURNHQVRPJHOGNULMJW0DDUGDW
NDQKLHUKHODDVQLHW$OVHUppQYURXZ]LHNLVHQGHDQGHUHYURXZJHOGYHUGLHQWGDQ
JDDWGLWYHUGLHQGHJHOGQDDUGH]LHNHYURXZHQGDQKHHIWGHZHUNHQGHYURXZQLHWV=H
KHEEHQQXHHQVOXLWHQGV\VWHHPZDQQHHU]HGHKHOHGDJLQKHWEHGULMIDDQZH]LJLVHQ
JHHQNODQWKHHIWGDQNULMJW]HRYHUGULHXXU¼SHUXXUXLWEHWDDOG2SHHQGDJZDDURS
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]HZHONODQWHQKHHIWNULMJW]HYRRUDFKWXXUXLWEHWDDOG%LMPHHUGHUHNODQWHQZRUGWKHW
XXUORRQYHUKRRJG
,QHHQEHGULMIZRUGWLQORRQGLHQVWJHZHUNW³3ULPDV\VWHHPGDWPRJHQMXOOLHYDQPH
NRSHQ´DOGXVGHHLJHQDUHVVH+HWNRPWHURSQHHUGDWGHYURXZHQQHWWR¼SHUXXU
NULMJHQYRRUGHGLHQVWHQGLH]HYHUOHQHQ=HPRHWHQWLHQXXUSHUGDJDDQZH]LJ]LMQHQ
LQGLHWLMGZDFKWHQ]HWRW]H¼NXQQHQJDDQYHUGLHQHQ(HQYURXZZHUNWSDUWWLPH
WHJHQGH]HOIGHFRQGLWLHVHQGDWLVJHHQSUREOHHP(pQYDQGHYURXZHQYLQGWKHW
V\VWHHPQLHW]RVOHFKWRQGDQNVKHWIHLWGDW]HQLHWEHWDDOGZRUGWYRRUGHXUHQGDW]H
DDQZH]LJLVPDDUXLWHLQGHOLMN]LMQGHYHUGLHQVWHQQHW]RODDJDOVELMKHWV\VWHHPYDQ
QHS]HOIVWDQGLJRQGHUQHPHUVFKDS(U]LMQRRNORRQVWURRNMHVEHVFKLNEDDU=H]LMQ
YHUSOLFKWRPYHLOLJWHYULMHQ2RN]RXHUHHQUHJHOLQJ]LMQRPGHNRVWHQYRRUGHFUqFKH

WHYHUJRHGHQ 
Het oordeel ‘loondienst’ brengt Oost Europese vrouwen in de gevarenzone. Zij mogen
immers alleen als zelfstandige ondernemer werken.50 Een voorbeeld (563).
,QHHQDIJHOHJHQEHGULMIWUHIIHQZHWZHH2RVW(XURSHVHYURXZHQDDQ=H]LMQDOHHQ
DDQWDOMDUHQLQ1HGHUODQG(pQYDQKHQZLOZHWHQKRH]HRQDIKDQNHOLMNYDQKDDU
SDUWQHUHHQYHUEOLMIVVWDWXVNDQNULMJHQ+DDUDGYRFDDW]RXJH]HJGKHEEHQGDWGLWQLHW
NDQ]RODQJ]HLQGHSURVWLWXWLH]LW=HZHUNWRRNQRJLQHHQDQGHUEHGULMI=HYHUVOLQGW
GHLQIRUPDWLHYDQ'H5RGH'UDDG'HEDDVKHHIWWHJHQGHYURXZHQJH]HJGGDW]HLQ
ORRQGLHQVWZHUN]DDP]LMQ0DDU2RVW(XURSHVHYURXZHQPRJHQWRFKQLHWLQORRQGLHQVW
LQGHSURVWLWXWLHZHUNHQ":DQQHHUHUHQNODQWLVJHZHHVWNULMJHQGHYURXZHQPLQGHU
GDQYLMIWLJSURFHQWRPGDWKLMLPPHUVYRRUKHQDOEHODVWLQJKHHIWEHWDDOG'HXUHQGLH
]HDDQZH]LJ]LMQNULMJHQ]HQLHWEHWDDOG(HQORRQVWURRNMHKHEEHQ]HRRNQRJQRRLW
JH]LHQ
Veel exploitanten willen de waarnemingen van de Belastingdienst/UWV bij de rechter
aanvechten. De Rode Draad heeft in minstens twee bedrijven gezien dat exploitanten de
vrouwen trachten te overtuigen dat de gang naar de rechter in hun eigen belang is en dat ze
daarom moeten meebetalen aan het proces.
Voor zover bekend worden in alle gevallen waar dienstverbanden zijn geconstateerd,
oproepcontracten gehanteerd. Dit betekent in de praktijk dat de vrouwen de hele dag
aanwezig moeten zijn en dat de betaling pas ingaat zodra er een klant binnenkomt. De
vrouwen weten niet dat ze na drie maanden in veel gevallen een beroep kunnen doen op de
Flexwet. In enkele bedrijven krijgen prostituees per oproep slechts één uur uitbetaald in plaats
van de verplichte drie uur, maar meestal niet eens één uur.
In een bedrijf betaalt men per uur een bedrag uit dat lager is dan het minimumloon. Elders
heeft men het als volgt geregeld: de vrouwen worden opgeroepen voor drie uur tegen
minimumloon. De overige uren krijgen ze niet betaald. In een ander bedrijf met loondienst
heeft een vrouw een schuld bij de exploitant, omdat hij wil dat ze meebetaalt aan zijn
omzetbelasting. In een stripclub in Amsterdam krijgen de danseressen in ‘uren’ uitbetaald. Dit
betekent dat ze geen geld krijgen, maar een gunstige plek op het rooster, bijvoorbeeld
wanneer er veel toeristen in de zaak zijn. Dit biedt ze de gelegenheid om fooien te ontvangen.
Met andere woorden: hun beloning bestaat uit de kans op fooien.
49

Onder de vorige eigenaresse kregen wij te horen dat de dames geen tijd mochten nemen om folders te lezen.
Het zag er toen vreselijk uit, maar nu is er een grondige verbouwing gaande.
50
Volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV).
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&RQFXUUHQWLHEHGLQJHQHQERHWHV

Ook als prostituees zelfstandig ondernemer zijn, moeten zij vaak een concurrentiebeding
tekenen, moeten ze boetes betalen en kunnen ze ontslagen worden. Boetes zijn overigens
alleen in loondienst toegestaan en dan alleen nog als een boetebeding schriftelijk is vastgelegd
bij een kantonrechter. Een zelfstandige ondernemer kan per definitie niet aan een
concurrentiebeding worden onderworpen. Een geval (95).
'HYURXZHQNXQQHQLQHHQEHGULMINLH]HQRI]HDOV]HOIVWDQGLJRQGHUQHPHURILQ
ORRQGLHQVWZLOOHQZHUNHQ'DWODDWVWHJDDWYLDHHQQXOXUHQFRQWUDFWRIZHOHHQ
RSURHSFRQWUDFW.HQQHOLMNJDDWGDWSDVLQZDQQHHUHUHHQNODQWELQQHQNRPW,QKHW
FRQWUDFWVWDDWGDW]H¼ERHWHNULMJHQELMRYHUWUHGLQJYDQHHQEHSDDOG
FRQFXUUHQWLHEHGLQJ
Dit kan niet. Ook een concurrentiebeding mag in hoge uitzondering in een loondienstsituatie
worden afgesloten. Zo is er een geografische beperking. Het beding mag niet van toepassing
zijn voor een gebied buiten de actieradius van het bedrijf. Het moet precies in het
arbeidscontract omschreven zijn. Een concurrentiebeding is tevens slechts maximaal twaalf
maanden geldig. De Rode Draad komt termijnen tegen van drie tot vijf jaar. Het is ook
gebruikelijk dat een werkgever die een concurrentiebeding hanteert, de werknemer een
vergoeding geeft voor de periode waarin het concurrentiebeding van toepassing is. Deze
vergoeding moet expliciet in het arbeidscontract vermeld staan en is onderworpen aan sociale
zekerheidswetgeving. Een concurrentiebeding is niet geldig wanneer de werknemer in de
proefperiode of om dringende redenen wordt ontslagen. Bovendien mag een
concurrentiebeding de werknemer niet in de toekomst brodeloos maken.
$UEHLGVRPVWDQGLJKHGHQRIZDDUEOLMIWGH$UEHLGVLQVSHFWLH"
De Rode Draad komt op plekken waar prostituees tussen de klanten door de was moeten doen
en waar vrouwen in het pikkedonker moeten werken. De arbeidsomstandigheden - dus de
omstandigheden op het gebied van gezondheid en veiligheid - zijn in 2000 tijdelijk verbeterd.
Later werd dat minder want de geringe inkomsten werkten achterstallig onderhoud in de hand.
Teneinde een vergunning te krijgen moeten relaxbedrijven aan hygiënische eisen voldoen.
Maar hygiënische eisen van wie? Van de GGD? Van de Arbeidsinspectie? Van de gemeente?
Er is nog geen overeenstemming tussen deze verschillende instanties die allemaal regels
uitvaardigen. Zo kan het gebeuren dat de gemeente een ander aantal wc’ s voorschrijft dan de
Arbeidsinspectie.
Een exploitant van een seksbedrijf is, net als die van een horecabedrijf, verantwoordelijk voor
de veiligheid voor allen die zich in zijn bedrijf bevinden, dus ook voor die van de bezoekers.
De laatste jaren werd vaak gezegd dat na de legalisering van de exploitatie van prostitutie de
Arbeidsinspectie, de instantie die moet controleren of de arbeidsomstandigheden gezond en
veilig zijn, in de seksindustrie een grote rol zou gaan spelen. Maar de Arbeidsinspectie komt
pas in beeld als er loondienstverhoudingen zijn opgelegd. Dus ook de Arbeidsinspectie is
gebaat bij duidelijkheid in de arbeidsrelaties, met andere woorden bij een definitieve
vaststelling van loondienst of zelfstandig ondernemerschap. Nu is die duidelijkheid er. In de
meeste bedrijven heersen dienstverbanden. Het arbeidsrecht wordt er echter met voeten
getreden. Het minimumloon wordt niet uitbetaald, een zaak die de Arbeidsinspectie zou
moeten aankaarten. Maar de Arbeidsinspectie houdt zich nog steeds afzijdig. Bijna zes jaar na
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de legalisering constateert De Rode Draad dat de Arbeidsinspectie in de bedrijven de grote
afwezige is. Men heeft De Rode Draad laten weten, dat men pas na een klacht van een
prostituee in actie komt. Dan kunnen ze lang wachten.
De Arbeidsinspectie wordt overigens vaak verward met de Arbodienst, een particuliere
instelling waarbij een werkgever zich kan verzekeren tegen ziekte van werknemers. Voor
zover bekend zijn de Arbodiensten nog niet betrokken bij de seksindustrie. 

:RQHQRSGH]DDN
Als veldwerkers van De Rode Draad zich al een ongeluk moeten zoeken naar een bepaald
bedrijf, en een auto moeten huren om er te komen, hoe komen dan buitenlandse vrouwen op
het idee er te gaan werken? En waar wonen ze?
In bepaalde clubs kunnen prostituees gratis of voor een klein bedrag overnachten. Dat is niet
conform de Arbo-wetgeving, maar het is een goede voorziening voor vrouwen die te veel
champagne hebben gedronken en niet meer het hele end naar huis kunnen rijden. Het wordt al
minder acceptabel als exploitanten vinden, dat iemand zeven dagen in het bedrijf moet
blijven, en als ze de vrouwen uit bed halen als er klanten komen.
Overnachten is niet hetzelfde als in het bedrijf wonen. Dat laatste gebeurt echter heel vaak.
Vooral Oost Europese prostituees wonen en werken in het bedrijf. Hun eigen onderneming is
in de zaak van de baas gevestigd. Wij begrijpen niet hoe dit te rijmen valt met de eis dat
iemand moet bewijzen een echte, zelfstandige ondernemer te zijn. Ze zijn op die manier
volledig afhankelijk van de exploitant. Een bedrijf aan huis hebben is betrekkelijk normaal,
maar is het nog steeds normaal als iemand geen eigen huis heeft? Een voorbeeld (458).
'HFOXELVQRJQLHWRSHQHQGHYURXZHQOLJJHQQRJWHVODSHQ0HQVOXLWLPPHUVRPHHQ
XXURIYLMIµVPRUJHQVPDDUGDWNDQZHOHHQVWRWDFKWXXUXLWORSHQ/DQJ]DDPDDQ
NRPHQYLHU6SDDQVWDOLJHYURXZHQWHYRRUVFKLMQ=HVWDDQWHVODSHQ1DGHIROGHUWH
KHEEHQJHSDNWJDDQ]HZHHURQGHU]HLO
9DQDFKWHUHHQOXLNMHZRUGHQZHKHUNHQGGRRUGHEDDV+LMSDUNHHUWRQVDDQHHQ
WDIHOWMHHQNRQGLJWDDQGDWLHGHUHHQGLHLQRQVJHwQWHUHVVHHUGLVPHWRQVPDJSUDWHQ
(QNHOHYURXZHQNRPHQYHUWHOOHQKRHILMQ]HKHWYLQGHQGDW]HGDDUPRJHQ
RYHUQDFKWHQ:HVSUHNHQHHQ6SDDQVWDOLJHHQHHQ(QJHOVWDOLJH1DGH]HNRUWH
JHVSUHNMHVNRPWGHEDDVYUDJHQRIZHNODDU]LMQ
Op onze vraag aan de arbeidsjuristen van het Hugo Sinzheimer Instituut wat ze ervan vinden
als je in het bordeel slaapt en je bed uit moet, zodra er een klant komt, krijgen wij het
volgende antwoord. “ Dit valt niet onder het strafrecht. Je kunt onder diensttijd slapen, als je er
maar voor wordt betaald. Anders kun je de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden
opzeggen. Het is zo, dat een werknemer niet mag overnachten op de zaak, behalve in het
geval dat men gedurende het slapen werkzaam is. In de prostitutiesector is dat niet het geval,
lijkt mij. Ze krijgen er immers niets extra'
s voor betaald. In geval van zelfstandig
ondernemerschap kun je prostituees hier niet toe dwingen, tenzij dit is afgesproken.”
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Hoofdstuk 8. De modelcontracten voor de prostitutiebranche
³$OVLNJHHQFRQWUDFWWHNHQYRRU]HOIVWDQGLJRQGHUQHPHUVFKDSZRUGLNRQWVODJHQ´
2QZLOOLJHKRQGHQ

De Rode Draad spant zich al jaren in om de problemen te helpen oplossen die
voortvloeien uit de volstrekt onheldere arbeidsrelaties tussen exploitanten en prostituees.
Daarbij kregen wij steun in de rug vanuit de Tweede Kamer en het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. De ontwikkeling van modelcontracten voor prostituees
beleefde een vlotte start. De acties van exploitanten(organisaties) deden ons51 echter
besluiten de onderhandelingen af te breken. Met onwillige honden is het slecht hazen
vangen. Intussen zijn prostituees de dupe. Hun bijzondere positie in de maatschappij en
de historisch gegroeide macht van de exploitanten zorgen ervoor, dat zij in de narigheid
blijven zitten of andere oplossingen zoeken voor hun problemen dan de voor de hand
liggende oplossingen die al sinds jaar en dag voor iedere werker in Nederland openstaan. 

3URVWLWXHHVWXVVHQGHZDOHQKHWVFKLS
Exploitanten kunnen moeilijk blijven volhouden dat de dames als zelfstandige
ondernemers in hun bedrijf werken. In de meeste prostitutiebedrijven is er immers
feitelijk sprake van dienstverbanden. De exploitant bestempelt de dames echter als
zelfstandig ondernemer, en onthoudt hun daardoor de rechten van werknemers. Hij draagt
evenmin sociale premies af. Voor de prostituees betekent dit dat zij de lusten van
loondienst noch die van het zelfstandige ondernemerschap kennen. Het voordeel van
zelfstandig ondernemerschap is vrijheid; van loondienst vastigheid, ziekte- en
zwangerschapsverlof en bescherming bij ontslag. De meeste prostituees weten dit alles
niet, en exploitanten geven hun niet de juiste voorlichting.
De Belastingdienst en het UWV hebben in veel gevallen geconstateerd dat de feiten en
omstandigheden op de werkvloer van prostitutiebedrijven op dienstverbanden wijzen. Tot
nu toe hebben zij in alle gevallen op één na van de rechter gelijk gekregen. Veel
exploitanten zijn tegen de conclusies van UWV/Belastingdienst in beroep gegaan. In deze
fase krijgt De Rode Draad veel telefoontjes van prostituees die door exploitanten zijn
geïnstrueerd, hoe ze deze diensten tijdens controles te woord moeten staan. Wanneer zij
dat doen, kunnen zij in het ergste geval beschuldigd worden van meewerken aan fraude
door de exploitant. Wij kunnen niet bepalen hoe lang deze overgangsfase duurt, maar wij
constateren dat er bij prostituees veel paniek is en dat zij in onzekerheid verkeren. Eén
(418) uit vele voorbeelden.
,QGLWEHGULMINULMJHQZLMVOHFKWVppQYURXZWHVSUHNHQZDDUVFKLMQOLMNGHJDVWYURXZ
:H]LWWHQLQGHNHXNHQHQKRUHQGDWGHHLJHQDUHVVHYDQGDDJODVDJQHJDDWPDNHQ'H
ODDWVWHEHZHHUWGDWGHYURXZHQ]RJRHGRSGHKRRJWH]LMQGDW]HRQ]HLQIRUPDWLHQLHW
PHHUQRGLJKHEEHQ9URXZHQGLHGHQNHQGDW]HEHWHUDI]LMQPHWHHQGLHQVWYHUEDQG
YLQGW]HPDDUGRP
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D.w.z. de Vereniging Vakwerk, de vakbond voor prostituees, geadviseerd door Stichting De Rode Draad.
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De vrouwen hadden in 2005 tevens problemen met hun ziekenfonds. Ze konden zich niet voor
een laag tarief aanmelden bij de ziekenfondsen als zelfstandigen en waren ook niet verplicht
verzekerd op grond van hun dienstverband. Die situatie is veranderd sinds de invoering in
2006 van het nieuwe zorgstelsel. 
'HSROLWLHNJULMSWLQ

De Rode Draad heeft de kwestie van de arbeidsrelaties, loondienst of het zelfstandige
ondernemerschap, in 2003 op de politieke agenda gezet. Dit heeft tot genoegen van De Rode
Draad geleid tot de motie van de Kamerleden De Pater/Griffith. Naar aanleiding hiervan heeft
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de opdracht gekregen de relaties te
verduidelijken. Men koos ervoor dit te realiseren door het opstellen van modelcontracten. De
partijen in deze onderhandelingen waren MKB (Midden en Klein Bedrijf) en organisaties van
exploitanten (de VER en de Excellentgroep) enerzijds en De Rode Draad/Vakwerk/ FNV
anderzijds.52 Dit was een ingewikkeld ‘samen op weg’ proces, en hoewel de
onderhandelingen later zijn afgebroken, was de start veelbelovend.
Over zelfstandig ondernemerschap viel goed te onderhandelen, en na enige tijd lagen er
conceptcontracten op tafel. Deze hoefden alleen maar door de Belastingdienst en het UWV
beoordeeld te worden. Wanneer zij de contracten hadden goedgekeurd, zouden de
modelcontracten op internet verschijnen en daarna worden gedistribueerd. Helaas konden de
exploitanten dit moment niet afwachten; zij verspreidden de nog niet goedgekeurde contracten
in de bedrijven, en gaven er veelal een eigen draai aan.
'H5RGH'UDDGWUHNW]LFKWHUXJ
Daarna, nog voordat de Belastingdienst/UWV deze zelfstandigencontracten hadden
kunnen beoordelen, kreeg De Rode Draad vragen van prostituees over deze concepten.
Zij meldden ons dat exploitanten hen verplicht hadden ze te tekenen. Daarop heeft De
Rode Draad onder prostituees een waarschuwing in het Nederlands en Engels verspreid.
Vervolgens deed zich het volgende incident voor (211).
(HQYURXZGLHKLHUZHUNWNZDPODQJVHQYHUWHOGHGDW]LMGHPRGHOFRQWUDFWHQKDG
PRHWHQWHNHQHQ=HKDGUX]LHJHNUHJHQRPGDWGHEDDV]LFKPHWKDDUZHUN
EHPRHLGH]LMJHHQNODQWHQPRFKWZHLJHUHQ]HQRJJHOGWHJRHGKDGHQYHUSOLFKW
EHSDDOGHGDJHQPRHVWZHUNHQ=HPRHVWRRNQDDVWGHRIILFLsOHNDPHUKXXUQRJHHQ
IOLQNDDQWDOSURFHQWHQDIGUDJHQDDQGHEDDV=LMNUHHJJHHQNRSLHYDQKHW
FRQWUDFW(UZDVRRNKHWHHQHQDQGHUDDQGHRRUVSURQNHOLMNHWHNVWWRHJHYRHJG
=HZDVEDQJGDWKHWYRRUZLWZDVSUDNWLMNHQPLVEUXLNW]RXZRUGHQ.
En het bleef niet bij dit incident. Zo ontvingen wij van een prostituee de volgende e-mail:
³*HDFKWH5RGH'UDDG,NZHUNDOHHQDDQWDOMDDULQGHSURVWLWXWLHZDDUYDQGH
DIJHORSHQYLHUMDDULQKHW]HOIGHSULYpKXLV1XPRHWHQZLMELQQHQNRUWHHQFRQWUDFW
YRRU]HOIVWDQGLJKHLGRQGHUWHNHQHQZDDULQELMYRRUEHHOGVWDDWGDWZHLQJHHQDQGHUH
FOXERISULYpKXLVPRJHQZHUNHQGDWZLMRSYHUJDGHULQJHQDDQZH]LJPRHWHQ]LMQ
YDNDQWLHVPRHWHQDDQYUDJHQHQQRJHHQKHOHOLMVWPHWUHJHOVZDDUZHRQVDDQ]XOOHQ
PRHWHQKRXGHQ

52

De Rode Draad adviseerde de Vereniging Vakwerk bij de onderhandelingen.
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9ROJHQVGHHLJHQDDUKHHIWGHERHNKRXGHUJH]HJGGDW]HKLHUZHWWHOLMNWRHYHUSOLFKW
]LMQ0DDULNZHUNGDDUWRFKDOV]HOIVWDQGLJH",QGLHQZLMGLWFRQWUDFWQLHWWHNHQHQ
ZRUGHQZHRQWVODJHQ,QGHKRRSGDWMXOOLHPLMKLHUDQWZRRUGRSNXQQHQJHYHQZDFKW
LNDI´11


De Rode Draad besloot zich terug te trekken uit de onderhandelingen met de exploitanten.
Behalve dit oneigenlijk gebruik van de contracten was er voor ons nog een tweede reden om
de onderhandelingen af te breken. We hadden namelijk moeite de bevindingen tijdens ons
veldwerk in overeenstemming te brengen met de verhalen die exploitanten aan de
onderhandelingstafel vertelden. In verreweg de meeste bedrijven komt de gang van zaken op
één of heel veel meer punten niet overeen met de handleiding van de organisaties van
exploitanten. Die aanwijzingen staan in de vele publicaties die vakbroeders moeten
informeren over een bedrijfsvoering, waarin prostituees alleen maar kamers huren en
faciliteiten inkopen. Ondanks deze inspanningen van de brancheorganisaties zag De Rode
Draad tijdens het veldwerk, dat de praktijk heel anders was dan op papier beschreven stond.
Dat gold ook voor veel bedrijven die bij de brancheorganisaties zijn aangesloten, zoals in het
volgende geval (521).

1DDUEXLWHQWRHSUHVHQWHHUWKHWEHGULMI]LFKDOVHHQIDFLOLWDLUEHGULMIZDDUDOOHGDPHV
]HOIVWDQGLJHRQGHUQHPHUV]LMQ'H5RGH'UDDGLVZHONRPHQZLMNULMJHQHHQ
URQGOHLGLQJ+HW]LHWHUZHUNHOLMNSLHNILMQXLW(U]LMQDSDUWHUXLPWHVYRRUGHYURXZHQ
RPXLWWHUXVWHQ8LWHLQGHOLMNNXQQHQZHDOOHHQPHWGHYURXZHQSUDWHQ=HYHUJHZLVVHQ
]LFKHUYDQGDWGHHLJHQDDUEXLWHQJHKRRUVDIVWDQGLVHQ]HJJHQGDW]HGHZHUNWLMGHQ
QLHW]HOINXQQHQEHSDOHQGDWHUNOHGLQJYRRUVFKULIWHQ]LMQHQGDW]HWLHQSURFHQWYDQGH
ULWSULMVPRHWHQEHWDOHQDOVHHQNODQWPHWHHQWD[LNRPW=LMPRJHQQLHWYRRUDIPHWGH
NODQWDIUHNHQHQ=HPRJHQQLHWURNHQRIGULQNHQRSGHNDPHUVGHSULMVZRUGWGRRUKHW
KXLVEHSDDOGDOVHHQNODQWWHZHLQLJJHOGELM]LFKKHHIWNULMJHQ]LMQLHWEHWDDOG=H
PRJHQJHHQNODQWHQZHLJHUHQ%LMWZHHNHHUWHODDWNRPHQZRUGHQ]HµRQWVODJHQ¶=H
PRHWHQZHUNGDJHQPDNHQYDQXXURIODQJHU=HKHEEHQZHOHHQVJHSUREHHUGGH
UHJHOYDQGHQLHWEHWDOHQGHNODQWWHYHUDQGHUHQPDDUGDWLVQLHWJHOXNW$OVMHNULWLHN
KHEWYOLHJMHHUXLW
,QGHNOHHGNDPHUKDQJWHHQNRSLHYDQGHEULHIYDQGH%HODVWLQJGLHQVWZDDULQVWDDWGDW
GHFOXE¼KHHIWEHWDDOGRPµGHHHUVWNRPHQGHWLMGPHWUXVWJHODWHQWHZRUGHQ¶
'HGDPHVEHWDOHQGXEEHOEHODVWLQJ]RZHOKHWHLJHQGHHODOVKHWDDQGHHOYDQGH
FOXEHLJHQDDU1LHWWHPLQZHUNHQGHYURXZHQKLHUJUDDJRPGDWHUYHHONODQWHQNRPHQ
=HKHEEHQ]LFKHUPDDUELMQHHUJHOHJG
Een derde reden om de onderhandelingen over zelfstandigencontracten af te breken was dat
exploitanten ook namens De Rode Draad een brief aan staatssecretaris van Financiën Wijn
schreven om hem te vertellen dat DOOH prostituees zelfstandige ondernemers wilden zijn. De
Rode Draad stuurde er een brief achteraan om de staatssecretaris te melden dat de
exploitanten niet namens onze organisatie spraken.
Als de onderhandelingen over contracten voor zelfstandige ondernemers zo moeizaam
verliepen, hoe verging het dan met een mogelijke invulling van loondienst?
2QGHUKDQGHOLQJHQRYHUORRQGLHQVW
De Rode Draad is in de discussie over modelcontracten nooit op voorhand tegen loondienst
geweest. Een tussenoplossing werd gezocht in het splitsen van de taakomschrijving:
werkzaamheden aan de bar, aanwezigheid en werving van klanten (zonder lichamelijk
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contact) in loondienst, maar seksuele dienstverlening voor eigen rekening. Dit leidde tot een
vruchteloze discussie over de vraag waar de seksuele dienstverlening zou beginnen, wanneer
er lichamelijk contact was of wanneer een man seksuele gevoelens kreeg. Het dieptepunt in
deze discussie werd bereikt toen de exploitanten en hun adviseur53 stelden dat de seksuele
dienstverlening al begint op het moment dat de klant bij de club aanbelt omdat hij ‘van plan
is’ seks te hebben. Terecht vonden de overheid en de semi-overheidsorganisaties dat op grond
van intenties en ‘de mannelijke inborst’ geen arbeidsrecht geïmplementeerd kan worden.
Behalve tegen het moeten afdragen van vaste lasten, kwamen exploitanten ook steeds in het
geweer tegen het moeten doorbetalen van loon bij de minste of geringste ziekmelding zoals
bij menstruatie. Mogelijk zijn er ziekten waarmee men in de prostitutie niet, en in andere
beroepen wel gewoon kan doorwerken, bijvoorbeeld een soa, een niet-besmettelijke
huidziekte of een gebroken been. Overigens is het in al dit soort gevallen aan de bedrijfsarts,
oftewel de Arboarts, of een vrouw wel of niet kan werken. De exploitanten meenden echter
dat als ze eenmaal een vrouw in huis haalden, ze zou gaan verzuimen, zich ziek zou melden,
waardoor zij twee jaar lang haar loon moesten doorbetalen. Maar dat zijn allemaal kwesties
die op het bordje van de Arbodienst terechtkomen.
Hier ligt echter wel een ander probleem. Welke Arbodienst accepteert de prostitutiebranche?
Enkele Arbodiensten zouden reeds geweigerd hebben met de branche in zee te gaan. In
hoeverre dit nog steeds opgaat, is De Rode Draad op het moment niet bekend. Een andere
kwestie die in dit verband steeds ter sprake komt is de lengte van het zwangerschapsverlof.
Moeten prostituees, net als bijvoorbeeld stewardessen eerder zwangerschapsverlof krijgen
dan vrouwen in andere beroepen? Voor een hoogzwangere prostituee is het immers niet altijd
verantwoord om lang door te werken. De exploitanten voelden zich niet alleen door mogelijke
arbeidsongeschiktheid maar ook door het ontslagrecht gedwongen om een vrouw die bij hen
komt werken, twee jaar te betalen. Zij beseffen niet, dat ook een prostituee een proeftijd heeft.
In één opzicht, te weten de gangbare opzegtermijn van één maand, hadden zij echter wel
gelijk in hun stelling, dat loondienst in hun nadeel zou kunnen zijn. Op grond van het recht
om op ieder moment te kunnen stoppen met seksuele dienstverlening kan men immers van
prostituees niet eisen dat ze hun maand opzegtermijn uitdienen, waartoe ieder ander in
loondienst verplicht is.
Een ander heikel punt dat voortvloeit uit het recht op fysieke en psychische integriteit van de
prostituee is de mogelijkheid voor klanten tot het indienen van klachten. Bij wie kunnen zij
klagen bij onvoldoende dienstverlening? De klant kan de prostituee niet om restitutie vragen.
De rechter heeft ooit gezegd dat een HVFRUW halverwege de rit de dienstverlening mag
opschorten, wat de klant nog geen recht op teruggave geeft.
Behalve op grond van praktische argumenten verzetten exploitanten zich tegen loondienst op
grond van juridische argumenten. Zij beriepen zich op artikel 11 Grondwet en op art. 273
Wetboek van Strafrecht, respectievelijk het recht op fysieke en psychische integriteit en het
verbod op het aanzetten tot prostitutie. Krachtens deze artikelen zou het belangrijkste
kenmerk van dienstverbanden, het uitoefenen van gezag over de seksuele dienstverlening van
een ander, onmogelijk zijn. Vakwerk en De Rode Draad waren het op dat punt met de
exploitanten eens, maar vinden dat er door prostituees ook werkzaamheden worden verricht
die wel in dienstverbanden kunnen worden uitgevoerd. Dit gaat bijvoorbeeld om animeren,
gasten verwelkomen en andere horeca-achtige verrichtingen. We geven de exploitanten gelijk
53

Dit was voorheen de voorzitter van dit overleg.

81

op het punt van seksuele dienstverlening maar niet op het punt van de andere handelingen die
van de vrouwen gevraagd worden.

+HWULVLFRYDQVHNVXHOHLQWLPLGDWLH
Hoewel De Rode Draad twijfels heeft over de nobele bedoelingen van exploitanten als zij
wijzen op artikel 11 Grondwet, nemen wij als Rode Draad het mensenrechtenargument
wel serieus. Wij delen de angst van organisaties van exploitanten dat sommige
exploitanten loondienst of dienstverbanden als argument zullen gebruiken om prostituees
te dwingen tot bepaalde handelingen en het accepteren van ongewenste klanten. In
principe kunnen prostituees daaromtrent aangifte doen bij de politie. Het UWV heeft ons
laten weten de bedrijven waar dat gebeurt, onverwijld te zullen laten sluiten. Maar wij
verwachten dat niemand dit ook werkelijk bij de autoriteiten gaat aankaarten op het
gevaar af de anonimiteit te verliezen. De meeste vrouwen zullen blijven zwijgen. Wij
zien daarom meer in een vertrouwensvrouw die de klachten anoniem opneemt en de
problemen bij de verantwoordelijke instanties aankaart. De Rode Draad heeft in de loop
van de jaren hiervoor - in overleg met het UWV - een handelwijze ontwikkeld.
Daarnaast baart een aantal opmerkingen van exploitanten over gezag uitoefenen over seksuele
diensten van anderen ons zorgen. Zo beweren sommige exploitanten dat prostituees in
loondienst hebben betekent dat ze prostituees ‘in de tijd van de baas’ tot alles kunnen
dwingen. Daarmee wordt bedoeld dat de vrouwen geen klanten mogen weigeren en er geen
limiet is aan de tijd die ze in loondienst aan seksuele dienstverlening moeten besteden.
Daarnaast krijgen wij signalen dat prostituees in de tijd dat er geen klanten zijn, de taken van
bijvoorbeeld de schoonmakers moeten overnemen.
Eind 2005 bracht een gerechtelijke uitspraak uitsluitsel over de kwestie ‘loondienst’ . Een
privaatrechtelijke dienstbetrekking was mogelijk in de prostitutie en niet in strijd met de
mensenrechten waarop de exploitanten zich steeds beriepen.
Aangezien er een patsituatie was ontstaan in de onderhandelingen, had het Ministerie van
SZW een groep arbeidsrechtdeskundigen aangezocht een onderzoek te doen naar loondienst
in de prostitutie. De Rode Draad maakte deel uit van de begeleidingscommissie. Eén van de
conclusies van dit onderzoek, naar voren gebracht tijdens een expertmeeting, was niet
verrassend:
“ De feiten laten zien dat de noodzakelijke elementen van de arbeidsovereenkomst,
gezag, loon, de plicht persoonlijk de bedongen arbeid te verrichten gedurende een
zekere tijd, aanwezig zijn. De rechter (Centrale Raad van Beroep of CRvB) heeft dat
oordeel overgenomen en daarmee vastgesteld dat in elk geval in publiekrechtelijke zin
sprake is van een arbeidsovereenkomst. Inmiddels heeft dat ook geleid tot de betaling
van een uitkering voor een werkloze prostituee. Het is op grond van de feiten uiterst
waarschijnlijk dat ook de civiele rechter, als hem de vraag zou worden voorgelegd of
sprake is van een arbeidsovereenkomst, bevestigend zou beantwoorden. Het probleem
is echter dat in het kader van het arbeidsovereenkomstenrecht de (vermeende)
werknemer zelf naleving van het recht moet afdwingen. Verschillende redenen zorgen
ervoor dat prostituees daar niet toe overgaan. De ongelijke machtspositie tussen
werkgever en werknemer in het algemeen is in de prostitutiesector niet vereffend door
de collectivering van belangen en de behartiging ervan door middel van CAO’ s” , zo
concluderen de onderzoekers van het Hugo Sinzheimer Instituut (HSI)54.

54

Uit het verslag van de expertmeeting, op 12 januari 2006 georganiseerd door het HSI.
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(QGHYDNERQGGDQ"
“ Waarom lopen prostituees niet massaal naar de vakbond?” , zal menigeen zich afvragen. “ Of
naar de rechter?” Om allerlei redenen kunnen prostituees naar de rechter gaan. In sommige
gevallen moeten zij een klacht indienen op grond van het strafrecht, in andere op grond van
het civiel recht, maar allebei kan ook. Vrijwel alle prostituees die wij kennen zouden een
goede reden hebben voor dergelijke klachten. Maar zij doen het niet. Ze zijn bang voor verlies
van hun anonimiteit en ze vrezen de macht van exploitanten. En dan nog zou iedere prostituee
afzonderlijk haar recht moeten gaan halen. Zij wordt daarmee klokkenluider. Zelfs een
werkloosheidsuitkering aanvragen is al een probleem.
Hoewel het UWV werkloosheidsuitkeringen voor prostituees zeer ruimhartig toewijst, heeft
zover wij weten de afgelopen vijf jaar slechts één prostituee van die mogelijkheid gebruik
gemaakt. Ook hier speelt weer de angst voor het verlies van anonimiteit. Die behoefte aan
anonimiteit is heel reëel, in sociaal opzicht levert het stigma van ‘prostituee’ risico’ s op. Over
de gevolgen van die angst vertelt een van onze veldwerksters het volgende.
³(ULVELM]RQGHUZHLQLJYUHXJGHWHEHVSHXUHQLQGHFOXEV(HQYURXZPHWSOH]LHULQ
KDDUZHUNLVHHQXLW]RQGHULQJ,NZHHWQLHWRIGLWEHWHNHQWGDWPHQVHQPHWWHJHQ]LQLQ
GHSURVWLWXWLHKXQJHOGYHUGLHQHQRIGDWHULHWVPLVLVPHWGHEHGULMYHQ'LH
H[SORLWDQWHQ]RUJHQHURRNQLHWYRRUGDWMHMHSUHWWLJYRHOW=HEOLMYHQRPKXQHLJHQ
KDFKMHGHQNHQHQ]HEOLMYHQEHSDOHQZDWJRHGLVYRRUGHYURXZHQ=H]LMQWHVFKLMWHULJ
RPHHQSULMVYHUKRJLQJGRRUWHYRHUHQ7HYHHOYURXZHQZHUNHQLQHHQERXZYDO*HHQ
ZRQGHUGDW]HQHUYHXVYDQHONDDUZRUGHQ=H]LMQRQWHYUHGHQPDDU]HKHEEHQQLHWKHW
OHIRPPHW] QDOOHQGHWHQWWHYHUODWHQ:DDUVFKLMQOLMNEHVHIIHQ]HQLHWGDWMHHHQYXLVW
NXQWPDNHQGRRUZHJWHEOLMYHQ'HYRRUOLFKWLQJRYHUDUEHLGVUHODWLHV]RXQXDIJHURQG
PRHWHQ]LMQ0DDULN]LHGDWHUQRJYHHOWHGRHQLV´DOGXVGHYHOGZHUNVWHU
Men vindt over het algemeen dat een vakbond al deze problemen moet oplossen. Maar dit
proces komt heel moeilijk van de grond, onder andere door de angst voor het verlies van
anonimiteit. Lid worden van de vakbond betekent in ieder geval je adres opgeven bij een
instelling. Ook de vakbond loopt tegen taaie regelgeving aan en een LQVWDQW oplossing voor
bijvoorbeeld de hoge raamhuren is niet te geven. De problematiek is ook te complex en te
veelomvattend om met een klein clubje vrijwilligers te behappen.
Prostituees hebben geen idee welke elementen de arbeidsovereenkomst omvat en de rechten
die zij op grond daarvan zouden kunnen claimen. Bovendien, hun rechten kennen is niet
hetzelfde als hun recht halen. Een goede voorlichtingscampagne is een start, maar ook als
vrouwen hun rechten kennen, zullen ze dus niet naar de rechter gaan om ze af te dwingen.
Dat komt ook, omdat de exploitant vaak stelt dat de zaak failliet zal gaan, als een prostituee
haar recht gaat halen. Zo wordt een eenling bang gemaakt door het zo voor te stellen, dat door
haar actie iedereen slecht af zal zijn. Dit hoorde De Rode Draad bijvoorbeeld in een
massagesalon (596).
'HYURXZHQ]LWWHQKLHULQWZHHNOHLQHUXLPWHQ=LM]HJJHQGDW]HVDPHQZHUNHQPHWGH
EDDVµRPWHYRRUNRPHQGDWGH%HODVWLQJGLHQVWJDDWEHSDOHQKRH]LMPRHWHQZHUNHQ¶LQ
KXQZRRUGHQ:DQQHHUGLWLQKHWHUJVWHJHYDOZHOJHEHXUWPRHWGH]DDNJDDQVOXLWHQ
'HEDDVNDQQLHWDQGHUVRPGDWGHWZLQWLJYURXZHQGLHKLHUZHUNHQQLHWYDQSODQ]LMQ
YRRUKXQJHOGWHJDDQZHUNHQ]R]HJWKLM
'HEDDVKHHIWVDPHQPHWGHYURXZHQHHQIUDQFKLVHFRQVWUXFWLHYHU]RQQHQ PHQLV
]HOIVWDQGLJPDDUJHEUXLNWEHSDDOGH]DNHQ]RDOVUHFODPHPRJHOLMNKHGHQJH]DPHQOLMN 
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RP]HDOV]HOIVWDQGLJHWHEHVFKRXZHQ'LWDOOHVRPKHWRRUGHHOµGLHQVWYHUEDQGHQ¶WH
YHUPLMGHQ0DDUZLMZHWHQGDWGH]HEDDVERHWHVKHIWELMRYHUWUHGLQJYDQGHUHJHOV
'H5RGH'UDDGNULMJWHHQERUGHHOYHUERG(HQVRDSLQYLHUDIOHYHULQJHQ
Vaak krijgt De Rode Draad te horen, dat ze alleen maar kritiek levert en exploitanten altijd
negatief benadert. Dat is niet juist. Soms hebben we initiatieven van ondernemers gesteund.
Het voert te ver om hiervan een uitputtend relaas te geven, maar in dit verband is de volgende
VRDS (322) relevant. Dit was onze meest recente, oprechte poging tot samenwerkingOnze
goede wil werd echter niet gehonoreerd. Een VRDS in vier ‘afleveringen’ .
$IOHYHULQJ
³1HHXPDJQLHWQDDUELQQHQ+LHULVDOOHVJRHGJHUHJHOG:H]XOOHQELMGH
=HGHQSROLWLHHHQNODFKWWHJHQXLQGLHQHQ´'LWNUHHJ'H5RGH'UDDGWHKRUHQQDGDW
ZHNHHURSNHHUELMGLWEHGULMIZDUHQJHZHLJHUG:LMKHEEHQQRRLWGH=HGHQSROLWLH
RYHUGHYORHUJHNUHJHQPDDURQWYLQJHQZHOHHQEULHIYDQGHDGYRFDDWGDWZHQRRLW
PHHUELMGLWEHGULMIPRFKWHQDDQEHOOHQ:HNRHVWHUHQGLWGRFXPHQW]RUJYXOGLJ'H
5RGH'UDDGNULMJWLPPHUVQLHWGDJHOLMNVHHQERUGHHOYHUERG2QGDQNVKHW
ERUGHHOYHUERGZDUHQZLMDOELQQHQJHZHHVWHQZLVWHQZHGDWKHW]HOIVWDQGLJH
RQGHUQHPHUVFKDSHUYHUWH]RHNHQZDV'HYURXZHQXLWKHWEHGULMIKDGGHQRQVDORS
HHQPRRLHGDJRSHHQ5RWWHUGDPVWHUUDVJHVSURNHQ(UZDUHQJHHQYULMHZHUNWLMGHQMH
NRQHURQWVODJHQZRUGHQHQGHHLJHQDUHVVHSUREHHUGHYURXZHQYLDHHQV\VWHHPYDQ
LQVFKULMYLQJHQELMGH.DPHUYDQ.RRSKDQGHODOVµQDJHOVWXGLR¶WHODWHQEHZLM]HQGDW
]LMZHOGHJHOLMN]HOIVWDQGLJHRQGHUQHPHUVZDUHQ%RYHQGLHQ]RXGHQ]HQRJHHQVYLD
HHQXLW]HQGEXUHDXGDWZRQGHUERYHQZRQGHUYDQKHWEHGULMI]HOIZDVWHZHUNZRUGHQ
JHVWHOG'LWGXLGWRSDOOHUOHLYHUNOHYLQJHQHQVFKLMQFRQVWUXFWLHV/DWHUKRUHQZHGDW
GHHLJHQDUHVVHLQIRUPDWLHYDQRQVZLO:LMZHLJHUHQGDWZLMZLOOHQDOOHHQDDQGH
GDPHV]HOILQIRUPDWLHJHYHQ8LWHLQGHOLMNNRPWKHWWRWHHQDIVSUDDN

$IOHYHULQJ
+HWJHOXNVFKHHQRQVWRHWHODFKHQWRHQZLMGLHGDJQDDUKHWEHGULMIYHUWURNNHQ
DOZDDUZLMHHQDIVSUDDNKDGGHQPHWGHEHGULMIVOHLGVWHU'DDUQD]RXGHQZLMGH
SURVWLWXHHVWHVSUHNHQNULMJHQ:LMNZDPHQELQQHQHQGHUHFHSWLHPHGHZHUNVWHUULHS
QRJ³:DWOHXN´WRHQZHYHUWHOGHQZLHZHZDUHQ$FKWHURQVZDVHHQGHXUZDDUHHQ
ER]HPDQGUXNDDQKHWJHEDUHQZDV'HERRGVFKDSZDVGDWHUJHHQZRRUGPHHU
JH]HJGPRFKWZRUGHQ9HUYROJHQV]HLKLMKHHOYULHQGHOLMNWHJHQRQVGDWZHHHQ
RJHQEOLNMHPRHVWHQZDFKWHQ+LMYHUWURNRPWHWHOHIRQHUHQ+HWGXXUGHQRJDOODQJ
YRRUGDWKLMWHYRRUVFKLMQNZDP+LMGHHOGHRQVPHHGDW]LMQ]XV]LHNZDVHQGDWZHWRFK
HFKWHHQQLHXZHDIVSUDDNPRHVWHQPDNHQ
7LMGHQVGLWNRUWHEH]RHNRQWGHNWHZHGDWppQPHLVMHELMELQQHQNRPVWDDQGH
UHFHSWLRQLVWHYURHJRPWHQRWHUHQGDW]HRPDFKWXXUDDQZH]LJZDVHQGDWGHUHFHSWLH
GHGHXUQDDUEXLWHQPRHVWRSHQHQ

$IOHYHULQJ
:HSUREHUHQZHHUHHQDIVSUDDNWHPDNHQPDDUNULMJHQWHKRUHQGDWGHHLJHQDUHVVH
QDDU%HOJLsRQGHUZHJLV9ROJHQGHZHHN]LMQZHZHOZHONRPLVGHERRGVFKDS1DWLHQ
PLQXWHQULQNHOWGHWHOHIRRQHQMDZHOGHDGYRFDDWKHHIWGHRSGUDFKWRQ]HDIVSUDDNDI
WH]HJJHQ³,NKHEEHJUHSHQGDWHUHHQDIVSUDDNLVJHPDDNWRPODQJVWHNRPHQPDDU
PLMLVJHYUDDJGRPGH]HDIWH]HJJHQ'HHLJHQDDUYDQGH]DDNLV%HOJLVFKHQRPUXLV
WHYRRUNRPHQLQGHFRPPXQLFDWLHEHOLN$OVXQRJODQJVZLOWNRPHQGDQZLOOHQZH
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HHUVWHHQID[RQWYDQJHQPHWXLWOHJRYHUXZYLVLWHHQGHGRHOVWHOOLQJHQYDQGH5RGH
'UDDG´:HEHVOXLWHQGDWZHJHQRHJZHWHQRYHUGLWEHGULMI

$IOHYHULQJ
³:DQQHHUMHEHQWXLWJHODFKHQEHOMHPHGDQHYHQ"´PDLOGHGHSURMHFWPHGHZHUNVWHU
LQ5RWWHUGDPQDDUKHWKRRIGNDQWRRUYDQ'H5RGH'UDDGLQ$PVWHUGDP=HKDG
QDPHOLMNHHQYHU]RHNJHNUHJHQYDQGHERHNKRXGHUYDQGH]HFOXERPPHWKHPWH
VSUHNHQ+LMZRX'H5RGH'UDDGEHWUHNNHQELMKHW]RYHHOVWHZDWHUGLFKWHV\VWHHPRP
YURXZHQHUDOV]HOIVWDQGLJRQGHUQHPHUWHODWHQZHUNHQ
9ROYHUZDFKWLQJJDDQZLMDIOHYHULQJYLHUYDQGHVRDSLQGHERHNKRXGHUYDQGLW
EHGULMIZLORQVVSUHNHQRYHUHHQPRJHOLMNHEHWURNNHQKHLGYDQ'H5RGH'UDDGELMGH
EHKHHUVVWLFKWLQJYDQGLWEHGULMI:LMGHOHQKHPPHHGDWZHKHWZLOOHQRYHUZHJHQPLWV
ZHLQKHWEHGULMIZRUGHQWRHJHODWHQRPDDQGHGDPHVWHYUDJHQRI]LM]LFKGRRURQV
YHUWHJHQZRRUGLJGZLOOHQ]LHQ
'LWNRQKLMWRWRQ]HWHOHXUVWHOOLQJQLHWJDUDQGHUHQ'DDURSJLQJHQZLMQLHWLQRS]LMQ
YRRUVWHOWRWVDPHQZHUNLQJ+LMYRQGKHWHHQJHPLVWHNDQVZDQWKLMWUDGRRNRS
QDPHQVDQGHUHEHGULMYHQLQ5RWWHUGDPGLHKHW]HOIVWDQGLJHRQGHUQHPHUVFKDS³VHULHXV
YRUPZLOOHQJHYHQ´'DDUNZDPHQZLMHFKWHURRNDOPRHLOLMNELQQHQ9DQYURXZHQGLH
HUKHEEHQJHVROOLFLWHHUGZHWHQZHGDWHULQGH]HEHGULMYHQYDQ]HOIVWDQGLJ
RQGHUQHPHUVFKDSJHHQVSUDNHLV0HQKDQWHHUWHUYDVWHZHUNWLMGHQHQGH
KXLVUHJOHPHQWHQ]LMQKHHOVWUHQJ
2QVEHVOXLWRPQLHWLQGHEHKHHUVWLFKWLQJSODDWVWHQHPHQEOHHNGXVWHUHFKWWH]LMQ
/DWHUKRRUGHQZHGDWGH]HERHNKRXGHUGHUHJHOVYDQGHILQDQFLsOHDXWRULWHLW
RYHUWUHHGWGRRUSURVWLWXHHVXLW]LMQEHVWDQGWHDGYLVHUHQILQDQFLsOHFRQVWUXFWLHVPHW
HHQH[SORLWDQWDDQWHJDDQ
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Hoofdstuk 9.

Grijs gebied

6.1. De Thaise salons
³%DDVQLHWKLHU´
2SYDOOHQGHJURHL
Een van de meest opmerkelijke conclusies uit ons veldwerk is de opvallende groei van het
aantal Thaise massagesalons in ons land. (HQ]HVGH van de bij ons bekende seksbedrijven is
Thais. De salons kunnen in verschillende groepen worden onderverdeeld. Een duidelijk
onderscheid vloeit voort uit het feit, dat de Thaise vrouwen in verschillende perioden naar
Nederland zijn gekomen. Mensenhandel is hier ongetwijfeld vaak in het spel (geweest).
Hoewel tijdens het veldwerk van De Rode Draad het taalprobleem een rol speelt (de meeste
Thaisen spreken niet of nauwelijks een Europese taal), is ons duidelijk geworden dat deze
categorie bedrijven en de vrouwen die er werken specifieke kenmerken vertonen die wij
elders niet in die vorm tegenkomen.

$DQWDOOHQHQVRRUWHQVDORQV
De Thaise salons zijn te vinden in Noord Holland (26 buiten Amsterdam) en in de grote
steden. In Amsterdam heeft De Rode Draad er 21 geteld, in Den Haag 14 en in Rotterdam 14.
Rond het jaar 2000 was er alleen een concentratie van Thaise bedrijven in Rotterdam, later
zijn de andere locaties erbij gekomen. Ook in België lijkt er een vergelijkbare toename te zijn.
Wij kennen de oorzaak van deze explosieve groei niet.
Van de Thaise salons weten wij dat er inmiddels minstens 11 zijn gesloten. Uit de media
vernemen wij, dat er nogal eens brand uitbreekt of dat ze overvallen worden. Ook afpersing
komt voor.55 Deze 11 niet-succesvolle bedrijven zijn bij het totaal van 147 gesloten56
seksbedrijven geteld. Het verloop onder de Thaise bedrijven is heel groot; zij wisselen vaak
van eigenaar57 en staan dan een poos te koop. Zo wordt een salon met een huur van ¼WHU
overname aangeboden. Het bedrijf kost ¼GHKHOIWYDQGHSULMVGLHLQ$PVWHUGDP
wordt gevraagd. Er staat niet bij of de bedrijven een vergunning hebben.
De Rode Draad komt vier typen Thaise massagesalons tegen.
1. Klassieke Thaise massage. Daar is geen sprake van erotische massage. Wij zien geen
redenen deze bedrijven te bezoeken.
2. Reguliere relaxbedrijven waarbinnen men een ‘Thaise specialisatie’ heeft (zoals 147).

'HHLJHQDDUZLMVWRQVHURSGDWKLMQRJHHQDIGHOLQJPHW7KDLVHYURXZHQKHHIW+HW
HWHQVWDDWRSKHWYXXUHQ]HZLOOHQHQLJHLQIRUPDWLHRYHUDGPLQLVWUDWLHHQJH]RQGKHLG
:HPHUNHQRRNGDWEHGULMYHQZDDUYURHJHU60ZHUGJHGDDQRIZDDU
1HGHUODQGVHYURXZHQZHUNWHQRPJHVFKDNHOG]LMQRSKHW7KDLVHPDVVDJHZH]HQ
ELMYRRUEHHOG  RPGDWDOGXVGHH[SORLWDQW´7KDLVHGDPHVHFKWHHQVWXN
UXVWLJHU]LMQGDQELMGHKDQWH+ROODQGVHGDPHV+HWLVEHWHUZHUNHQPHWGH]H
55

Limburgs dagblad 31-8-05, Noord Hollands Dagblad 17-6-03, Reformatorisch Dagblad 24-2-06.
Zie hoofdstuk 2. over de teruggang in de seksindustrie.
57
Bijvoorbeeld 617.
56
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GDPHV=HPDNHQGHWLMGYROODWHQGHNDPHUVFKRRQDFKWHUKHEEHQJHHQ
ULYDOLWHLWRQGHUHONDDU6RPVGHQNLNZHOGDW]HPHHUKXQPRQGRSHQPRHWHQ
GRHQDOVHURSGHNDPHULHWVYRRUYDOWZDW]HQLHWEHYDOW0DDUKHW]LMQ7KDLVHQ
Kq´
3. De Thaise massagesalons die al jaren bestaan. Niet alle Thaise salons van dit type zijn
illegaal. Enkele hebben gewoon een vergunning. Hier werken vooral oudere Thaise
vrouwen die vaak ook nog op de werkplek wonen. Voor zover we met de vrouwen
kunnen spreken, blijken ze daar vooral hun tijd uit te zitten. Ze zeggen het onderling
heel gezellig te vinden. Ze komen om te kaarten, Thai te praten en weg te zijn van
huis. Ze spreken nauwelijks Nederlands, doen geen moeite meer klanten te trekken en
hebben ook geen toekomstperspectief. Deze salons komen niet erg professioneel over.
Er wordt gegeten in de ruimte waar klanten komen, de vrouwen verzorgen zichzelf
maar matig en maken geen reclame voor zichzelf. Dit was bijvoorbeeld het geval
(305) in het volgende bedrijf.
'HHLJHQDUHVVHYHUWHOWVWHHGVGDW]HQRJHQNHOHMDUHQPRHWZHUNHQHQGDQWHUXJJDDW
QDDU7KDLODQG'HYURXZHQNHQQHQRQVHQZHUNHQDOODQJHURSGLWDGUHV=HKHEEHQ
JHHQ]LQRPPHWRQVWHSUDWHQ:HEOLMYHQXLWHLQGHOLMNELMQDHHQXXUELQQHQHQ]H
YHUWHOOHQKHWYROJHQGH'HYURXZHQ]LMQDOODQJLQ1HGHUODQGHQVSUHNHQQDXZHOLMNV
1HGHUODQGV'H]DDNKHHIWJHHQWHOHIRRQDDQVOXLWLQJYRRUNODQWHQHQJHHQZHEVLWHRI
YLVLWHNDDUWMHV'HYURXZHQNRPHQDOOHPDDOXLWWRHULVWLVFKHJHELHGHQLQ7KDLODQG
6RPPLJHYURXZHQKHEEHQZHOHHQVWRPDWHQJHSOXNWPDDUZLOOHQWRFKOLHYHU³SXVV\
YHUNRSHQ´'HYURXZHQZLOOHQKXQ7KDLVHQDWLRQDOLWHLWQLHWNZLMW=H]LMQLQGH]DDN
WHUHFKWJHNRPHQYLDHHQYULHQGLQ$OV]HQLHWVYHUGLHQHQYUDJHQ]HJHOGDDQKXQPDQ
(ULVGH]HGDJQRJJHHQHQNHOHNODQWJHZHHVW
'HYURXZHQZHUNHQYDQWRWHQVFKLMQHQGLWWHSUHIHUHUHQERYHQWKXLVELM
GHHFKWJHQRRW]LWWHQ'HHLJHQDUHVVHYHUWHOWGDW]HKDDUSHUVRQHHOQLHWGZLQJWRP
VSRQWDDQWH]LMQWHJHQGHNODQW+HWLVKXQSUREOHHPDOV]HQLHWYHUGLHQHQ
4. Een vierde groep wordt gevormd door de pas ontstane huizen. Daar werken jongere
vrouwen die op de een of andere manier onlangs in Nederland zijn beland. Ze hebben
waarschijnlijk geen idee waar ze terechtkunnen voor problemen. Zo hoorden wij in
een bedrijf (344) dat een vrouw zwanger was geworden van een klant en bij gebrek
aan een beter idee heen en weer naar Thailand was gegaan voor een abortus.
De Rode Draad heeft in totaal 27 Thaise salons bezocht. Dank zij vrijwilligsters uit het Thaise
circuit hebben wij enkele salons betrekkelijk succesvol kunnen bezoeken. Wanneer we echter
zonder hen op pad gingen, was het resultaat minimaal. De taalproblemen waren te groot.
Meestal sprak alleen de PDPDVDQ (bedrijfsleidster) enig Nederlands of Engels. De vrouwen
willen vooral informatie in het Thais over belasting betalen. Een typisch geval ( 495).
'HHLJHQDDULVKHHOEOLMPHWRQ]HNRPVWPDDUJHHIWHHQRSVRPPLQJYDQDOOHUOHLJRHGH
UHGHQHQRPQLHWPHWGHYURXZHQWHSUDWHQ=H]RXGHQWRFKDOOHHQPDDUMDHQDPHQ
]HJJHQ:HVSUHNHQXLWHLQGHOLMNHHQYURXZPDDUKHWOXNWLQGHUGDDGQLHWRPGH]DNHQ
GXLGHOLMNWHPDNHQ

Overigens overkomt ons iets dergelijks bij de Chinese kappers. Er zijn er inmiddels al drie, in
Den Haag en Rotterdam. Door de taalbarrière kunnen we er niets uitrichten. Jammer want de
vrouwen wekten de indruk heel graag met ons te willen spreken.
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0HQVHQKDQGHOLQGHMDUHQWDFKWLJ
Medio jaren tachtig werd Nederland geconfronteerd met de tweede golf mondiale
vrouwenhandel. De eerste was rond het jaar 1900. Die tweede golf kwam onder de aandacht
door de opkomst van het sekstoerisme, vooral naar Thailand. Na afloop van de
Vietnamoorlog zocht men een nieuwe bestemming voor de rust en recreatievoorzieningen lees 5HG/LJKW'LVWULFWV - die voor Amerikaanse militairen in Thailand in het leven waren
geroepen. 'DDU werden de eerste Thaise vrouwen voor de Europese seksindustrie
gerekruteerd. Reeds in 1976 waren de eerste Oosterse ’verwenprinsessen’ in Nederlandse
seksclubs aan het werk gezet. In sommige clubs kregen klanten ze gratis bij een fles
champagne, alsof de vrouwen een bakje borrelnootjes waren. Zij zijn de eerste generatie
slachtoffers van mensenhandel.

1HGHUODQGVHHFKWJHQRRW

Wij komen tijdens ons bedrijvenbezoek vaak vrouwen tegen die in deze periode in Nederland
zijn gearriveerd. Ze vertellen ons, dat ze vroeger schulden moesten afbetalen en er jaren over
hebben gedaan om zich vrij te kopen. Velen onder hen zijn ooit getrouwd geweest met een
Nederlander, waardoor ze wel een verblijfsvergunning hebben, maar ook in een echtscheiding
zijn terechtgekomen. Zij konden immers alleen via een huwelijk een verblijfsvergunning
verkrijgen.
Dit betekent in de praktijk dat velen onder hen drie tot vier jaar een echtgenoot hebben
moeten gedogen om uiteindelijk legaal in Nederland te kunnen blijven. Of dat zij nog steeds
aan die echtgenoot vastzitten. Wanneer het ons lukt om de ‘juiste taal’ te vinden zijn de
vrouwen daar heel open over. Zo vertelde een van hen dat ze relatieproblemen had. Zij was
legaal maar haar wispelturige echtgenoot dreigde haar op straat te gooien en in te ruilen voor
een ander.
In de periode dat deze vrouwen naar Nederland kwamen, gedoogde de politie dat ze zonder de
juiste verblijfspapieren in de prostitutie werkten. Zij deden geen aangifte, maar zijn na het
afbetalen van hun schulden voor zichzelf gaan werken. Helaas bood dit gedoogbeleid de
vrouwen geen mogelijkheid een opleiding en Nederlandse les te volgen, zo vertelde een van
hen.
=HJHHIWDDQOLHYHUDQGHUZHUNWHGRHQPDDUKHW&:,KDGKDDUYHUWHOGGDW]HNDQVORRV
ZDVRPGDW]HGHWDDOQLHWJRHGVSUHHNW'HYURXZZLOGHZHOHHQWDDOFXUVXVGRHQPLWV
GLHJUDWLVZDV,QPLGGHOVLVGHED]LQHWHQDDQKHWNRNHQHQORSHQWZHHYURXZHQLQGH
KXLVNDPHUWHURPPHOHQDFKWHUGHEDU'HYURXZGLHDOGHKHOHWLMGDDQKHWZRRUGLV
ODDWRQVZHWHQGDWKDDUNLQGQLHWZHHWGDW]HKLHUZHUNWHQGDWKDDUPDQKHWQLHWILMQ
YLQGW
Zij spreken nauwelijks Nederlands en hebben geen enkel toekomstperspectief. Overigens
tekent een zelfde soort problematiek zich af bij de vrouwen uit Latijns Amerika die in dit
tijdsgewricht naar Nederland zijn gekomen.
'HQLHXZNRPHUV

Volgens de Thaise veldwerker van De Rode Draad komen veel van deze vrouwen van het
platteland. Zij zijn niet gewend zichzelf te presenteren. Ook treffen we vrouwen die vroeger
in een fabriek hebben gewerkt (259). Op een forum op internet blijkt dat de meeste Thaise
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vrouwen die in de salons werken, meestal voor drie maanden op een toeristenvisum in
Nederland verblijven. De Thaise vrouwen komen vaak op uitnodiging. Een voorbeeld (305).
(HQ7KDLVHGDPHVWRQGELMGHGHXUIOLQNWHWZLMIHOHQPDDUQDGDWKDDUFROOHJDLHWVLQ
KHW7KDLVKDGJH]HJGZHUGHQZHELQQHQJHODWHQ2SKHWPRPHQWZDUHQHUWZHHGDPHV
DDQKHWZHUNZDDUYDQZLMHUppQHHUGHUKDGGHQJH]LHQRSGLWDGUHV]LM]DWQX]HHU
JHERHLGQDDUHHQ7KDLVHWHOHYLVLH]HQGHUWHNLMNHQ'HDQGHUHYURXZKDGZHO]LQRPWH
SUDWHQHQYHUWHOGHRQVGDW]LMKLHUSDVHHQSDDUGDJHQDDQKHWZHUNZDV=HNZDPXLW
%HOJLsDOZDDU]LMYDQGLWDGUHVKDGJHKRRUG0RPHQWHHOORJHHUW]LMELMHHQNHQQLV
ZDDU]HZDWJHOGNDQYHUGLHQHQ³µ'DWLVQRJQLHW]RJHPDNNHOLMNZDQWHHQJRHGHGDJ
LQGLWKXLVEHWHNHQWGDWLHGHUHHQppQNODQWKHHIWJHKDG'HSULM]HQEHJLQQHQELMHXUR
YRRUHHQKDOIXXUHQJDDQWRWHXUR´
'HHLJHQDUHVVHYDQGH]DDNKHHIWQRJHHQ]DDNHOGHUVLQGHVWDGHQHHQWUDGLWLRQHOH
PDVVDJHVDORQLQ$PVWHUGDP(QNHOHMDUHQJHOHGHQZDV]LMELMHHQYURXZHQKDQGHO]DDN
EHWURNNHQ]RYHUWHOWRQVHHQYDQGHPHGHZHUNHUV
Mensenhandel komt nog wel eens ter sprake. Een bazin vertelde dat ze erachter was gekomen,
dat ze strafbaar was toen ze vrouwen naar Nederland wou halen (356). De exploitant van een
ander bedrijf (281) klaagde erover, dat hij als bordeeleigenaar zijn Thaise vriendin niet naar
Nederland kon laten overkomen. Om die reden kon hij ook al geen geld lenen.
Sommige slachtoffers van mensenhandel uit Thailand, die in de jaren tachtig naar Nederland
zijn gekomen, spelen een rol in deze handel. Ze zouden familiecontacten aanboren om nieuwe
vrouwen naar de salons te halen. De vrouwen die naar Nederland komen, worden geronseld
met het argument, dat ze alleen hoeven te masseren en niet aan seks hoeven te doen. In veel
van deze bedrijven wordt dan ook ontkend, dat er erotische dienstverlening plaatsvindt. Eén
zo’ n eigenaar zei dat hij er niet verantwoordelijk voor is, als ze het wel doen en dat hij de
vrouwen die zich daar schuldig aan maken onmiddellijk zal ontslaan (319).
µ%DDVQLHWKLHU¶
Niet altijd deed men open voor De Rode Draad, ook al waren de vrouwen wel aanwezig
(296). En soms waren we niet welkom (259). Nadat wij herhaalde malen te horen hebben
gekregen “ baas niet hier’ , hebben wij de Thaise salons geen prioriteit meer gegeven, als er
geen Thaise meeging (580, S 417, 188). In een bedrijf lieten ze het niet bij ‘baas niet hier’ . De
vrouwen renden keihard weg, toen we probeerden hen wat folders te geven (175). Het valt op
dat wij vooral ‘de baas niet blij’ maken met onze komst, zoals in het volgende gevallen (535,
624, 259).
'H]H7KDLVHPDVVDJHVDORQLVYULMWRHJDQNHOLMNHQDGYHUWHHUWPHWWUDGLWLRQHOH7KDLVH
PDVVDJH:LMZHWHQGDWHUKLHURRNHURWLVFKHPDVVDJHSODDWVYLQGW'HYURXZHQ
UHDJHUHQDQJVWLJHQNLMNHQKXOSHORRVQDDUHHQPDQGLHLQGH]DDNDDQZH]LJHLV:LM
YUDJHQRIKLMGHEDDVLVRIHHQNODQW+LMDQWZRRUGWGDWKLMHHQWXVVHQSRVLWLHLQQHHPW
WXVVHQEDDVHQ]DDNZDDUQHPHU+LMELHGWDDQKHWZRRUGLQKHW(QJHOVWHYRHUHQ+LM
EHZHHUWSORWVHOLQJGDWGHGDPHVKHPGXLGHOLMNPDNHQGDWZHPRHWHQYHUWUHNNHQ+LM
]HJWQRJGDWµGHEDDVQLHWEOLM]RX]LMQPHWRQ]HNRPVW¶,QGHUGDDGEHOWGHEDDVRQV
ODWHURP]LFKRYHURQVEH]RHNWHEHNODJHQ
(HQ7KDLVHGRHWGHGHXUYDQGHVPHULJHZRQLQJRSHQ2IZH³.HHNHHGHH´]LMQ"
**' ³6RUU\VRUU\´NOLQNWHUHQGHYURXZNLMNWQDDUDFKWHUHQHQJHHIWWHNHQQHQ
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GDW]HRQVQLHWELQQHQPDJODWHQ'DDURSEHJLQQHQGHYURXZHQRSJHZRQGHQPHW
HONDDUWHSUDWHQPDDUZH]XOOHQQRRLWZHWHQZDDURYHU
7HRRUGHOHQQDDUGHDDQZH]LJKHLGYDQGHULMVWNRNHUHQGHHWHQVOXFKWZHUNHQKLHU
7KDLVHYURXZHQ:HZRUGHQLQHHQVRRUWURPPHOKRNJHSDUNHHUG1DHQLJHWLMGNRPW
GHJDVWYURXZYUDJHQZDWZHHLJHQOLMNNRPHQGRHQ:HOHJJHQWDFWLVFKXLWGDWZHXLW
GHHHUVWHKDQGZLOOHQKRUHQZDWGHYURXZHQYDQKHWSURVWLWXWLHEHOHLGYLQGHQ'H
YURXZZRUGWNZDDGHQURHSWPHWHHQGDWKDDUEHOHLGJRHGLVHQKRHZHHUELMNRPHQRP
HHQRRUGHHOWHYHOOHQRYHU]DNHQZDDUZHQLHWVYDQDIZHWHQ
%HGEUHDNIDVWDQGEURWKHO

Wij hebben de indruk dat vrouwen in het merendeel van de Thaise salons ook ZRQHQ. Bijna
overal treffen we ze al kokend aan. Ze doen soms in hun pyjama open (181).
+HWSDQGOLJWLQHHQXLWJDDQVFHQWUXP'HRPOLJJHQGHNURHJHQ]LHQHU]HHUYHUORSHQ
XLW:HKDGGHQHQLJHWLMGVWDDQZDFKWHQELMGHGHXUHQZDUHQDOZHHURSZHJDOV
RSHHQVGHGHXURSHQJDDW(UVWDDWHHQ7KDLVHYURXZYRRURQVGLHLQKHW1HGHUODQGV
DOOHHQNDQ]HJJHQGDWGHEDDVHUQLHWLVHQGDW]HQLHWVEHJULMSW'H]DDNJDDWODDWRS
GHDYRQGRSHQHQKHWIHLWGDWGHYURXZHQHUDORPXXU]LMQZHNWELMRQVGH
LQGUXNGDW]HLQGHFOXEZRQHQ'H7KDLVHYURXZJURHWHHQVWHOGDWYRRUELMORRSWZDW
RQ]HKRRSYRHGWGDWGHYURXZHQZHOHHQVEXLWHQNRPHQ


3DWURQDJHSDWURQHQ

De Thaise vrouwen zijn voor hun huisvesting afhankelijk van de exploitant of van zijn vrouw,
meestal ook een Thaise. Hierin valt een restant van patronagepatronen te ontdekken die door
diverse onderzoekers in Thailand zijn geconstateerd. Het gaat om een ongelijke relatie, waarin
een baas diensten ter beschikking stelt in ruil voor politieke of andere invloed. Dat houdt in
dit geval in, dat het werknemerschap ook in de privé-sfeer verplichtingen jegens de baas
schept. Dit speelt mogelijk in de loyaliteit aan het bedrijf, vooral in deze moeilijke tijden,
waar de Belastingdienst loondienst constateert.



,QHHQEHGULMI  WUHIIHQZLMYLMIYURXZHQDDQZDDURQGHUGHED]LQ+LHU]LMQGH
YURXZHQVLQGVNRUWLQORRQGLHQVWHQGHED]LQNODDJWVWHHQHQEHHQ³$OVKHW]RGRRU
JDDWPRHWHQZHVOXLWHQ(UNRPHQJHHQQLHXZHYURXZHQELMZDDUGRRUNODQWHQZHJ
EOLMYHQ´]HJW]LM'HHLJHQDUHVVHZLOYDQGH]DDNDOVQRJHHQNDPHUYHUKXXUEHGULMI
PDNHQPDDUZHHWQLHWKRH]HGLWPRHWDDQSDNNHQ7HUZLMOZLMKDDUJHNODDJDDQKRUHQ
UDDNWRQ]H7KDLVHYHOGZHUNVWHULQJHVSUHNPHWGHYURXZHQ=HNULMJWWHKRUHQGDW]H
SDUWWLPHZHUNHQHQDOOHPDDOHHQFRQWUDFWKHEEHQYRRUXXU+HWVDODULVLVYRRU
LHGHUHHQKHW]HOIGHODJHEHGUDJGHIRRLPRHWKHWJRHGPDNHQ'HYURXZHQKHEEHQ
HLJHQOLMNPDDUWZHHYUDJHQ
- +RHNDQMHPLMQEDDVKHOSHQ"
- +RHPRHWKHWYHUGHUDOVLNWHRXGEHQYRRUGLWZHUN"
2SGHYUDDJRI]HWHYUHGHQ]LMQYDOWLHGHUHHQVWLOHQNLMNWQDDUGHED]LQ. 

:LHLVGHPDPDVDQ"
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Door ervaring wijs geworden weten wij dat de enige vrouw die een beetje Nederlands of
Engels spreekt meestal de PDPDVDQ, de bedrijfsleidster, is. Een voorbeeld (410) uit ons
veldwerk.

+LHUZRUGW'H5RGH'UDDGELQQHQJHODWHQGRRUHHQ7KDLVHYURXZGLHZHOHHQ
ZRRUGMH1HGHUODQGVVSUHHNW:LMNRPHQLQHHQKXLVNDPHUZDDUPHHUGHUHYURXZHQRS
GHJURQGVOLQJHUV]LWWHQWHPDNHQYRRUHHQ7KDLVIHHVW+HWLVQLHWPRJHOLMNPHWGH
YURXZHQWHSUDWHQRPGDW]HJHHQ1HGHUODQGVRI(QJHOVVSUHNHQ2SHHQJHJHYHQ
PRPHQWNRPWHUHHQYURXZELM]LWWHQGLHZHOPHWRQVNDQSUDWHQ=HYHUWHOWGDW]HQDDU
VFKRROJDDWRPGHWDDOWHOHUHQ'HYURXZEHJLQWPHWHHQRYHUEHODVWLQJHQGHUJHOLMNH
*DDQGHZHJYHUWHOW]HGDWKHWQLHWHHUOLMNLVGDW]LMDOVZHUNJHYHULVDDQJHPHUNW
+RHZHO]HGH]HOIGHERHNKRXGHUKHEEHQLVKHWELMGHFRQFXUUHQWLHKHHODQGHUV
JHUHJHOG]R]HJW]H.+HWZRUGWRQVGXLGHOLMNGDWZLMPHWGHPDPDVDQVSUHNHQHQYDQDI
GDWPRPHQWLVGHVIHHUPLQGHUKDUWHOLMN

6.2. Het illegale circuit58
³+LHUZRUGWDOOHHQJHDQLPHHUG3URVWLWXWLHGDWLVSDVHUJ´
=RQGHUYHUJXQQLQJ
De laatste tijd verschijnen er veel berichten in de media over een gigantische toename van
illegale prostitutie. De commerciële seks zou zich verschuilen achter 06-nummers, vooral op
het internet plaatsvinden en bovenal onvindbaar zijn. Maar niet alle vormen van illegale
prostitutie zijn onvindbaar. In animeerbars worden betrekkelijk openlijk diensten aangeboden,
hoewel men in de regel ontkent, dat het prostitutie is. Uit dit hoofdstuk zal echter blijken, dat
er wel degelijk prostitutie plaatsvindt. Wij lichten ook een tipje van de sluier op over de
omstandigheden, waaronder dat gebeurt. Hoewel we deze gelegenheden weten te vinden, zal
blijken, dat het voor De Rode Draad niet altijd gemakkelijk is onze taken te verrichten.59
Wij hebben het hier over het zichtbare illegale circuit: de prostitutie in de horeca en de
informele tippelzones.

µ,OOHJDOHSURVWLWXWLH¶

De gemeente Rotterdam heeft een onderzoeksbureau opdracht gegeven om de illegale
prostitutie te onderzoeken. Die zou zich voor een deel in de min of meer reguliere horeca
afspelen. Wij proberen al geruime tijd contact te krijgen met vrouwen in dit circuit. Zo zijn
we afgegaan op geruchten over een buurtkroeg. Die bevindt zich tegenover een bar die
inmiddels wegens dit soort praktijken is gesloten. In de buurtkroeg duidt niets op illegale
activiteiten. Het is het soort café, waar iedere vrouw die probeert geld uit de zakken van de
bezoekers te kloppen, acuut de deur wordt gewezen. Vermeldenswaard is ook onze tocht naar
een - voorheen - chique hotel. Via perscontacten hadden wij vernomen, dat hier illegale
prostitutie was, zelfs mensenhandel. We komen echter in een soort studentenhostel, waar het
er nauwelijks hotelachtig aan toegaat. De veldwerkers worden geruisloos opgenomen in het
gebeuren en zetten er hun eigen potje thee. Wij merken niets van illegale prostitutie.
58

Zie hoofdstuk 1. over de haken en ogen van de termen ‘legalisering’ en ‘illegaal’ .
Voor onze ervaringen met (illegale) HVFRUW verwijzen we naar het hoofdstuk 4. over de KHOSGHVN van De Rode
Draad.
59
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Deze voorbeelden moeten niet de indruk wekken, dat de zorg om clandestiene bedrijvigheid
gebagatelliseerd moet worden. Wij komen wel degelijk wantoestanden in illegale circuits
tegen. Wel waarschuwen wij voor indianenverhalen, waar men achteraan gaat hollen. De kans
bestaat, dat dan de echte problemen buiten beeld blijven. 

+HWFLUFXLW
³,VHUYHHOSURVWLWXWLHPHWRQXPPHUVLQ5RWWHUGDP"¶ZLOGHHHQJHPHHQWHUDDGVOLG
HHQVZHWHQ'H]HYUDDJEHYUHHPGGHRQVHQLJV]LQVZDQWQXPPHUV]LMQSHUGHILQLWLH
QLHWDDQJHPHHQWHJUHQ]HQJHERQGHQ2YHULJHQVOXLGWKHWDQWZRRUGRSGHYUDDJ³-D
QHWDOVLQGHUHVWYDQKHWODQG´

De angst die nieuwe communicatiemiddelen oproept is niets nieuws. Toen de normale
telefonie gemeengoed werd, maakte men zich ook al zorgen over de mogelijkheden die dit
prostituees bood om discreet met klanten af te spreken. De ophef over de 06- nummers en het
vermoeden, dat zich daarachter een gevaarlijke HVFRUWwereld schuil houdt, doet ons af en toe
de telefoon pakken om deze bedrijven af te bellen. In de helft van de gevallen blijkt het
nummer buiten gebruik te zijn. Een nummer van een zogenaamd amateurhoertje, leidt ons
naar de reguliere seksbedrijven. We krijgen soms een Nederlandse thuiswerkster aan de lijn of
een jongen die mannen ontvangt. Nu eens neemt er een man op, dan weer een vrouw die het
gesprek onmiddellijk afkapt.60 Wij hebben overigens wel voorbeelden van ernstig misbruik en
van mensenhandel binnen het escortcircuit gehoord. Wij kunnen echter heel moeilijk met die
vrouwen in contact treden.
Pogingen van gemeenten om het 06-circuit aan te pakken zijn tot mislukken gedoemd.
Bovenlokale prostitutieactiviteiten zoals HVFRUWvallen per definitie niet op lokaal niveau te
reguleren. Dat geldt mogelijk voor alle vormen van prostitutie. 6RZLHVR werken de meeste
vrouwen QLHW in de gemeente waar ze wonen. Bovendien zijn er vele bedrijven die filialen in
diverse gemeenten hebben.

(HQRXGHYRUPYDQSURVWLWXWLH
Na de sluiting van de bordelen in 1911 verdween de prostitutie naar het clandestiene circuit
van bars. Deze kroegen hadden glamourachtige namen als 0RXOLQ5RXJH en 7URFDGHUR. Een
vrouw die in zo’ n bar werkzaam was, behoorde klanten te stimuleren dure drankjes voor haar
te bestellen. Tevens probeerde zij de klant mee te tronen naar een hotel. Eind jaren zeventig
bestond in een stad als Rotterdam dit animeerwezen nog volop. Er werkten vooral
Nederlandse vrouwen. De gang van zaken was er als volgt. Voordat de klanten
binnenkwamen, kreeg de vrouw van de barkeeper een glaasje mineraalwater met een druppel
appelsap. Dit ging door voor een cocktailtje. Wanneer een klant naast haar plaatsnam, moest
ze het cocktailtje in één slok naar binnen gieten, zodat er een leeg glas voor haar stond. Hij
moest haar weer iets aanbieden Wanneer een vrouw een klant een kleintje champagne wist af
te troggelen, kreeg ze een tientje. Ook het cocktailtje leverde de vrouw een bedragje op.
Wanneer de klant ‘het verder gezellig wilde maken’ , ging ze met hem naar een hotel. Meestal
waren dit gespecialiseerde, goedkope hotels. Het hotelpersoneel lette op de veiligheid. Maar
het was ook toegestaan om naar een andere gelegenheid te gaan. De klant betaalde een vrouw
gemiddeld 175 gulden. Bij terugkomst van de vrouw kreeg de barman een fooitje van 25
gulden, en de pianist indien aanwezig een tientje. Er kwamen ook mannen die geen klant
60

Een enkele keer antwoordt een Nederlandse die beweert ‘alles al te weten’ . Wanneer we via internetsites aan
een e-mail adres komen, mailen we onze informatie.
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waren of die het in het midden lieten of ze ‘gewoon wat kwamen drinken’ of contact zochten
met een dame. Zij werden aangetrokken door het lichtelijk louche karakter van zo’ n tent. De
drankjes maakten dit barbezoek voor de klant overigens heel duur. Een drankrekening van
3000 gulden was geen uitzondering, en daar had de klant nog geen dame voor.
In havensteden bleven die bars nog geruime tijd bestaan. Met de overgang van stukgoed naar
containervervoer veranderde dat echter. De containerschepen waren te groot om aan de kade
aan te leggen en de zeelieden kwamen niet meer aan wal. De barprostitutie die geassocieerd
werd met zeemansromantiek, verloor haar klandizie. Veel animeerbars werden homocafés.
Langzaam maar zeker verdween deze vorm van prostitutie. In plaats daarvan kwamen er
seksclubs, waar het er minder dubbelzinnig aan toeging. In de jaren tachtig en negentig
herleefde het barwezen, maar nu als parkeerplaats voor illegale prostitutie. De toenmalige
burgemeester Bram Peper sloot er een aantal in de gemeente Rotterdam.
,QHHQQLHXZMDVMH"
Toen De Rode Draad in 2000 met het Rotterdamse steunpunt voor prostituees begon, was er
nog maar één animeerbar. Gaandeweg zijn er weer nieuwe bijgekomen. Bijvoorbeeld is een
klassiek Chinees-Indisch restaurant een animeerbar geworden. De Chinese lampionnetjes en
de menukaarten met vooral bami en nasi herinneren nog aan de oude bestemming. Een ander
voormalig eethuisje boogt op een ‘nieuw erotisch concept’ . Dit betekent dat men aan
paaldansen doet. Enkele voormalige clubs zijn omgevormd tot animeerbar. In Rotterdam zijn
deze bars in één wijk geconcentreerd. Tot voor kort waren de animeerbars in het
Scheepvaartkwartier nog in Spaans/Griekse handen. Tegenwoordig zien we er Turkse mannen
die zich gedragen, alsof ze er de baas zijn, en misschien zijn zij ook wel de echte eigenaren. .
Deze animeerbars zijn gemakkelijk te herkennen aan hun quasi JODPRXUeuzenaam als 0RQ
&KpULH. Ze lijken op elkaar, wat waarschijnlijk komt doordat ze van dezelfde eigenaars zijn.
Er brandt rood licht en er zit niet zelden een kamerverhuurbedrijf naast. De interieurs zijn een
parodie op het pluche en plastic uit de jaren vijftig. Binnen valt de prominente plaats van de
champagneflessen op. Het barpersoneel is altijd dominant aanwezig en de vrouwen mogen
niet drinken wat ze willen61. De jassen van de vrouwen zijn ergens opgeborgen. In sommige
bars moeten zij hun tassen aan haken aan de muur hangen. De vrouwen, meestal gekleed in
een goedkoop cocktailjurkje, praten zelden met elkaar. Ze zitten te roken of naar hun mobiel
te staren. Af en toe krijgen ze allemaal hetzelfde drankje, naar onze indruk water met een
druppeltje siroop.
De opvallende aanwezigheid van mannen die niets consumeren maar voortdurend met een
mobiele telefoon in de weer zijn, draagt ook niet bij tot de gezelligheid.
'H5RGH'UDDGLQDQLPHHUEDUV
Vanaf het jaar 2000 bezoeken medewerkers van De Rode Draad animeerbars. Het grootste
dilemma van de veldwerkers is, of zij zich bekend moeten maken als medewerkers van De
Rode Draad en zo ja aan wie. Een openlijk optreden kan tot gevolg hebben dat De Rode
Draad wordt geweerd, waardoor wij de vrouwen in kwestie niet meer kunnen ondersteunen.
Niettemin, ook als wij ons niet bekendmaken, blijken wij op te vallen. Dit valt af te leiden uit
opmerkingen van het barpersoneel als: “ Daar heb je die twee vrouwen, pas op!” We mogen de
61

De Rode Draad nam een keer waar dat een vrouw in het Spaans werd berispt omdat ze vijf minuten te laat
binnenkwam.
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vrouwen ook niet van hun ‘werk’ afhouden, omdat de vrouwen daar zelf de repercussies van
zullen ondervinden.
Wij streven ernaar om ons aan de vrouwen bekend te maken. Het probleem is om daarvoor
het juiste moment te vinden. Daartoe moeten we eerst uitvinden wat de plaats is van een
vrouw in de hiërarchie in de bar. Er zijn altijd vrouwelijke medeplichtigen van de pooiers of
handelaren in de bar die de anderen moeten bewaken. In elk geval moet de barkeeper buiten
gehoorsafstand zijn.
Pas na enige tijd observatie kunnen we bepalen, of het veilig is om een praatje aan te knopen
over De Rode Draad. Wanneer dit lukt, proberen we uit te vinden of de vrouw naar buiten kan
en vrije tijd heeft. Dit doen we door te vragen wat ze bijvoorbeeld van Amsterdam vindt. Als
ze daar nog nooit is geweest is, dat een veeg teken. Ook vragen we de vrouwen of ze leuke
adressen kennen om te shoppen. Als ze ons vervolgens nietszeggend aankijken, weten wij
genoeg. We drukken ze iets in handen met de mededeling, dat ze via ons telefoonnummer tips
van landgenoten kunnen krijgen62.
Ons bekend maken aan meer mensen dan alleen aan de vrouwen is echter riskant. Een keer
gingen bij een vervolgbezoek van de Rode Draad alle deuren dicht. Ter voorkoming dat we
materialen op het toilet zouden achterlaten, werd de dames-wc continu bezet gehouden. Bij
een andere gelegenheid kwam vlak na onze binnenkomst een bedrijfsleider uit een andere bar
binnen. “ Fuck you” , voegde hij onze veldwerkster toe. Zij reageerde overigens alert met:
“ Fuck you too” .
:DWJHEHXUWKLHU"
In sommige bars krijgen de aanwezige vrouwen ¼HXURµ]LWJHOG¶SHUGDJ'H
vrouwen zijn er zes tot zeven dagen per week. Een klant moet ¼HXUREHWDOHQYRRU
seksueel contact met de vrouwen; dat mag ze soms zelf houden. De vrouw mag echter
pas met hem mee, nadat hij een of meer cocktailtjes voor haar heeft besteld. Wij
vermoeden dat ze verplicht van de belendende kamerverhuurbedrijven gebruik moeten
maken. In enkele bars hangt een gordijn waarachter de vrouwen zich met een klant
kunnen terugtrekken. Gehoorzame vrouwen worden beloond met de WUDQVIHU naar een
bar, waar ze iets van het geld mogen houden. In andere bars zouden de voorwaarden
nog slechter zijn. Daar krijgen zij geen geld en mogen ze niet met elkaar praten. De
meeste, over het algemeen jonge vrouwen komen uit Oost-Europa en vaak niet uit de
‘nieuwe EU-landen’ . Wij vermoeden dat veel van deze vrouwen niet legaal in
Nederland werken. Zo vertelde een van de vrouwen dat ze niet naar huis durft, omdat
haar visum is verlopen. Zij was al vanaf haar veertiende aan het werk in de bars.
Behalve de vrouwen treffen we er de volgende ‘typische’ bezoekers aan:
1. Vroeg of laat komt er iemand binnen die zich als eigenaar gedraagt. In Rotterdam is
dat meestal een Griek of een Turk.
2. Daarnaast zijn er meestal per bar bedrijfsleiders. Zij lopen de hele avond van bar tot
bar om de boel in de gaten te houden.
3. Rondhangers, vaak blijken dit familieleden te zijn van het barpersoneel of de
eigenaren. De mannen die geen prostitueebezoeker zijn, consumeren niet. Ze zitten
meestal achter de gokkast en bellen voortdurend met hun mobiel.
4. Barpersoneel
5. Er is altijd wel een vrouw die de andere vrouwen in de gaten houdt.
62
In een geval werd het kaartje doorgegeven aan de barvrouw. Dit liep goed af; we kregen een drankje van de
zaak. We hebben ook een paar keer meegemaakt dat een exploitant van een reguliere club binnenkwam en ons
herkende. We zijn maar een praatje met hem gaan maken.
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6. De klanten.
7. Vermoedelijk pooiers. De mannen die geen klant zijn, gedragen zich intimiderend.
Ze proberen mee te luisteren als we iemand aanspreken.
De grote afwezigen zijn Nederlandse prostituees. In één geval is ons uitdrukkelijk gezegd dat
zij niet in deze gelegenheden mogen werken. Alleen voor extra activiteiten als paaldansen
worden legale buitenlandse of Nederlandse vrouwen ingehuurd.
Na tientallen bezoeken aan animeerbars merken wij dat we nooit kunnen voorspellen of we
met de vrouwen in contact kunnen treden. Een voorbeeld (369).
9DQGHVIHHUYDQGHYRULJHNHHUZDVQLHWVRYHU7RHQppQYDQGHHLJHQDDUV
ELQQHQNZDPZDVHUJHHQKDUWHOLMNHEHJURHWLQJPDDUHHQVQHOKDOOR'HGRQNHUH
YURXZGLHELMQDRSKHWWRLOHWµZRRQW¶ZDVLQHHQ]HHUVOHFKWHEXLHQJRRLGHKDDU
GUDQNMHLQGHVSRHOEDNZDDUQD]HZHHULHWVRSNQDSWH=LMZDVGHHQLJHPHWHHQNODQW

De veldwerkers gebruiken codewoorden om elkaar te waarschuwen dat de actie afgebroken
moet worden. Wanneer zo’ n codewoord valt, is er geen discussie meer, en gaat het team
ogenblikkelijk naar buiten. Hieronder putten we uit de verslagen van enkele bezoeken aan
dergelijke bedrijven (365, 323, 367). De lezers mogen zelf hun conclusie trekken, maar wij
vinden dat de gang van zaken meer aandacht behoeft dan die krijgt. Overigens verbazen we
ons over het gebrek aan klandizie in deze gelegenheden .

:DQQHHUZHGHWUDPXLWVWDSSHQVWDDQGHGHXUHQYDQGH]H]DDN]RXLWQRGLJHQGRSHQ
GDWZHEHVOXLWHQQDDUELQQHQWHJDDQ(pQYDQRQVZRUGWDOGLUHFWKHUNHQGGRRUHHQ
6SDDQVWDOLJHHQXLWEXQGLJEHJURHW'HEDUYURXZKHHIWHQLJHPRHLWHYULHQGHOLMNWH]LMQ
PDDUWUHNWODWHULHWVELM(HQ6SDDQVWDOLJHLVHUQLHWRSJHEUDQGRPPHWRQVWHSUDWHQ
:HKRUHQQRJLHPDQG]HJJHQGDWµGH)LOLSSLMQVH¶HHQYULMHGDJKHHIW'DDUGRRUZHWHQ
ZHGDWGHYURXZHQKLHUQLHW]HYHQGDJHQSHUZHHNDDQKHWZHUN]LMQ
'H]DDNURQGNLMNHQG]LHQZHGDWKHWNOHLQHEDUUHWMHULMNHOLMNYRRU]LHQLVYDQYHOH
GRRUJDQJHQGLHDFKWHUJRUGLMQHQHQNDPHUVFKHUPHQ]LMQYHUVWRSW
7ZHHPRRLXLWJHGRVWHGDPHVYHUODWHQGHEDU,HPDQGGLHZHDOHHUGHUKHEEHQJH]LHQ
]LWDFKWHUGHJRNNDVW7ZHHPDQQHQGLHZDDUVFKLMQOLMNJHHQNODQW]LMQYHUWUHNNHQ
QDGDW]HHHQWLMGMHKHEEHQ]LWWHQ]ZLMJHQ'HPX]LHNLVRRNDDQJHSDVW. 7XVVHQGH
QXPPHUVYDOOHQHUJURWHVWLOWHVZDDULQMHJHHQYHUWURXZHOLMNHJHVSUHNNHQNXQW
YRHUHQ:RQGHUERYHQZRQGHUNRPWHUHHQHFKWHNODQWGLHGUDQNMHVYRRU]LMQ
JH]HOVFKDSEHVWHOW2Q]H2RVW(XURSHVHYHOGZHUNster KRRUWGDWWHJHQppQYDQGH
YURXZHQGLHQDDVWKHP ]LWWHQLQKHW5XVVLVFKZRUGWJH]HJGGDW]HGHNODQWPRHW]LHQ
PHHWHNULMJHQ'HYURXZHQGLHQLHWPHWGH]HNODQWEH]LJ]LMQNULMJHQHWHQ
,QPLGGHOV]LMQGHPRRLHGDPHVGLHQDDVWRQVDDQGHEDU]DWHQZHHUWHUXJ(HQPDQ
GLHWHJHOLMNPHWKHQELQQHQNRPWJHHIWJHOGDDQHHQDQGHUHPDQGLHRQPLGGHOOLMNYLD
GHDFKWHUXLWJDQJYHUWUHNW(pQYDQGHYURXZHQKHUNHQWGHYHOGZHUNVWHUDOV2RVW
(XURSHHVHQYHUWHOWGDWppQYDQGHDDQZH]LJHPDQQHQYLMI5RHPHHQVHHQ3RROVH
YURXZHQKHHIWJHWURXZG$OOHHQMRQJHYURXZHQPRJHQPHWKHPWURXZHQ$IJH]LHQYDQ
GLHHFKWJHQRWHQKHHIWKLMQRJYHHOPHHUYURXZHQPHHQDDU1HGHUODQGJHQRPHQ
(UNRPHQ5RHPHHQVHHQ%XOJDDUVHPDQQHQELQQHQ:LM]LHQGDWGHHLJHQDDUPHWHHQ
SDDUPDQQHQJHOG]DNHQGRHWYULHQGHQYDQGHEDUNHHSVWHUHQHHQSDDUMRQJHQVGLH
HFKWHNODQWHQOLMNHQ(QLJHWLMGODWHUYHUVFKLMQWHUQRJHHQPDQGLHQLHWVPHWGH]DDNWH

95

PDNHQKHHIWPDDURQVKHWPHHVWLQGHJDWHQOLMNWWHKRXGHQ:H]LHQPDQQHQGLHZH
HHUGHUKHEEHQJH]LHQGH]DDNZHHUYLDHHQDFKWHUGHXUELQQHQNRPHQ

2Q]HLQIRUPDQWIOXLVWHUWWHJHQRQVGDWGH5RHPHQHQKHHOVOHFKWHPHQVHQ]LMQ
2QGHUWXVVHQYDQJHQZHIODUGHQRSYDQHHQJHVSUHNGDWNHQQHOLMNRYHURQVJDDW'H
EDDVYUDDJWZLHµGLHPHQVHQ¶]LMQHQKRHGDW]LW'HEDUNHHSVWHU]HJW³=H]LMQHHUGHU
JHZHHVW´
:H]LHQGDWGHYURXZHQEHXUWHOLQJVPHWZLVVHOHQGVXFFHVLQGHSDDONOLPPHQ
(HQDQGHUHPDQSUREHHUWXLWWHYLVVHQZLHZH]LMQHQZDDUZHYDQGDDQNRPHQ
9RRUDOGHQDWLRQDOLWHLWYDQRQ]H2RVW(XURSHVHYHOGZHUNVWHULQWHUHVVHHUWKHP
QRJDO+LMPHUNWRSGDWKLMKDDUHHUGHUKHHIWJH]LHQ2Q]H2RVW(XURSHVH
YHOGZHUNVWHUJHHIWDDQGDW]LM5RHPHHQVHLVHQGHPDQEHJLQWKDDUQXZHHUXLW
WHKRUHQHQYUDDJWRI]HZHUNKHHIW9RRUWVSUREHHUWKLMPHWHHQSDDUZRRUGHQ
XLWGHELMSDVVHQGHWDDOXLWRIKHWZHONORSW
=HOINRPWKLMXLW7XUNLMHHQGDDURPLV]LMQWHVWQLHWPRHLOLMNWHGRRUVWDDQ2SHHQ
JHJHYHQPRPHQWEHJLQWKLMQDDUGHYURXZHQWHZLM]HQHQ]HDDQWHGXLGHQDOV
PLVV3RODQGPLVV/HWODQGPLVV/LWRXZHQHQ]:LMUDNHQLQJHVSUHNHQGH2RVW
(XURSHVHYHOGZHUNVWHUNULMJWGHNDQVRPLQKHW5XVVLVFKPHWGHYURXZHQWH
SUDWHQ'HPDQLVHUQLHWHFKWEOLMPHHPDDUQHHPWJHHQPDDWUHJHOHQ

'HEDUYURXZPHQJW]LFKLQKHWJHVSUHNHQ]HJWGDWHUKLHUDOOHHQJHDQLPHHUGZRUGW
³:DQWSURVWLWXWLHLVWRFKYUHVHOLMN´,QPLGGHOVLVHHQ/LWRXZVHYURXZRRNQDDURQ]H
2RVW(XURSHVHYHOGZHUNVWHUWRHJHNRPHQ=HYHUWHOWGDWDFKWHUGHEDUHHQDODUPNQRS
]LWZDDURSLVJHGUXNWWRHQZLMELQQHQNZDPHQ'HJURWHEDDVNRPWLQ]R¶QJHYDO
SRROVKRRJWHQHPHQHQDOVKLMJHUXVWLVJHVWHOGYHUWUHNWKLMZHHU'HYURXZNRPWXLW
/LWRXZHQ,Q1HGHUODQGLV]HQLHWHUJWHYUHGHQ=HZHUNWPDDUKRXGWHUILQDQFLHHO
QLHWVDDQRYHU=HZLOJUDDJHHQNDDUWMHYDQ'H5RGH'UDDGKHEEHQPDDUGDWPDJ
QLHWLQGHEDUZRUGHQRYHUKDQGLJG'DDURPKHEEHQZHKHWLQGHGDPHVWRLOHWYHUVWRSW
ZDDU]HKHWGLUHFWLVJDDQRSKDOHQ9DQDIGDWPRPHQWKRXGWPHQGHZFYRRUWGXUHQG
EH]HW

:DQQHHURQ]H2RVW(XURSHVHYHOGZHUNVWHUQDDUKHWWRLOHWJDDWNRPWppQYDQGH
YURXZHQKDDUDFKWHUQDHQVSUHHNWKDDUDDQ'HYURXZ]HJWGDW]H]LFKQLHWPHHUNDQ
KHULQQHUHQZDQQHHU]HYRRUKHWODDWVWXLWLVJHZHHVWHQSOH]LHUKHHIWJHKDG,Q
1HGHUODQGZLO]HHHQWDDOFXUVXVJDDQYROJHQPDDUGLWZHUGGRRUGHEDDVDIJHUDGHQ
'HYHOGZHUNVWHUNULMJWGHLQGUXNGDWHUYDQXLWGHEDUHVFRUWZRUGWJHUHJHOG
7ZHHPDQQHQDDQGHEDUZLOOHQZHOHHQSUDDWMHPHWGHYURXZHQPDNHQPDDUJHHQ
NDSLWDOHQXLWJHYHQ7ZHHYURXZHQVSUHNHQPHWHHQPDQRYHU7KDLVHPDVVDJHGLH
NODQWHQKLHURRNNXQQHQNULMJHQ(HQDQGHUHNODQWYUDDJWDDQGHPHLVMHVZDDU]H
YDQGDDQNRPHQHQ]HYHUWHOOHQGDW]HXLWGH2HNUDwQH]LMQ:LMPHUNHQGDWGHYURXZHQ
ELMWRHUEHXUWZHUNHQ$OVKHWPHWHHQNODQWQLHWVZRUGWVFKXLYHQ]HZHHUDFKWHULQGH
ULMDDQ2SGHGDQVYORHUVWDDWHHQVWHOWHGDQVHQHQQDDQGHUKDOIXXU]LHQZHHLQGHOLMN
HHQPDQDFKWHUHHQJRUGLMQYHUGZLMQHQ$OVKLMWHUXJNRPWHQDIUHNHQWSUREHUHQZH
YLDGHNDVVDKHWEHGUDJWHDFKWHUKDOHQPDDUGHNDVVDVWDDWRSQXO
,QWXVVHQVSUHHNWRQ]H2RVW(XURSHVHYHOGZHUNVWHUPHWWZHHYURXZHQ2SKDDUYUDDJ
ZDDU]HYDQGDDQNRPHQDQWZRRUGHQ]H³(VWODQGHQ/LWRXZHQ´7HJHQGHNODQW
KHEEHQ]HWRFKHFKWLHWVDQGHUVJH]HJG+HWJHVSUHNNRPWQHWHHQEHHWMHRSJDQJ
ZDQQHHUHUHHQPDQELMNRPWVWDDQ2Q]H2RVW(XURSHVHYHOGZHUNVWHULVRSGLW
PRPHQWQHWDDQKHWXLWOHJJHQZDW'H5RGH'UDDGGRHW'HYURXZHQYHUWHOOHQLQ]LMQ
DDQZH]LJKHLGHQWKRXVLDVWGDWKHWSUHWWLJZHUNHQLVLQGLHWHQWHQGDWHUJHHQ
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SUREOHPHQ]LMQPHWKHWEDUSHUVRQHHOGHHLJHQDDUHQGHPDQDJHU(HQYUHHPGH
RSPHUNLQJZDQWZLMKDGGHQGDDUQLHWQDDUJHYUDDJG(HQZLOOHNHXULJHNURHJJDVWOHJW
RRNQLHWXLWGDWKLM]LMJHHQSUREOHPHQKHHIWPHWKHWPDQDJHPHQW2SHHQPRPHQWGDW
KHWQLHWRSYLHOKHEEHQGHYURXZHQWRFKRPYLVLWHNDDUWMHVJHYUDDJG


:RUGWHUZHOZDWYHUGLHQG"

De Rode Draad vraagt zich wel eens af hoe de animeerbars zich economisch redden. Wij
komen meestal halverwege de avond en het aantal klanten is dan gering. Zelfs als je de
geschatte inkomsten uit prostitutie erbij betrekt, lijken de zaken niet goed te lopen. Er gaat
soms een uur voorbij zonder dat er een klant komt of er in ruil voor geld een drankje over de
toog gaat. We zien zelden meer dan twee betalende klanten in de zaak. Klanten hebben ons
verteld dat ze niet vaak komen of het meestal bij één bezoek laten. Een klant zei het helemaal
niet leuk te vinden om met vrouwen te moeten praten, die amper Engels spreken. Ook voelen
zij zich bekocht door de hoge prijzen van de cocktails. Als er al een klant is, dan zien we hem
zelden meer dan drie cocktailtjes bestellen. De prijzen voor de andere drankjes, bier, fris en
limonade, zijn lager dan in de andere horecagelegenheden. Wij hebben er nog nooit iemand
champagne zien bestellen, en vermoeden dat er ook inkomsten zijn uit kamerverhuur. Deze
bars leiden bovendien een onzeker bestaan. Ze veranderen vaak van eigenaar, die er weer een
‘nette tent’ van tracht te maken.
6FKHPHUJHELHG

Buiten Rotterdam kan de liefhebber terecht in Eindhoven, Nuland, Spijkenisse en Twente.
Voor de politie is het heel lastig om tegen deze bedrijven op te treden. In animeerbars of bij
prostitutie in de horeca in het algemeen, is de grens tussen openbaar ofwel beroepsmatig
werken en privé-activiteiten vaag. Wanneer is het strafbaar om geld of goed aan te nemen in
ruil voor aandacht, een aanraking of een uitnodiging om elders te verpozen? Wanneer wordt
die grens overschreden? Een horecaondernemer zal gasten die andere bezoekers lastig vallen
wegsturen. Maar wanneer een klant een prostitutiecontact in een volle zaak zoekt, zal dit
nauwelijks opvallen en het barpersoneel zal in onwetendheid blijven verkeren. Het wordt pas
een probleem wanneer de animeeractiviteit de bar gaat beheersen en specifieke bezoekers
trekt. Een voorbeeld (495).
,QppQEDUEXLWHQ5RWWHUGDPKHHIWGHSROLWLHEHSDDOGGDWDQLPHUHQZHOPDJPLWVGH
YURXZHQHHQNRSLHYDQKXQSDVSRRUWELMGHEDUYURXZLQOHYHUHQ'LWLVRYHULJHQVZHO
HHQKHHOYUHHPGHEDUGHRXGHUH1HGHUODQGVH=XLG$PHULNDDQVHHQ$IULNDDQVH
YURXZHQEOLMYHQHUVODSHQ%LMEUDQG]LWWHQ]LMDOVUDWWHQLQGHYDO=HYHUGLHQHQELMQD
QLHWVHQNXQQHQGDDUGRRUQLHWQDDUKXQODQGWHUXJRIJHOGQDDUKXLVVWXUHQ'H
DDQZH]LJH'RPLQLFDDQVHYURXZHQVSUHNHQJHHQ1HGHUODQGV'HVODDSUXLPWHQ]LMQHHQ
EHQGH
7XUNVHEDUV
“ O, nu snappen we waar die flessen voor dienen. In wat voor glas moet jenever? In een
limonadeglas? Hoeveel moet ik daarvoor rekenen?” , vroeg een nieuwbakken barvrouw ons
toen wij nietsvermoedend een buurtcafé binnenstapten. Dit soort buurtkroeg die in Turkse
handen overgaat en animeerbar wordt, is een nieuwe ontwikkeling. Soms vindt daar
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prostitutie plaats.63 Het zouden broeinesten van illegale prostitutie zijn. De prostitutie met
vooral Bulgaarse vrouwen gebeurt heel erg in het geniep, zo hadden we gehoord. In één stad
zijn we consequent alle Turkse bars afgegaan.
Uit het geruchtencircuit hebben wij vernomen dat de vrouwen die achter de bar staan, zo
weinig verdienen dat ze hun inkomen moeten aanvullen door onder andere met het
barpersoneel naar bed te gaan. In verreweg de meeste bars troffen we een ‘dooie boel’ aan.
Enkele mannen/klanten zaten er zonder veel te consumeren. Soms waren we ronduit welkom;
men vond het leuk dat we het waagden naar binnen te gaan. Overigens hebben we een paar
adressen gevonden waar deze vorm van prostitutie wel openlijk plaats vindt.
'HJURWHKRWHOV

:H]LWWHQYODNELMGHOLIWLQHHQJHUHQRPPHHUGKRWHO'HPDQQHQGLHGHOLIWLQGXLNHQ
SUREHUHQRQVPHHWHNULMJHQ'DWOXNWXLWHUDDUGQLHWPDDUZLMGXUYHQKHQQLHWWHJDDQ
YUDJHQZDWSUHFLHVGHEHGRHOLQJLV

We zaten daar omdat wij hadden vernomen dat er prostitutie is in de bars van de grote
internationale hotels. Dit is geen nieuw verschijnsel maar een oude vorm van prostitutie. Oost
Europese vrouwen zijn hier aan gewend; het was in de communistische tijd dé manier om
diensten aan toeristen aan te bieden. Als bezoeker van zo’ n hotel merk je overigens weinig
van de prostitutieactiviteiten. Wel weten wij dat vrouwen soms de barkeeper ¼EHWDOHQRP
door hem met rust gelaten te worden. Maar de vrouwen mogen hun werk niet al te opvallend
doen. Een barkeeper vertelde dat hij een keer als straf voor al te openlijke prostitutie ‘per
ongeluk’ een fles rode wijn had uitgegoten over een vrouw in een witte jurk. Ze moest wel
naar huis om zich te verkleden. Ook zei hij, dat hij soms geld van klanten kreeg om een
vrouw te regelen. Wanneer er in de bar te weinig vrouwen zaten, belde hij naar collega’ s in de
andere hotels.
,OOHJDDOWLSSHOHQ
Een zelfde problematische scheiding tussen privé en openbaar als bij barprostitutie speelt bij
het illegaal tippelen. Wat is het verschil tussen op straat lopen en tippelen? Dit valt heel
moeilijk te bepalen en heeft in het verleden al veel problemen opgeleverd. Er is veel discussie
en er zijn veel tegenstrijdige verhalen over illegaal getippel. De Rode Draad heeft echter de
indruk dat illegaal tippelen niet grootschalig gebeurt. We zien af en toe een vrouw die lijkt te
tippelen, maar weten het dan niet zeker. We zijn op een illegale tippelzone geweest (497),
maar troffen er slechts wandelende bejaarden aan.
Zoals te verwachten was, afgezien van de HVFRUWbranche is het zichtbare illegale circuit niet
heel groot. Wij vermoeden dat er geen onbeperkte groei in zit.64 Het bestaat, maar de markt
ervoor lijkt beperkt. Men moet zich ook afvragen, of het zin heeft om tegen het handjevol
vrouwen op te treden, dat in de grote hotels bijschnabbelt. Voor ons wordt het pas
zorgwekkend als vrouwen volkomen afhankelijk zijn van barpersoneel en ernstig
gecontroleerd worden door pooierachtigen typen zoals in de animeerbars……

63
64

Parool 31-12-04.
Wij vragen ons overigens af, hoe klanten deze vrouwen moeten vinden.
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Hoofdstuk 10.

Ongezonde arbeid

*H]RQGKHLG$UERGLHQVWRIFKDUODWDQV"
2QJH]RQGZHUN
Prostitutie is heel lang als een probleem voor de volksgezondheid gezien. In het verleden
werden prostituees eenzijdig ervan beschuldigd een haard van besmettelijke ziekten te zijn.
Dat is sinds het optreden van de Aids-activisten aan het eind van de jaren tachtig van de
vorige eeuw drastisch veranderd. Dankzij hen werden ook klanten als risicogroep gezien. Nog
steeds denkt men bij gezondheid en prostitutie vooral aan besmettelijke ziekten. Er zijn echter
nog andere gezondheidsproblemen waarmee prostituees te maken kunnen krijgen: EXUQRXW
door te lange werktijden, de gevolgen van verplicht drinken en problemen met baarmoeder en
blaas.
Tegenwoordig is daar ook aandacht voor in de voorlichting aan prostituees. Deze taak is in
handen van de GGD. Overigens is de GGD niet te beroerd om ook ‘zorg voor de persoonlijke
gezondheid’ als volksgezondheidszorg op te vatten en algemene adviezen te geven. Wij laten
de gezondheidsvoorlichting graag aan de GGD over. Waar De Rode Draad zich wel mee
bezig houdt, zijn de gezondheidskwesties die te maken hebben met de relaties op de
werkvloer en de slechte verdiensten. Bovendien is arbeidsongeschiktheid een belangrijk
thema in de discussie over loondienst. Tot slot speelt drugsgebruik, vooral samen met klanten,
op sommige werkplekken een negatieve rol.
/DJHYHUGLHQVWHQHQRQYHLOLJZHUNHQ
Eén van onze zorgen is dat de lage verdiensten in de prostitutie een onveilige manier van
werken bevorderen. Sommige exploitanten stimuleren vrouwen bijvoorbeeld om vooral
onveilige orale diensten te verlenen. Zo had een vrouw een koortslip opgelopen door het
verplicht zoenen met de klanten (528). In 2005 werd vaak geklaagd over klanten die willen
pijpen zonder condoom. Een paar voorbeelden (524, 531)
,QGH]H]DDN]HJWGHEHGULMIVOHLGLQJWHJHQGHYURXZHQGDW]HPHHUPRHWHQGRHQGDQ]H
ZLOOHQRPGDW]HKHWDQGHUVQLHWUHGGHQ'DWZLOOHQGHNODQWHQQXHHQPDDO(QZDDUGH
YURXZHQELM]LWWHQ]HJWGHEDDV³7HJHQHHQQLHXZHYURXZ]HJLNGDW]HPRHWNXVVHQ
HQSLMSHQ]RQGHUFRQGRRP´6RPPLJHYURXZHQ]HJJHQGDW]LMGDWDOWLMGDOKHEEHQ
JHGDDQ
:LMNHQQHQGHYURXZHQLQGLWEHGULMIYULMJRHG'DDURPGXUYHQHQNHOH6SDDQVWDOLJH
YURXZHQWHYHUWHOOHQGDW]HRQYHLOLJZHUNHQ=LMKRSHQ]RHHQVSHFLDOHSRVLWLHRSGH
PDUNWWHYHURYHUHQ2RNGH1HGHUODQGVHYURXZHQLQGLWEHGULMIJDDQGDDULQPHH(pQ
YDQGHRXGHUHYURXZHQYHUWHOWGDW]HDOOHV]RQGHUFRQGRRPGRHW=HPRHWZHODQGHUV
]RX]HQLHWVYHUGLHQHQ+DDUEDDVZHHWGLWHQYLQGWKHWJRHGZDQWDOV]LMQLHW]RX
NRPHQ]RXKLM]RQGHUSHUVRQHHO]LWWHQ
)..RI'HSRSXODULWHLWYDQVDXQD¶V 
In Limburg is de concurrentie van sauna’ s waar men onveilig zou werken het gesprek van de
dag. Daar is een bepaald type naar Duits model gerunde sauna’ s populair aan het worden. Een
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vrouw (588) was om die reden uit Duitsland gevlucht en in Nederland komen werken. In een
ander bedrijf (573) noemt men deze sauna’ s ‘mensonterend’ .
De Rode Draad heeft een paar van die bedrijven bezocht. Overal stonden veel auto’ s voor de
deur, wat erop wees dat er veel klanten waren. Wij zagen dat de vrouwen strandkleding en
hoge hakken droegen. De gang van zaken in deze bedrijven noemt men )UHLH.|USHU.XOWXU
of FKK (592, 377 en 487). Dit gaat als volgt, zo is ons aan de balie verteld. De man betaalt
een vast bedrag (¼ HQWUHHZDDUYRRUKLMGHKHOHGDJNDQEOLMYHQHQYDQDOOHIDFLOLWHLWHQ
gebruik mag maken. Hij krijgt een badjas, slippers en een polsbandje. Dat laatste moet hij aan
de vrouw geven, als hij met haar naar één van de kamers gaat. Bij inlevering van zo’ n bandje
krijgt zij uitbetaald.
Over dit fenomeen doen tegenstrijdige verhalen de ronde. Aan de balie zegt men dat de vrouw
voor haar dienstverlening ¼H[WUDNULMJW9DQGHSURVWLWXHHVGie in zo’ n bedrijf in Duitsland
hebben gewerkt, horen we daarentegen dat zij niet meer dan ¼RQWYDQJHQ:LMYUDJHQRQV
ook af of iedereen daar naar binnen kan of dat men een selectie toepast. Wel weten we dat er
veel vrouwen uit Oost Europa werken, volgens hookers.nl ook Oekraïensen.
Van een vrouw die daar ging solliciteren, vernamen wij dat er geen vrije kledingkeuze is, dat
er vaste prijzen zijn en dat het onduidelijk is of er provisie over de drankjes wordt uitbetaald.
Bovendien moet een vrouw van tevoren afspraken maken over wanneer ze komt werken.
0DVVDJHLVQLHWJH]RQG
Massagesalons en sauna’ s passen in de gezondheidscultus van tegenwoordig. Maar voor
prostituees is het niet zo gezond om er te werken. In de massagesalons worden zij geacht met
iedere klant onder de douche te gaan. Vooral in combinatie met allerlei oliën voor een ‘natte’
massage geeft dit grote huidproblemen. “ Ik heb overal brandplekken” , meldde één van de
vrouwen die in een salon werkte (137). Ook zijn er spierklachten door het veelvuldig en soms
onprofessioneel en weinig ergonomisch masseren.
&OXEDUWVHQ

Prostituees hebben vrije artsenkeuze en zijn niet verplicht zich medisch te laten controleren.
In de negentiende eeuw moesten zij dat wel. Dit diende vooral om de verblijfplaatsen van
prostituees te leren kennen en de klanten gerust te stellen. Men schoot er echter weinig mee
op. Adequate medicijnen, zoals antibiotica, had men immers nog niet. In de twintigste eeuw
heeft men medische controle niet meer verplicht gesteld, omdat het slechts schijnzekerheid
biedt. Een prostituee kan immers bij wijze van spreken tien minuten na de controle worden
geïnfecteerd. Een verplichte Aids-test werd evenmin effectief geacht; door de lange
incubatietijd van drie maanden weet men pas na drie maanden of een prostituee HIV-vrij is of
niet.
Ook HIV was, toen het in de vorige eeuw verscheen, niet te genezen. Er was maar één
remedie, meende men: voorlichting, voorlichting en nog eens voorlichting, en niet alleen aan
prostituees. Men zag meer in vrijwillige controles. Daarop is het beleid dan ook afgestemd.
Prostituees hebben nu de mogelijkheid zich anoniem te laten testen, wat zij op grote schaal
doen. Een uitgebreide gezondheidsFKHFNXS, waar wel enige betaling tegenover moet staan,
behoort ook tot de mogelijkheden. Hoe frequent dat moet, bepaalt de prostituee zelf. Een
ervaren vrouw die altijd veilig werkt, heeft er nauwelijks behoefte aan. Niettemin worden
sommige vrouwen toch door de exploitant ‘gedwongen’ tot een verplichte keuring, zoals in
het volgende bedrijf (465).
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1DRQVLQGHVHNVVKRSEHNHQGWHKHEEHQJHPDDNWNXQQHQZLMQDDUERYHQZDDUGH
YURXZHQZHUNHQ7HUZLMOZHZDFKWHQNRPWKHWSHUVRQHHOQDDURQVWRHRPWHYUDJHQRI
ZH]HDOYRUHQVZHYHUWUHNNHQHYHQZLOOHQXLWOHJJHQZDWZHNRPHQGRHQ(HQYDQGH
SURVWLWXHHVEOLMIWPDDUSUDWHQ=HEHWDDOWHQWUHHHQJHHIWKHWSHUVRQHHOEHQHGHQHHQ
IRRLRPGDWLHGHUHHQGDWGRHW:LMNULMJHQGHLQGUXNGDWGH]HYURXZWRWDDOJHHQZHHW
KHHIWYDQKDDUUHFKWHQHQSOLFKWHQ:HGULQNHQNRIILHPHWGHEDDVGLH]HJWGDWKLMGH
YURXZHQZLMVPDDNWGDWGHJDQJQDDUGH**'YHUSOLFKWLV(HQDQGHUHYURXZYUDJHQ
ZLMKRHKHWLQGLWEHGULMIPHWGH62$FRQWUROHVJDDW9ROJHQVKDDU]LMQGLHQLHW
YHUSOLFKWGXVLHPDQGQHHPWRQVKLHULQGHPDOLQJ


Hoewel prostituees zich bij de GGD’ s altijd gratis en deskundig kunnen laten testen, zijn er
nog steeds zogeheten clubartsen actief. Dit zijn artsen die door de baas naar het bedrijf
worden gehaald. De vrouwen moeten voor hun diensten betalen. De Rode Draad heeft over
deze lui enkele klachten binnengekregen. Soms zijn het artsen die hun praktijk in verband met
een berisping van de Medische Tuchtraad hebben moeten opgeven. Zij beschikken niet altijd
over de juiste laboratoriumfaciliteiten. Van één van hen is bekend, dat hij wel eens een
verkeerde diagnose stelde om maar dure medicijnen te kunnen verkopen. Of juist bepaalde
ziekten over het hoofd zag65. En nog steeds wordt in een aantal gevallen in strijd met de Wet
op de Medische Behandeling, de uitslag aan de exploitant overhandigd. We hebben nog nooit
een vrouw bereid gevonden officieel een klacht tegen zo’ n arts in te dienen. Prostituees zijn
bang hun werkplek kwijt te raken, als ze de diensten van die arts weigeren. En sommige
vrouwen vinden het wel prettig, de arts komt aan het bedrijf, wat hen een rit naar de GGD
bespaart (256).
'LWEHGULMIOLMNWZHOHHQGLVFR:LMPRJHQQDDUELQQHQPDDUGHGDPHV]LWWHQQHWWH
HWHQ(pQYDQGHYURXZHQYHUWHOWGDW]HOLHYHUQDDUGHFOXEDUWVGDQQDDUGH**'
JDDW=HLVQLHWLQVWDDWXLWWHOHJJHQZDDURPSUHFLHV]HLVQDPHOLMNEHKRRUOLMN
GURQNHQ:HOEHJULMSHQZHGDW]HYLQGWGDWGH**'RQK\JLsQLVFKHUZHUNWGDQGH
FOXEDUWV
Op grond van het recht op de vrije artsenkeuze kan men deze artsen de toegang tot de
bordelen niet weigeren. In Rotterdam heeft men dit opgelost door die artsen te verplichten
zich bij de GGD te melden. De Rode Draad vindt echter, dat een clubarts bij een Arbo-dienst
aangesloten moet zijn. Soms werkt de GGD in arren moede mee aan het verschaffen van
gezondheidsverklaringen.
$DQVWHOOLQJVNHXULQJHQ
In een luxe club (512) moeten prostituees verplicht een Aids-test doen. Zowel clubartsen als
exploitanten overtreden hiermee de Wet op Aanstellingskeuringen van 1998. Een
aanstellingskeuring mag alleen in geval van loondienst geschieden en wel in de laatste fase
van de sollicitatie, dus als de sollicitant eigenlijk al is aangenomen. In de advertentietekst
moet ook staan dat een medische keuring onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure. Dit
kan alleen als er vooraf advies is gevraagd aan de Arbodienst en de keuringsarts verbonden is
met deze Arbodienst.
Voor de aanvang van de sollicitatieprocedure moeten de medische eisen aan de functie al
schriftelijk zijn vastgelegd. Dat geldt ook voor de manier waarop wordt onderzocht, of de
65

De Rode Draad heeft daarom wel eens tactisch opgemerkt, dat sommige van deze clubartsen geen snotneus
van een druiper kunnen onderscheiden.
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sollicitant aan de eisen voldoet. Dit roept de vraag op wat arbeidsongeschiktheid in de
prostitutie inhoudt. Daarbij denkt men vooral aan SOA’ s, met name aan HIV. Een HIVinfectie betekent volgens De Rode Draad in ieder geval een gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid, gedeeltelijk, want een HIV-geïnfecteerde kan wel animeerwerk
verrichten. De andere SOA’ s zijn meestal snel verholpen en leveren slechts een kort
ziekteverzuim op. Maar er zijn ook nog andere aandoeningen die in deze branche tot
arbeidsongeschiktheid leiden zoals een niet-besmettelijke huiduitslag. Wanneer een
Arbodienst wordt ingeschakeld zal die uiteindelijk het laatste woord moeten krijgen.
+,9WHVWHQ

Van een zusterorganisatie ontving De Rode Draad RQOLQHeen vraag van een jongen over
zijn rechtspositie als HIV-positieve escortjongen (90).
+LMZLOZHWHQRIKLMZHWWHOLMNYHUSOLFKWLVRPWHYHUPHOGHQGDWKLM+,9SRVLWLHILVPDDU
HLJHQOLMNYRRUDORIKLMRRLWDDQJHNODDJGNDQZRUGHQKLHUYRRUGRRUHHQNODQWPRFKW
HUHHQFRQGRRPEUHNHQRIZDWGDQRRN³:DWZHWHQMXOOLHKLHURYHU"(QSUHFLH]HU]LMQ
HUPRPHQWHQVLWXDWLHV HQ]RMDZHONH ZDDURSGHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGGXLGHOLMNELM
GHHVFRUWNRPWWHOLJJHQ":H]RXGHQKLHURYHUKHHOJUDDJPHHUIHLWHQZLOOHQZHWHQ´

De Rode Draad vindt dat klanten die uitdrukkelijk onveilige diensten vragen, zelf
verantwoordelijk zijn. Dat ligt echter anders bij een klapcondoom. Een HIV-infectie lijkt ons
reden voor - in ieder geval een tijdelijke - arbeidsongeschiktheid, maar het is aan de Arbo-arts
te bepalen of dat zo is.
Aan de commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen is de vraag voorgelegd of een
HIV-test deel kan uitmaken van een aanstellingskeuring voor prostitutie. We kregen het
volgende antwoord:
“ Ter informatie voor de door u aan de orde gestelde problematiek verwijst de
Commissie u naar Advies 2004-05 waarin de Commissie overweegt dat het in het
algemeen zo is, dat een ziekte of arbeidshandicap tijdens de sollicitatieprocedure niet
behoeft te worden gemeld tenzij deze ziekte of handicap relevant is voor de
uitoefening van de betreffende functie. Ingeval van een HIV-infectie is dit niet anders.
Deze problematiek is niet op te lossen via risico-inventarisatie.
Keuring en medische begeleiding moeten worden verricht door geregistreerde
bedrijfsartsen.”
'UXJV
Sommige klanten willen samen met de prostituee drugs gebruiken. Portiers willen wel eens
helpen deze bijzondere wens te vervullen, zoals het volgende voorbeeld laat zien (216).
9DQXLWGLWEHGULMINUHHJ'H5RGH'UDDGGHYROJHQGHNODFKW(HQPDQQHOLMNHSURVWLWXHH
KDGVDPHQPHWHHQYURXZHOLMNHFROOHJDHHQWULRJHGDDQ=LMQ]DNHQSDUWQHUPRHVWPHW
GHNODQW HHQ%1¶HU FRNHJHEUXLNHQ'DDUGRRUZDV]HYHUJHWHQ]LMQDDQGHHOXLWWH
UHNHQHQHQKDGKLM]LMQJHOGQRRLWJHNUHJHQ2IKHW]LQKDGHUHHQLQFDVVREXUHDXELMWH
KDOHQ
In enkele clubs gebruiken de vrouwen zelf drugs (560, 618, 593).
'LW]HHURXGHHQYLH]HEHGULMIYHUGLHQWRPPHHUGHUHUHGHQHQQLHWGHVFKRRQKHLGVSULMV
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'HPDQGLHJDDWYUDJHQRIGHYURXZHQPHWRQVZLOOHQSUDWHQVFKXGW]LMQKRRIGDOVRI
KLMZLO]HJJHQGDWZHRYHUERGLJ]LMQ:HNRPHQHYHQELQQHQHQ]LHQYURXZHQDDQHHQ
WDIHO]LWWHQZDDURSIROLHPHWVFKURHLSOHNNHQOLJW=HKHEEHQDEVROXXWJHHQLQWHUHVVHLQ

DQGHUH]DNHQGDQGHGUXJVRSWDIHO 'H]HVLWXDWLH]RXLQYHUEHWHUG]LMQ
'HHLJHQDDU]HJWGDWKLMQLHWPHWORRQGLHQVWNDQZHUNHQRPGDWKLMWHYDDNYHUVODDIGH
YURXZHQLQ]LMQ]DDNKHHIWJHKDG+LMYHUZDFKWGDW]H]LFKQLHWDDQGHZHUNWLMGHQ
]XOOHQKRXGHQHQQLHWNXQQHQZHQQHQDDQXLWEHWDOLQJSHUPDDQG

'HJDVWYURXZZDDUVFKXZWRQVGDWGHYURXZHQQLHWJHwQWHUHVVHHUG]XOOHQ]LMQ'DW
EOLMNWWHNORSSHQ+LHUNRPWGHµVSXLWHQRPUXLO¶ UHJHOPDWLJODQJVHQLVKHWQRUPDDO
RPFRNHWHVQXLYHQ(UKDQJWHHQERUGPHWGHPHGHGHOLQJGDWGHLQPLGGHOVWHVWUHQJ
HQRQZHUNEDDUEHYRQGHQK\JLsQLVFKHUHJHOVYDQKHW/DQGHOLMN&R|UGLQDWLHFHQWUXP
,QIHFWLH]LHNWHQ /&, JHOGHQ'HNODQWHQGLHKLHUNRPHQ]LMQYRRUDOJHwQWHUHVVHHUGLQ
GHEDUGLHRIILFLHHOWRWWZHHXXUPDDULQIHLWHWRWYLMIXXURSHQLV
En tot slot voorzien sommige exploitanten de vrouwen van drugs (482). Het hoeft geen
betoog dat dit uiteraard uit den boze is.
+\JLsQH
Gemeenten die een prostitutiebeleid op papier hebben gezet, hebben daarin bepaalde
hygiënische en bouwkundige eisen aan prostitutiebedrijven gesteld. De GGD moet daarop
controleren. Wanneer De Rode Draad een onhoudbare situatie aantreft, melden wij dat bij de
regionale GGD. Deze rukt daarop vaak uit, maar wij horen ook dat de mogelijkheden van de
GGD beperkt zijn. In sommige delen van het land werkt de GGD alleen op afspraak, wat men
wel zo netjes vindt voor een gemeentelijke instelling. Ook horen wij dat het vaak moeilijk is
de exploitant duidelijk te maken dat de controles door een andere afdeling van de GGD wordt
verricht dan de afdeling die de gezondheidsvoorlichting doet. In sommige regio’ s controleert
de GGD bovendien alleen de vergunde bedrijven. Een voorbeeld van een herhaald veldbezoek
(587).
9ROJHQVKRRNHUVQO]RXGHQLQGLWEHGULMIRXGHUHPLJUDQWHQZHUNHQGLHDOOHVHNVXHOH
KDQGHOLQJHQRQYHLOLJGRHQ6FKRRUYRHWHQGZRUGHQZHKLHULQELQQHQJHODWHQ'H
HQLJHDDQZH]LJHQ]LMQHHQRQYHU]RUJGHPDQHQGLWRYURXZ9HHOSHUVRQHHOKHEEHQ]H
QLHWQDDUHLJHQ]HJJHQ,QWHUHVVHYRRUGH5RGH'UDDGLVHURRNQLHW%LMGH]HFOXE
YUDDJMHMHDIKRHKHWNRPWGDW]HPRJHQGUDDLHQ+HWVWLQNWKHWLV]HHUVOHFKW
RQGHUKRXGHQHQVHNVPHWHHQRQYHU]RUJGHYURXZ]RQGHUWDQGHQOLMNWRQVRRNJHHQ
IHHVW.RUWRPKHWLVHUYHUVFKULNNHOLMN
,QYUDJHQZHRQVQRJVWHHGVDIKRHKHWNRPWGDWGLWEHGULMIPDJEOLMYHQGUDDLHQ
$OOHVOLMNWNDSRW(HQRXGHUHYURXZLQHHQJHEUHLGWUXLWMHVWDDWRQVQRJDORQYULHQGHOLMN
WHZRRUG(U]RXGHQJHHQYURXZHQ]LMQZDWQLHWZDDULV]ROHHUWRQVHHQYOXFKWLJH
EOLNLQHHQRQEHVFKULMIHOLMNYLH]HZRRQNDPHU
Dit bedrijf is na ons bezoek gesloten

66
67

Deze zaak zou eind 2005 gesloten zijn.
De dienst die schone spuiten regelt voor gebruikers.
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Hoofdstuk 11.

Gemeenten en prostitutie

11.1. De rol van gemeenten
*HPHHQWHQSULPDLUYHUDQWZRRUGHOLMN
In de negentiende eeuw hebben gemeenten in Nederland een grote autonomie gekregen, die is
neergelegd in de Gemeentewet. Daardoor konden zij zelfstandig allerlei zaken regelen in
zogeheten Algemene Politie Verordeningen. Deze autonomie vormt de basis voor de
overheersende rol die de gemeenten tegenwoordig in het prostitutiebeleid in Nederland
spelen.
In de periode vóór 2000 waren prostitutiebedrijven volgens de Wet verboden, maar werden zij
op grote schaal gedoogd. Dat zorgde behalve voor een zeker gemak ook voor problemen.
Gemeenten gingen ervoor pleiten om een eigen prostitutiebeleid te mogen bepalen. Tegen die
achtergrond heeft de rijksoverheid per 1 oktober 2000 het algemeen bordeelverbod
opgeheven, en daarbij de keuze gemaakt om de primaire verantwoordelijkheid voor het
prostitutiebeleid neer te leggen bij de gemeenten. Dat leek een voor de hand liggende keus.
Gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gingen gemeenten aan de
slag met het vormgeven van hun eigen prostitutiebeleid. De hoofdmoot bestond uit een lokaal
vergunningenbeleid voor prostitutiebedrijven. Zij kregen daarvoor veel ruimte. Het enige dat
niet kon, was alle prostitutiebedrijven weren, de zogeheten ‘nuloptie’ . Dit tot groot verdriet
van een aantal gemeenten die graag alle prostitutie van hun grondgebied zagen verdwijnen.
Toen de legalisering van prostitutiebedrijven een feit was, werd gaandeweg duidelijk welke
effecten deze beleidskeuze met zich heeft meegebracht.
%HOHLGVRQWZLNNHOLQJGRRUJHPHHQWHQ
Bij De Rode Draad kwamen via de krantenknipseldienst talloze berichten binnen over
gemeenten die met moeite één prostitutiebedrijf op hun grondgebied wilden toestaan. Dit had
een teken aan de wand moeten zijn. Veel kleine gemeenten bleken er niets voor te voelen om
een voortvarend prostitutiebeleid te ontwerpen. Zij lieten een vergunningensysteem
achterwege, en zetten daarmee ongewild de deur open voor clandestiene bedrijven.
Andere gemeenten gaven er in hun vergunningenstelsel blijk van de boel de boel te willen
laten, mits er maar geen openbare orde problemen zouden ontstaan. Deze gemeenten wilden
alleen de reeds operationele exploitanten vergunningen verlenen. Ze vormen de meerderheid.
Dit betekent in de praktijk, dat vooral die bedrijven een vergunning hebben gekregen, die hun
bedrijfsvoering niet hebben aangepast aan de eisen van het jaar 2000, laat staan aan die van de
toekomst. Zij kunnen hun achterhaalde stijl van management nu PHWYHUJXQQLQJ continueren.
Omdat de gemeenten meestal een maximumstelsel of een sterfhuisconstructie hanteren, doen
zij in feite de deur op slot voor nieuwkomers op de markt en voor nieuwere, meer eigentijdse
vormen van prostitutie, ook als die een beter management met zich mee brengen.
De gevolgen van dit beleid zijn voelbaar in alle geledingen van de seksindustrie. In feite
hebben gemeenten door hun beleid onbedoeld een machtspositie gegeven aan exploitanten die
de in dit rapport geschetste treurnis in stand houden.
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*URWHYHUVFKLOOHQWXVVHQJHPHHQWHQ
Een ander gevolg van de grote autonomie van de gemeenten is, dat er rond de vergunningen
grote verschillen tussen de gemeenten ontstonden. Zo werd in de ene gemeente thuiswerk wel
toegestaan, en in de andere niet. De ene gemeente wilde prostitutie in het uitgaanscentrum
hebben, de andere probeerde het juist naar een industrieterrein te verbannen. De ene gemeente
wilde het sekswerk op gepaste afstand van de kerk houden, de ander van schoolgebouwen.
Sommige gemeenten stelden een leeftijdsgrens voor de klanten, andere deden dat niet. De
eisen die gemeenten stelden aan ‘zelfstandige ondernemers’ in de prostitutie verschillen.68
Enkele gemeenten gaan zo ver van prostituees te eisen dat ze zich inschrijven bij de Kamer
van Koophandel. In andere gevallen wilden ze ook inzage hebben in de lijsten van wie er in
de bedrijven aan het werk waren.69 Weer een andere poging greep te krijgen op prostituees
was het voorstel van een kleine gemeente om van prostituees een gezondheidsverklaring te
vragen. Dit is weinig productief en bovendien strijdig met de Wet op de
Aanstellingskeuringen.
%HJLQNZDPGHJHPHHQWH7HUQHX]HQLQKHWQLHXZVPHWKHWEHULFKWGDWPHQ
LQGLYLGXHOHSURVWLWXHHVYHUJXQQLQJSOLFKWLJZLOGHVWHOOHQPHWGHQREHOHEHGRHOLQJRP
]HRQDIKDQNHOLMNYDQH[SORLWDQWHQWHPDNHQ+HODDVZHUNWHHQGHUJHOLMNV\VWHHP
FRQWUDSURGXFWLHI(HUGHUKHEEHQDQGHUHJHPHHQWHQDIJH]LHQYDQHHQGHUJHOLMNSODQ
+HWEHODQJULMNVWHWHJHQDUJXPHQWLVGDWSURVWLWXHHVXLWDQJVWKXQDQRQLPLWHLWNZLMWWH
UDNHQRQGHUJURQGV]XOOHQJDDQ%RYHQGLHQLVKHWV\VWHHPLQGHSUDNWLMNRQPRJHOLMN
XLWWHYRHUHQRPGDWHHQJURRWDDQWDOSURVWLWXHHVWXVVHQJHPHHQWHQSHQGHOW
Wat ook van gemeente tot gemeente verschilde, was het beleid van de Sociale Diensten ten
opzichte van prostituees. In de ene gemeente kreeg een parttime werkende prostituee wel een
aanvullende bijstand, in een andere gemeente kreeg een prostituee in exact dezelfde
omstandigheden die uitkering niet.
'DWJROGWRWYRRUNRUWRRNYRRU5RWWHUGDP,QPLGGHOVKHHIWGH]HJHPHHQWH]LMQEHOHLG
YHUDQGHUGHQNXQQHQSURVWLWXHHVGLHSDUWWLPHZHUNHQDDQYXOOHQGHELMVWDQGNULMJHQ
+HW5RWWHUGDPVHEHOHLGJHOGWQXDOVYRRUEHHOGYRRUGHUHVWYDQ1HGHUODQG(HQ
DDQYXOOHQGHELMVWDQGVXLWNHULQJYRRUSDUWWLPHUVLVYDQJURRWEHODQJYRRUYURXZHQGLH
PHWSURVWLWXWLHZLOOHQVWRSSHQ
Op het gebied van hygiënische eisen aan bordelen verschilden de gemeenten niet alleen
onderling maar ook met andere organisaties. Vooral de grote gemeenten stelden eisen aan de
inrichting, die dan weer strijdig waren met die van de GGD, die op hun beurt weer strijdig
waren met de normen van de Arbeidsinspectie die overigens niet optrad in seksbedrijven.
Vrijheid blijheid! Maar het effect van deze onheldere situatie is dat malafide exploitanten er
handig gebruik van maken en de gemeenten opzoeken met de soepelste regels.
3RVLWLHYHUEHWHULQJYDQSURVWLWXHHV"
Voorts was er discussie over wat een gemeente aan positieverbetering van de prostituees kon
doen. De meeste gemeenten vonden dat ze voldoende deden, als ze zorgden, dat de GGD haar
68
69

Zie ook 11.2. over deze kwestie.
Onlangs is die eis echter door de rechter naar de prullenbak verwezen.
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taken kon verrichten. Andere gemeenten waren ook bereid opvang en hulpverlening te
financieren.
Hulpverlening en gezondheidsvoorlichting zijn van belang, maar daarmee zijn de
wantoestanden RSGHZHUNYORHU van prostitutiebedrijven nog niet bestreden.
Het kan toch niet zo zijn, dat een gemeente vergunningen uitgeeft aan bedrijven waar seksuele
intimidatie en uitbuiting plaatsvinden, en zomaar tolereert, dat allerlei wetten worden
overtreden, op het gebied van het arbeidsrecht, sociale verzekeringsrecht en de andere
onderwerpen die in dit verhaal de revue hebben gepasseerd? Een gemeente kan er ZHO voor
zorgen, dat er voldoende en gecoördineerd toezicht is en hoeft zich niet te verschuilen achter
het argument, dat zij niet in privaatrechtelijke betrekkingen kan treden. Deze angst om te veel
in te grijpen in het leven van burgers, valt overigens moeilijk te rijmen met de praktijk in
enkele gemeenten om prostituees in hun privacy aan te tasten door ze te veel persoonlijke
gegevens te ontfutselen. Dit gebeurt tijdens controles die gemeenteambtenaren uitvoeren.70
Veel gemeenten hebben een onduidelijk of geen beleid ten aanzien van prostituees die willen
uitstappen. Dit uit zich bijvoorbeeld in totaal verschillend beleid van de gemeentelijke
uitkeringsinstanties ten aanzien van prostituees.
Wij concluderen dat gemeenten schending van mensenrechten, van arbeidsrechten en andere
elementaire rechten van prostituees door de vingers zien en zichzelf desondanks wijsmaken
dat zij hun taak op het vlak van het prostitutiebeleid naar behoren vervullen.
&RQWDFWPHWGHGRHOJURHSHQ
In evaluatieonderzoeken van de rijksoverheid kwam al naar voren, dat de gemeenten bij
aanvang van de legalisering hun beleidsvoornemens nauwelijks naar de doelgroepen kenbaar
hebben gemaakt. Alleen Rotterdam vervaardigde een folder voor prostituees en exploitanten.
Andere gemeenten beperkten zich tot gesprekken met exploitanten. Jaren later kwamen ook
andere gemeenten met informatiefolders op de proppen.
Juist bij een zo complex onderwerp had een actieve communicatie met de doelgroepen, en
zéker met de prostituees zelf, voor de hand gelegen.

+RHYHULVKHWJHPHHQWHOLMNSURVWLWXWLHEHOHLG"

In het kader van een landelijk gefinancierd project heeft De Rode Draad zich ingespannen
contacten te leggen met gemeentelijke of regionale overheden. Daarbij bleek het moeilijk om
uit te vinden, wie er op gemeentelijk niveau de belangrijkste speler is in het prostitutiebeleid.
Is het de GGD, de Politie of de Afdeling Bijzondere Wetten? Het bleken telkens weer andere
takken van dienst te zijn. Op regionaal niveau viel het ook al niet mee; de geografische regio
viel immers niet altijd samen met de politieregio en die viel weer niet altijd samen met de
GGD-regio. Waar moesten wij beginnen?
Het prostitutiebeleid van gemeenten is nog niet uitgegroeid tot een integraal en pro-actief
beleid, waarin de bescherming van de positie van prostituees centraal is komen te staan.
Het voorgaande kunnen wij als volgt samenvatten. De actieve, betrokken gemeenten niet te na
gesproken, heeft de keuze van de rijksoverheid om het prostitutiebeleid grotendeels aan de
gemeenten over te laten niet goed uitgepakt. Er zijn te grote verschillen ontstaan tussen
70

Zie ook 11.2. over deze kwestie.
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gemeenten, waarvan malafide typen profiteren. Er zijn door gemeenten maatregelen getroffen
die contraproductief werken. De meeste gemeenten hebben voorrang gegeven aan het
voorkomen van openbare ordeproblemen; zij hebben de ‘bescherming van de positie van
prostituees’ 71 onvoldoende serieus genomen. En, vooral is gebleken dat het prostitutiebeleid
veel te complex is voor het ambtelijk apparaat van een doorsnee Nederlandse gemeente.

11.2. Enkele specifieke problemen
µ=HOIVWDQGLJHSURVWLWXHHV¶

Een al langer bestaand gemeentelijk knelpunt betreft het bepalen van het gehalte van
zelfstandig ondernemerschap van Oost Europese prostituees. Een prostituee uit de nieuwe
EU-landen moet zich eerst bij een gemeente melden voor een vergunning. Ze krijgt de
vergunning alleen als ze kan aantonen dat ze zelfstandige ondernemer is. Maar iedere
gemeente legt daarvoor andere criteria aan. De meeste, maar niet alle gemeenten eisen een
inschrijving bij de Kamer van Koophandel. In deze gemeenten zien we vaak, dat deze
zelfstandige ondernemers in het bedrijf van de baas wonen en er hun bedrijf uitoefenen. Dit
heeft soms curieuze gevolgen. In een Rotterdamse bar is bijvoorbeeld HHQDDQWDO
‘massagesalons’ gevestigd. Soms zijn de ‘zelfstandige’ prostituees ingeschreven in het pand
waar toevallig ook hun ‘uitzendbureau’ en hun financiële adviseurs zijn gevestigd. Meestal
‘regelt de exploitant dat wel even’ . Dit is niet echt in de lijn van het zelfstandig
ondernemerschap. Sommige gemeenten stellen, dat er een boekhouding moet zijn als
kenmerk van het zelfstandig ondernemerschap. Maar het is voor de exploitant een koud
kunstje om het ‘zelfstandige ondernemerschap’ van zijn meisjes op te pimpen door een
administratiekantoor in te huren.
De Rode Draad krijgt nog steeds te horen, dat vrouwen een vergunning krijgen, waarmee ze
maar in ppQbedrijf als zelfstandige ondernemer kunnen werken. Ook dat is niet conform de
wettelijke omschrijving van het zelfstandig ondernemerschap. Wij kunnen dit niet anders zien
dan als schijnzelfstandig ondernemerschap. Vaak gaat dit om bedrijven die volgens de
Belastingdienst op grond van feiten en omstandigheden de vrouwen in dienstverbanden laat
werken. En nog steeds mogen volgens de WAV72 prostituees uit de nieuwe EU-landen niet in
dienstverbanden te werk worden gesteld. Soms bellen bemiddelaars ons om te vragen in
welke gemeente men de minst zware eisen stelt, want daar wil men heen. Onze slotsom is dat
nogal wat gemeenten ongewild malafide constructies legitimeren met een vergunning.
.ODFKWHQRYHUUHJLVWUDWLH
Een nieuwe ontwikkeling op gemeenteniveau is, dat de controletaken van de Politie aan
gemeentelijke ambtenaren zijn overgedragen. Dit heeft tot gevolg dat de gemeenteambtenaren in kwestie plotseling met een nieuw werkterrein werden geconfronteerd.
Dat gaat niet altijd goed. Zij menen bijvoorbeeld, dat ze prostituees moeten registreren.
De klachten van prostituees gaan over de wijze, waarop de Politie of de gemeente de
paspoortcontrole uitvoert. De klacht is, dat men van de gelegenheid gebruik maakt om
naam, adres en woonplaats en andere gegevens te noteren. Dit heeft geen wettige basis

71
Dit is één van de zes landelijke doelstellingen bij de opheffing van het algemeen bordeelverbod, wat De Rode
Draad betreft de voornaamste doelstelling van de maatregel.
72
Wet Arbeid Vreemdelingen.
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en wordt als een ernstige inbreuk op de privacy beschouwd73. We hebben een van die
ambtenaren gevraagd, waarom hij dit deed. Hij beweerde dat hij alleen zo kon
controleren, of de aangetroffen vrouwen wel in zijn gemeente woonden. Hij ging er
volstrekt aan voorbij dat de meeste prostituees nu juist QLHW in de gemeente werken waar
zij wonen.
Registratie van prostituees door de Politie mag alleen vrijwillig plaatsvinden onder de
voorwaarden die in de Wet op de Politieregisters (WPolr) zijn geformuleerd.
Verplichte politieregistratie van prostituees is alleen in individuele gevallen gerechtvaardigd:
- wanneer de prostituee verdacht wordt van een strafbaar feit
- en wanneer er een vermoeden van mensenhandel is.
Wat het laatste betreft, de Politie heeft daarvoor een lijst van signalen opgesteld, die in een
bepaalde combinatie een vermoeden van mensenhandel rechtvaardigen. De Rode Draad
verneemt, dat de Politie die lijst niet altijd hanteert en de vrouwen alleen registreert ‘voor hun
eigen bestwil’ . Wij weten echter al jaren dat politieregistratie prostituees geen bescherming
biedt. Integendeel, het levert alleen maar angst en onzekerheid op. In verband met het stigma
zijn prostituees namelijk panisch voor welke registratie dan ook. Zij aarzelen zelfs hun naam
en adres te geven aan laagdrempelige organisaties zoals De Rode Draad, Vereniging Vakwerk
en het Prostitutie Informatie Centrum. De politie meent door registratie beter zicht te krijgen
op de problematiek rondom gedwongen prostitutie en de aanwezigheid van buitenlandse
prostituees, maar angst voor registratie zal vrouwen er juist van weerhouden bij problemen
contact op te nemen met de politie.
Een politie- of gemeenteambtenaar heeft weliswaar de bevoegdheid identiteitsbewijzen
te controleren, maar niet om persoonlijke gegevens te noteren. Wij kennen een geval
waar de Politie zelfs het mobieltje van de vrouw controleerde om te zien met wie ze de
laatste uren gebeld heeft. In Amsterdam hanteert de Politie voorgedrukte notitieboekjes
waarin naast de gegevens zoals in het paspoort vermeld, ook de werknaam en
werktijden opgeschreven worden.
Wij concluderen dat binnen gemeenten niet wettige registratie van persoonsgegevens
van prostituees plaats vindt die bovendien contraproductief kan uitpakken.

3UREOHPHQELMXLWWUHGHQ
Gemeenten worden geacht het op zich te nemen om prostituees te ondersteunen, wanneer zij
het vak willen verlaten. Uit onze contacten met prostituees blijkt, dat zij zelden van de ene op
de andere dag stoppen met hun werk. Men gaat bijvoorbeeld parttime werken en oriënteert
zich intussen op de nieuwe situatie. Een radicale breuk met het prostitutiemilieu als vast
onderdeel van een stoppersprogramma is derhalve niet realistisch. Net zo min als aan vutters
en andere uittreders wordt gevraagd om volledig te breken met oud-collega’ s en het beroep,
moet men dat van prostituees eisen. Daarom benadrukt De Rode Draad, dat een soepele
overgang naar een tweede beroepscarrière meestal gepaard gaat met mogelijkheden tot
SDUWWLPH werken. Dat prostituees bij wijze van overgang naar een nieuwe situatie parttime
gaan werken, wordt overigens ook bevestigd door wetenschappelijk onderzoek.74
73

Dit soort registraties is in 1997 door de Registratiekamer, nu het College Bescherming
Persoonsgegevens, als niet legitiem aangemerkt. Dit college veroordeelde registratie op grond van louter
en alleen van het behoren tot een beroepsgroep.
74
In 1989 verscheen het rapport +RH H[ SURVWLWXHHV]LFK ]HOI UHGGHQvan de hand van I. Vanwesenbeeck, M.
Groen en S. Altink. In dit onderzoek werd ook al bevestigd, dat het uitstappen heel geleidelijk gaat. Veel
vrouwen beginnen overigens weer om een acuut geldgebrek te verhelpen.
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Bij ‘ontslag’ uit een situatie die in feite loondienst is, kunnen prostituees een uitkering
aanvragen bij het uitvoeringsorgaan sociale zekerheid. Het UWV behandelt naar ons weten
deze aanvragen welwillend, maar de problemen ontstaan wanneer ex- prostituees zich bij het
CWI gaan inschrijven. Ze zijn bang dat hun beroepsverleden via de kaartenbakken in de
openbaarheid komt. Prostituees hebben immers een ‘verleden’ , anderen hebben een cv . En ze
vrezen een negatieve bejegening door die instelling. Die vrees, zo blijkt, is niet ongegrond.
Dan komt het volgende probleem. Een groot deel van de vrouwen met wie De Rode Draad in
contact komt, heeft vrijwel uitsluitend prostitutie als werkervaring. Zij hebben geen of slechts
een afgebroken opleiding. Daardoor zijn zij slecht bemiddelbaar. De werkervaring in de
prostitutie kan tot nu toe hoogstens als ‘levenservaring’ worden betiteld, want hun
ontwikkelde vaardigheden worden nog niet als beroepsvaardigheden erkend. Over het
algemeen geven de CWI’ s75 aan dat het probleem met de doelgroep tweeledig is:
Gebrek aan werkervaring in een reguliere arbeidsorganisatie
Gebrek aan opleiding.
Door bemiddelende instanties wordt wel erkend, dat de overgang van prostitutie naar ander
werk bepaalde moeilijkheden met zich meebrengt, maar het ontbreekt nog aan een concrete
aanpak om die moeilijkheden te overwinnen. Een poging van De Rode Draad om daarin met
hulp van een aantal CWI’ s verandering te brengen heeft, met uitzondering van het CWI
Nijmegen, onvoldoende weerklank gevonden.
Het is problematisch om bij de Sociale Dienst tijdelijk een overbruggende uitkering te krijgen
voor de dagen, dat men niet meer in de prostitutie werkt en nog geen ander werk heeft.
Prostituees kunnen immers als regel niet aantonen dat ze zijn ‘ontslagen’ , of niet meer in staat
zijn tot een volledige werkweek in de prostitutie.
Maar, dwingen tot voltijds-prostitutie kan ook niet. Dat is dwang tot prostitutie en CWI’ s en
Sociale Diensten mogen dat niet. Een sekswerker bepaalt immers net als iedere andere burger
zelf, hoeveel tijd zij aan seksuele contacten besteedt. Nog steeds denken tegenstanders van
legalisering, dat deze instanties vrouwen wel kunnen verplichten tot sekswerk. Door de
opeenvolgende ministers is echter steeds gesteld, dat prostitutie nooit passende arbeid kan
zijn. Wel geldt een sollicitatieplicht voor alle andere vormen van passende arbeid, anders dan
prostitutie. Dat dit niet altijd goed doordringt, laat het relaas van Ellen zien.

(OOHQZRRQWLQKHW*RRL7RHQ]HFRQWDFW]RFKWPHW'H5RGH'UDDGZDV]H]RERRV
GDW]H]HOIQLHWNRQEHOOHQ=HOLHWKDDUYULHQGLQPHWRQVSUDWHQ'LHKDGKDDU
RYHUJHKDDOGRPPHWRQVFRQWDFWRSWHQHPHQRPKDDUEHNODJWHGRHQ7LMGHQVGH
EHKDQGHOLQJYDQKDDUDDQYUDDJYRRUHHQXLWNHULQJGRRUHHQDPEWHQDDUYDQGHVRFLDOH
GLHQVWZHUG]HXLWJHQRGLJGYRRUHHQJHVSUHN(OOHQVFKDDPGH]LFKQLHWYRRUKDDU
YHUOHGHQ=HYLQGWKHWHHQHHUEDDUEHURHS=HKHHIWMDUHQODQJRSHHQHHUOLMNHPDQLHU

KDDUJHOGYHUGLHQG 
=HZDVWRWDDOQLHWYRRUEHUHLGRSGHUHDFWLHYDQGHDPEWHQDDU'H]HZHUGURRGHQ
VFKXLIHOGHRS]LMQVWRHOKHHQHQZHHU(OOHQZDVYROJHQVKHP³HHQMRQJH
DDQWUHNNHOLMNHYURXZGLHQRJEHVWHHQSDDUMDDUWMHVPHHNRQ$OV]LMGHDIJHORSHQ
]HYHQMDDUDOVKRHUJHZHUNWKDGNRQ]HQRJEHVWHHQDDQWDOMDUHQRSKDDUUXJJDDQ
75

Centrum voor Werk en Inkomen,; CWI’ s zijn de opvolgers van de vroegere arbeidsbureaus.
.Als reden om ander werk te zoeken gaf ze op, dat ze een normale baan wilde, zonder gedoe: van negen tot vijf
en aan het eind salaris, vakantiegeld en later pensioen.
76
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OLJJHQ´+LMEHJUHHSQLHWKRH]HLQKHWKDDUKRRIGKDDOGHRPKDDUKDQGRSWHKRXGHQ
RSNRVWHQYDQGHVDPHQOHYLQJ2SKDDUNODFKWLVHHQRQGHU]RHNLQJHVWHOG
Op het gebied van uittreden uit het prostitutievak is dus nog het nodige te doen.

11.3. Goede praktijken
*RHGHZLO
Het is bij de gemeenten gelukkig niet louter kommer en kwel. Natuurlijk maakt De Rode
Draad mee dat bevlogen politici, ambtenaren, politiemensen en andere functionarissen zich
inspannen om de ellende terug te dringen. En, ook maatregelen die niet goed uitpakken,
komen meestal voort uit de goede wil om problemen de baas te worden. Enkele gemeenten
nemen maatregelen waar prostituees nu echt op zitten te wachten. De Rode Draad wil daarvan
een paar voorbeelden geven.

5RWWHUGDPVVWHXQSXQW

In Rotterdam is het eerste regionale VWHXQSXQWYRRUSURVWLWXHHVgevestigd. De Rode Draad
ontvangt hiervoor jaarlijks een subsidie van de gemeente. Dit stelt ons in staat de
ontwikkelingen in Rotterdam nauwlettend te volgen en de vrouwen van de meest actuele
informatie te voorzien. De Rode Draad heeft een aardig overzicht gekregen van de stand van
zaken in Rotterdam, omdat wij daar wekelijks veldwerk doen. Ook komen via de Rotterdamse
KHOSGHVN vragen vanuit de regio binnen.
Door onze contacten met de Rotterdamse prostituees kunnen wij als gesprekspartner voor de
gemeente optreden. Zo hebben wij zijdelings geparticipeerd in de ketenaanpak ORYHUER\V. Ook
zijn wij betrokken bij een project Seksuele Gezondheid en Kinderprostitutie.
Dit project is aanvankelijk ook door buurgemeente Schiedam ondersteund. Daar waren
slechts een paar clubs, maar zoals ze in Rotterdam zeggen: “ Alle kleine beetjes helpen, zei de
muis en pieste in de Maas” . Inmiddels zijn de Schiedamse clubs gesloten.77
5RWWHUGDPELMVWDQGQDDVWSDUWWLPHZHUNHQ
In 2005 heeft Rotterdam haar beleid ten aanzien van prostituees die parttime werken, ten
gunste van hen veranderd. De beleidsnotitie waarin stond dat prostituees altijd voldoende
zouden verdienen, zodat ze nooit onder de bijstandsgrens zouden geraken, werd van tafel
geveegd en vervangen door een realistische aanpak. Dit gebeurde onder de bezielende leiding
van een beleidsambtenaar. Nu kunnen ze bijstand krijgen als uit hun boekhouding blijkt dat ze
recht hebben op DDQYXOOHQGHELMVWDQG. Ze moeten wel passende arbeid aanvaarden, maar dat
kan nooit prostitutiewerk zijn, zoals eerder betoogd. Samen met het PMW (het prostitutie
maatschappelijk werk) hebben wij dit goede nieuws aan de doelgroep meegedeeld.

77

Ook in Rotterdam is een derde van de bedrijven dicht. De legale jongensprostitutie is definitief uit Rotterdam
verdwenen. Ook het privé-huis dat tevens meldpunt ongediertebestrijding voor de buurt was en een seksshop
waar de exploitant een veelheid aan diensten leverde: hij verkocht Viagra , verhuurde Indiase pornofilms,
organiseerde vrijgezellenparty’ s, regelde escorts, verzorgde trouwpartijen en bemiddelde ook nog wat voor
‘huisvrouwtjes die het lekker vinden’ waren al snel gesloten. In Rotterdam hebben we een aardig overzicht
gekregen omdat we daar wekelijks veldwerk doen. Ook via de Rotterdamse helpdesk komen vragen vanuit de
regio binnen.
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2QGHUVWHXQLQJYDQXLWWUHGHQ

Vanuit de politiek is in 2003 aan gemeenten gevraagd actief een rol te gaan spelen bij het
begeleiden van uittreden van prostituees. Daartoe werden ze aangespoord door middel van
een folder die door de - inmiddels opgeheven - Mr. A. de Graafstichting was gemaakt. De
Rode Draad kreeg in diezelfde periode financiering voor een loopbaanbegeleidingsproject. De
kracht van De Rode Draad was dat ex-prostituees dit project leidden en als voormalige
collega’ s een luisterend oor boden. Wij wilden met extra financiële steun van de lokale
overheid in samenwerking met het CWI trajecten ontwikkelen voor prostituees die ander werk
zoeken.
De Rode Draad legde contact met het CWI Nijmegen en de gemeente Nijmegen. Er zijn in
eerste instantie vruchtbare onderhandelingen gevoerd. Uit het cliëntenbestand van het CWI
Nijmegen zouden (ex)prostituees die ingeschreven stonden als werkzoekende, worden
begeleid naar ander werk. De verantwoordelijkheid voor de projectleiding zou gedragen
worden door het CWI Nijmegen. De gemeente zou financieel bijspringen en eventueel
noodzakelijke beroepsopleiding bekostigen. Hierdoor zou het project een grotere draagwijdte
hebben dan oorspronkelijk bedacht. Het CWI Nijmegen, toonde zich enorm coöperatief en
was zeer enthousiast over dit project. Door financiële problemen is dit project toch niet van de
grond gekomen, maar de goede wil was duidelijk aanwezig.
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Hoofdstuk 12.

Een uitweg uit de impasse?

12.1. Een Kaderwet Prostitutie
$FWXHOHGLVFXVVLHV
De laatste tijd is er veel te doen over een zogeheten Prostitutiewet. Het is echter in het debat
niet altijd duidelijk, wat men daaronder verstaat. Er lopen drie discussies door elkaar:
1.
2.

3.

De roep om een(VFRUWZHW; deze klinkt onder meer in kringen van politici.
Een poging om arbeidsrechtelijke handhaving af te dwingen. Hierover ging de
discussie tijdens het debat dat was georganiseerd door de Wetenschapswinkel Utrecht
in februari 2006. Men doelde op een alternatief voor een CAO, bij ontstentenis van de
mogelijkheden om een echte CAO af te sluiten, en noemde de mogelijkheid van een
Prostitutiewet.
Een plan om het beleid van de diverse gemeenten meer op elkaar af te stemmen via
een Kaderwet voor de prostitutie, kortweg Prostitutiewet. De Kaderwet voor de
horeca, beter bekend als de Drank- en Horecawet dient daarbij als voorbeeld.

Deze laatste optie lijkt veelbelovend. Daarop gaan wij uitvoeriger in. Maar eerst iets over de
idee van een (VFRUtwet.
(VFRUWZHW
(VFRUW zou in het illegale circuit ERRPLQJEXVLQHVV zijn. De omvang ervan is echter
onbekend evenals de ernst van het probleem. Het is wel duidelijk, dat er veel mis is. Ook De
Rode Draad krijgt signalen van ernstige misstanden in vooral de illegale HVFRUW. (VFRUW leent
zich voor illegale praktijken, omdat het onzichtbaar is en gemakkelijk te organiseren. In
principe heeft men niet meer nodig dan een mobiele telefoon. Wij hebben echter de indruk dat
zowel in de legale als in de illegale HVFRUW de klandizie terugloopt. Een recente tendens is dat
bureaus nieuwe markten exploreren door hun HVFRUWV ook huishoudelijk werk te laten doen.
78

Wij zijn voorstander van een arbeidsrechtelijke aanpak van HVFRUW. Voor zover wij weten, is
het uitgesloten dat een zelfstandig ondernemer voor een klassiek HVFRUWbureau kan werken.
Het weigeren van klanten is immers moeilijk, zo niet onmogelijk. Het wordt HVFRUWV verboden
om bij meerdere bureaus ingeschreven te zijn en men hanteert concurrentiebedingen. De
verdeling van de verdiensten tussen bureau en prostituee wijzen erop dat de exploitant sterk
afhankelijk is van de verdiensten van de prostituee, wat een kenmerk van loondienst is. De
enige zelfstandige ondernemers zijn de HVFRUWVdie geen gebruik maken van de diensten van
een bemiddelaar.
Een (VFRUWwet lijkt dan een logische stap. Maar HVFRUW is niet de enige vorm van prostitutie,
waar veel wantoestanden en illegaliteit heersen. Hetzelfde valt te zeggen van het massage- en
animeercircuit. Zodra men een (VFRUWwet heeft ontworpen, zal men zonder twijfel aan een
Massagewet, een Thuiswerkwet en een Animeerwet moeten gaan werken. De Rode Draad is

78

Zie 1. Inleiding onder 1.2. over de haken en ogen van de termen ‘legalisering’ en ‘illegaal’ .
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dan ook om deze praktische reden geen voorstander van de invoering van een specifieke
(VFRUWwet.
(HQ.DGHUZHWYRRUGHSURVWLWXWLHjODGH'UDQNHQ+RUHFDZHW
In de aanloop naar de opheffing van het bordeelverbod in 2000 brachten de PvdA en D’ 66 een
Kaderwet voor de prostitutiesector à la de Drank en Horecawet ter sprake. Hiertegen kwam
vanuit de sector veel verzet, die via het Landelijk Prostitutie Overleg liet weten dat men eerst
bestaande wetten moest toepassen, voordat men met nieuwe wetgeving kon aankomen. Wij
krijgen nu signalen, dat ook de brancheorganisaties van exploitanten geen tegenstander meer
zijn van een Kaderwet. Overigens is een Kaderwet geen nieuwe wet maar een bundeling van
bestaande wetten. Deze heeft in de eerste plaats een symboolfunctie; duidelijk wordt wat QLHW
mag. Het bij elkaar voegen van alle wetten maakt voorts het afdwingen ‘dringender’ . En,
meteen wordt helder, wat de rol van de landelijke respectievelijk de plaatselijke overheid is.
Bestaande regels kunnen in een Kaderwet worden gecodificeerd. Het is een bloemlezing van
bestaande wetten, waarin bepaalde zaken extra onder de aandacht worden gebracht.
Voor van alles kan er een Kaderwet worden gemaakt. Naar onze indruk komt de Drank- en
Horecawet het meest in de buurt van wat voor het prostitutiebeleid nuttig en nodig is.
Analoog aan de Drank- en Horecawet zou een Kaderwet voor de prostitutie of Prostitutiewet
het voordeel hebben dat gemeenten JHGZRQJHQ kunnen worden een vergunningenstelsel te
ontwerpen. Zoals eerder gezegd, hebben veel gemeenten dit nog niet gedaan. Ook dient men
uniforme definities van ‘seksbedrijven’ te gaan hanteren. Tevens moeten overal dezelfde
leeftijdsgrenzen worden gesteld. Die zijn er al voor de prostituees, maar niet voor de
klanten.79 Net als in de Drank- en Horecawet moeten er in de Prostitutiewet bepalingen
worden opgenomen om de gezondheid van de bezoekers te beschermen. Zo kan men het
adverteren of uitventen van onveilige handelingen verbieden.
Daarnaast kan men duidelijkheid scheppen over de vraag, aan wie of wat de vergunning
wordt verleend, op het pand of aan een natuurlijke of rechtspersoon? Gezien het gesjoemel
met BV’ s en met het mede-eigendom van een bordeel, zoals elders in dit rapport
beschreven80, valt te overwegen om de vergunningen aan natuurlijke personen te geven.
De Drank- en Horecawet verbiedt ook nevenhandeltjes vanuit cafés. Dit is vooral gericht op
extra verkoop aan klanten, maar men kan ook gedwongen winkelnering aan prostituees
verbieden. Dus geen verplicht ondergoed van de zaak, geen aankoop van massageolie via de
baas en zeker geen medicijnen (Viagra) van het bedrijf. In de Drank- en Horecawet is ook de
samenwerking tussen Arbeidsinspectie, Brandweer en andere handhavers geregeld. Voor de
prostitutiewereld zou bijvoorbeeld een duidelijke afspraak met de Arbeidsinspectie een groot
goed zijn.
$UEHLGVUHODWLHVLQHHQ3URVWLWXWLHZHW
Ook arbeidsrechtelijke regels moeten in zo’ n Kaderwet worden gememoreerd.

79
Amsterdam en Venlo hebben bepaald dat klanten ouder dan zestien jaar moeten zijn, elders in het land
hanteert men een leeftijd boven de achttien.
80
Zie hoofdstuk 6. over de bedrijfsvoering van Relaxhuizen.
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Een Kaderwet Prostitutie zou de plaats van een CAO kunnen innemen. Een CAO in het
prostitutiewezen is immers nog lang niet in zicht. De meest basale arbeidswetgeving wordt in
de branche met voeten getreden81.
Gemeenten gaan niet over arbeidsrelaties en (huur)prijzen. Ook kunnen zij niet toezien op het
opstellen en naleven van arbeidscontracten. Wel kunnen zij de controle van bestaande wetten
afdwingen. Daartoe zou een handzame bundeling van bestaande wetten een goed idee zijn.
Dit betekent bijvoorbeeld dat er een eenduidige omschrijving komt van het zelfstandig
ondernemerschap en dat de gemeenten er in geval van loondienstverhoudingen op toezien dat
de Arbeidsinspectie daadwerkelijk gaat controleren en het minimumloon gaat afdwingen, wat
één van haar bevoegdheden is. Gesjoemel met vergunningen op grond van zelfstandig
ondernemerschap is dan niet meer mogelijk. Een gemeente kan dan bijvoorbeeld geen
vergunning meer afgeven, waarin wordt bepaald dat de vergunninghouder als zelfstandig
ondernemer slechts in één bedrijf mag werken, wat nog steeds in een enkele gemeente zou
gebeuren, geheel tegen de wetgeving rond het zelfstandige ondernemerschap in. Ook dit zou
uitdrukkelijk in zo’ n Kaderwet gesteld kunnen worden.
Een modelcontract op het gebied van arbeidsrelaties kan QLHWdoor middel van een Kaderwet
worden opgelegd. De overheid kan niet in overeenkomsten tussen burgers treden. Wel kan
worden geregeld, dat de burgemeester toezicht houdt. Het gaat immers om de openbare
ruimte. Dit laatste is niet beperkt tot de openbare weg, maar omvat alles wat
uitstralingseffecten heeft op ruimten waar veel publiek komt.
Een van de discussies in dit verband is de vraag naar de uitzonderingen, op het gebied van
ontslagrecht, arbeidsongeschiktheid en alle andere heikele zaken die al eerder in de
loondienstdiscussie naar voren zijn gekomen. Ook dit zou volgens deskundigen in
regelgeving kunnen worden opgenomen.82
Hierbij laten wij wel een waarschuwing horen. Er worden, vaak met de beste bedoelingen,
speciale regelingen voor prostituees gemaakt. De geschiedenis leert echter dat die een
averechts effect hebben. Ze zijn vaak stigmatiserend, waardoor het voor prostituees moeilijker
wordt om rechten op te eisen. Een van de meest spectaculaire maatregelen om prostituees te
beschermen, was het bordeelverbod aan het begin van de vorige eeuw. Volgens De Rode
Draad heeft het bordeelverbod echter niet gewerkt.
Op zich valt het maken van uitzonderingen te verdedigen, als die te maken hebben met de
aard van het werk. Zo zijn bijvoorbeeld de zwangerschapsverloven voor stewardessen anders
geregeld dan in andere beroepen. Iets dergelijks is voor prostituees op zich niet per definitie
verkeerd. Maar prostitutie moet niet onnodig als een uitzonderlijk vak worden gezien. En al
zeker niet als het gaat om de bedrijfsvoering.
Een uitzonderingspositie kan op bepaalde punten wenselijk zijn, maar niet op de essentiële
zaken. Om het een beetje in Woody Allen achtige termen te gieten: uitzonderingen mogen,
maar ze mogen als uitzondering niet te veel afwijken..
:DW]HJWGHVSHFLDOLVW"

81

Zie het onderzoek van het Hugo Sinzheimer Instituut naar de toepasbaarheid van het arbeidsrecht op de
prostitutiebranche in Nederland (verwacht najaar 2006).
82
Zie De Jonge, M.M., Rood licht voor prostitutie in loondienst?, Wetenschapswinkel Rechten, Utrecht 2006 en
Otten, L., Mensenhandel, de strafrechtelijke grens van exploitatie van prostitutie, Wetenschapswinkel Utrecht,
2006
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Uit betrouwbare bron83 tekende De Rode Draad een warm pleidooi op voor het instellen van
een Kaderwet Prostitutie.
In de aanloop naar de legalisering van de exploitatie van prostitutie wilde de landelijke
overheid een stevige differentiatie in de uitvoering van het beleid. Met andere woorden
moesten de gemeenten veel in de melk te brokken krijgen. Het was toen de grote vraag hoe
die differentiatie verantwoord kon verlopen Alles moest mogelijk zijn binnen de begrenzing
van de Wet. Aan de onderkant betekende dit, dat men het prostitutiebedrijven niet onmogelijk
mocht maken zich in een gemeente te vestigen; de bovengrens werd gevormd door bestaande,
nationale wetgeving op het gebied van arbeidsrecht, volksgezondheid en andere terreinen. De
vuistregel luidde, dat alles wat aan de gemeente kon worden overgelaten, ook daadwerkelijk
aan de gemeente moest worden overgelaten.
Juist omdat het om decentralisatie gaat, is een Kaderwet een geschikt instrument, omdat het
een grote differentiatie toelaat. De Kaderwetverlangens zijn bovendien op het gebied van
prostitutie gerechtvaardigd.
Voor het bereiken van goede resultaten met een Kaderwet zijn er wel WZHHYRRUZDDUGHQ:
voor de handhaving moet er een goede coördinatie komen.
en je moet een slim systeem hebben, dat kan piepen, dus een al of niet publiek
meldpunt’ .
Bepaalde diensten moeten tot het inzicht worden gebracht, dat onderdelen van het
prostitutiebeleid te groot en te ingewikkeld zijn om op gemeentelijk niveau op te lossen. Op
belangrijke punten moet er een eenduidige beleidslijn komen; dat kan via een Kaderwet.
:DW]HJW'H5RGH'UDDG"
9ROJHQV'H5RGH'UDDGNDQHHQ.DGHUZHWYRRUGHSURVWLWXWLH3URVWLWXWLHZHWHHQ
EHODQJULMNHVWDSYRRUXLWEHWHNHQHQ:LMOHJJHQGH]HEDOGDDURPQXELMGHSROLWLHNQHHU
Een dergelijke Wet moet dan wel een minimaal de volgende zaken omvatten.
- Schijnconstructies met zelfstandig ondernemerschap dienen te worden bestreden.
- De eisen aan het zelfstandige ondernemerschap moeten in alle gemeenten eenduidig zijn.
- Toezicht op de controle van de Arbeidsinspectie moet erin zijn geregeld. Uitbuiting in de
vorm van multifunctionele afhankelijkheid84 moet door een dergelijke Wet worden
tegengegaan
- De bescherming van de fysieke in psychische integriteit van prostituees moet erin worden
opgenomen.
- Bedrijven die de normen overtreden worden met sluiting bedreigd.
- In en buiten het bedrijf mag niet meer met onveilige handelingen worden geadverteerd.
- Prostituees mogen niet gedwongen worden tot alcoholgebruik.
- Raamexploitanten behoren de huurders als zelfstandige ondernemers te bejegenen. Ze
moeten behoorlijke facturen afgeven en een correspondentieadres verschaffen.
- Raamexploitanten moeten erop gewezen worden dat twee of meer meerderjarige legale
prostituees samen een kamer kunnen huren.85 Dit gaat niet om onderverhuur maar om
gezamenlijke huur, zoals bijvoorbeeld echtelieden ook samen een huis kunnen huren.
83
Onze bron was de heer prof. dr. W.J.M. Voermans, verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij is specialist op
het gebied van Kaderwetgeving, indertijd betrokken bij de gesprekken van de VNG over de modelverordeningen
voor prostitutiebedrijven
84
Dit gebaseerd op het nieuwe Mensenhandelartikel in het Wetboek van Strafrecht.
85
Dat ze dit niet toestaan, levert in de praktijk grote problemen op.
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- Exploitanten die meer dan vijftig vrouwen hebben werken, moeten ervan op de hoogte
worden gebracht dat ze een ondernemingsraad moeten instellen, wanneer de Belastingdienst
en UWV dienstverbanden constateren.
- Een uniform hygiënisch eisenpakket moet worden omschreven.
- De Wetten op de Aanstellingskeuring en de Medische Behandeling dienen expliciet te
worden gememoreerd.

12.2. Ondersteuning voor gemeenten
2QGHUVWHXQLQJVSURJUDPPDJHPHHQWHQ
Natuurlijk is een Wet, en zeker een Kaderwet, alleen nog maar het kader voor goed beleid.
Om de werkelijkheid te veranderen is meer nodig. De Rode Draad doet hier enkele suggesties
voor maatregelen die daartoe kunnen bijdragen. Wij trekken daarbij een parallel met het
beleid ter bestrijding van huiselijk geweld. Ook dat probleem is een veelkoppig monster. Ook
op dat terrein hadden gemeenten tot voor kort weinig ervaring met een gecoördineerd en
effectief beleid. De rijksoverheid heeft echter ingezien, dat het onvoldoende is om het beleid
op papier aan de lokale overheid over te dragen. Er is daarom een RQGHUVWHXQLQJVSURJUDPPD
op poten gezet om, heel concreet, gemeenteambtenaren vertrouwd te maken met het
verschijnsel ‘huiselijk geweld’ en hun te leren wat een gemeente kan doen om alle betrokken
instanties en organisaties te laten samenwerken in een coherente aanpak, waarbinnen de
slachtoffers (resp. de plegers) centraal staan.
Dit model lijkt ons uitermate geschikt om de ontwikkeling van een goed lokaal of regionaal
prostitutiebeleid van de grond te krijgen.
Om een actieve uitvoering van de Kaderwet Prostitutie te stimuleren kan er landelijk een
GLDJQRVHLQVWUXPHQW worden ingezet. Daarmee houden gemeenten hun eigen vorderingen bij
en kunnen zij onderling van elkaars goede praktijken leren.
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Bijlage 1.

Definitie van vrijwillige prostitutie

Uitgangspunt van het Nederlandse prostitutiebeleid is altijd geweest, dat de lichamelijke en
geestelijke integriteit van de sekswerkers niet geschonden mag worden. Daarom is de vraag
van belang, onder welke voorwaarden sprake is van vrijwillige prostitutie. Overigens komen
die voorwaarden overeen met die voor vrijwillige seksualiteit.

9ULMZLOOLJHSURVWLWXWLH9ULMZLOOLJHVHNVXDOLWHLW
Zelf beslissen het vak in te stappen
Zelf beslissen dat de tijd rijp is
Seksuele contacten aan te gaan.
Klanten kunnen weigeren
Seksuele partners kunnen weigeren.
Seksuele diensten kunnen weigeren
Seksuele handelingen kunnen
weigeren
Stoppen met een klant indien deze de
De seksuele relatie met een
prostituee tegen staat.
partner ieder moment kunnen
beëindigen
Ieder moment kunnen stoppen met prostitutie
Zelf kunnen beslissen over een
koerswijziging in seksueel handelen.
Zelf kiezen voor prostitutie
Zelf bepalen om welke reden
de seksuele relatie wordt
aangegaan voortplanting, vriendschap,
recreatie of om materiele redenen.
Dat de normen voor vrijwillige prostitutie overeenkomen met die voor vrijwillige seksualiteit
is niet zo vreemd. Ook de seksualiteit tussen FRQVHQWLQJDGXOWV (meerderjarigen die vrijwillig
seksuele relaties met elkaar aangaan) is alleen toegestaan, als de lichamelijke en psychische
integriteit niet wordt geschonden. Gebeurt dit wel, dan is er in meer of mindere mate sprake
van een zedenmisdrijf (of liever: schending van seksuele autonomie).
Aangezien het zo belangrijk is om de integriteit te handhaven, zal prostitutie nooit een
normaal beroep worden. Het is weliswaar een beroep, maar een beroep dat altijd bijzonder
moet blijven omdat de grenzen nauwgezet bewaakt moeten worden. Dat onderscheidt het ook
van andere beroepen.
De Rode Draad heeft de kwestie van lichamelijke en psychische integriteit altijd aan de orde
gesteld bij de discussies over het zogeheten percentagesysteem, dat wil zeggen een percentage
van de omzet per klant van een prostituee. Gemiddeld gaat zo’ n 60% naar de exploitant. Dit
betekent dat een exploitant er financieel belang bij kan hebben – en ook wel heeft – dat een
prostituee haar grenzen overschrijdt met betrekking tot het aantal klanten, de aard van de
seksuele handelingen (dure handelingen), de tijd die zij met de klant doorbrengt – hoe langer
zij de klant vasthoudt, hoe meer de exploitant verdient - en bij het überhaupt blijven werken
van de prostituee.
De Rode Draad is daarom van mening dat een percentagesysteem in de prostitutie de
lichamelijke en geestelijke integriteit in gevaar kan brengen. Een percentagesysteem is
weliswaar in sommige andere beroepen gebruikelijk, maar daar speelt het probleem van de
lichamelijke en geestelijke integriteit niet.
Teneinde deze uitgangspunten te checken zijn aan leden van Vakwerk (de beroepsorganisatie
ofwel de vakbond van prostituees) de volgende vragen voorgelegd:
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-

Is het voor jullie acceptabel dat iemand je de opdracht geeft om met iemand seksueel
contact te hebben?
- Is het voor jullie acceptabel dat een ander bepaalt welke handelingen je op seksueel
gebied verricht?
- Is het acceptabel dat iemand je vertelt hoe lang je seksueel contact moet duren?
- Is het acceptabel dat iemand zegt dat je door moet gaan met seksuele handelingen
verrichten als je dat niet wilt?
Het antwoord op alle vragen - en dat zal niemand verbazen- was unaniem “ 1HH´, ook als het
om werk ging.
Het is overigens ook van groot belang, dat iemand zelf beslist of zij/hij het vak instapt. In dit
verband doet zich de vraag voor, of een derde een vrouw/man als prostituee mag aanmelden.
De Rode Draad vindt dat op gespannen voet staan met ons concept van vrijwillige prostitutie.
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Bijlage 2.

De rol van klanten

+HW=ZHHGVHPRGHO

Hoe kun je als feministe toestaan dat mannen tegen geld vrouwen gebruiken en vernederen?
Dit is een vraag die al jarenlang aan De Rode Draad wordt gesteld, maar de laatste tijd steeds
luider klinkt. Deze vraag heeft in Zweden in 1999 geleid tot het strafbaar stellen van klanten.
Prostituees zijn in deze visie slachtoffer en daarom niet strafbaar. Degene die deze wet
verdedigt, Gunilla Ekberg, wil nooit horen dat de wet heel moeilijk uitvoerbaar is. Hoe kun je
bewijzen, dat een man een vrouw betaalt? Net zoals bij straatprostitutie en animeren, bevindt
zich dit soort handelingen op het snijvlak van privé en openbaar. Met een enorme inzet van de
Politie slaagt men er in slechts enkele mannen voor de rechter te krijgen. En dan nog komt
het zelden tot een veroordeling. Zijn de slachtoffers er echt mee geholpen? Zweedse
prostituees die wij kennen, vinden van niet. Klanten willen minden betalen, want zij lopen
immers het risico. Ook worden klanten nerveuzer, waardoor ze eerder vervelend of zelfs
gewelddadig worden. De vrouwen zijn meer afhankelijk van tussenpersonen die de klanten
voor hen regelen. Een man die met een man staat te onderhandelen, wordt niet snel verdacht
van hoerenlopen. Deze functie wordt vooral door louche figuren vervuld. Dat het in de
praktijk niet werkt, kan de Zweden niets schelen. Het gaat om symboolwetgeving. Men wil
mannen een boodschap geven, en dat werkt, zegt men.
'LVFXVVLHLQ1HGHUODQG
In Nederland wil men van hoerenlopers meer kritische consumenten maken. In de Tweede
Kamer is voorgesteld klanten die gebruik maken van vrouwen die tot prostitutie gedwongen
zijn, strafbaar te stellen. Dat zijn zij echter al. Een vrouw tegen haar zin seksuele handelingen
laten verrichten is al strafbaar. Alleen, de vrouwen die onder dwang werken, verkeren niet in
een positie om naar de rechter te stappen. In één moeite door stelt men dat ook klanten die
diensten van illegale prostituees inkopen, beboet moeten worden. Dit is echt onuitvoerbaar.
Wat bedoelt men met ‘illegaal’ ? In een illegaal, dus niet-vergund bordeel? Minister Donner
achtte dit ook niet haalbaar. Hij wees er fijntjes op, dat men in bepaalde dorpen en steden
geen vergunningenbeleid heeft. Derhalve zijn alle seksbedrijven in deze oorden illegaal. Ook
kan men van klanten niet verwachten, dat ze de papieren van de vrouwen controleren, wat
prostituees weer een inbreuk op hun privacy zouden vinden.
Wanneer klanten strafbaar worden gesteld verdwijnt een belangrijke ontsnappingsroute voor
slachtoffers van mensenhandel. Heel vaak weten zij zich met behulp van een klant te
bevrijden. Deze mannen zijn immers één van hun weinige contacten met de buitenwereld.
$DQGDFKWYRRUNODQWHQ
-DQ9LVVHUYRRUPDOLJGLUHFWHXUYDQ'H5RGH'UDDGVFKUHHIRSSHUVRRQOLMNHWLWHOHHQDUWLNHO
RPKHWWLMWHNHUHQ+HWRQGHUVWDDQGHVWXNYHUVFKHHQLQGH15&YDQPHL
In NRC Handelsblad van zaterdag 7 mei 2005 verscheen een artikel over uitwassen in de
prostitutie. Op het internet is hierover veel informatie beschikbaar maar er wordt nauwelijks
tegen opgetreden. Dwang en illegaliteit nemen eerder toe dan af ondanks de legalisering van
de prostitutiebedrijven in 2000 door het instellen van een gemeentelijk vergunningenstelsel.
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In het artikel wordt de suggestie gewekt dat legalisering wellicht niet de goede keuze geweest
is en er wordt een middel voorgesteld dat de laatste tijd in de mode is gekomen: het strafbaar
stellen van klanten van verslaafde of gedwongen prostituees. Naar mijn mening is het een
verkeerde keuze om misstanden in de prostitutie primair met het wetboek van strafrecht te
willen bestrijden.
Er kan geen twijfel over bestaan dat er veel mis is in de prostitutie. Sommigen vinden
prostitutie zelf het grote euvel, afschaffing is de enige remedie voor hen. De Tweede Kamer
heeft in 2000 echter in overgrote meerderheid ingestemd met een tweesporenbeleid: enerzijds
de verhoging van de strafmaat voor dwang en geweld in de prostitutie en anderzijds het onder
gemeentelijke regulering brengen van de bedrijven waar prostituees vrijwillig werken. De
overheid kan dan toezien op misstanden en vergunningen intrekken wanneer de rechten van
prostituees worden geschonden. Waarom is er na bijna vijf jaar nog zoveel te klagen?
1. De manier waarop prostitutie zich presenteert is veranderd. Het internet en mobiele
telefonie heeft de mogelijkheden tot communiceren tussen vraag en aanbod vergroot,
waardoor overzicht en controle wordt bemoeilijkt. Hierbij komt ook nog dat iedereen tot op
grote hoogte anoniem kan blijven. Daarnaast is het internationale reizen makkelijker en
goedkoper geworden, het ijzeren gordijn is geslecht en de EU is vergroot. Dit draagt er toe bij
dat mensen uit andere landen makkelijker in Nederland hun geluk kunnen zoeken, vaak
hebben hierbij anderen de touwtjes in handen.
2. Alle politieregio’ s hebben speciale teams die belast zijn met mensenhandel. Dit werpt zijn
vruchten af, vorig jaar waren er meer dan 400 meldingen volgens de cijfers van de Stichting
Tegen Vrouwenhandel. Er wordt dus wel degelijk wat aan gedaan, maar de keerzijde van de
toegenomen opsporingscapaciteit is dat het lijkt alsof dwang en geweld toenemen. Nieuwe
strafwetartikelen zijn in ieder geval niet nodig, de huidige hoeven slechts te worden toegepast.
Wel kan de aangiftebereidheid worden gestimuleerd door meer steun aan en perspectief voor
vrouwen die aangifte doen.
3. Het uitbannen van uitwassen in de legale bedrijven is een moeizaam proces. Het zal in
ieder geval niet vanzelf gebeuren. Het is zeer lonend om vrouwen tegen slechte
arbeidsvoorwaarden te laten werken en hen niet eerlijk te laten delen in de opbrengsten van
het bedrijf. De macht in de bedrijven ligt bij de eigenaren en die kan niet worden aangetast
door prostituees alleen. Zelfs niet met ondersteuning van FNV Bondgenoten.
Toezichthoudende instanties als de vergunningverlenende gemeente, arbeidsinspectie,
belastingdienst en UWV kunnen elk op hun eigen manier aan sanering bijdragen.
4. Het roepen om strafbaarstelling bij het zien van misstanden is een begrijpelijke reactie maar
werkt als een boemerang tegen de belangen van prostituees. Van de iets meer dan 400
meldingen van mensenhandel waren in ieder geval enkele tientallen afkomstig van klanten of
waren van vrouwen zelf, geholpen door klanten. In het land waar het kopen van seksuele
diensten strafbaar is, blijkt uit onderzoek dat de prostituees zich meer geïsoleerd voelen, in de
illegaliteit naar klanten moeten zoeken en meer psychische stress ervaren
(www.petraostergren.com). Prostituees die voor dit beroep kiezen vragen er niet om dat zij
tegen klanten worden beschermd, maar verlangen respect van de maatschappij en realisering
van de bescherming van hun arbeidsrechten.
Simpele wondermiddelen zijn helaas niet voorhanden om de problemen in de prostitutie op te
lossen. Er rest ons niets anders dan het voortgaan van de moeizame weg van het zowel taai
bestrijden van dwang en geweld als het consequent en gecoördineerd handhaven van de
regelgeving voor legale bedrijven. Hierbij bevinden we ons in goed gezelschap van Minister
Donner, die zich ook terecht in de Tweede Kamer uitsprak tegen strafbaarstelling van klanten:
Onuitvoerbare symboolwetgeving.
Jan Visser, Voormalige directeur van De Rode Draad
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'ZDQJPHOGHQ
Een andere manier om klanten te benaderen is ze voor te lichten en de mogelijkheid te geven
een mogelijk geval van dwang tot prostitutie te melden. Dit is met succes verricht tijdens het
project van Meld Misdaad Anoniem, waarin ook De Rode Draad participeerde.
Soms worden wij door klanten gebeld die ons adressen vragen, waar prostituees zeker niet
gedwongen worden. Veel klanten vinden het niet leuk om met een vrouw te verkeren die niet
met overtuiging in het vak zit. Zij herkennen echter dwang niet altijd. Soms is de vrouw
ingefluisterd, dat haar pooier klanten stuurt om te controleren of ze haar werk wel goed doet.
Of ze moet koste wat het kost de man het idee geven, dat ze haar werk met plezier doet om zo
de omzet te verhogen.
Degenen die regelmatig op hookers.nl kijken zijn sceptisch over de bereidheid van klanten
kritische consumenten te worden. Inderdaad zijn niet alle teksten van consumenten op deze
beroemde website verheffend te noemen. Vaak worden die heren door hun lezers gecorrigeerd
onder andere doordat zij op de gedragscode voor klanten wijzen.

*HGUDJVFRGHYRRUNODQWHQ
Wees fris en respectvol
Drink niet te veel alcohol
Maak goede afspraken
Respecteer de grenzen van een vrouw
Gebruik een condoom
Wees ontspannen
Houd rekening met teleurstellingen
Veroorzaak geen overlast voor de omgeving.

Deze gedragscode is ooit opgesteld door N. ten Kate, lid van de werkgroep MVP (Man
Vrouw Prostitutie, ofwel de klantengroep). Hoewel dat niet is toegestaan, wordt de SULYDF\
van de vrouwen op hookers.nl nogal eens geschonden. De Rode Draad ondersteunt prostituees
die daartegen in het geweer komen.
Niettemin melden sommige klanten zich bij ons, als ze menen dat een prostituee onder dwang
werkt. Sommigen onder hen zetten zich in om hulp voor haar te vinden.De rol van klanten bij
het uitstappen uit de prostitutie moet niet worden onderschat.
.
'HUROYDQNODQWHQELMKHWXLWVWDSSHQ
Veel vrouwen die gaan werken in de prostitutie, gaan ervan uit dat het een tijdelijke baan is en
realiseren zich pas jaren later, hoeveel tijd er is verstreken. Toch zijn er veel meer vrouwen op
eigen kracht overgestapt naar een andere baan dan met behulp van een CWI. Het stigma was,
is en blijft de grootste hindernis om zich hierbij via de officiële instanties te laten helpen.
Daarom maken de meeste vrouwen dankbaar gebruik van de diensten van klanten. Vooral
vaste klanten spelen een belangrijke rol bij het overstappen van de prostitutie naar ander werk.
Ondernemers bieden hun een baan aan in hun bedrijf of in een zaak van een van hun relaties.
Ook komt het voor, dat zij financiële steun bieden aan hen die een eigen bedrijfje ambiëren of
willen gaan studeren. Anna en Sasha zijn daar voorbeelden van.
$QQDLVNXQVWHQDUHV=HYHUGLHQWELMLQGHSURVWLWXWLHRPGDW]HYDQGHYHUNRRSYDQ
KDDUZHUNQLHWNDQOHYHQ,QGHFOXEZDDU]HZHUNWKHHIW]HHHQNODQWOHUHQNHQQHQ
+HWERWHUWZHOWXVVHQGHWZHHHQGHNODQWEHVOXLWGDWKLMKDDUZHOZLOKHOSHQ]RGDW]LM
PHHUWLMGDDQNXQVWNDQEHVWHGHQ+LMKHOSWKDDUPHWKHWRUJDQLVHUHQYDQHHQH[SRVLWLH
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HQ]RUJWHUYRRUGDWKDDUKXXUZRUGWEHWDDOG'HQRRG]DDNRPKDDULQNRPVWHQDDQWH
YXOOHQPHWSURVWLWXWLHYHUGZLMQW

6DVKDYRHUGHDOWLMGKHWKRRJVWHZRRUGHQZDVDOWLMGDOKDQGLJLQKHWYUDJHQYDQ
JXQVWHQHQFDGHDXV2SHHQGDJ]LHW]HRSKDDUZHUNHHQNODQWYDQZLHDOVQHO
GXLGHOLMNZRUGWGDWKLMHUZDUPSMHVELM]LWHQHHQ]ZDNYRRUYURXZHQKHHIW=LMEHVOXLW
HUZHUNYDQWHPDNHQHQ]RUJWHUYRRUGDW]HGHNODQWRRNEXLWHQGHFOXERQWPRHW=H
ZHHWGHPDQHUYDQWHRYHUWXLJHQGDW]HXLWGHSURVWLWXWLHZLOHQGDW]HKHHOJRHGKDDU
HLJHQ]DDN]RXNXQQHQUXQQHQ'HPDQLVRYHUWXLJGYDQKDDUFDSDFLWHLWHQHQEHVOXLW
KDDUJHOGWHOHQHQ]RGDW]HKDDUEHGULMINDQRSHQHQ'DWVSHHOGH]LFKHHQDDQWDO
MDUHQJHOHGHQDIPDDUKDDU]DDNEHVWDDWQRJVWHHGV

En dan het verhaal van de zingende marktkramer.



'H]LQJHQGHPDUNWNUDPHULVNLQGDDQKXLVLQERUGHOHQHQKHHIWLQGHORRSGHUMDUHQ
HHQQHXVJHNUHJHQYRRUYURXZHQGLHQLHW PHHU YDQKDUWHLQGHSURVWLWXWLHZHUNHQ
+LMLVHUYDQRYHUWXLJGGDWJHOGJHYHQJHOLMNVWDDWDDQ]DFKWHKHHOPHHVWHUVGLH
VWLQNHQGHZRQGHQPDNHQPDDUKLMZLOZHOGHKHOSHQGHKDQGELHGHQ+LMKHHIWPHQVHQ
QRGLJYRRUGHYHUNRRSYDQ]LMQSURGXFWHQHQDDQJH]LHQKLMHLJHQEDDVLVNDQKLMRRN
]HOIEHSDOHQZLHKLMDOVSHUVRQHHODDQWUHNW'HPDQELHGWGHYURXZHQHHQEDDQDDQ
ZDDUELMKDUGJHZHUNWPRHWZRUGHQWHJHQHHQEHORQLQJGLHKRJHUOLJWGDQKHW
PLQLPXPORRQ6RPPLJHQKHEEHQZHHUHHQLQJDQJJHYRQGHQRPYDQKLHUXLWYHUGHUWH
VROOLFLWHUHQ2SGH]HPDQLHUKHHIWGHNODQWDO]HNHUDFKWYURXZHQXLWGHSURVWLWXWLH
ODWHQVWDSSHQ]RQGHUGDW]LMKRHIGHQXLWWHOHJJHQZDW]HGHODDWVWHWLMGKDGGHQ
JHGDDQ
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Bijlage 3. 

Het gaat niet om incidenten

In het evaluatierapport van De Rode Draad is gestreefd naar een zekere volledigheid in de
weergave van onze bezoeken; wij wilden vermijden dat het verhaal zou overkomen als een
gekleurde selectie van enkele extreme gevallen. In deze bijlage treft u nog meer impressies
aan van bezoeken dan die er in de hoofdtekst van het rapport zijn opgenomen.
:LMKHEEHQGHEHGULMYHQQLHWPHWQDPHJHQRHPGPDDUHHQQXPPHUJHJHYHQ

'HEDDVEHSDDOWZHONHIROGHUVGHYURXZHQPRJHQDDQQHPHQ
'HYURXZGLHRSHQGRHWJDDWDDQGHGDPHVYUDJHQRIHUEHODQJVWHOOLQJLVYRRURQ]H
PDWHULDOHQ:HKRUHQJHODFKHQELMKDDUWHUXJNRPVWNULMJHQZHKHWRYHUEHNHQGHYHUKDDOWH
KRUHQGDWGHGDPHVJHHQEHKRHIWHKHEEHQDDQGHIROGHUV=HZLO]HHHUVW]HOIOH]HQYRRUGDW
]HGLHDDQGHGDPHVJHHIW%RYHQGLHQKHEEHQZHYROJHQVKDDUQLHWVWH]RHNHQLQKDDUEHGULMI
+HWLVHHQPDVVDJHKXLVHQGDWLVµLHWVWRWDDODQGHUV¶

1DGDWZHKHEEHQDDQJHEHOGEOLMIWGHEHOKDQJHQ'HJDVWYURXZEHZHHUWGDWLNWHODQJRS
KHWNQRSMHKHEJHGXZG=HLVLQHHQ]HHUVOHFKWHVWHPPLQJ=HYHUWHOWGDWGHHLJHQDUHVVHHU
QLHWLVHQGDW]HGDDURPJHHQHQNHOHEHVOLVVLQJNDQQHPHQ+HWHQLJHZDW]HNDQEHVOXLWHQLV
]HOIGHIROGHUWHJDDQOH]HQ

³'HGDPHV]LMQHUQRJQLHWRI]H]LMQQHWZHJ´

+LHU]LMQZHWZHHNHHUYRRUQLHWVJHZHHVW'LWEHGULMILVRYHUGDJPDVVDJHVDORQHQ¶V
DYRQGVHHQFOXE$DQJH]LHQZHLHWVPHHUZLOGHQZHWHQ]LMQZHHHQFDIpHUQDDVWELQQHQ
JHJDDQ'HLPLWDWLH(OYLVDFKWHUGHEDUYHUWHOWRQVGDWHUHHQSDDUGDJHQJHOHGHQQRJKHOH
PRRLH3RROVHYURXZHQDDQKHWZHUNZDUHQ+HODDV]LMQGHYURXZHQYHUGHUJHWURNNHQHQLVGH
]DDNQXZHHUGLFKW$DQJH]LHQGHH[SORLWDQWQXLQGHNHUVWERPHQKDQGHO]LWLVGLWYROJHQVKHP
QLHW]R¶QUDPS

(UVWDDWHHQYHLOLJKHLGVPDQYRRUGHGHXUGXVGH]DDNLVRSHQ:HKRUHQDDQGHEDOLH
GDWHUJHHQHQNHOHYURXZLVNRPHQRSGUDYHQ'HSURVWLWXHHV]LMQ]LHNRINRPHQODWHU'H]DDN
LVWRW]HVXXUµVPRUJHQVRSHQHQYDDNNRPHQGHYURXZHQSDVQDPLGGHUQDFKW+HODDVNRQGHQ
ZHGDDUQLHWRSZDFKWHQ'LWEHGULMI]RXHURRNHHQHVFRUWEHGULMIELMKHEEHQ:HKDGGHQ
NODFKWHQJHNUHJHQGDWGHYURXZHQQDDUNODQWHQZHUGHQJHVWXXUGGLHEHNHQGVWDDQDOV
JHZHOGGDGLJ

+LHUZHUNHQYROJHQVKRRNHUVQOYHHO2RVW(XURSHVHYURXZHQ'HHQLJHDDQZH]LJHYURXZ
LVQHWPHWGHNODQWRSGHEDQNEH]LJ:H]LHQHHQDQGHUHYURXZGRRUGHJDQJORSHQPDDUGLH
YHUGZLMQWVQHO

(HQYURXZGRHWRSHQHQ]HJWGDW]HHUQLHWZHUNWPDDUGDW]HYDQGHHLJHQDDUQLHPDQG
PDJELQQHQODWHQ%LMQDGHULQ]LHQEOLMNW]HHUZHOWHZHUNHQ=HQHHPWGHSDNNHWMHVDDQYRRU
GHZHLQLJHFROOHJD¶VGLH]LMKHHIW

'HYURXZGLHRSHQGRHW]HJWGDWLHGHUHHQRSKHWSXQWYDQYHUWUHNVWDDW'DWLVQLHW]R
ZDQWZH]LHQYURXZHQLQZHUNNOHGLQJ+HWLVRRNQRJSDVHHQKDOIXXUYRRUVOXLWLQJVWLMG
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(UNRPWHHQ6SDDQVWDOLJHDDQGHGHXUGLHPHWHHQPHWKDDUDUPHQEHJLQWWH]ZDDLHQ
DOVRIHUHHQ]ZHUPYOLHJHQYRRUGHGHXUKDQJW1DHQLJPLVEDDUZLO]HZHOHHQIROGHU
DDQQHPHQ

,QZDUHQZHRRNELMGLW]HHUODQGHOLMNJHOHJHQEHGULMI1DKHWDDQKRUHQYDQGH
VPRH]HQGDWHUJHHQGDPHVDDQZH]LJZDUHQHQGDWHUHHQDIVSUDDNJHPDDNWPRHVWZRUGHQ
]LMQZHPDDUYHUWURNNHQ9LDGHPRQLWRU]DJHQZHZHOGHJHOLMNYURXZHQLQGH]DDN]LWWHQ
,QWUHIWHHQDQGHUYHOGZHUNWHDPHHQERUGMHRSGHGHXUPHWGHPHGHGHOLQJGDWPHQ
ZHJHQVYDNDQWLHJHVORWHQLV'HHQLJHQGLH]LFKURHUHQ]LMQGHYDUNHQVGLHHUSDOQDDVWLQHHQ
VWDO]LWWHQ7HUZLMOZHGHIROGHUVLQGHEULHYHQEXVSURSSHQNRPHQHUWZHH7XUNVHPDQQHQ
DDQ=HEHZHUHQGDW]HµHUQDDVW¶PRHWHQ]LMQLQGHYDUNHQVVWDOGXV9DQHHQYURXZGLHGDDU
HHQSDDUMDDUJHOHGHQJHZHUNWKHHIWZHWHQZHGDWHUGHVWLMGVYHHOLOOHJDOHQZDUHQHQGDWKHW
WRHQHHQYLH]HERHOZDV,QKHHIWGHEDDVKLHUHHQNHHUODVWLJHNODQWHQPHWGHELMO
EHZHUNW'H]HDFWLHZHUGJHYROJGGRRUEUDQGVWLFKWLQJHQDDQVODJHQ

'HFDPHUD¶V]RHPHQPDDUPHQGRHWQLHWRSHQ

9ROJHQVKHWERUGMHRSGHGHXU]RXGH]DDNRSHQPRHWHQ]LMQ0DDUPHQGRHWQLHWRSHQ
$FKWHUDIKRRUGHQZHYDQGHHLJHQDDUGDWGHRSHQLQJVWLMGHQQLHWPHHUNORSSHQ:H]RXGHQ
PHHUGDQZHONRP]LMQJHZHHVW
³(U]LMQNODQWHQ´

(QHUNXQQHQRRNHFKWNODQWHQELQQHQ]LMQ EYLQEHGULMIQUHQQU 
'HUHFHSWLRQLVWHDFKWHUGHEDOLHURHSWHQWKRXVLDVWGDW'H5RGH'UDDGHULV:HPRJHQ
PHWHHQGRRU'H]HPDVVDJHVDORQ]LWSURSYROYURXZHQ7RHYDOOLJNRPHQHUNODQWHQELQQHQ'H
GDPHVQHPHQVQHODOOHUOHLIROGHUVLQRQWYDQJVWHQYUDJHQRIZHHHQNHHURSGHNRIILHNRPHQ
RPUXVWLJPHW]HWHSUDWHQ

³'HEDDVLVHUQLHW´

:HPRJHQQLHWQDDUELQQHQRPGDWGHEHGULMIVOHLGHUHUQLHWLV'HJDVWYURXZ]HJWGDW]H
GHIROGHUVZHO]HOIDDQGHGDPHV]DOJHYHQ:H]LHQZHOYURXZHQQDDUELQQHQJDDQ

³,N]DOHHQVJDDQYUDJHQRIGHPHLVMHVEHODQJVWHOOLQJKHEEHQYRRU'H5RGH'UDDG´

(HQ]HHUELWVHGDPHGRHWGHGHXURSHQ:HPRJHQQDDUELQQHQ³0DDUKHW]DOZHOYRRU
QLHWV]LMQ´]HJW]LMµZDQWGHYURXZHQKHEEHQWRFKJHHQLQWHUHVVH¶%LQQHQ]LWWHQHHQVWXNRI
WLHQYURXZHQGLHQRJDOHHQYHUVXIWHLQGUXNPDNHQ7ZHHDQGHUHQNRPHQJLHFKHOHQGELQQHQ
=HKHEEHQEODXZHSOHNNHQRSKXQJH]LFKW:LMVFKULNNHQPDDUGHYURXZHQ]LWWHQHUQLHWPHH
=RVQHODOV]HZDUHQJHNRPHQ]RVQHOZDUHQ]HZHHUZHJ=HKDGGHQLQGHUGDDGJHHQ
LQWHUHVVH

'HYHOGZHUNHUVZRUGHQWHZRRUGJHVWDDQGRRUHHQYURXZGLHRQGHUWXVVHQGRRUSUDDW
WHJHQKDDUPRELHO2QGHUWXVVHQNRPWHUHHQPDQRSRQVDIVWXLYHQRPWHYHUWHOOHQGDWPHQ
JHHQEHKRHIWHKHHIWDDQ'H5RGH'UDDG

1DDUDDQOHLGLQJYDQYRULJHEH]RHNHQDDQGH]HWHQWZDUHQHUDOWHOHIRRQWMHVJHZHHVWPHW
NODFKWHQ+HW]RXHUKHHOYLHV]LMQ'HYURXZHQJDYHQGHVWLMGVWHNHQQHQGDW]HKHWKHHO
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YHUYHOHQGYRQGHQGDWGHHLJHQDUHVVHWHJHQRQVKDGJH]HJGµGDWHUJHHQLQWHUHVVHZDV¶
7LMGHQVGHURQGHYDQNRPHQZHHUZHOLQ$DQJH]LHQKHWHHQVRRUWRSHQVHNVFOXELVHQ
GHPDQQHQGLHELQQHQNRPHQPHWHHQQDDUHHQORFNHUORSHQRP]LFKXLWWHNOHGHQLVKHWYRRU
RQVQLHWPRJHOLMNGHYURXZHQLQGHEDURSWH]RHNHQ:HYLQGHQHHQDQGHUSOHNMH8LWDOOH
KRHNHQHQJDWHQNRPHQHUYRRUDO6SDDQVWDOLJHYURXZHQQDDURQVWRHRPIROGHUVWHSDNNHQ
'H1HGHUODQGVHYURXZHQLQKHWEHUGULMIKHEEHQGH]HOIGHLQVWHOOLQJHQELQQHQYLMIPLQXWHQ]LMQ
ZHHHQSDDUNLOROLFKWHU:HVWDDQQRJHYHQPHWHHQRXGHUHYURXZWHSUDWHQGLHKLHUQXHHQ
MDDURIGULHDDQKHWZHUNLV=HYHUWHOWGDWGHPDQQHQHQWUHHEHWDOHQGLHDOVNDPHUKXXUJHOGW
HQGDWGHYURXZHQ]HOIHHQSULMVPHWGHNODQWDIVSUHNHQ
³+LHULVDOOHVJRHGJHUHJHOG´

6RPVLVGHLQYORHGYDQGHH[SORLWDQWRSZDWGHYURXZHQ]HJJHQZHOHUJJRHGPHUNEDDU
'HHLJHQDDU³+LHULVDOOHVJRHGJHUHJHOG'HGDPHVNULMJHQHHQQXOXUHQFRQWUDFW´1DHQLJ
DDQGULQJHQJDDWKLMWRFKDDQGHPHLVMHVYUDJHQRI]HPHWRQVZLOOHQSUDWHQ-DKRRUGDW
ZLOOHQ]HZHO'HGDPHVYHUWHOOHQKHWYROJHQGH³+LHULVDOOHVJRHGJHUHJHOG:HKHEEHQKLHU
HHQQXOXUHQFRQWUDFW´ 1%'LWEHGULMILVLQPLGGHOVJHVORWHQ 

³-XOOLHRYHUGRQGHUHQPHPHWMXOOLHNRPVW(UZHUNHQDOOHHQPDDU1HGHUODQGVHPHLVMHV´
'HJDVWYURXZKHUKDDOWGLWODDWVWHRQJHYUDDJGHHQSDDUNHHU(QWRHYDOOLJLVHUQXPDDUppQ
PHLVMHHQGDWPHLVMHLVQHWPHWHHQNODQWEH]LJ
³'H5RGH'UDDGLVQLHWZHONRP´
(HQRXGHUHYURXZLQHHQWUXLHQVSLMNHUEURHNGRHWRSHQ.HQQHOLMNGHJDVWYURXZRI
EHGULMIVOHLGVWHU=HVWHHNWHHQPRQRORRJDI³+HWLVGUXNHQLNEHQPHWKHWHWHQEH]LJ0DDU
DOVGDWQLHW]RZDV]RXLNMXOOLHRRNQLHWELQQHQODWHQ:HKHEEHQJHHQEHODQJVWHOOLQJ,NNULMJ
KLHUDOODVWDOVLNGHPHLVMHV]HOIODDWDIZDVVHQ'DQLVKHWKLHUORRQGLHQVW´
'H5RGH'UDDGLVZHOZHONRP

,QKDGGHQZHJHKRRUGGDWGHEDUPDQRQV]HNHUELQQHQ]RXODWHQ0DDUGHPDQGLH
WRHQRSHQGHHGZDV]HNHUQLHWYDQSODQRQVELQQHQWHODWHQ
,QNULMJHQGHYHOGZHUNHUVLQGLWEHGULMIDOOHUXLPWHRPPHWGHYURXZHQWHSUDWHQ'LH
]LMQHFKWHUQRJDOWHUXJKRXGHQG

,QKHWYHUOHGHQZDUHQZH]HHUZHONRPLQGH]HVHNVVKRSZDDUYRRUDO/DWLQD¶VZHUNHQ'H
ODDWVWHNHHUZDUHQGHYURXZHQPHWHHQNODQWEH]LJ=HOLHWHQPHUNHQGDW]HJUDDJPHWRQV
ZLOGHQVSUHNHQ:HQHPHQRQVYRRUKLHUQRJHHQNHHUQDDUWRHWHJDDQ:HNRPHQHHQSDDU
PDDQGHQODWHUWHUXJPDDUGH]DDNLVJHVORWHQ

+LHUZHUNWGHHLJHQDUHVVHVDPHQPHWHHQYURXZXLW6ORZDNLMHPHWHHQ5RHPHHQVHQDDP
'H6ORZDDNVHVSUHHNWDDUGLJ1HGHUODQGV'HSURVWLWXHHYHUWHOWRQVGDW]HRQVNHQWHQDOOH
IROGHUVLQKXLVKHHIW=HJDDW¶VPLGGDJVQDDUVFKRROHQ]HJWQLHWDOWHYHHOWHZHUNHQRPGDW
]HEHODQJKHFKWDDQYULMHWLMG=HJHHIWDDQKHWQDDUKDDU]LQWHKHEEHQRSGLWDGUHV+HWIHLW
GDWMHNXQWGUDJHQZDWMHZLOWGUDDJWGDDU]HNHUWRHELM=HJHHIWRQVQRJZDWWLSVZDDUZH
LOOHJDOHSURVWLWXWLHNXQQHQYLQGHQ,QPLGGHOVZHWHQZHGDWRRNGLWEHGULMIJHVORWHQLV

,QGLWEHGULMI]LMQZHYDQKDUWHZHONRP'HHLJHQDUHVVHKRRSWGDW'H5RGH'UDDGEOLMIW
EHVWDDQ=H]HJWOHWWHUOLMNGDWGHYURXZHQGLHHUZHUNHQ]RJHQDDPG]HOIVWDQGLJHRQGHUQHPHUV
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]LMQ1DGDWZHPHWKDDULQGHNHXNHQZDWKHEEHQJHGURQNHQNXQQHQZHQDDUGHYURXZHQ'H
HLJHQDUHVVHJHHIWWRHOLFKWLQJELMGHIROGHUV³'DDUVWDDWDOOHVLQZDWMHRYHUEHODVWLQJPRHW
ZHWHQ´+HWEHGULMIOLJWQRJDODIJHOHJHQHQZHPRHWHQPHWHHQWD[LWHUXJQDDUKHWFHQWUXP
'DQEOLMNWGDW]HEXLWHQRQVPHGHZHWHQGHWD[LKHHIWEHWDDOG

'H]DDNJDDWQHWRSHQDOVZHDDQNRPHQ'HHLJHQDUHVVHYLQGWKHWJHZHOGLJGDWZHHU
]LMQHQGDWJHOGWRRNYRRUGHGDPHV=H]LMQRRLWRSYLVLWHJHZHHVWELM'H5RGH'UDDG'H
YURXZHQZLOOHQDOOHPDDOLQIRUPDWLHHQZHUDNHQELMQDDOOHIROGHUVNZLMW=HZLOOHQRQVKHW
KHPGYDQKHWOLMIYUDJHQPDDUGDQNRPWHUHHQNODQWELQQHQ

7HUZLMOZHVWDDQWHZDFKWHQKRUHQZHLQKHWSDQGPHQVHQHHQWUDSRSUHQQHQ(HQPDQ
GRHWGHGHXURSHQHQSUREHHUWRQVHHUVWQRJEXLWHQWHKRXGHQGRRUWH]HJJHQGDWKLMLQYDOW
YRRULHPDQGHQQLHW]RJRHGZHHWZDWKLMPRHWGRHQ8LWHLQGHOLMNPRJHQZHWRFKQDDUELQQHQ
,QGHNDPHU]LWVOHFKWVppQYURXZ2SHHQVDORQWDIHOOLJJHQYHUVFKLOOHQGHSDNMHVZLHWHQ
RQGDQNVGHQLHWURNHQVWLFNHULVGHDVEDNJRHGYRO$OVQHONRPHQHUYURXZHQQDDUEHQHGHQ
HQ]LWWHQZHLQHHQUXLPWHGLHRSHHQNLSSHQKRNEHJLQWWHOLMNHQ'HYURXZHQ]LMQ]HHUGUXNHQ
KRXGHQHUJYDQJURYHWDDO=HORSHQDOOHPDDOLQGH]HOIGHEODXZHRFKWHQGMDVVHQ(HQSDDU
YURXZHQPRHWHQGHDIZDVGRHQHQHHQDQGHUHYURXZ]HJW³'DQZHHWMLMRRNHHQVKRHKHWLV
ZDQWLNPRHWGLWLHGHUHGDJGRHQ´'HYURXZHQEHVWHGHQDEVROXXWJHHQDDQGDFKWDDQRQV
WRWGDWHHQYDQGHYURXZHQ]HJWGDWRQVEH]RHNJRHGYRRUKHQLVLQYHUEDQGPHWGH
³EHODVWLQJVKLW´7LMGHQVGLWJHVSUHNKRUHQZHHHQDQGHUHYURXZ]HJJHQGDWMHYDQHHQ
EHNHQGHERHNKRXGHUYDQGHH[SORLWDQWHQGLHRRNYRRUGHYURXZHQZHUNWQLHWPDJ
ELMYHUGLHQHQ

:HNXQQHQKLHUJHZRRQQDDUELQQHQKRHZHOKHWKHHOGUXNV(U]LMQYHHONODQWHQ(U
ZHUNHQYHUVFKLOOHQGHQDWLRQDOLWHLWHQ2RVW(XURSHHV=XLG$PHULNDDQVHQ1HGHUODQGV'H
YURXZHQ]LWWHQLQHHQUXLPWHGLHLVDIJHVFKHUPGGRRUHHQJRUGLMQ(HQ2RVW(XURSHVHYURXZ
ZLOZHWHQZDDU]HJRHG1HGHUODQGVNDQOHUHQ

³&HFLQ¶HVWSDVXQERUGHO´

'H]HPDVVDJHVDORQOLJWLQKHWFHQWUXPYDQGHVWDG(HQNHQQHU]LHWGLUHFWGDWHULHWV
HURWLVFKSODDWVYLQGWHUKDQJWHHQNUXOOHULJNLWVFKHULJODQWDDUQWMHDDQGHYRRUJHYHO'H
WRHJDQJLVRS]LMQ]DFKWVWJH]HJGQLHWHUJWRHJDQNHOLMN$DQGHYRRUGHXUKDQJWHHQEHOHQDOV
GHGHXUHOHNWURQLVFKRSHQJDDWVWRRWERWVMHWHJHQHHQGUXNEHVFKLOGHUGHGHXUDDQZDDURRN
ZHHUPRHWZRUGHQDDQJHEHOG'LWPDDOHHQUHDFWLHYLDHHQLQWHUFRPZDDUXLWHHQQDVDOH
VFKHOOHVWHPYUDDJWZDWZHNRPHQGRHQ:HZLVWHQGDWHU7KDLVHYURXZHQZHUNHQ
8LWHLQGHOLMNZRUGWGHGHXURSHQJHGDDQGRRUHHQYURXZPHWHHQ$]LDWLVFKXLWHUOLMNW\SH
VQHOOHIHOOHDVVHUWLHYHEUXWDOHJDVWYURXZ=HLVDEVROXXWQLHWYDQSODQRQVELQQHQWHODWHQHQ
EOLMIWJHKXUNWERYHQDDQHHQVPDOOHWUDS]LWWHQ6WHOGDWKLHUEUDQGXLWEUHHNWPHWGLH
JHEDUULFDGHHUGHGHXUHQHQHHQVPDOOHWUDS
=HNHQWGH'UDDGQLHWKHHIWHUQRRLWYDQJHKRRUGHQDOVZHXLWOHJJHQZLHHQZDWZH]LMQHQ
KHWZRRUGµSURVWLWXWLH¶ODWHQYDOOHQZRUGW]HZDWRQUXVWLJHQVFKXLIHOGW]HKHHQHQZHHU
0DDU]HKHUVWHOW]LFKUDS³1HHHUZRUGWKLHUQLHWDDQSURVWLWXWLHJHGDDQQHHGLWLVDOOHHQ
HHQPDVVDJHVDORQPHWDOOHVRRUWHQPDVVDJHVµUHLN\7KDLVHPDVVDJHERG\WRERG\
NODVVLHNHHWF´

1DDUDDQOHLGLQJYDQHHQWLSRYHUPHQVHQKDQGHOXLWHHQEHWURXZEDUHEURQJDDQZHHHQV
NLMNHQLQGH]H&KLQHVHPDVVDJHVDORQ(HQYURXZODDWRQVELQQHQPDDUPRHWGDWODWHU
EH]XUHQ=HNULMJWHHQVFKHOGNDQRQQDGHRYHU]LFKKHHQNXQQHQZLMKRUHQ+HW]LHWHUKHHOYLHV
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XLWHQGHVWRSFRQWDFWHQKDQJHQORV0HQRQWNHQWLQDOOHWRRQDDUGHQGDWHUGDDUVSUDNHLVYDQ
HURWLVFKHPDVVDJH

'H]HVFKRRQKHLGVVDORQVWDDWELMKRRNHUVQOEHNHQGDOVHHQHURWLVFKHPDVVDJHVDORQ'H
YURXZGLHRSHQGRHWZLOQLHWVPHWRQVWHPDNHQKHEEHQ³+LHU]LMQJHHQSURVWLWXHHV´

:LMNRPHQ¶VDYRQGVDDQHQNXQQHQQLHWVDQGHUVFRQVWDWHUHQGDQGDWZHYRRUHHQ
JHVORWHQHLJHQWLMGVYRUPJHJHYHQ]RQQHVWXGLRVWDDQ:HKHEEHQKHWYHUNHHUG/DWHUKRUHQZH
GDWHURYHUGDJZHOGHJHOLMNVHNVXHOHGLHQVWYHUOHQLQJSODDWVYLQGW

+HWEHGULMIEHYLQGW]LFKLQHHQLQGXVWULHJHELHGGDWHUµVDYRQGVQRJDOYHUODWHQELMOLJW
+HWSDQGELHGWWRHJDQJWRWHHQWLPPHUEHGULMI(HQSDDUSDQGHQYHUGHURSNRPWHHQPDQQDDUEXLWHQ
HQZHYUDJHQKHPRIHUKLHUHHQERUGHHOLV-DKHWWLPPHUEHGULMILVWHYHQVERUGHHO:HJDDQZHHU
WHUXJPDDUGHGHXUEOLMIWGLFKW(U]LMQJHHQEHOOHQ:H]LHQGDWHUOLFKWEUDQGWRSGHERYHQVWHWZHH
YHUGLHSLQJHQ9RRUGHGHXUVWDDQYLMIDXWR¶VPHW%HOJLVFKH3RROVHRI'XLWVHNHQWHNHQV
+HWSDQGPHWHHQURGHORSHUQDDUGHHQWUHH]LHWHUYHUYDOOHQXLW(FKWVFKRRQOLMNWKHWRRNQLHW
(HQSDDUZHNHQODWHUJDDQGHYHOGZHUNHUVWHUXJRPWHNLMNHQRIHULHWVJHEHXUW=HEOLMYHQHHQWLMG
YRRUGHGHXUVWDDQPDDUHUYDOWQLHWVWHEHOHYHQ

µ1DFKW]XVWHU¶VWDDWPHWGHKDQGJHVFKUHYHQRSHHQYDQGHEHOOHQYDQGLWEHGULMIZDDU
5XVVLVFKHYURXZHQ]RXGHQZHUNHQ0HQGRHWQLHWRSHQ

:HZRUGHQRQWYDQJHQGRRUGHWHOHIRQLVWHGLHRSUHFKWYHUEDDVGLVGDWZHGLWDGUHV
KHEEHQJHYRQGHQ7RHQZH]HLGHQGDWZLMKHWYDQLQWHUQHWKDGGHQDIJHKDDOGYLHO]H]RZDW
YDQKDDUVWRHO=HEHJRQGUXNWHJLHFKHOHQHQEOHHIRQVQLHWEHJULMSHQGDDQNLMNHQ:HKDGGHQ
GHLQGUXNGDW]HWRWRQVEH]RHN]HOIRRNQLHWJHORRIGHGDWHUDDQVHNVXHOHGLHQVWYHUOHQLQJ
ZHUGJHGDDQ=HQHHPWRQVPHHQDDUHHQJHZRQHKXLVNDPHUFRPSOHHWPHWIDPLOLHIRWR¶VRS
GHVFKRRUVWHHQPDQWHO:H]LHQHHQKDOIJHNOHGHYURXZGRRUGHJDQJVFKLHWHQ'HWHOHIRQLVWH
]HJWGDWHUppQYURXZDDQZH]LJLV=HJDDWQDDUGHDQGHUHNDPHUHQEOLMIWHHQWLMGMHZHJ:H
NXQQHQQLHWKRUHQZDWHUZRUGWJH]HJG'HWHOHIRQLVWHNRPWWHUXJHQYDWGHKHOH
ZRRUGHQZLVVHOLQJVDPHQLQGHEHNHQGHWHNVWµJHHQEHODQJVWHOOLQJ¶

(HQSDDUEXLWHQODQGVHYURXZHQGLHRYHULJHQVJRHG1HGHUODQGVVSUHNHQ]LWWHQLQHHQ
GHSULPHUHQGIODWMH(UKDQJWRRNHHQPDQURQGGLHJHHQSDUWQHULV+RHZHOKHWDEVROXXWJHHQ
VHNVEHGULMILVNHQWPHQDORQ]HPDWHULDOHQDO
+LHUKHHIWPHQORRQGLHQVWLQJHYRHUG:HJDDQHHQNHHUWHUXJRPWHYUDJHQKRHPHQGDWKHHIW
JHGDDQPDDUZH]LHQGDWPHQGHERHOKHHIWRSJHGRHNW

:LHLVGHHLJHQDDU"2ILVKLM]LMHHQEHGULMIVOHLGHU"2ILVKHWWLMGHOLMNRSQDDPYDQHHQ
DQGHUJHVWHOG"

,QGLWEHGULMILVHUZHOHHQKHHOKRJHFRQFHQWUDWLHYDQHLJHQDUHQ:HZRUGHQ
ELQQHQJHODWHQHQGHHLJHQDDUZRUGWJHEHOG(U]RXHHQZLVVHOLQJYDQHLJHQDUHQ]LMQ'H
GRFKWHULV]LFKQRJDDQKHWLQZHUNHQDOVQLHXZEDNNHQHLJHQDUHVVH'HQLHXZHHLJHQDUHVVHZLO
RRNHHQDIVSUDDNPHWRQVPDDUGRHWQXKDDUPRQGQLHWRSHQ(UNRPWQRJHHQH[SORLWDQWYDQ
HHQDQGHUHFOXEELM

:HWUHIIHQKLHUPDDUOLHIVWGULHPHQVHQGLH]HJJHQHLJHQDDUWH]LMQ'HHHUVWHKHHIWKHWDO
ODQJDDQHHQDQGHUYHUNRFKWHQRSGLWPRPHQWLVGHYHUVHHLJHQDDUQRJLQGHOHHUELMGHRXGH
:HZRUGHQYULHQGHOLMNEHMHJHQG=HYUDJHQGHYURXZHQQDDUGHEDUWHNRPHQ'DWGRHQ]H
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ZHLQLJHQWKRXVLDVW'HKXLGLJHHLJHQDUHVVH]HJWKHWPLQVW'HYURXZHQVSUHNHQDOOHPDDO
(QJHOV2QGHUWXVVHQYHUQHPHQZHKRHGH]HOIVWDQGLJHGDPHVGDDUDDQKHWZHUNJDDQ0HQ
KHHIWHHQKXLVUHJOHPHQWZDDULQVWDDWGDWMHSHUGDJWZHHDOFRKROLVFKHGUDQNMHVPDJGULQNHQ
HQGDWHUSULMVDIVSUDNHQ]LMQ:HOVWDDWHULQYHUPHOGGDWKHWJHOGPHWHHQDDQGHYURXZHQPRHW
ZRUGHQJHJHYHQ
2SZDDUWVHPRELOLWHLWYDQ2RVW(XURSHVHYURXZHQ

'HEHGULMIVOHLGVWHULVHHQ3RROVH=HEHZHHUWPRHLOLMNKHGHQWHKHEEHQPHWKHWDDQWUHNNHQ
YDQYURXZHQ'HHLJHQDDUKHHIWKHWKRRJVWHZRRUGHQYHUWHOWGDWKLMQRRLWZDWPHWKHWZHUN
YDQGHYURXZHQWHPDNHQZLOKHEEHQ+LMLVDOHHUGHUJHSDNWYRRUKHWZHUNHQPHWLOOHJDOH
YURXZHQ,QKLQJKHPHHQRSVFKRUWLQJYDQ]LMQYHUJXQQLQJERYHQKHWKRRIG
:HZRUGHQLQELQQHQJHODWHQHQWUHIIHQHHQJURHSMHYURXZHQDDQGLH]LFKYHUGULQJHQRS
GHEDQNHQLQHHQNOHLQHNDPHU(HQYDQKHQHHQ1HGHUODQGVHLVQLHXZHQQHUYHXV:HNULMJHQ
NRIILHYDQGH3RROVHYURXZYDQGHHLJHQDDU7LMGHQVRQVEH]RHNNRPHQHUNODQWHQELQQHQ:H
KRUHQZHHUKHWJHEUXLNHOLMNH³.RPGDPHVHYHQYRRUVWHOOHQ´'HYURXZYDQGHHLJHQDDU
]HJWGDW]HRRNZHOHHQVHHQNODQWMHQHHPW'HYURXZHQ]HOI]HJJHQ]HOIVWDQGLJWH]LMQPDDU
KHEEHQJHHQLGHHZDWYRRUSDSLHUHQMHGDDUYRRUPRHWKHEEHQ(HQYDQKHQZLOZHWHQRIZH
RRNVFKXLODGUHVVHQKHEEHQYRRUYURXZHQGLHJHGZRQJHQZRUGHQ

'LWLVHHQQLHXZH]DDNPHWHHQ2RVW(XURSHVHDOVEHGULMIVOHLGVWHU0DDUZHWUHIIHQRRN
HHQRXGHUHYURXZDDQGLHZHKHUNHQQHQDOVVFKRRQPDDNVWHUGXL]HQGSRRWJDVWYURXZHQ
EHGULMIVOHLGVWHUXLWHHQDQGHUEHGULMIZDDUYDQZHHHUGHUKDGGHQJHKRRUGGDWGH
EHGULMIVOHLGLQJGHSDVSRRUWHQDISDNW+DDUDDQZH]LJKHLGLVQLHWEHYRUGHUOLMNYRRUKHW
JHVSUHN=LMJDDWHUSUDWRSGHPHLVMHVWHKHOSHQ=LMGRHWDOWLMGGHIROGHUWMHVLQHHQPDSGLH]H
JHEUXLNWRPKDDUSDUDWHNHQQLVXSWRGDWHWHKRXGHQ
%LMHHQWZHHGHEH]RHN]LWWHQHUHHQSDDUYURXZHQWULHVWYRRU]LFKXLWWHNLMNHQRPGDWHUJHHQ
NODQWHQNRPHQ'HQLHXZEDNNHQHLJHQDUHVVH]HJWGDWDOVKHWORRQGLHQVWZRUGW]HDOOHHQJDDW
ZHUNHQ
:LMJDDQJHZRRQGRRUPHWRQ]HEHURHUGHEHGULMIVYRHULQJ

'H]H]DDNOLJWEXLWHQKHWGRUSLQGHERVVHQ9DQEXLWHQ]LHWKHWHUDDUGLJXLW(UVWDDWHHQ
VWDOQDDVWPHWHFKWHHQ]HHUDDLEDUHSDDUGHQ
1DHQLJHWLMGZRUGWHURSHQJHGDDQ(HQ]HHUZDQWURXZLJHEHGULMIVOHLGVWHUNRPWDDQGHGHXU
=HZLORQVHHUVWQLHWELQQHQODWHQ=HPRHWHHUVWGH,'YDQRQV]LHQ=HGHQNWGDWZHGLQJHQ
NRPHQYHUNRSHQ:HPDNHQKDDUGXLGHOLMNGDWGLWQLHWKHWJHYDOLV:HPRHWHQHHQSDDUNHHU
KHUKDOHQGDWZHJHHQJHOGYDQGHYURXZHQZLOOHQ(QRRNQLHWYDQKDDU
(UZHUNHQ2RVW(XURSHVHHQ1HGHUODQGVHYURXZHQ:HZRUGHQPHW]LMQDOOHQQDDUGHUXLPWH
YRRUQLHWURNHUVJHGLULJHHUG'HYURXZHQPRHWHQZHOPHH6RPPLJHYURXZHQYRRUDOGH
2RVW(XURSHVHQEHJLQQHQRQPLGGHOOLMNGHIROGHUVWHOH]HQ:LMZHWHQGDWHUJHDGYHUWHHUG
ZRUGWPHWµQLHWJRHGJHOGWHUXJ¶'DWLVWHJHQKHW]HUHEHHQ'HEHGULMIVOHLGVWHUYHUWHOW
YHURQWZDDUGLJGGDW]HGDDUHHQYURXZKHHIWJHKDGGLHZHLJHUGHKDDURQGHUEURHNXLWWHGRHQ
:LM]HJJHQGDWMH]RLHWVWRFKDDQGHEDUDIVSUHHNW'HEHGULMIVOHLGVWHULV]HHUDJUHVVLHI(HQ
YDQGHYURXZHQ]HJWGDW]HQDDUGHEDUUXLPWHJDDWRPHHQVLJDUHWMHWHURNHQ(HQYDQRQV
ZLODFKWHUKDDUDDQJDDQ'DWPDJQLHW³-LMEHQWKLHUQXHQMHPRHWQDDUPLMOXLVWHUHQ´
]HJWGHEHGULMIVOHLGVWHU³,NZLOQLHWGDWMH]HOILQKHWSDQGURQGORRSWHQPHWYURXZHQSUDDW´
=HYHUWHOWLQDDQZH]LJKHLGYDQDOOHYURXZHQGDWGDDUYURXZHQZHUNHQGLHQHUJHQVDQGHUV
PHHUWHUHFKWNXQQHQRPGDW]HDDQGHGUXJV]LMQRIWHRXG]LMQ:LMSUREHUHQFKDUPDQWGH
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ERHOWHUHGGHQPDDUKHWLVHHQJHYDOOHWMHZHJZH]HQ6DYHGE\WKHEHOO(UNRPWHHQNODQW
ELQQHQHQZLMZRUGHQYLDHHQDQGHUHXLWJDQJGHGHXUXLWJHZHUNW

'HHLJHQDUHVVH]HJWKHHOVWRHUGDW]HDOOHUHJHOVDDQKDDUODDUVODSW'HEHODVWLQJKRHIW
KDDUQLHWWHYHUWHOOHQGDW]HPHQVHQLQGLHQVWPRHWQHPHQZDQWGDWGRHW]HWRFKQLHW'H
**'YLQGW]HRRNPDDURQ]LQ2SHHQDQGHUPRPHQWKHHIW]HKHWRYHU3RROVHYURXZHQGLH]H
ZHOLQGLHQVWZLOQHPHQZDWZHHUQLHWPDJ=HZRUGWRQGHUEURNHQGRRUHHQWHOHIRRQWMHRYHU
RQV'HJHQHGLHEHOWZLOZHWHQZDWZHNRPHQGRHQHQZLHZH]LMQ³*RHGYRON´]ROXLGWKHW
DQWZRRUGYDQGHYURXZ(U]LMQGULH$IULNDDQVHYURXZHQGLHDPSHUKXQPRQGRSHQGRHQ2P
GHEHXUWNRPHQ]HEUDDIOXLVWHUHQHQHHQIROGHUWMHLQRQWYDQJVWQHPHQ'HYURXZHQZHUNHQRS
ILIW\ILIW\EDVLVHQGHSULM]HQOLJJHQYDVW+HWOHHNHURSGDWKHWQRJODQJNRQGXUHQYRRUGDWHU
HHQNODQW]RXNRPHQ

'H]H]DDNEH]RHNHQZHMDDUOLMNV,HGHUHNHHUNULMJHQZHWHKRUHQGDWZHEHWHUHHQ
DIVSUDDNNXQQHQPDNHQ%LMYRULJHJHOHJHQKHGHQKDGGH]HHUGRPLQDQWDDQZH]LJHH[SORLWDQW
RQVDOYHUWHOGGDWKLMGHUWLJMDDUJHOHGHQKHWKHOHFOXEZH]HQKDGXLWJHYRQGHQ,QGHUGDDG]LMQ
HUDOMDUHQODQJNODFKWHQRYHUGH]HFOXE'HHLJHQDDUOHJGHKHWDDQPHWYURXZHQHQYURHJ
]HOIVJHOGYRRUJDVHQOLFKWJHEUXLN'HOLFKWLQJYHOGZHUNHUVGLHHUGLWMDDUKHHQJDDWNRPHQ
PHWKHWYROJHQGHYHUVODJ
³:HZHUGHQYHUZHONRPGGRRUGHEDDVPHWGHZRRUGHQGDWZHEHWHUHHQDIVSUDDNKDGGHQ
NXQQHQPDNHQRPGDWHUQXPDDUppQYURXZDDQZH]LJZDV1DGDWKLMGLWQXPPHUKDG
RSJHYRHUGEHJRQKLMDDQKHWYDVWHSURJUDPPDRQGHUGHHOGDWGH5RGH'UDDGQLHWVYRRUVWHOW
HQQLHWVEHUHLNW'HYURXZHQNRPHQELMSUREOHPHQKHWHHUVWELMKHPHQKLMORVW]HRS
'DDUQDDVWLVKHWYROJHQVKHPHHQIHLWGDWGHYURXZHQ]R¶QGULHPDDQGHQZHUNHQHQGDQZHHU
LHWVDQGHUVJDDQGRHQ+LMNDQKHWDOOHPDDOZHWHQZDQWKLM]LWDOMDDULQKHWYDNHQKHHIW
YHUVFKLOOHQGHLQVWDQWLHVYDQDGYLHVJHGLHQG0HWKHPYLHOQLHWWHSUDWHQHQPLMQFROOHJDOHLGGH
KHPDI]RGDWLNHYHQQDDUGHHQLJHDDQZH]LJHYURXZNRQ=HZDVEOLMGDWZHHUZDUHQZDQW
]HZLOGHJUDDJLQIRUPDWLH'HH[SORLWDQWNZDPZHHUWXVVHQEHLGH

+RHNDQKHWGDW]HQRJRSHQ]LMQ"

'LWKXLVZDVYURHJHUHHQJHZRQHFOXE1XKHHIWPHQ]LFKJHVSHFLDOLVHHUGLQPDVVDJH,Q
YRRUJDDQGHMDUHQ]LMQZHKLHURRNJHZHHVW+HWEHGULMIZHUGYURHJHUJHUXQGGRRUHHQ=XLG
$PHULNDDQVHYURXZGLHJHHQZRRUG1HGHUODQGVVSUDNHQWRWDDODQDOIDEHHWZDV:HPHUNWHQ
GDW]HGHHGRI]HZHONRQOH]HQ'DWJHEHXUGHQLHWRYHUWXLJHQGZDQW]HKLHOGDOOHVRS]LMQ
NRS=LMZDVGHHLJHQDUHVVHPDDUGHERHNKRXGHUWHYHQVKDDUHFKWJHQRRWZDVGHEDDV'DW
ODDWVWHZLVWHQZHYDQGHYURXZHQGLHHUZHUNWHQ,QGHURQGHYDQ]DJKHWEHGULMIHUQRJ
DIWDQGVHUXLWGDQZHJHZHQGZDUHQ(HQVPRH]HOLJERUGMHJDIDDQGDWHUHHQPDVVDJHWH
YHUNULMJHQZDV:H]LHQGDWLQGHNHXNHQGHZDVPDFKLQHVWDDWWHGUDDLHQ

'LWDGUHV]LHWHUKHHOYHUYDOOHQXLW'HUDPHQ]LMQPHWSODQNHQGLFKWJHVSLMNHUG(HQ
VORQ]LJHYURXZGRHWRSHQ'HGDPHV]LMQHUQLHW]HJW]LMPDDU]HZLOJUDDJLQIRUPDWLHLQKHW
5XVVLVFK(UZHUNHQ%XOJDDUVHHQ-RHJRVODYLVFKHYURXZHQ1DGHUKDQGEHOWHUHHQYURXZGLH
GDDUJHVROOLFLWHHUGKDGHQJLOOHQGZDVZHJJHORSHQODJHSULM]HQFROOHJD¶VGLH]HQLHWNRQ
YHUVWDDQHQYLHVYLHV

38
:HNULMJHQWHKRUHQGDWHURSGDWPRPHQWJHHQPHLVMHVZHUNHQ*HHQZRQGHU+HW]LHWHUQLHW
XLW+HWLVGRQNHUHQVWRIILJ(UOLJWHHQ]HLOWMHGDWGHYHOGZHUNHUVYRRUKHWODDWVWLQHHQ
NUDDNSDQGLQGHMDUHQ]HYHQWLJKDGGHQJHVLJQDOHHUG
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(HQSDDUOHWWHUVYDQGHQDDPYDQGH]HJHOHJHQKHLG]LMQYDQGHJHYHODIJHYDOOHQ'HWHQW
LVQRJGLFKWPDDUZHNXQQHQGRRUGHNDSRWWHEULHYHQEXV]LHQKRHKHWHUELQQHQXLW]LHW+HW
LVHHQ]RRL/DWHUKRUHQZHYDQGH**'GDWGH]HWHQWHHQZDDUVFKXZLQJKHHIWJHNUHJHQ
+HWKXLV]RXQXJHUHQRYHHUG]LMQ

(HQ]RRLRPGLYHUVHUHGHQHQ

(HQYURXZXLWGLWEHGULMIEHOWRYHUVWXXUQDDU'H5RGH'UDDGRPGDW]HPLVKDQGHOGLV
GRRUHHQPDQGLHVRPVDOV0DURNNDDQVHYULHQGYDQGHPHLVMHVHQVRPVDOVNODQWELQQHQNRPW
'HEDUYURXZKDGKHPYROJHJRWHQ]RGDWKLMQRJDJUHVVLHYHUZHUG'H]HYURXZZRUGWHUYDQ
ZHHUKRXGHQRPDDQJLIWHWHGRHQYDQPLVKDQGHOLQJ

)RXWHERHO
,QGLWEHGULMIZHUNHQYHOHEXLWHQODQGVHYURXZHQ=HNRPHQXLWDOOHKRHNHQWHYRRUVFKLMQ
HQSDNNHQVQHOGHIROGHUVGLHZHRSGHEDUKHEEHQDFKWHUJHODWHQHQYHUGZLMQHQGDQZHHU:H
KDGGHQJHKRRUGGDWHU5XVVLVFKHYURXZHQZHUNHQ1DYLMIPLQXWHQNRPHQHUWZHHED]HQ
ELQQHQ(HQYDQKHQHHQEXLWHQODQGHUGLHLQKHW(QJHOVYRRUWGXUHQGLQ]LMQPRELHOVSUHHNW
]HJWGDWKLMGHJURWHEDDVLV'HDQGHU]HJWGDWKLMYRRU¼YLDHHQDGYRFDDWELQQHQHHQ
GDJGHYHUJXQQLQJHQNDQUHJHOHQ(HQYDQGHED]HQGRRU]RHNWGHWDVYDQHHQYDQGH
YHOGZHUNHUV'HYURXZHQSDNNHQVQHOGHIROGHUVHQUHQQHQZHJPHWGHEXLW'LWEHGULMILV
ODWHUQDHHQVFKLHWSDUWLMJHVORWHQ

,QGLWEHGULMI]LMQZHRRNLQJHZHHVW+HWZDVWRHQKHHOHUJVPHULJ(UZHUNWHQ
YURXZHQXLW:LW5XVODQGHQ+RQJDDUVHQ(HQYDQGHODDWVWHQYHUWHOGHRQVGDW]HJHHQLGHH
KDGKRHYHHO]HYHUGLHQGH³'DWKLHOGGHEDUNHHSHUELM´%LMRQVEH]RHNLQQHHPWGH
EHGULMIVOHLGVWHUIROGHUVLQRQWYDQJVWYRRUGH3RROVHHQ+RQJDDUVHYURXZHQ%LMKHWZHJJDDQ
ZRUGHQZHGRRUGHYURXZHQELMGHDFKWHUGHXUWHUXJJHURHSHQ

8LWGHSHUVZHWHQZHGDWGLWEHGULMILQHHQSURFHVPHWGHJHPHHQWHLVYHUZLNNHOG=H
KHEEHQDOYHHUWLHQNHHUHHQZDDUVFKXZLQJJHNUHJHQZHJHQVKHWZHUNHQPHWLOOHJDOHQ'H
KXLGLJHHLJHQDUHVVHHHQ3RROVHYLQGWGDW]HUHFKWKHHIWRSHHQVFKDGHYHUJRHGLQJRPGDW]H
QLHWPHHUPHWLOOHJDOHQZHUNW
:HWUHIIHQGLWEHGULMIYHUEXLWHQKHWGRUSDDQ:HZRUGHQELQQHQJHODWHQGRRUHHQ
1HGHUODQGVVSUHNHQGH3RROVHYURXZHQPDNHQHHQNRUWSUDDWMH'HYURXZJDDWHYHQZHJHQ
NRPWWHUXJLQKHWJH]HOVFKDSYDQWZHHDQGHUHMRQJHYURXZHQ=HVSUHNHQZHOZDW(QJHOV
PDDUGHDDQZH]LJKHLGYDQGHYURXZEHYRUGHUWKHWJHVSUHNQLHWHUJ:HSUREHUHQXLWWH
YLQGHQKRHGHYURXZHQRSKXQZHUNNRPHQHQZDW]HYDQGHRPJHYLQJYLQGHQPDDUEHKDOYH
HHQOHJHEOLNNRPWHUQLHWVWHUXJ2SGHWDIHOOLJWHHQIO\HUYRRUHHQSDUW\YRRUGLHDYRQG
0DQQHQEHWDOHQ¼YURXZHQ¼HQVWHOOHQ¼YRRUGHHQWUHHLQFOXVLHIKDSMHVHQ
GUDQNMHV2SGHYUDDJRIHUGDQRRNVHNVLVLQEHJUHSHQPRPSHOWGHEHGULMIVOHLGVWHUGDWGH
YURXZHQGDQLHWVH[WUDYHUGLHQHQ'LWIHHVWEHJLQWRPXXUPDDUGHYURXZHQ]LMQDORP
XXULQKHWSDQGDDQZH]LJ+HWIHLWGDWGHYURXZHQELMQDQLHWV]HJJHQHQWRWDDOQLHW
OLMNHQWHZHWHQZDDU]H]LMQGRHWRQVKHWHUJVWHYHUPRHGHQ
/DWHUKHEEHQZHLQHHQDQGHUH]DDNJHSUDDWPHWHHQYURXZGLHppQGDJRSGHERHUGHULMKHHIW
JHZHUNWHQGDDUJLOOHQGLVZHJJHUHQG
=HYHUWHOGHGDWGHPHHVWHYURXZHQGLHHUZHUNHQGDDURRNZRQHQ NDQNORSSHQZDQWHU]LW
HHQHQRUPKXLVDDQGHFOXEYDVW GDWMHHU¼PRHWEHWDOHQYRRUHHQFRODHQGDWMHPDDU
YDQGHYHUGLHQVWHQPDJKRXGHQ$OVHHQFRODDO¼NRVWGDQ]DONRVWHQLQZRQLQJRRNZHO
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SLWWLJJHSULMVG]LMQ9RRUZHGHGHXUXLWJDDQLVGHJDVWYURXZDORQ]HIROGHUVYDQWDIHODDQKHW
RSUXLPHQHQZHGHQNHQQLHWGDWGH]HQRJJHOH]HQJDDQZRUGHQ

'HYHOGZHUNHUVVFKULMYHQ2YHUGLWEHGULMINXQQHQZHNRUW]LMQ(HQNOHLQHSLQQLJHYURXZ
JHHIWRQVHHQLMVNRXGHJOLPODFKGXZWRQVPHWHHQHHQNDPHUWMHLQHQYUDDJWKHHOEHOHHIGZDW
ZHZLOOHQ+HWZRRUGSURVWLWXHHZRUGWNLOJHFRUULJHHUGLQµGDPH¶GHYUDDJKRHYHHOYURXZHQ
HUZHUNHQZRUGWQLHWEHDQWZRRUGRPGDWGDWRQVQLHWVDDQJDDW'HIROGHUVNXQQHQZHZHO
DDQKDDUJHYHQ1RJHHQVWDSMHWHUXJHQHHQRQ]LFKWEDDUGXZWMHLQGHUXJHQYRRUGDWZHKHW
EHVHIIHQVWDDQZHVSUDNHORRVRSVWUDDW*UDDJKDGGHQZHZLOOHQZHWHQKRHKLHUJHZHUNW
ZRUGW/DWHUEHOGHHHQYURXZGLHLQDOVPLQGHUMDULJHKLHUDDQKHWZHUNZDVJH]HW

:HKHEEHQGLWEHGULMILQEH]RFKWRSJURQGYDQNODFKWHQGDWYURXZHQYHUSOLFKW
ZDUHQXXUSHUGDJLQKHWSDQGDDQZH]LJWH]LMQ(HQYURXZHOGHUVLQKHWODQGGLHKLHU
JHZHUNWKHHIWEHZHHUGHGDW5RHPHHQVHPHLVMHVGLHYLD,WDOLsNZDPHQKLHUDDQKHWZHUN
ZHUGHQJH]HW2RNKHIWPHQHUERHWHV:HPRJHQGH]HNHHU]RQGHUPHHUQDDUELQQHQ'H
1HGHUODQGVHYURXZHQGLHZHRQWPRHWHQ]HJJHQGDWKHWHHQSULPDZHUNSOHNLVHQGDWGH
HLJHQDDU]LFKQHUJHQVPHHEHPRHLW2YHULJHQVZHUNHQ]HKLHUSDVHHQSDDUZHNHQ

'H]HFOXEKHEEHQZHYRULJMDDURRNEH]RFKW7RHQNRQMHQRJJHZRRQDDQGHYRRUGHXU
DDQEHOOHQKRHZHOHUQRRLWRSHQZHUGJHGDDQ'LWMDDUPRHWHQZHYLDHHQKRRJWXLQKHNQDDU
GHGHXU:HHULVHUJHHQUHDFWLH:HZHWHQGDWGLWSDQGHLJHQGRPLVYDQHHQGXELHX]H
UDDPH[SORLWDQWHQGDWKHWHHQYHUEOLMISODDWVLVJHZHHVWYDQYHUKDQGHOGHYURXZHQ
9ROJHQVGHJHUXFKWHQZHUNHQHUYHHOLOOHJDOHQ

'HWD[LFKDXIIHXUKDGRQVDOJHZDDUVFKXZG+LM]RXQRRLWHHQNODQWQDDUGLWEHGULMI
EUHQJHQ+LMKDGHUJHHQYHUWURXZHQLQGDWHHQNODQWGDDUJRHGZHUGEHKDQGHOG:HEHOOHQ
DDQHQHHQ]HHUDJUHVVLHYHYURXZGRHWRSHQ=LMLVHHQEHNHQGHYDQHHQYDQGHYHOGZHUNVWHUV
'H]HEHGULMIVOHLGVWHUKDGLQKHWYHUOHGHQPRHLOLMNKHGHQJHKDGRPGDW]HYURXZHQSUREHHUGHWH
URQVHOHQ³:DWVWDDWLQGLHIROGHUVGDWZLOLNHHUVWZHWHQ´0LMQFROOHJDJHHIWDDQGDWZH
EHWHUNXQQHQDI]ZDDLHQZDWZHRRNGRHQ
'LWEHGULMILVLQGHORRSYDQJHVORWHQ:H]LMQGDDUHHQSDDUNHHUJHZHHVWPHWHHQ
PHGHZHUNHUGLHHQNHOH2RVW(XURSHVHWDOHQVSUHHNW(U]LWHHQDDQWDOPDQQHQDDQGHEDUGLH
JHHQNODQW]LMQ(HQYDQKHQEOLMNW]HOIGHHLJHQDDUWH]LMQ'HYURXZHQYUDJHQDDQGH
YHOGZHUNHURI]HZHJZLOJDDQZDQW]HZLOOHQJHHQSUREOHPHQ+HWZHHNHQGHUYRRUZDUHQHU
WLMGHQVHHQFRQWUROHYHHOYURXZHQZHJJHKDDOGPDDUQX]DWHQHUZHHUQLHXZHYURXZHQ:LM
KHEEEHQGHLQGUXNGDWLHGHUHYURXZKLHUHHQSRRLHUKHHIWHQJHHQNDQWRSNDQ8LWKHW
JHUXFKWHQFLUFXLWZHWHQZHGDWGHYURXZHQKLHUSDVHHQEHHWMHJDDQYHUGLHQHQDOV]HGH
NODQWHQHHUVWHHQSDDUGXUHFRFNWDLOVKHEEHQDDQJHVPHHUG

'H]HFOXEKHHIWDOKHHOODQJHHQVOHFKWHQDDP:H]LMQYHUEDDVGGDWGLHQRJEHVWDDW,Q
HHQDQGHUHKRHGDQLJKHLGZDVHHQYDQRQVHULQGHMDUHQQHJHQWLJDOJHZHHVW7RHQKDGGH
SROLWLHHUYURXZHQEHYULMGGLHHURSJHVORWHQ]DWHQ+HWZDVHUWRHQDOHHQYLH]HEHQGHGH
YORHUODJEH]DDLGPHWJHVFKHXUGHSRUQREODGHQ(UZDVWRHQHHQYHUERXZLQJJDDQGH
.HQQHOLMNLVGLHQRRLWYROWRRLG
$QQRVFKULMIWKHWYHOGZHUNWHDP:DWHHQWULHVWHEHGRHQLQJ'HHQWUHHLVURPPHOLJHQ
YHUYDOOHQ+HWMRQJHPHLVMHGDWRSHQGRHWZHHWQLHWZLHZH]LMQHQGXUIWRQVQLHWELQQHQWH
ODWHQ'HEDDVNRPWHUDDQ'HKXLVNDPHULVHHQSXLQKRRS9ROJHQVGHHLJHQDDU]LMQDOOHEHL
GHPHLVMHVDDQKHWZHUN'HHLJHQDDUJHHIWDDQYHUEDDVGWH]LMQGDWZLMODQJVNRPHQ:H
ODWHQIROGHUVDFKWHUPDDUZHYUDJHQRQVODWHUDIRIGLHELMGHYURXZHQ]LMQWHUHFKWJHNRPHQ
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,QZRUGHQZHGRRUHHQ3RROVHELQQHQJHODWHQ'LHEHJLQWHUPHWHHQRYHUGDW]HHHQVRD
KHHIWHQGDWGH**'KDDUQLHWDQRQLHPZLOEHKDQGHOHQ:HJHYHQKDDUKHWQXPPHUYDQGH
6RD$LGVVWLFKWLQJ2SGHWDIHOOLJWHHQSULMVOLMVWZDDURSRQGHUDQGHUHWHOH]HQYDOWKRHYHHO
GULHNZDUWLHUDQDDONRVW1DYLMIPLQXWHQNRPWGHFRQWUROHELQQHQGDWZLO]HJJHQHHQ
RSSDVVHURIEDDV:HYHUWHOOHQVQHOLHWVRYHUKHW2RVW(XURSDSURMHFWJHYHQGHVSXOOHQDIHQ
YHUWUHNNHQ

(HQ(QJHOVWDOLJHYURXZGRHWRSHQ=HNLMNWDQJVWLJQDDUELQQHQHQ]HJWIOXLVWHUHQGGDW]H
QLHWNDQSUDWHQ
(UGRHWHHQ]ZDUWHYURXZRSHQGLH(QJHOVVSUHHNW=LMKDDOWHUHHQ'XLWVHELM:LMQOHJJHQ
LQKHW'XLWVXLWZDWZHNRPHQGRHQ:HPRJHQQDDUELQQHQ+HWLVHUYLHVHQHHQ
RQEHVFKULMIHOLMNHEHQGH$DQWDIHO]LWWHQWZHH%UD]LOLDDQVHQWHHWHQ+RHZHOKHWYURHJLV]LWWHQ
]HDDQGHZDUPHPDDOWLMG+HEEHQ]HVRPVGHKHOHQDFKWJHZHUNW"9RRUKHWHHUVWWUHIIHQZH
%UD]LOLDDQVHQDDQGLHQLHWXLW%HOHPNRPHQ(pQYDQRQVOHJWLQJHEUHNNLJ3RUWXJHHVXLWZDW
ZHNRPHQGRHQHQPHWZDWYRRUVRRUWYUDJHQ]HELMRQVWHUHFKWNXQQHQRYHUZHUNDOVMH
WHYHHOPRHWZHUNHQRIDOVPHQVHQJHOGYDQMHZLOOHQWHUZLMOMHKHWGDDUQLHWPHHHHQVEHQW=H
ZLOZHWHQRI]HGDQGDWQXPPHUPRHWEHOOHQGDWRSGHIROGHUVVWRQG+DDURJHQOLFKWHQRS
(FKWZDDUYRRUGDWVRRUWSUREOHPHQ"=H]LMQDOYLHUPDDQGHQKLHU]RYHUWHOOHQ]H7LMGHQV
GLWJHVSUHNNRPWHUHHQYURXZDFKWHURQVVWDDWHHQVRRUWJDVWYURXZRPPHHWHOXLVWHUHQ+HW
VLJQDDORPWHYHUWUHNNHQ$OVMHODQJHUGRRUJDDWZRUGHQGHVSXOOHQDIJHSDNWHQNULMJWGH
YURXZSUREOHPHQ

,QGLWEHGULMI]LWWHQPHHUGHUHJDVWYURXZHQ1LHPDQGVSUHHNW1HGHUODQGV'HHLJHQDUHVVH
ZRRQWHUQDDVW'HJDVWYURXZYHUWHOWGDW]HRSKDDUNRSNULMJWDOVHURSHHQGDJQLHW
YROGRHQGHNODQWHQ]LMQ(UZHUNHQKLHUYURXZHQYDQDOOHUOHLQDWLRQDOLWHLWHQ(HQ3RROVHPLMGW
RQV(UZHUNHQQRJPHHU2RVW(XURSHVHQHQHHQ7KDLVH(HQ+RQJDDUVHNODDJWGDW]HKLHU
QLHWNDQVSDUHQ

,QGH]DDN]LWWHQGULHGDPHVGLHYROJHQVRQ]H2RVW(XURSHVHYHUOGZHUNVWHU%XOJDDUVHQ
]LMQ:HEHVWHOOHQLHWVWHGULQNHQHQZHEOLMYHQHYHQKDQJHQ'HYURXZDFKWHUGHEDUSUREHHUW
ELMVOHFKWOLFKWHHQEODDGMHWHOH]HQHQGHRYHULJHYURXZHQORSHQGHKHOHWLMGKHHQHQZHHU(U
ZRUGWHHQYURXZELQQHQJHEUDFKWGRRUHHQRXGHUHPDQ+LM]HJWWHJHQGHEDUYURXZGDW]H
NRPWZHUNHQ,QPLGGHOV]LWHUQRJHHQYURXZDDQGHEDUHQGHQLHXZHPHGHZHUNVWHUUDDNW
PHWKDDULQJHVSUHN:LMYDQJHQRSGDWppQYDQGHYURXZHQQLHWRYHUKDDUSDVSRRUWEHVFKLNW
HQJHOGPRHWEHWDOHQ
2SGLWPRPHQWNRPWGHHLJHQDDUELQQHQHQYHUWHOWGDWGHNODQWHQGHQNHQGDWDOOHYURXZHQ
]LHN]LMQ=HORSHQLQGHUGDDGDOOHPDDOPHWHHQSOHLVWHURSKXQDUP=HKHEEHQQHWHHQ
KHSDWLWLVYDFFLQDWLHJHNUHJHQ:HEHVOXLWHQGH5XVVLVFKHYURXZHQDDQWHVSUHNHQ=H
UHDJHUHQQRJDONRUWDIGDW]HLQJHVSUHN]LMQHQGDWZHPRHWHQZDFKWHQ
$OV]HXLWJHSUDDW]LMQNXQQHQZHYHUWHOOHQZLHZH]LMQHQ]HHHQIROGHUJHYHQ'HGDPHV
GDFKWHQGDWZHZHUN]RFKWHQ2Q]H2RVW(XURSHVHYHUOGZHUNVWHUKRRUWLHPDQG]HJJHQGDW
RQ]HLQIRUPDWLHDOOHPDDORQ]LQLV'HDQGHU]HJWGDDURS³-LMKHEWJHPDNNHOLMNSUDWHQZDQWMH
EHQWJHWURXZG9RRUPLMOLJWKHWLHWVPRHLOLMNHU´,QPRJHQZH]HOIFRQVWDWHUHQGDWHU
RSKHWPRPHQWGDWZHDUULYHUHQJHHQYURXZHQ]LWWHQ
:HZRUGHQKLHUQRJDOJURIJHZHLJHUG'HJHQHGLHDOPRELHOWHOHIRQHUHQGGHGHXURSHQW
]HJWGDW]HXLWGUXNNHOLMNHLQVWUXFWLHVKHHIW'H5RGH'UDDGWHZHLJHUHQ+HWEHGULMILVDOOHHQ
PHWHHQDXWRWHEHUHLNHQ+HWOLJWDDQGHVQHOZHJHQMHNXQWDOOHHQELMGHWRHJDQJNRPHQGRRU
GHLQVWUXFWLHVWHYROJHQEHWUHIIHQGHZHONHDIVODJHQWHQHPHQ9ROJHQVKRRNHUVQOZHUNHQHU
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]R¶Q%UD]LOLDDQVHQZDDURQGHUHHQQLFKWMHHQKDDUWDQWH+HWLVGDDUWRHJHVWDDQGDW
NODQWHQ]HDDQGHEDUEHSRWHOHQ(U]RXGDDURQYHLOLJJHZHUNWZRUGHQ]RZHORUDDODOV
YDJLQDDO
'XELHX]HSUDNWLMNHQ
,QGLWEHGULMIKDQJHQRYHUDOFDPHUD¶V]RJHQDDPGYRRUGHYHLOLJKHLGPDDURRN
EXLWHQJHZRRQKDQGLJRPGHYURXZHQWHFRQWUROHUHQ+LHUZHUNHQYURXZHQYDQYHUVFKLOOHQGH
QDWLRQDOLWHLWHQ9URXZHQNODDJGHQDOHHUGHURYHUKHWRSORSHQYDQHHQNRRUWVOLSQDKHW
YHUSOLFKWH]RHQHQPHWNODQWHQ'LWEHGULMIDGYHUWHHUWGDDUQDPHOLMNPHH=HKHEEHQHU
EHSDDOGHNODQWHQDFWLHVZDDUGRRUNODQWHQNRUWLQJHQNULMJHQ0LVVFKLHQEHQMHQLHWYHUSOLFKW
GDDUDDQPHHWHGRHQPDDUZDW]HJMHWHJHQHHQNODQWGLHGRRUGHDGYHUWHQWLHLVJHORNW"+LHU
KDQJWHHQERUGMHPHWGHWHNVW³$OVGHGLHQVWYHUOHHQVWHULHWVQLHWZLONDQGHNODQW]LMQYHUKDDO
KDOHQELMGHJDVWYURXZ´'HEDUGDPHODDWGHNODQWELQQHQVHUYHHUWKHPHHQGUDQNMHHQJHHIW
GRRUDDQGHJDVWYURXZGDWGHGDPHV]LFKNXQQHQRSVWHOOHQ'HNODQWKHHIW]LFKGDQLQHHQ
KRNMHLQGHEDUUXLPWHLQEHJHYHQ'HYURXZHQNXQQHQGHNODQWDOOHHQRSGHPRQLWRU]LHQ=H
PRHWHQ]LFK]RNRUWPRJHOLMNYRRUVWHOOHQWLMGLVJHOG+HWEHGULMIDGYHUWHHUWPHWSHUIHFWH
K\JLsQHHQGRNWHUVFRQWUROH

'LWLVHHQ]HHUJHwVROHHUGJHOHJHQEHGULMI'HYURXZHQKHEEHQQXPPHUVRSJHVSHOGHQLQ
GHNHXNHQKDQJWHHQERUGMHPHWFRUUHVSRQGHUHQGHQXPPHUV2SGHEDQN]LWWHQ%UD]LOLDDQVH
YURXZHQHQppQYDQKHQYHUWHOWGDW]HXLW%HOHPNRPW(UZHUNHQRRN2RVW(XURSHVH
YURXZHQPDDUGLHOLJJHQRSGHEDQNWHVODSHQ(UZHUNHQJHHQ1HGHUODQGVHYURXZHQ

%XLWHQKDQJHQIRWR¶VGLHRQ]H%UD]LOLDDQVHYHOGZHUNHUDOVODQGJHQRWHQKHUNHQW:H]LMQ
QLHWZHONRPHQZHPRJHQQLHWPHWYURXZHQSUDWHQ'LWZRUGWRQVWRHJHYRHJGDOVHHQYURXZ
PHWKDDUKHOHKHEEHQHQKRXGHQELQQHQNRPW0HQDGYHUWHHUWKLHUPHWHHQWRPERODV\VWHHP
HHQNODQWNRRSWHHQORRWMHHQZLQWGDDUPHHVHNVPHWHHQEHSDDOGHYURXZ9ROJHQVHHQYURXZ
GLHGDDUKHHIWJHZHUNWPRHWPHQGDDUJUDWLVDDQPHHGRHQRPGDWKHWJRHGLVYRRUGH
NODQGL]LH:HZHWHQQLHWRQGHUZHONHFRQGLWLHVGDWWHJHQZRRUGLJJHEHXUW'HYROJHQGHGDJ
EHOWHHQYURXZPHWGHPHGHGHOLQJGDW]HRQVZHOKDGZLOOHQVSUHNHQ
(HQDQGHUHYURXZEHOWODWHUPHWKHWYHUKDDOGDW]HPHHUYHUGLHQVWHQRSKDDUNZLWDQWLHVKHHIW
VWDDQGDQ]HJHZHUNWKHHIW9RRUKDDULVKHWRQJXQVWLJZDQWQXPRHW]LMEHODVWLQJEHWDOHQ
RYHUYHUGLHQVWHQGLH]HQLHWKHHIWJHKDG,VKLHULHPDQGDDQKHWZLWZDVVHQ"
=RXKHWKLHUJRHGJHUHJHOG]LMQ"

$DQGHHQHNDQWVWDDWGHWHOHYLVLHDDQHQDDQGHDQGHUHNDQWZRUGWRSHHQJURRWVFKHUP
SRUQRJHGUDDLG+HWLVHUEHKRRUOLMNGRQNHUPDDUGHVIHHULVEHVWJRHG6RPVNRPHQHU
VWHOOHWMHVRPHHQNDPHUWHKXUHQPDDUYURXZHQGLHLQGHRPJHYLQJRSVWUDDWZHUNHQ]LHMH
KLHUQRRLWPHWHHQNODQW0RFKWGDWZHOJHEHXUHQGDQZLOGHEDUNHHSVWHUHHUVWGHSDVSRRUWHQ
]LHQRPWHYRRUNRPHQGDW]HHHQLOOHJDDOLQKXLVKHHIW
:RUGWKHWODQJ]DDPPDDU]HNHUEHWHU"
'HYURXZHQQHPHQRQVPHHQDDUHHQKRHNMHRPUXVWLJWHNXQQHQSUDWHQ(UZHUNHQ2RVW
(XURSHVHYURXZHQHQ6SDDQVWDOLJHYURXZHQ$OVQHONRPWGHHLJHQDDUYUDJHQRIZHRQV
NXQQHQOHJLWLPHUHQ'HYURXZHQWUHNNHQ]LFKZHLQLJDDQYDQGHEDDVHQVWHOOHQKXQYUDJHQ
(HQYDQKHQZLOZHWHQZDW]HPRHWGRHQDOVKDDUEDDVKDDUQLHWLQORRQGLHQVWQHHPW'H
YHUEHWHULQJEHVWDDWHUXLWGDWYURXZHQ]LFKPLQGHUYDQGHEDDVDDQWUHNNHQGDQYRRUKHHQ
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+HWLV(HQGDPHEUHQJWRQVQDDUGHZRRQNDPHU'DDU]LWQRJHHQPHLVMH/DWHU
YRHJW]LFKQRJHHQYURXZELMKHWJH]HOVFKDS+HWEOLMNWGDWGHH[SORLWDQWGHPHLVMHVKHHIW
YHUSOLFKWRP]LFKDOVRQGHUQHHPVWHUWHODWHQUHJLVWUHUHQ:LMNULMJHQGHLQGUXNGDWGLWKHW
HQLJHLVZDWHUYHUDQGHUWLQGLWSULYpKXLV'HYHUGHOLQJLVHQGLWJHOGWRRNDOVGH
PHLVMHVLHWVH[WUD¶VDDQGHNODQWDDQELHGHQ=HKHEEHQHUZHLQLJYHUWURXZHQLQGDWGH
H[SORLWDQW]LFK]DODDQSDVVHQDDQGHQLHXZHYHUKRXGLQJHQ'HH[SORLWDQWRSHUHHUWDOMDDU
YDQXLWGLWSDQG
'HWHQWJDDWELMQDVOXLWHQPDDUZH]LMQWRFKZHONRP'HEHGULMIVOHLGVWHULVHHQ
%UD]LOLDDQVHXLW%HOHP'HDQGHUHGDPHV]LMQ7VMHFKLVFK:HNXQQHQUXVWLJHQRQWVSDQQHQ
PHWLHGHUHHQVSUHNHQ2SKHWRRJ]LHWKHWHUDDUGLJXLW0DDUKHWJXQVWLJHEHHOGZRUGWODWHU
YHUVWRRUGGRRUKHWIHLWGDWNODQWHQGLHQLHWWHYUHGHQ]LMQYLDHHQEHSDDOGHNODFKWHQOLMQKXQ
RQYUHGHRYHUGHGDPHVNXQQHQXLWHQ

'HSDDUYURXZHQGLHKLHUZHUNHQ]LMQUHGHOLMNWHYUHGHQ(UZHUNHQRRN6SDDQVHHQ
5XVVLVFKWDOLJHYURXZHQ+HWLVHUQRJDOGRQNHU'HYURXZHQKRHYHQQLHWWHVWULSSHQRIWH
SDDOGDQVHQ'DDUZRUGHQSURIHVVLRQDOVYRRULQJHKXXUG(pQYDQGHYURXZEHQDGUXNWGDW]H
79PRJHQNLMNHQZDQQHHUHUJHHQNODQWHQ]LMQ
'HSROLWLHKDGLQGH]HWHQWLQYDOOHQJHGDDQHQHU%UD]LOLDDQVHQXLWJHKDDOG+HWLVQX
ZHHULQEHGULMIHQHHQ%UD]LOLDDQVHXLW%HOHPODDWRQVELQQHQLQHHQSLNGRQNHUHUXLPWH(U
ZHUNHQYHUVFKLOOHQGHQDWLRQDOLWHLWHQGLH]LFKQRJDODI]LMGLJYDQHONDDUKRXGHQ

,QWHJHQVWHOOLQJWRWDQGHUHMDUHQ]LMQZLMQXZHOZHONRP'HIROGHUVYLQGHQJUHWLJDIWUHN
+LHUZRUGWQDJHGDFKWRYHUHHQPDQLHURPNODQWHQWHELQGHQ]RQGHUGDWGDWWHQNRVWHYDQGH
YURXZHQJDDW
2IMXLVWVOHFKWHU"

+HWLV:HNRPHQELQQHQODQJVHHQVRRUWORNHWHQEHJULMSHQGDWHU¼HQWUHHPRHW
ZRUGHQEHWDDOG9LDHHQPLQLSRUQRELRVFRRSNRPHQZHLQHHQJURWHEDUZDDUYLHUGDPHV
]LWWHQRQGHUZLHLHPDQGGLHSDVFRQWDFWPHWRQVKHHIWJHKDG,QGHEDU]LMQWZHH
EHHOGVFKHUPHQppQPHWSRUQRHQppQPHW79'HH[SORLWDQWKHHIWHHUGHUYDQRQVJHKRRUG,Q
KHWEHJLQ]LMQGHPHLGHQWHUXJKRXGHQGPDDUQDKHWOH]HQYDQGHIROGHUNRPHQ]HORV=H
ZLOOHQEHODVWLQJJDDQEHWDOHQZDQW]H]LHQGDWZLWZHUNHQYRRUGHOHQKHHIW(UZRUGHQ
PHWHHQNDVERHNMHVJH]RFKWHQQRWDEHQHJHYRQGHQ(pQYDQGHGDPHVKHHIWHHQKDQGLJHOLMVW
YRRULQNRPVWHQHQXLWJDYHQ=HKHHIWGHEDDVJHYUDDJGGH]HRQGHUGHDQGHUHQWHYHUVSUHLGHQ
'HH[SORLWDQWLVHUJMRQJHQZHHWQLHW]RJRHGZDWKLMHUDOOHPDDOPHHDDQPRHW,QGH]DDN
KDQJHQSULMVOLMVWHQZDDURSGHNRVWHQYRRUNDPHUHQPHLVMHVDPHQJDDQ
'HVIHHULV]HHURQWVSDQQHQHQGH]DDN]LHWHUJH]HOOLJXLWDOVMHYDQHHQPLQLURVVHEXXUW
KRXGW'HFOXELVRSHQYDQWRWXXU'HGDPHVNRPHQQLHWDOOHPDDOXLWGHEXXUW
=HEOLMYHQGDQRRNVODSHQ
,Q+RHZHOHUJHHQYURXZHQ]LMQNRPHQZHQRJDORQJHOHJHQ+HWNRPWQLHWXLWZDQWGH
HLJHQDDUYRHOW]LFKQLHWOHNNHU
6HNVVKRSV
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'HPDQDFKWHUGHWRRQEDQNYDQGHVHNVVKRSKHUNHQWppQYDQGHYHOGZHUNHUVHQEHOWQDDU
]LMQYURXZRPWHYUDJHQRIZHERYHQPRJHQNRPHQ'HYURXZQHHPWGHWLMGYRRURQVHQ]HJW
GDW]HQRJHHQDQGHUHEDDQKHHIW

:HNULMJHQUXLPVFKRRWVGHWLMGRPPHWGHHQLJHDDQZH]LJHYURXZLQGHVHNVVKRSWH
SUDWHQ=HNRPWXLW2RVW(XURSDPDDU]HLVDOKHHOODQJLQ1HGHUODQG9RRUKHHQKDG]H
FROOHJD¶VXLWGH'RPLQLFDDQVH5HSXEOLHNHQ$IULND'LHGHGHQKXQZHUNYROJHQVKDDUQLHW
PHWSOH]LHU(UNRPHQDIHQWRHNODQWHQELQQHQPDDUGHYURXZPDDNWJHHQKDDVWRP]HWHU
ZLOOHWH]LMQ'HHLJHQDDUYDQGHVKRSNRPWRRNQRJHYHQELQQHQHQEHSHUNW]LFKWRWGH
RSPHUNLQJGDWKHWZHO]RSUHWWLJLVGDWKLM]LFKQLHWPHWGH]DNHQYDQGHGDPHVEHPRHLW
:HONULMJHQZHRYHUGH]H]DDNWHKRUHQGDWGHKXXUGLHSHUZHHNZRUGWJHUHNHQGLQHHQV
GUDVWLVFKRPKRRJLVJHJDDQ

9HUGLHQVWHQ
9ROJHQVKRRNHUVQOLVGLWHHQKHHOVPHULJHSOHN9ROJHQVRQVYDOWKHWZHOPHH0DDUKLHU
NULMJHQZHZHHUWHKRUHQGDWHHUVWDDQGHEDDVJHYUDDJGPRHWZRUGHQRIZHQDDUELQQHQ
PRJHQ+LHUZHUNHQ%UD]LOLDDQVHYURXZHQ'HEDDV]LHWGH5RGH'UDDGQLHW]R]LWWHQ(Q
ZDDURP]RX'H5RGH'UDDGKLHURRNLHWVWHGRHQKHEEHQ"³:LMGRHQ]HOIDOKHHOYHHOYRRUGH
YURXZHQPDDUNRPYRRUDOQDDUKHWQLHXZHEHGULMIGDWZHELQQHQNRUWJDDQEHJLQQHQ´]R
ODDWKLMRQVZHWHQ6LQGVHHQMDDULVKLHUHHQDQGHUHHLJHQDUHVVHHHQYRRUPDOLJHJDVWYURXZ
=HYUDDJWZDWPLQGHUYRRUGHNDPHU'HNODQWHQZHWHQGDWQLHW=LMLVWDPHOLMNUHsHOHQODDW
DOOHVDDQGHYURXZHQRYHU+HW]LMQPRRLHNDPHUV=HVQDSWQLHWZDDURPKHW]RVWLOLV=H
DGYHUWHHUWZHLQLJWRWQLHW(U]LMQGULHYURXZHQELQQHQWZHHRXGHUH7KDLVHQHQHHQ
1HGHUODQGVH=LMNODJHQRRNGDWKHWKHHOUXVWLJLV
9URXZHQKXUHQGHNDPHULQGLWEHGULMIYRRU¼SHUPDDQG=LMPRHWHQODQJHGDJHQ
PDNHQRPDOOHHQDOGLWEHGUDJWHYHUGLHQHQ'H]DDNLVPRHLOLMNEHUHLNEDDUZDDUGRRU
YURXZHQRRNQRJHHQVKRJHNRVWHQYRRUWD[LVPRHWHQPDNHQ2SGHGDJYDQRQVEH]RHN]LMQ
HURPWLHQXXUVDYRQGVQRJPDDUWZHHNODQWHQJHZHHVW

(U]RXZHHUHHQQLHXZHHLJHQDDU]LMQ+LMYHUWHOWGDWHUPDDUppQPHLVMHLV'LHHQLJH
YURXZLVHHQ%HOJLVFKH=LMLVYDQSODQWHYHUWUHNNHQµZDQWGHNODQWHQZLOOHQYRRUHHQ
GXEEHOWMHRSGHHHUVWHUDQJ]LWWHQ¶

'H]HNHHU]LMQZHZHONRP:HPRJHQQDDUGHEDU(U]LWWHQWZHHYURXZHQRSGHEDQNHQ
DDQGHDQGHUHNDQW]LWHHQYURXZDDQGHSDVWD1HWDOVZH]LWWHQKRUHQZHHHQJLOYDQLHPDQG
GLHHUYDQGRRUZLOJDDQ'HFROOHJD¶VVWHOOHQKDDUJHUXVWZH]LMQQLHWYDQGH%HODVWLQJGLHQVW
:DDUVFKLMQOLMNNDQ]HQLHWOHYHQYDQGHLQNRPVWHQKLHUZDQW]HLVYDQSODQHHQXLWNHULQJDDQ
WHYUDJHQ(UNRPWHHQNODQWHQGHGDPHJDDWHHQHURWLVFKHPDVVDJHJHYHQ(HQDQGHUH
YURXZLV6SDDQVWDOLJHQGXLNWPHWHHQLQGHIROGHU
'HYURXZDDQGHSDVWDZRUGWQLHXZVJLHULJHQNRPWHUELM]LWWHQ=HYHUWHOWGDW]HGHSUHVVLHI
ZRUGWYDQKHWZHUNRRNDOGRHW]HKHWSDUWWLPH'DDUELMJHEUXLNW]HGUXJVHQDOFRKRORPWH
NXQQHQZHUNHQHQGDDUZRUGW]HRRNQLHWEOLMYDQ=HYHUWHOWRQVGDWGHHLJHQDDUHHQJRHGH
GHDOKHHIWPHWGH%HODVWLQJGLHQVW$OVZHYUDJHQRI]HGDQQLHWKRHIWWHEHWDOHQEOLMNWGDWRRN
ZHHUQLHWKHWJHYDOWH]LMQ
2YHUGHFOXEYHUWHOW]HGDWGH]HGHJRHGNRRSVWHLVLQGHVWDG=HKHEEHQOLHYHUPHHUYRRU
PLQGHU'HYURXZHQNULMJHQ¼YRRUHHQKDOIXXUHQZHKHEEHQHOGHUVJHKRRUGGDWHHQ
NODQWKLHUYRRU¼WHUHFKWNDQ'HNODQWEHWDDOWZHO¼HQWUHHHQNULMJWGDDURRNHHQ
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GUDQNMHYRRU-RQJHNQXOOHQNRPHQKLHUYDDNDOOHHQPDDURPWH]XLSHQHQWHNLMNHQ2PGLWLQ
WHSHUNHQKHEEHQ]HGHPLQLPXPOHHIWLMGYRRUWRHJDQJYHUKRRJGQDDUMDDU
1%'LWZDVYURHJHUppQYDQGHGXXUVWHERUGHOHQLQGHVWDGQXLVKHWKHWJRHGNRRSVWH

2PXXUJDDWGH]DDNRSHQHQZDQQHHUZHELQQHQNRPHQLVHUQRJPDDUppQYURXZ'H
EDUYURXZYHUWHOWGDWGHPHHVWHQSDVYDQDIXXUNRPHQRPGDWGH%HODVWLQJGLHQVWGDQ
QLHWPHHUODQJVNRPW'HYURXZHQZLOOHQZHOZDWKRUHQRYHUGHEHODVWLQJHQWLMGHQVKHW
JHVSUHNNRPHQZHHUDFKWHUGDW]HGHERQQHWMHVYDQGHNDPHUKXXUDOWLMGZHJJRRLHQ'H
YURXZHQKHEEHQDOOHPDDOQRJHHQDQGHUHJHOGEURQ DOLPHQWDWLHHQVDODULV 'ULHNODQWHQRS
HHQDYRQGLVHHQWRSDYRQG9DNHUKHEEHQ]HppQRI]HOIVJHHQppQNODQW=HEHJULMSHQQLHWGDW
]HYDQGLHSDDUYHUGLHQGHWLHQWMHVRRNQRJEHODVWLQJPRHWHQEHWDOHQ
'HEDUNHHSVWHUYHUWHOWGDW]HYHHOODVWKHEEHQYDQGHFRQFXUUHQWZDDUMHYRRU¼QDDUGH
NDPHUNDQHQYDQGHVFKDDUVJHNOHGHYURXZHQLQGHEXXUWGLHNODQWHQDFKWHUHHQJRUGLMQWMH
DIZHUNHQ

'HDGYHUWHQWLHZDDUZHRSDIJDDQGRHWYHUPRHGHQGDWKHWRPHHQWKXLVZHUNHQGHYURXZ
JDDW0DDUQHHZHNRPHQLQHHQKXLVNDPHUPHWHHQDDQSDOHQGHEDUUXLPWH9LHU
EXLWHQODQGVHPDDU1HGHUODQGVVSUHNHQGHYURXZHQ]LWWHQQDDVWHONDDURSGHEDQN'H
HLJHQDDULVHURRNHQJULMSW]LMQNDQVRPWHYHUWHOOHQGDWDOOHVSULPDJHUHJHOGLVGDWGH
YURXZHQ]HOIVWDQGLJ]LMQHQGDWUHJHOVRQWEUHNHQ(U]LMQGXVJHHQYDVWHSULM]HQ+LMYLQGWGDW
DQGHUHH[SORLWDQWHQ]LMQYRRUEHHOGPRHWHQYROJHQGRRUHHQJURWHPRQGRSWH]HWWHQ'DQ]RX
HUHLQGHOLMNZHHUZDWYHUGLHQGZRUGHQLQGHEUDQFKH
3HUFHQWDJHUHJHOLQJHQ
'LWEHGULMIVWDDWHHQSDDUNLORPHWHUEXLWHQKHWGRUS'HYURXZGLHRQVELQQHQODDWGHHOW
PHHGDWKHWKLHUHHQKHHOYURXZYULHQGHOLMNEHGULMILVHQGDWGHYHUGLHQVWHQHUJRHG]LMQ,QGH
NHXNHQKDQJWHHQRXGHSULMVOLMVWPHWGHNRVWHQYDQH[WUDKDQGHOLQJHQ'HQLHXZHOLMVWLV
PLQGHUJHGHWDLOOHHUG'HYURXZHQNULMJHQKLHUGRRUGHZHHNSURFHQWYDQZDWGHNODQW
EHWDDOWHQLQKHWZHHNHLQGH]HVWLJSURFHQW'HHLJHQDDU]HJWJRHGHFRQWDFWHQPHWGH
%HODVWLQJGLHQVWWHKHEEHQ:DQQHHUZHGRRUYUDJHQEOLMNWGDWGLHJRHGHFRQWDFWHQYRRUDO
EHVWDDQXLWDIZH]LJKHLGYDQFRQWDFWHQ2RNPHWGH3ROLWLHJDDWKHWSULPD'LHKHHIWPDDUYLMI
PLQXWHQYRRUGHFRQWUROHQRGLJ+LMYHUWHOWRRNGDWHUDIHQWRH3RROVHPDQQHQDDQGHGHXU
NRPHQ=HOIZHUNHQ]LMLQGHODQGERXZHQ]HORSHQWHOHXUHQPHWYURXZHQGLHZHUN]RHNHQ

:HPRJHQQDDUELQQHQHQ]LHQHHQVWXNRIDFKWYURXZHQRSHHQULMWMH]LWWHQ9DQLHPDQG
GLHLQGLWEHGULMIJHZHUNWKHHIWZHWHQZHGDWGHJDVWYURXZHHQSHUFHQWDJHRQWYDQJWYDQZDW
GHNODQWEHWDDOW1HWDOVZHELQQHQ]LMQNRPWHHQNODQW]LFKYRRUVWHOOHQ:LMZRUGHQLQHHQ
]LMNDPHUWMHJHVWRSW:HOHJJHQGHIROGHUVQHHUHQYHUWUHNNHQ

=LMQGHZHUNWLMGHQYULM"

'HSURVWLWXHHGLHRSHQGRHWURHSWGHHLJHQDUHVVHYRRURQV'HRQWYDQJVWUXLPWHLVKHHO
HUJQHWMHVPDDUZHNRPHQLQHHQURPPHOLJHHQYLH]HZRRQNDPHU(pQYDQGHYURXZHQ]LW
DFKWHUGHFRPSXWHU=LMEHJLQWRYHUORRQGLHQVW'DDU]LHW]HQLHWVLQZDQW]HLVLPPHUV
]HOIVWDQGLJ(HQDQGHUHYURXZYHUWHOWGDW]HKLHUUXVWLJWHODDWNDQNRPHQ,QHHQDQGHUKXLVLV
]HRPGLHUHGHQRQWVODJHQ'HHLJHQDUHVVHYLQGWGDWYURXZHQPHHUGDQYLMIWLJSURFHQWYDQ
ZDWGHNODQWEHWDDOWLQKXQ]DNPRHWHQVWHNHQRPGDW]LMXLWHLQGHOLMNKHWZHUNGRHQ
=HOIVWDQGLJHRQGHUQHPHUVNXQQHQQLHWRQWVODJHQZRUGHQ
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2SKHWPRPHQWGDWZHELQQHQNRPHQLQGH]HPDVVDJHVDORQ]LWWHQHHQSDDUYURXZHQWH
LQWHUQHWWHQ(HQYURXZRQWSRSW]LFKDOVZRRUGYRHUVWHUHQGLULJHHUWLHGHUHHQGLHLQGH
LQIRUPDWLHYDQ'H5RGH'UDDGLVJHwQWHUHVVHHUGQDDUHHQWDIHO,QGLWEHGULMIKDQJWHHQQRJDO
RSYDOOHQGHZDDUVFKXZLQJ³%HVWHGDPHVKHWVFKLMQWGDWKHWWHJHQZRRUGLJZHHUYRRUNRPW
GDWVRPPLJHQYDQMXOOLH]LFKRQJHYUDDJGHLJHQGRPPHQWRHHLJHQHQ«+HW]DOZHOPHWGH
ODJHYHUGLHQVWHQWHPDNHQKHEEHQPDDUODDWLNHUGXLGHOLMNRYHU]LMQ*DYRRUDO]RGRRU(U
KDQJHQRYHUDOFDPHUD¶VGXVHUNRPWHHQPRPHQWZDDURSLNMHSDN'$1.$1,.-(
7(10,167(2176/$$1(HQSUHWWLJHGDJQRJ´

%LM]HOIVWDQGLJRQGHUQHPHUVFKDSLVHUJHHQJH]DJVYHUKRXGLQJ

:HPRJHQQDDUELQQHQ2SGHEDQNOLJJHQHHQSDDU6SDDQVWDOLJHQ'HJDVWYURXZNRPW
HUELMHQ]HJWGDWZHRYHUDOOHVPRJHQSUDWHQEHKDOYHRYHUGHEHODVWLQJ9DQHHQDQGHUH
YURXZKRUHQZHGDWHUKLHUHHQPLOLWDLUUHJLPHKHHUVW-HNXQWHURSHHQGDJ¼
YHUGLHQHQPDDUMHPRHWZHOHHQZHUNGDJYDQXXUPDNHQ

:HNXQQHQPHWGHGDPHVVSUHNHQKHWMRQJHQVERUGHHOLVQLHWLQEHGULMIPDDUGH
HLJHQDDUEOLMIWDFKWHUKHWJRUGLMQPHHOXLVWHUHQ(ULVPDDUppQNDPHUWMHRPWHZHUNHQ+HWLV
HHQURPPHOWMH(UZHUNHQWZHHYURXZHQHHQ$]LDWLVFKHHQHHQ6SDDQVWDOLJH'H$]LDWLVFKH
YURXZVSUHHNW1HGHUODQGV:HKHEEHQKHWLGHHGDW]LMHHQYULHQGLQYDQGHEDDVLV:HYUDJHQ
KDDURIKHWGDDUHHQEHHWMHOHXNZHUNHQLV-DKRRUPDDU]HKRRSWGDWZHQRJPHHUPHLVMHV
ZHWHQGLHGDDUZLOOHQZHUNHQ'HWZHHYURXZHQPDNHQJHHQHQWKRXVLDVWHLQGUXN=H]LMQHHQ
EHHWMHVORUGLJJHNOHHGLQHHQVRRUWKXLVGUHVVPHWSDQW\JHHQVFKRHQHQ(UNRPWHHQNODQW
ELQQHQ'HEDDV]HJWWHJHQGHNODQW³.DELQHWZHH´'H6SDDQVWDOLJHYHUWUHNW

epQJURWHIDPLOLH

,QGHEDU]LWWHQHHQSDDUYURXZHQRSGHEDQN(HQSDDUPDQQHQKDQJHQDDQGHEDU'H
PDQGLHRQVEHJURHWLVGHYDGHUYDQGHHLJHQDDU+LMZHHWQLHWZDWKLMPRHWGRHQHQKDDOW
]LMQYURXZHUELMGLHRRNJHHQUDDGZHHWPHWRQVEH]RHN,QGHNHXNHQ]LWppQYURXZGLHZHUNW
(UNRPWQHWHHQNODQWHQYRRURQV]LWHUQLHWVDQGHUVRSGDQKDDUVQHOHHQIROGHULQGH
KDQGHQWHGXZHQHQZHHUWHYHUWUHNNHQ

,QZRUGHQZHLQGLWEHGULMILQGHEDUJHSDUNHHUG+HWJHVSUHNEHJLQWQHWRSWHJDQJ
WHNRPHQDOVHHQPDQGULHVWGHNDPHUELQQHQNRPWVWRUPHQRPWHYHUWHOOHQGDWZHQDDUGH
NHXNHQPRHWHQ'HHLJHQDDUKDGPHHJHOXLVWHUGHQZLOGHZHOHHQVZHWHQZDWZHDDQKHWGRHQ
]LMQ+LMKHHIWHUJHHQSUREOHPHQPHHHQJDDWQRJPHHUYURXZHQURHSHQ+LMODDWRQVPHWKHQ
DOOHHQ$IHQWRHNRPWKLMELQQHQRPFRPPHQWDDURSGHIROGHUWHJHYHQ³'HEHODVWLQJ"*HHQ
SUREOHHPZHKHEEHQHHQGHDOPHW]H´
+LMKRXGWHHQEHWRRJRYHUKRH]ZDNYURXZHQLQGHSURVWLWXWLH]LMQ+LMPRHW]HUHJHOPDWLJ
UHGGHQYDQIRXWHYULHQGMHV:DQQHHU]LMQDFWLHVQLHWKHOSHQGDQYUDJHQ]HHURPHQPRHWHQ]H
KHWYHUGHU]HOIPDDU]LHQ+LM]HJWGDWKLMGHFRQWUROHGRRUGH**'YHUSOLFKWKHHIWJHVWHOG
/DWHUNRPHQHUWHOHIRRQWMHVPHWNODFKWHQRYHUGLWEHGULMI'HYURXZHQPRJHQHUQLHW]HOIKXQ
ERHNKRXGLQJUHJHOHQ
:HWUHIIHQVOHFKWVppQYURXZHQHHQEDDV'LHHQHYURXZNDQYULMPHWRQVSUDWHQPDDU
GHH[SORLWDQWZLORRN]LMQHLNZLMW(UEOLMNHQQLHWPHHUYURXZHQWHZHUNHQ
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:LM]HJJHQELMKHWELQQHQNRPHQGDWKHWHUOHNNHUUXLNWRPKHWLMVWHEUHNHQ'HYURXZ
GLHWHJHQRYHURQVVWDDWNDQKHWQLHWZDDUGHUHQHQYUDDJWDJUHVVLHIZDDUQDDUKHWGDQZHO
UXLNW1DGDWZHKHEEHQYHUWHOGZLHZH]LMQEHJLQW]HWHYHUWHOOHQGDWDOOHYURXZHQZHOHHQV
SUREOHPHQKHEEHQPHWKXQSDUWQHURIPHWILQDQFLsQ9HUGHU]HJW]H³,QGHPDVVDJHEUDQFKH
JDDWDOOHVSULPDHQGH%HODVWLQJGLHQVWLVKLHURRNSULPDZDQW]HFRQWUROHUHQQLHWYHHO'H
YURXZHQGLHLQGHVDORQZHUNHQNULMJHQYDQGHERHNKRXGHUEHJHOHLGLQJELMKHW]HOIVWDQGLJH
RQGHUQHPHUVFKDS´

2SGHGHXUVWDDWGDWGHPHLVMHVQDDUKHWDQGHUHDGUHVYDQGHHLJHQDDU]LMQJHEUDFKW
:LMZHWHQGDWHUYRRUDO3RROVHYURXZHQZHUNHQ.XQQHQPHQVHQJURHSVJHZLMVDOV
]HOIVWDQGLJHRQGHUQHPHUVZHUNHQ"
(HQPDQHQHHQYURXZGRHQKHWZRRUG=H]HJJHQYDQHONDDUGDW]HGHHLJHQDDU]LMQ
:DWPDDNWKHWXLWZH]LMQKLHUppQJURWHIDPLOLH'HYURXZHQKRUHQKHWDOOHPDDODDQHQJDDQ
DOVQHOQDDUERYHQ

:HKDGGHQYDQHHQDQGHUHYURXZLQGHUHJLRJHKRRUGKRHKHWHUKLHUDDQWRHJLQJ=LM
KDGHUUX]LHJHNUHJHQRPGDW]HYHUSOLFKWPRHVW]RHQHQ(UZHUNWPHHVWDOPDDUppQYURXZ
WHJHOLMN'HHLJHQDUHVVH]LWGHKHOHGDJ79WHNLMNHQHQEHPRHLW]LFKQRJDOVWHYLJPHWKHW
ZHUN2SGHGHXUVWDDWGDWHUDOOHUOHLPDVVDJHVPRJHOLMN]LMQ(HQRXGHUHYURXZGRHWRSHQ
HQ]HJWGDWZHQLHWZHONRP]LMQRPGDW]H]RPHWHHQIDPLOLHEH]RHNNULMJW

(HQJDVWYURXZEUHQJWRQVQDDUHHQUXLPWHGLHOLMNWRSHHQKRWHOOREE\+HW]LHWHU
VFKLWWHUHQGXLW'HYURXZHQNULMJHQZHQLHWWH]LHQHQZHKRUHQGDWGH]H]DDNKHWIDQWDVWLVFK
GRHWRPGDWGHGULHYURXZHQGLHGH]DDNUXQQHQDOOHPDDO]HOIJHZHUNWKHEEHQ1LHWDOOH
NODQWHQPRJHQHULQ$OVLHPDQGPDDUHHQEHHWMHWHYHHOGULQNWNDQKLMPDDUEHWHUYHUWUHNNHQ
HQZDQQHHUKLM]LMQGURRPYURXZQLHW]LHWJDDWKLMHUXLW7LMGHQVKHWJHVSUHNEHOWHHQYURXZ
RPGRRUWHJHYHQGDW]HKHUVWHOGLVYDQKDDU]LHNEHG'HJDVWYURXZQRHPWKDDUGHKHOHWLMG
³VFKDWMH´HQYUDDJWKRQGHUGNHHURI]HKHWHFKWDDQNDQHQDOVKHWQLHW]RXOXNNHQGDQNZDP
]HPDDUHYHQLHWVGULQNHQHQGDQNDQ]HDOWLMGQRJQDDUKXLV
'HYURXZ]HJWGDWKHWHHQ]DDNPRHWZRUGHQPHWHHQH[FOXVLHYHNODQWHQNULQJ=H]LMQQXDFKW
PDDQGHQRSHQHQKHWORRSWQRJQLHWVWRUPPDDUGDW]DOQRJZHONRPHQ$OVYURXZZRUGMH
RRNEHKRRUOLMNJHNHXUGYRRUMHKLHUPDJZHUNHQ=HKRXGHQQLHWYDQYURXZHQGLHJHOGZLOOHQ
YHUGLHQHQDDQGHFKDPSDJQHDOKHEEHQ]HGLHZHO-HPDJQLHWWHGRP]LMQHQMHPDJJHHQ
GUXJVJHEUXLNHQ,QPLGGHOVYUDJHQZLMRQVDIZLHKLHUHLJHQOLMNZHOQDDUELQQHQPDJHQKRH
MHKLHUJHOGPRHWYHUGLHQHQ.RUWRPHHQKHHOPRRLH]DDNZDDUQDDURQVLGHHQLHWWHZHUNHQ
YDOW
2SZHJQDDUGH]HFOXEZRUGHQZHGRRUGHSROLWLHDDQJHKRXGHQRPGDWZHHHQ
YHUNHHUVRYHUWUHGLQJGUHLJGHQWHEHJDDQ'HDJHQWYLQGWGDWGHYHOGZHUNHUVPDDUVQHOQDDU
GHFOXEPRHWHQJDDQZDQWHU]RXGHQGDDU/LWRXZVHHQ:LW5XVVLVFKHYURXZHQLQGH
SUREOHPHQ]LWWHQ(ULVHHQ/LWRXZVHZRRUGYRHUVWHUGLH1HGHUODQGVVSUHHNW'HDQGHUH
YURXZHQ]LWWHQWHHWHQ$OVKHWRYHUJH]DJVUHODWLHVJDDWKDDOWGHZRRUGYRHUVWHUGHEDDVHUELM
'LHYHUWHOWRQGHUDQGHUHGDWGHYURXZHQGDDUVWHPSHOVYDQGHSROLWLHLQKXQSDVSRRUWHQ
NULMJHQ2RNYLQGWKLMGDWGHYURXZHQKHWJRHGKHEEHQ'HNODQWPRHW¼EHWDOHQGH
YURXZHQNULMJHQGDDUYDQ¼
'LWEHGULMIKHHIWHHQKHHOVOHFKWHUHSXWDWLH(UZHUNWHQYURHJHUYHHOLOOHJDOHQXLW
&RORPELD'LWJROGRYHULJHQVRRNYRRUHHQILOLDDOYDQGLWEHGULMILQHHQDQGHUHVWDG'DW
ODDWVWHLVHHQWLMGJHVORWHQJHZHHVWRQGHUDQGHUHRPGDWHU]RQGHUFRQGRRPZHUGJHZHUNW
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(HQDQGHUHNODFKWZDVGDWGHYHUGLHQVWHQH[WUHHPODDJZDUHQ9URHJHUNZDPHQZHHUQLHWLQ
'LWLVSHUYHUDQGHUG:HVWDSSHQHHQRQJH]HOOLJHUXLPWHELQQHQZDDUWZHHPDQQHQRS
GHEDQN]LWWHQ+HWOLMNWQHWGHZDFKWNDPHUYDQGHGRNWHU'DDUDFKWHULVZHHUHHQ
ZDFKWUXLPWHZDDUYLHUYURXZHQ]LWWHQ'H6SDDQVWDOLJHYHOGZHUNVWHUJDDWQDDUGH
6SDDQVWDOLJHQHQZLMJDDQDIRSGHDQGHUHMRQJHUHYURXZHQ'LHWZHH]LWWHQHUYULMVXIELMHQ
KHEEHQJHHQ]LQRPWHSUDWHQ=HZHLJHUHQRRNHHQIROGHUDDQWHQHPHQ'H6SDDQVWDOLJH
FROOHJDYLQGWPHHUJHKRRU(pQYDQGHYURXZHQYHUWHOWKDDUGDW]HDOWLMGDOV]HYRRUHHQ
SDDUPDDQGHQQDDU1HGHUODQGNRPWQDDUGLWEHGULMIJDDW+HWLVHHQJURWHIDPLOLH:DQQHHU
ZHGHYHUGLHQVWHQHQGHNDPHUKXXUWHUVSUDNHEUHQJHQNODSSHQGHYURXZHQGLFKW:HKHEEHQ
GHLQGUXNGDWKHWKLHUPLQGHUJH]HOOLJLVGDQGHYURXZHQRQVZLOOHQODWHQJHORYHQ
(HQILOLDDOYDQ:HKDGGHQJHOH]HQGDWGLWDGUHVZHHURSHQZDVGXV]LMQZHJDDQ
NLMNHQKRHKHWHUPRPHQWHHOLV:HNRPHQELQQHQHQ]LHQDDQKHWHLQGHYDQGHJDQJHHQPDQ
HQHHQYURXZLQHHQNDQWRRU:HNULMJHQYULHQGHOLMNHODFKMHVYDQ]HPDDUKHEEHQWRFKGH
LQGUXNGDWKHWSLMQGRHW:HNXQQHQQDDUGHUXLPWHZDDUSURVWLWXHHV]LWWHQ]RQGHUGDWHU
LHPDQGPHWRQVPHHORRSW:HSDVVHUHQFDPHUD¶VHQVWLFNHUVGLHYHUPHOGHQGDWKHWYHUERGHQ
LVWHURNHQHQGDWGHPRELHOWMHVXLWPRHVWHQ%LMGUXJVJHEUXLN]RXGHSROLWLHZRUGHQ
JHZDDUVFKXZG,QGHUXLPWHRQWPRHWHQZHWZHH&RORPELDDQVHYURXZHQGLH]HHU
JHwQWHUHVVHHUG]LMQLQKHWJHHQZLMWHYHUWHOOHQKHEEHQ=HKDHEEHQ]HOIVDOHHQVRSRQ]HVLWH
JHNHNHQ'HYURXZHQVSUHNHQUHGHOLMNJRHG1HGHUODQGVHQppQYDQKHQYHUWHOWGDW]HHHUGHU
LQHHQDQGHUEHGULMIKHHIWJHZHUNW2SGLWPRPHQWLVKHWZHUNKLHU]ZDDURPGDWGH]DDNQHW
RSHQLVHQ]HQRJJHHQFROOHJD¶VKHEEHQ:LMEHJULMHQGDWGH]DDNZHOIOLQNYHUERXZGLV
2XGHYORHUEHGHNNLQJKHHIWSODDWVJHPDDNWYRRUHHQVWHULHOHLQULFKWLQJ'HUXLPWHLVYUHVHOLMN
JURRWHQ]LHWHUXLWDOVHHQNDQWLQH(UVWDDQDXWRPDWHQYRRUGHNRIILHHQVLJDUHWWHQ
+HWYDOWRQVRSGDWQDDOGHMDUHQGDWKHWGLFKWLVJHZHHVWHUZHHUYURXZHQXLWGH]HOIGH
ZLQGVWUHHNWHUHFKW]LMQJHNRPHQ:HJDDQHHQSDDUZHNHQODWHUWHUXJRPZDWYUDJHQRYHU
ORRQGLHQVWWHEHDQWZRRUGHQ'DWOXNWQLHWZDQWHHQYDQGHDDQZH]LJHQNHHUWRQV
GHPRQVWUDWLHIGHUXJWRHHQ]HWNHLKDUGHPX]LHNRS

,QGH]HVHNVVKRS]LWGHKHOHIDPLOLHYRRUGHWY=HKHEEHQQHWJHJHWHQ'HYXLOHERUGHQ
VWDDQRSGHVFKDSSHQPHWSRUQRNRRSZDDU(U]LWHHQNLQGWXVVHQPHWYHHOWHJURWHVORIIHQDDQ
KDDUYRHWHQ'HHQLJHSURVWLWXHH]LWWXVVHQGHIDPLOLHOHGHQLQJHNOHPG

588 (HQDDUGLJHMRQJHPDQOLHWRQVELQQHQ'H]DDNZDVQRJPDDUQHWRSHQ+HWURRNHUQRJ
QDDUQLHXZHQGHNDPHUZDDUGHH[SORLWDQWKHHOGHGDJPHWGHHQLJHZHUNHQGHYURXZWY]DWWH
NLMNHQZDVUXLPYRRU]LHQYDQGHYRWLRQDOLD'HHQLJHYURXZGLHHUZHUNWHYLQGWGHEDDVPHHU
HHQYULHQGGDQHHQHFKWHEDDV
/RRQGLHQVWLQGHSUDNWLMN
(U]LWWHQGULHYURXZHQHHQYDQKHQLV=XLGDPHULNDDQV'LWEHGULMIYHUNHHUWYROJHQVGH
EHGULMIVOHLGHULQKHWRQJHZLVVHRYHUGHXLWVSUDDNYDQGH%HODVWLQJGLHQVW'HHQHNHHU
FRQVWDWHUHQ]HJH]DJVYHUKRXGLQJHQHQGDDUQD]HJJHQ]HYDQQLHW7HUZLMOGHEHGULMIVOHLGHUGLW
DOOHPDDOYHUWHOWNUXLSHQGHYURXZHQQDDUKHWOLFKWRPGHPHJDIROGHUWHOH]HQ

'HYURXZHQLQGLWEHGULMIKDGGHQ]LFKELMGH%HODVWLQJGLHQVWXLWJHVFKUHYHQRPGDWHU
ORRQGLHQVWZHUGJHFRQVWDWHHUG*HHQZRQGHUMHEHQWHU]HOIVWDQGLJRQGHUQHPHUPDDUMHNXQW
QLHWEHSDOHQZDWMHGUDDJWHQZDQQHHUMHNRPWHQJDDW/RRQGLHQVWKHHIWJHHQYRRUGHHOQX
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YHUGLHQHQZHGHUWLJHXURSHUGDJYHUWHOW]HRQVYHUKHXJG'HJDVWYURXZYHUWHOW]HOIVGDWHU
RRNYURXZHQ]LMQGLHKHOHPDDOQLHWVYHUGLHQHQPDDUEXLWHQJHZRRQILMQ]LMQDOVRSYXOOLQJ
8LWGLWEHGULMINRPHQNODFKWHQGDWYURXZHQERHWHVPRHWHQEHWDOHQ'HYURXZHQLQGLWEHGULMI
PRHWHQYLMIWLHQSURFHQWDIVWDDQYRRUEWZ=HPRHWHQLQHHQVHHQNZDUWLHUHHUGHUEHJLQQHQHQ
WLHQHXURERHWHELMWHODDWNRPHQ
&RQFXUUHQWLHEHGLQJHQHQERHWHVNXQQHQDOOHHQRQGHUEHSDDOGHRPVWDQGLJKHGHQELM
PHQVHQLQORRQGLHQVWZRUGHQRSJHOHJGQRRLWELM]HOIVWDQGLJHRQGHUQHPHUV

:HNXQQHQZDWIROGHUVDFKWHUODWHQ(HQYURXZGLHKLHUSDVJHZHUNWKHHIWYHUWHOWRQVODWHUGDW
GHYURXZHQKLHUYLMIHXURWRHJDQJEHWDOHQHQGDWHURRNERHWHVZRUGHQJHKHYHQYRRUWHODDW
NRPHQ


Thaise salons
%DDVQLHWEOLM

'LWLVGHHHUVWHNHHUGDWZHKLHUQDDUELQQHQPRJHQ(HQ7KDLVHGDPHGRHWRQVRSHQ'H
EDDVLVHUZHHUQLHWPDDUZLMNULMJHQKHWWRFKYRRUHONDDUGDWZHYLMIPLQXWHQPRJHQEOLMYHQ
(UVWDDQWZHHEDQNHQLQGHKXLVNDPHU2SGHHQHEDQN]LWWHQWZHHGDPHVGLHRQVRS]LMQ
7KDLVEHJURHWHQHQGDDUQDPRJHQZHHYHQRSGHEDQN]LWWHQ$OOHVJDDWJRHGRRNKLHU]LMQGH
GDPHVLQORRQGLHQVWPDDUKRHGDWLVJHUHJHOGZRUGWRQVQLHWGXLGHOLMN=HNLMNHQQDDUHHQ
7KDLVH]HQGHUHQGHGDPHVVSUHNHQEHWHU1HGHUODQGVGDQHOGHUV=H]LHQHURRNZDW
YHU]RUJGHUXLW+HWOLMNWHURRNRSGDW]HZHOPHWRQVZLOOHQSUDWHQPDDUGDWGHSOHNQLHWGH
MXLVWHLVRPGDW]HGHEDDVLHGHUPRPHQWYHUZDFKWWHQ
'HWDDOSUREOHPHQZDUHQWHJURRW
:HVSUHNHQKLHUWZHHYURXZHQZDDUYDQHUppQYULMZHOPHWHHQXLWJHSUDDWLV'HDQGHUH
YURXZGLHHUYULMMRQJXLW]LHW]RXJUDDJLQIRUPDWLHLQKHW7KDLVZLOOHQ=HYHUWHOWGDWGH
PHHVWHYURXZHQ]LFKPHWHHQSDDUZRRUGHQNXQQHQUHGGHQPDDUJHHQZRRUG1HGHUODQGV
NXQQHQOH]HQ=HOI]HJW]HGDW]HKHWZHOEHJULMSWPDDUGHPDQLHUZDDURS]HPHWGH
EDVLVIROGHUGUDDLWHQ]LWWHVSHOHQGRHWDQGHUVYHUPRHGHQ'HYURXZYHUWHOWGDW]HSDVWZHH
ZHNHQLQGH]H]DDNZHUNWGLHQHWHHQQLHXZHHLJHQDDUKHHIW=HLVRS]RHNQDDUHHQ
ERHNKRXGHURPGHLQNRPVWHQGLHQXQRJ]ZDUW]LMQWHJDDQRSJHYHQ=HZLOYDQKDDUSDUWQHU
DIHQHHQDDQWRRQEDDUHLJHQLQNRPHQKHEEHQ
%HGEUHDNIDVWDQGEURWKHO

'H]H7KDLVHVDORQ]LHWHUYDQEXLWHQPRRLXLW:HPRJHQPHWGHYURXZHQSUDWHQ:H
GRHQGDWLQHHQSLHSNOHLQHUXLPWHGLHYROVWDDWPHWSRWWHQHQSDQQHQEDQNHQNXVVHQVWDVVHQ
HQGHNHQV(HQYDQGH7KDLVHYURXZHQKLHUVSUHHNWHHQEHHWMH(QJHOVHQKHUNHQWHHQYDQGH
YHOGZHUNHUV=HVWHOWYRRUELMHHQYROJHQGHJHOHJHQKHLGHHQELMHHQNRPVWWHRUJDQLVHUHQPHW
HHQ7KDLVHWRONHUELM=HYHUWHOWRRNHHQYHUKDDORYHUHHQGRNWHULQHHQGRUSLQGHEXXUWGLH
KDDUDOWLMGYRRU¼HHQSULNJHHIW
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/RRQGLHQVWLQ7KDLVHVDORQV

(U]LMQYLHUGDPHVZDDUYDQHUGULHZHUNHQHQGHYLHUGHGHYURXZYDQGHHLJHQDDULV'LH
ZRUGWHUDOVQHOELMJHKDDOGDOVGHGDPHVEHJULMSHQZLHZLM]LMQKRHZHOZLM]HJJHQGDWGLW
QLHWQRGLJLV'HPDQNRPWQLHWHUJVQXJJHURYHUHQDQWZRRUGWRSHONHYUDDJGDW]HQX
JHOXNNLJHHQJRHGHDFFRXQWDQWKHEEHQGLHDOOHVZHHW'HYURXZHQKHEEHQDOOHQHHQ%7:
QXPPHUWZHHYDQGHGULHYURXZHQ]LMQHUVLQGVHHQSDDUZHNHQRPXLWWHSUREHUHQRI]H]R
ZDWNXQQHQYHUGLHQHQZDQWDQGHUZHUNNXQQHQ]HQLHWNULMJHQ'LWKHEEHQ]HDORSDOOH
PRJHOLMNHPDQLHUHQJHSUREHHUG
'HYURXZYDQGHHLJHQDDUEHWDDOWGHVRFLDOHODVWHQYRRUGHYURXZHQZDQWKXQQLHXZH
ERHNKRXGHUKHHIWKHQDDQJHUDGHQGHGDPHVLQORRQGLHQVWWHQHPHQ'HYRULJHERHNKRXGHULV
JHSHQVLRQHHUGHQKHHIWGHODDWVWHWZHHMDUHQHLJHQOLMNQLHWVPHHUJHGDDQZDDUGRRU]LMLQ
JURWHSUREOHPHQ]LMQJHNRPHQ=LMLVQXJHVRPPHHUG¼WHEHWDOHQ ZDDUVFKLMQOLMN
EHODVWLQJHQVRFLDOHODVWHQ 'LWNDQ]LMDEVROXXWQLHWRSEUHQJHQHU]LMQGDJHQGDWHUJHHQ
NODQWHQNRPHQRIVOHFKWVppQ'HGDPHVPRHWHQYDQKXQLQNRPVWHQDIVWDDQPDDUGDWLV
DEVROXXWQLHWNRVWHQGHNNHQG'HYURXZ]RXGDQRRNKHWOLHIVW]LHQGDWGHGDPHV]HOIVWDQGLJ
]LMQ0DDU]HYLQGWGHGDPHVGDDUQLHW]HOIUHG]DDPJHQRHJYRRU2RNKDDUPDQLVEOLMGDW
DOOHVQXJHUHJHOGLVPHWGHQLHXZHDFFRXQWDQW:LMYUH]HQGDWGDDUPHHKHWSUREOHHPYDQGH
RQEHWDDOGHUHNHQLQJHQQLHWLVRSJHORVW'HGDPHVKHEEHQYROJHQVGHYURXZRRNYHHOYULMKHLG
HQNXQQHQNRPHQHQJDDQZDQQHHU]HZLOOHQ'LWEHDPHQGHYURXZHQ'HYURXZHQGUDJHQ
JHHQPDNHXSHQKHWOLMNWQHWDOVRI]HQHWRQGHUGHGRXFKHYDQGDDQNRPHQ

$DQGHDQGHUHNDQWYDQGHNDPHUKDQJWGHHLJHQDDUYRRUGH79+LMYHUWHOWGDWGH
YURXZHQLQORRQGLHQVW]LMQHQHHQSUHVWDWLHORRQRQWYDQJHQ+HW]RXILQDQFLHHOQLHWV
YHUVFKLOOHQYDQGHRXGHVLWXDWLH$OVZLMGRRUYUDJHQEOLMNWZHOGDWHUQLHWVRSSDSLHULV
YDVWJHOHJG

,QGLWEHGULMIWUHIIHQZHGHHLJHQDUHVVHDDQPHWWZHHYURXZHQ'H]DDNEHVWDDWQXDFKW
MDDU(pQYDQGHYURXZHQZHUNWHUDOHHQSDDUMDDU=HLVEHJRQQHQRPGDW]LMHQKDDUPDQ
QLHWPHHUNRQGHQURQGNRPHQ2SGLWPRPHQWZHUNHQ]HGDDULQORRQGLHQVW+LHU]XOOHQ]HGDW
ZHOKHEEHQYDVWJHOHJG'HHLJHQDUHVVHNRPWQLHWRYHUDOVGUDJRQGHU'HNODQWHQEHWDOHQ
PLQLPDDO¼HHQXXUNRVW¼'HHLJHQDUHVVHYHUWHOWGDWGH]DDNZHJHQVYDNDQWLHHHQ
PDDQGGLFKWJDDWZDDUXLWZLMFRQFOXGHUHQGDWGHYURXZHQGDQYHUSOLFKWWKXLVPRHWHQ]LWWHQ
'HYURXZHQ]LWWHQRQWVSDQQHQWHSUDWHQPDDUYHUWHOOHQQLHWYHHO

:LHLVGHPDPDVDQ"

2RNKLHUZHUNHQQXDOOHHQ7KDLVHYURXZHQGLHRSppQQDGHWDDOQLHWEHKHHUVHQ:H]LMQ
KLHUELQQHQQDDUHHQ]LMNDPHUWMHJHGLULJHHUGZDDUHHQ7KDLVHYURXZHQ1HGHUODQGVHPDQ
]LWWHQWHHWHQ$OOHYURXZHQKHEEHQHHQNHUVWSDNMHDDQDOVRIKHWEHGULMIVNOHGLQJLV'HYURXZ
SDNWPHWHHQKDDUERUGRSHQYHUGZLMWXLWKHW]LFKW$IHQWRHNRPWHUHHQYURXZQDDURQVWRH
RPµVRUU\VRUU\¶WH]HJJHQ'HPDQYHUWHOWGDWGH5RGH'UDDGHHQJRHGH]DDNLVHQZH
YUDJHQRQVDIZDW]LMQUROLQKHWJHKHHOLVHQRIKLMZHO]RRNpLV'HYURXZHQ]LMQ]LFKDDQKHW
YRRUVWHOOHQHQXLWHLQGHOLMNYRHUHQZHHHQ]HHUNRUWSUDDWMHPHWppQYDQGHYURXZHQ:H
YLQGHQGHVIHHUQLHWJHZHOGLJHQYUDJHQRQVZHHUDIZDDUDOGLH7KDLVHMRQJHYURXZHQGLH
JHHQZRRUG1HGHUODQGVVSUHNHQYDQGDDQNRPHQ
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Stichting De Rode Draad

Tel. 020 624 33 66

Correspondentieadres: Postbus 16422
1001 RM Amsterdam
Website: www.rodedraad.nl
E-mail: Info@rodedraad.nl
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