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• AMSTERDAM (ANP) - F,elJ 
meerderheid van dr. Nededanders vindl 
prostilutiebezock een acceplabele vonn 
van seksualiteitsbeleving (55 procent). Bordeelverbod 

Het bordeelverbod, misschien 
weI de meest schijnheilige wet 

van Nederland, gaat waarschijn
lijk binnenkort verdwijnen. De 
Tweede Kamer heeft gisteren, na 

cen discussie diejaren heeft geduurd, ingestemd 
met het voorstel van minister Korthals (VVD,jus
titie) dat prostitutie formeellegaliseert. Bet sugge
reert een prineipiele koerswending, maar in de 
praktijk zou het weI eens eerder een verstrakking 
dan een versoepeling kunnen betekenen. 

A
ls een ver)atc opwelling van vktoriaanse
 
preutl:>heid is pas in 1911 het bordeelverbod in 

het Wetboek vanStrafrecht vastgelegd. Ruim vijf.. 
entwintigjaar na totstandkoming van dat wet, 
boek. Eigenlijk van meet afaan was het meer een 
staaltje van symboolwetgeving dan een serieus be.. 
doelde poging am bordelen en alles wat er mee sa
menhangt uit te bannen. En zeker de laatstejaren 
was de wet een dode letter. Alleen daarom al is het 
goed dat er een einde komt aan een verbod-op-pa
pIe!. 

J uist forme Ie erkenning dat 7.Oiets als prostitutie 
bestaat maakt het mogelijk krachtiger op te tre

den tegen allerlei uitwassen die maar al te vaak 
achter bordelell schuil gaan - uiteenlopend van 
drugscriminaliteit tot mensensmokkel, van vu ur
wapenhandel tot de exploitatie van minderjarigen. 
Bet dwingt oak gerneenten, als vcrlcner van ver
gunningen, scherper toe te zien op wat er achter de 
rode lichten gebeurt. Daarom kall afschaffing van 
het bOl"deelverbod aIleen maar winst opleveren. 
Ondanks de schijn van het tegendeel. 

In het buitenland is rnisschien lastig uit te leggen 
dat prostitllt.ie ook al mag in Nederland. Maar 

J gedagen' wat op papier verboden is, begrijpen ze 
over de grens oak niet erg goed. 

Goud~'che Courant, 03.0?1999 

£en rneerderheid van 57 procenl heefl 
er ook geeo problemen mee als men 
van iemand hoort dat diegelle in lie 
prostitutie werkzaam is. Dit. blijkt uit 
een onderzoek' onder 2600 Nedf:r
landers. Van de ondervraap,den vreest 
ll? procent overlast als cen oordeel
houder tich in hun bUW1 vestigt; 
van een krocg verwacht 58 proccnt 
overlasl. 

Re/ormatprisch Dagblad, 29.01.1999 

.l!aag~ uftbaters 
gaan In Bareelona 
hoeren werven 
Van 0028 WfS.eefster 
Df..N HAAG 

De Hllaj!lIe J:1WIleJPloitanten 
gaan in Barcelona em lmreautje 
opzetten om Spaanse vrouwen te 
werven voor ..II: NcderiaDd8e 
prostitutie. VolgenB de raamcx
ploitant.en is de beJanptelling van 
de S~~ groot. 

De Haagse exploitanten tijn 
naamig op zoek nur vrouwcn uit 
landen van de EuropeIe Unie, 
omdat een groot dcd van bun ra
men leeg staan. Die werden tot 
voor bJrt veelal gebuUId door illt
gaaI in Nederland vetbJijvende 
vrouwen, voomamclijk aflwmstig 
ult Zuid-Amerikaanse landen. De 
Ha.agse politic treedt daAr de laat
ste maanden sI:reDg tegen op. 
Daardoor ~de raamexploi
tanten hun ~ 5te.rk dalen. 

Ruim twee weken lJClleden kon· 
cligdcn de Haa.pe raamexplottan
ten un dat ze bllanden alll Dene
m.arken, Zweden en Spanje vrou
wen wilden pan ronseJen. D~e 
week vertcldeo ze owr bun rea
efV8ringen. Het uitatapje nur de 
Scaodinavilche landeD heat hun 
gcleerd, aktus exploitant A. de 
long. dat de proltitucea daar geen 
belangsteIling zullen bebben voor 
Nederland. 

In Spanje daan:ntegen wu de 
resp<)ns 'eDorm' gewcat, aldus 
exploitant R Peet. 

de Volkskranl, 23.01,1999 
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De bordeelhouder kan zich voortaan relax-ondememer noemen. 
Een bordeel wordt een gewoon kantoor, de prostituee wordt een 
gewone werknemer die lingerie van de belasting kanaftrekken.als 
beroepskosten. 

Door Cees van der Laan
 
Parlementair redacteur
 

-e Tweede Kamer aanvaardtDvandaag het voorstel van 
minister Korthals van Justitie 
om het uil 1912 daterende bor
deelverbod te schrappen. Pros
tituees worden nannale werk
nemers. ViiI vragen over het 
schrappen van het bordeelver
bod. 
Is proslilutie illegaa/? 
Prostitutie is in Nederland nooit 
stralbaar gewe~st en dat blijft 
oak zoo In ons land werken 
naar schatting tussen de 15.000 
en 30.000 mens!':n in de prosti
tutle van wie on~eveer veertig 
procent afkomsl1g is uit niet 
EU-landen en hier illegaal ver
blijft. Behalve betaalde scks in 
bordclcn kennen we raampros
titutic, cscortservices, thuiswer
kers en straatprostitutic. Veel 
gemccntcn hebhen 'afwcrkplek
ken.' 
Waarom word! het bordeelver
bod algeschaft? 

Het bordeelverborl werd in 
1912 ingesteld onder druk van 
christelijke partijcn. Voor die 
tijd was het legaal. Het border.l
verbod hlijkt in de praklijk een 
dode letter. Politie en justitie 
pakken ele sekshuizen niet aan, 
behalve als de open bare orde of 
strafbare feiten in het geding 
7.ijn. Door de illegaliteit zijn 
veel misstandcn ontstaan, zoals 
vl'()uwenhandel, misbruik van 
minderjarigen en·was r.r sprake 
van aanvelV.lante criminaliteit 
lOals drugssmokkel en handel 
in wapens. 
Wat beoogt het I>chrappen van 

het bordeelverbod? 
Het toestaan van de exploitalie 
van vrijwilJige prostjtutie en een 
be.tere rechlspositie van de (le

gale) prostituee. Bordeelhou
ders en verhuurdcrs van ramen 
worden beschouwd als een ge
woon bedrijf en moeten vergun
ningen aa.nvragen bij de ge
meente. Ze moeten dienovcr
eenkomstig voldoen aan aHerlei 
richOijnen met belrekking tot 
inrichling van de werkruimtc en 
personceJsbeleid. Anteccdcntcn 
van exploitantcn worden als het 
goed IS nagelrokken. Gernecn
ten kurmen door het vcrgunnin
gcnheleid het aantal bonlelcn 
reguleren en criminelc randver
schijnselen trachten terug te 
dringen. Op het tewerkstellen 
van illegale hoeren komen boe, 
tes. Om die redcn heeft Den 
Haag inmiddels een tekort aan 
raamprostituee:s. 

Wat verandert er voor de prosti
tuee? 
Ren prostituee wordt een nor
male werkncmcr met rechten 
en plichtcn. De werkgever moet 
sociale prernies betalen en zijl 
hij heeft recht op zicktegeld en 
W AO- uitkeri ng. Beroepskosten 
als condomns en lingerie kan ze 
aftrckken van de belasting. 
Prostitutie wordt eehter niet als 
'passend wcrk' beschouwd. 
Werklozen in de gewilde leeftijd 
hoeven niet bang te zijn door 
het Arbeidsbureau geadviseerd 
te warden de prostitutie in te 
gaan. In de nlcuwe situatie 
wordt exploilatie van prostitu
tie, waarhij spml,e is van geweld 
of misbruik van minderjarigcn, 
strenger bcstraft. De strafmaat 

gaat omhoog van een naar zes 
jaar. Vrouwenhandel wordt 
krachtill. aangepakt, beweert 
justitie. 
Wat ziin de nade/en van het 
nieuwe beleid? 
Critici vrezen da! illegale hoe
ren en hun souteneurs rnassaal 
anonierne escortbllreaus begin
nen of overstappen naar de 
straatprostitutie met alle nadeli
ge gevolgcn (uitbulting, ziekten, 
o-verlast en criminaliteit) van 
dien. GroenLinks wil om die re
den tijdelijke werkvergunnin
gen voor prostituees afkomstig 
van buiten de EU, zodat ze toch 
in de legale bordelen kunnen 
werken. Andere critici vrezen 
dat politic, justitie en gemeente 
geen mensen en tijd hebben am 
de legale bedrijven te controle . 
ren en criminele uitwas5en te 
bestrijden. Ook wordt gevreesd 
dat criminele eigenaren van 
bordelen zich zullen verschui
len achter 'frontmannen' van 
onbesproken gcdrag die de ver
gunningen aanvragell. 

de Twentsche Courant 
Tubanlia,28.01.1999 

der alleen de drie kleine ehris
telijke fraclies tegen. AndersCDA steml dan SGP, GPV en RPF hllbben 
de christen dcm.ocraten get'JI 
principiiile bezwaren tegen 
het legaliseren van bordelen, 
De doelstellingen van het 

loch legen 
opheffen van wetsvoorstel worden door het 

CDA gesteund.bordeelverbod Het zit de grootste opposi
tiepartij echler dwars dat ge
meenten niet de mogelijkheidDEN HAAG 
krijgen om bordelen geheel teDe CDA-fractie in de Tweede 
weren. Een wijzigingsvoorstelKamer heeft gisteren tach te
van CDA-Kamerlid Biesheuvelgen het oplleffen van het bor
om dit alsnog in de wet op tedeelverbod gestemd. Het wets
nemen, werd gisteren doorvoorstel van minister Kort
een meerderheid afgewezen.hals van Justitie haalde des

Door het bordeelverbod teondanks cen ruime mecrdel" 
schrappen, hoopt het kabinetheid. 
de prostitutie te ontdoen van 
uitwasscn als drugscriminali Met het CDA st.emdell vp.r
teit, mensensmokkel en vuur· 

wapenhandeL De stra! voor 
exploitatlC van minderjarigen 
gnat omhoog van een naar :te$ 
jaar. Door 'ingrijpen' van een 
Kamermcerderheid wordt ook 
een klant die betaalde seks 
heert met een minderjarige 
van 16 of 17 jaar st.rafuaar 
seks met jongeren beneden de 
16 jaar is al strafbaar. 

Als ook de Eerste Kamer in· 
stemt met het wetsvoorstel. 
worden bordeJen per 1 janu
ari 2000 normale bedrijven. 
Gemeenten moeten straks het 
prostitutiebeleid vorm gaven 
via een vel'g"unningslelseL Zij 
moeten er op t,oozien dat al
leen bonafide ondernemeTl> 
een bordeel exptoiteren. (ANP) 

de Gooi- en Eel11landel~ 

03.02.1999 
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Eng~lan" en lerlaiid staitn ook op het 
p~nuna.DeJongverwal:btveelvan 

Zweden omdat het in dat land v:mat' 1'Etaleren, januari verboden is om vaar $eks te be· 
talco op straffc van m.axim.a<ll een half· 
ja.ar eel. ..Die meiden willen toeb geld 
verdienen, dus dat kunnen ze nu bij ons 

komen doeo", stelt De JOllg vast. Na 
Kapenhagen reist hij door naar hetdoet Zwecdse GOteborg; InmiddeJs is hij oak 
al op de lweedse radio en in kranten 
geweest. 

begeren,
 
zeg ik
 
maar'
 

Haags 'promoteam' 

Plet de Blaauw 

Seksbaas Arie de Jong was deze 
week in S<'3ndinavie om de 

plaatselijke prostituees ervan te 
overtuigen dat het goed toeven is 
achter zijn Haagse ramen. In Den 
Haag lijdt hij verliezen omdat de 
politic illegale, niet-Europese 
prostitu~e:> het land heeft uitge
zero 

Ni~ ele Jong voelt zich In het Deense 
Kopellhagen ce.n bc<:tje cen films tel'. Als 
mcns~n hem zien op ~tIaat staren ze 
hem na. stot"," eUca;u- aan of draaien 
hun hoard om. Voordat hij afgelopen 
J.ondag in ecn blauwe Buil:k het sprook· 
Jl!sland van Hans Christian Andcrsen 
binn<:nkwam, had zijn foto al in drie 
grotc Decnse kranlcn gestaan en was 
uitgclm:id over zijn komst bericht. 
"Oat was precies wat lk wildc", grijnst 
OCJong 

Het moet gezegd. wie De Jong een· 
molal heeft gezitm 7..a1 hem Illet SOl'I ver· 
geten. Kalend, E'en haard van een week 
en gt:kleed in E'en [e\rood shut dat strak 
om zijn enonne buik zit gespannen. Als 
hij door de straten van de ross~ bullrt in 
Kopenhagen loopt gaat iedereen aan de 
kant De long moet niets van de Deense 
vonn van prostitutie heblJen. ..Anders 
d,m bij onze raamprmtitutie is hier al· 
les veel ml.'er v~r~<holen. Etaleren doet 
l><.·g... ren. zeg ik ailijd maar." 

Vie J>toy,eeI1c heett Dc Jong, n.a.ar vel'· 
luidt, geen windeieren gelegd. Een got' 

de kcnnis die ffit:t hem meert.'ist omda! 
hij wat Deens sprec>kt. zegt dat AliI' rijk 
is...AIs jc vandaag een lucifer onder zijll 
geld aansre-ekt dan brandt het volgend 
jaar nog:' 

De l;latste tiJd gaan de taken minder 
voorspoedig. De gemeente l)en Haag 
heell de prostitutic hard aangepakt. 
Ern a:lntal illegaalln Nederland verbli} 

vende meisjes is hel land uitgezet. En 
daama dokell veel collega's onder in an· 
dere vonnen van prostitutie. Met als ge
volg dat van de bijna 700 ramen in Den 
Haag cr ZO'n 60 verhuurd zijn. 
"Natuw-lijk pik ik ook wei een graantje 
mel' in het grijze circuit, maar de leeg. 
stand doet fmantieel wei zeer". zeg! De 
)008. Hij stell met nadruk dat hij gE'en 
soutelleUJ.- is. m.aar 'verhuurder van be
drijfuuimte'. Nonnaal vangt hij per 
raam 125 gulden per dag aan huur...En 
dan lI'logen die meiden van mij de hele 
dag kl;lVerj'lssen, als ik mijn geld maar 
krijE·" 
Net als veeI andere bedrijfstaklcen 
zoekt dl' Neclerlandse seksindustrie 
haar heil oj> de Europese arbeidsm.arkt. 
In te.l:'enstelling tot Zuid·AmeriXa.anse, 

Russische of Poolse vrouwen. mogen 
EU·burgers wellegaal in Nederland weI" 
ken. Vijfhonden' raamverhuurclers. vel" 
enigcl in het Sarnenwel'kend overleg 
riUmexploitanten (Sor). besloten arne 
te ondelueraen "om te vool'komen dat 
een srukje Nederlands cultuurgoe<t ten 
onder zou gaan", zoals een Deense 
krant Ik Jong citeerde. 

Terwijl twee collega's naar Ita.lic en 
Spanje reisden richtte De Jong zich met 

~ Jong heeft geen idee hoe Zweden 
hem ontvangt. Voor de reis n'l'lr 
Scandinavie had hij rich in Nederland 
vool'bEoreid met een telefoontje naar de 
Deense ambassade, zod,;u zijn a~tivitei· 

ten juridisch dik in oroc wuden zijn. 
~ Deense politic h~ft hem geen STW· 

b~ in de weg gelegd. "lIet ron~len 

vall meisjes is in strijd ~t de wet, dus 
dat deen we mer. Het is ruet de bedoe
ling dat lk nu met cen blU pIDstituees 
naa.r Nederland terugkeer. lk wi! de da
mes alJeen laten lien wat de mogelijk
heden zijn in Den Haag." lk Jong is de 
beroerchte ruet. Als dat nodig mocht 
7.ijn. wil hij cen meisje best wat len~'n 

voord~ ~js. 

Dl"1l Haag heeft volgens De long de 
meisjC;'$ hed wat te I.>ieden. Zo Iopen el· 
ke dag gemiddeld 5 000 potentiell' klan· 
ten door de straten waar raamprostitu
tie wordt bP.dreven. Met et'n presenta
tievideo over de Haagse raamprostitutie 
en een specialt: venaalde folder ging hij 
de boer op. In gcbrekkig ()eens staat 
venneld dat meisjes met geldige papie· 
ren circa 1000 gulden per dag J.::unJlell 
verdienen voor een kamerhuur van 125 
gulden. Belangstellenden kunnen bel· 
len of faxen. 

Aanvankelijk was het plan om prosti· 
tuee~ persoonlijk te benaderen. maar 
dat is oiet gebeurd. Het HaagS<' 'promo· 
team' was er toch ruet helernaaJ gerust 
op hoe de lokale pooiers op de concur
rentic zouden reageren. Bovl'mJien was 
de persoonlijke benadenng door de gra
te media-inten.>s~ ook ru~ nodig. De 
long is CIVan overtuigd dat er veel reac· 
ties kamen, Oak wordt gewerkt un een 
advertentie vaal' het grootste boule
vardbl.ld van Denemarken. 

zie volgende bladzijde 
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plaats inncmen vall de vertrekkende il·	 nell vel1dl~n W;tr Zit te bieden hebben. oak kunnen promoten met her verhaal 

Het is aileen maar lastig als ze te veel dar de cocameprijzen daar veel lager 
legale mei~j{'s in Den Haag ligt volgens 

zijn.
Dc Jong aan de status van de raampros

Bij zijn locht cloor de rosse buurt van
riruOl'...£en gToot. deel van de k1anten 

Kopenhage-n komt De Jong ook langs
is van al104;htone atkomst omdat de 

Waterloo. een bekende stripteasebar.
prijun VaJ' F<lamprostituees reJatief 'Her ronselen van meisjes Eigcnaar Erik Laurid$Cn is niet bang dat
laag zijn. Nederlandse prostirutts wil

zijn meisJcs worden weggelokt door De
len gel.'n aUochtonen aIs klant omdat ze is in strijd met de wet, 

Jong. "Waarom tou cen Deens meisje
vinden dat die geen res~ct toncn en dus dat doen we niet' naar dat koudc: Nederland gaan?
omdat ze moeilijk doen over de prijs. 

Deense prostituees g",a.ll naar Grieken
De Ned('rlandse meisje-s zie je bijvoor

land wa.rr het warm is en waar cle man
~"eld meer in dubs waar ze bars en nen erult zien als goden."
bubbelbaden hebben en zo." 

kunnen zeggen. dan werken ze ook
Europese rneisjes hebben volgecs Dc 

miude-l'.'· De Jong moet niets hebben
Jong dus de toekomst. En het maakt	 Tro/l)'t<~ 22.01.1999 van drugsverslaafden...Die wil ik nietruet uit .als ze ge<;:n Nederlands spreken. 

achter mijn ramen". vcrte-lt hij vroom. ..H... t is belangrijk dat ze over de prijs 
Maar later zegt hij regen 7.ijn (ollega dat 

stcl mag cen bordec1houder geen 
minclerjarigcn in dienst bebben,'Hoerenbaas	 moet ma3 r wordt een klanl niet gestraft 
Ills hij met een zeslien- of zeven
tieujarige seks heef!. S~ks met kin
rleren onder de z~"Stjcn is volgens 
de huidige wetgeving sowieso vcr
boden. 

Van ooze verslaggever seerd, mits ze aan strenge elsen Het CDA is volgeos Kamerhd 
lin 't Hart voldoen. P. fliesheuvd prmcipieel teRen 

De coaJitiepartijen PvdA, VVD prostitutie en bordclen, maar Legt 

worden gesereend' 
DEN HAAG 

en 066 cn het COA J;taan achter de ogen niet te willen sluiten voor 
Gemeenten moeten het verieden de opheffing van hel verbod, maar de realitt'it. Biesheuvel: 'Je kunt 
van bordeelhouders 1Iagaan, Yoor vinden dat het voorslc! tekort weI zeggen dal seks aileen binnen 
dat zc hun cen vergunning vCr sehiet. Gemeenlen moctcn vol h~1 huwelijk is tocgcslaan, maar 
strckken. Politic en justitit mue gens Korthals ~.e1f (;cn bordelen de ccalilcit is anders.' 
ten bordelen die binnenkort een beleid voeren. De Kamer vindt Zijn co))ega's van de kleine 
legale status krijgen, onmlddellijk echter dat Korthals hen Ie wemig christclijlic panijen blijven princi 
zeer streng controleren op naIe· annslag gecft om dat goe<1 Ie kun pled tegen 
vinE van de wet. Oaartoe moetcn nen doen. He PvdA wil ook werkvergun
t:xtra agent/'n worden ingczet, Oat Zo mogen gemccntcn niet het ninEen verstrekkcn aan prostl
vindt een meerderheid van de verlcclen van bordcclhoodcrs na tuees va n buitl.'n de EIITOI)<':SC 

Tweede K:1mer aan de vooravond gaan, terwijl da! bi; cafc-eir,cnarcn Unie. Oat is nu onmogelijk. 
van cen debat over dil onderwerp. we1is tocges:aan. J!liSl aroda! bor D66 cn CDA voclen daar niets 

Dc Kamer sprl-ekt binn"nkurt deeUlOudcrs dikwijls in verband YlX)T. D66·Kamerlid Dittrich: 
over een wct.woorstel waannee 'Dan ga je h~l be~dlUuwen als volworden gebracht met criminali· 
minister Kottbals van Juslitie hel	 slrekt normale arbeid en LOU jeteil, moet hun verleden wnrden 
bordeelverbod wil ophelJen. De	 tegen werklo~e Nederlandsellagctrokken, vindt de Twe-ed!:' Ka· 
wet was al door :.din voorgangcr	 vrouwen kuonen zeggen: er ismer. 
Sorgdrager ingediend. Als de wet	 werk gcnoeg. aao de slag:PvdA-Kamerlid M. Barth plcit
wortlt aangellomen, komI er ceo voor he! slrd.ffen van de klan! die
einde am de gedoogstatus van seks beef! met een minderjarige
bordelen en worden zc gclegali-	 de Vb Ikskrant, 19.01.1999prostituee. Yolgcns het wctsvoOt-

Na iaren- van buurmrotest bf>. 
sloot de Arnhemse gemeenteArnhem wil rosse .....d enkele jaren geleden dat de 
Taamprostitutic moest verdwij
nen uit het Spijkerkwanier. De 
overlasr van pooiers. rondoolen· 
de junks, tippelaarstl'('S en oakbuurt verplaatsen 
de vele langsrijdende klanten 
was te groat. Uiterlijk in 2002£Van een verslaggeefster) 
moet de gehele seksindustrieARNHEM - De gemeente Amhem za1 onderLoekl"n of met aanverwantc elementen zo Polltle arresteert het mogelijk is de rosse buurt naar een industrleter als sek.:;shops en seksbioscopen


rein te verplaatsen. De hoop is dat de problemen rond naar de Rijnoevcr zij l' verplaatst. vrouwenhandelaar
 
prostitutie zo beter beheersbaar worden. De ondememers op het indus
 AMSTERDAM - De polltle In Am

trieterrein z.ijn akkoord gegaan
Het onderzoek is in handen gegC'" kwartier in de praktijk betekent.	 sterd/lm heeft ~n 22-Jar1ge manmet hel plan. onder voorwaarde 
v~n van H. Bruinsma, hoogleraar Op grand van ervaringen elders	 opgepakt die het afge40pen ja..r dat cit': huidige tippelzone en de
criminologie aan de Technische willen b. en w. voorspellingen	 tc!nmlnste drie vrouwen onderopvangplck voor harddrogsver'
Universiteit )'wente. Het ge- horcn over taename van de vcr slaafden dan van hetzelfde in' .twang In de prostltutle lIet wer
meentebestuur wil op he-t VQor- keersdrukte. de aantrekkings dllstrieterrein verdwijnen. Hier ken. De politi!! v!!rmoedt dat de
maligc BmitontefTCiu aan de kracht op criminelen en de toe voor is nog geen nieuwe plek. man zlc:h schuldlg maakte aanRijn een olcgasekspaleis anDex loop van tippel3arslers. De l"3aIDcxp]oitanten zkn de rne'!t" gevallen van vrouwenh...,.-wiik laten bouwen met porno- Het is de eerstc kcer in Neder vcrhuizing ruct zitten. lid zou ze del. De slac:htoffe~ afkomstlgtheaters. ~kamertjes. seks- la-nd dat cen gemeente vOQrstelt veertig miljoell gulden kosten.
shops, cafes en snackbars. De gC'" raamprostirutie in 2ijn geheel te	 ult N~derland. stonden cootil'>UtetWijl de verkeersproblemen in 
meente hoopt d.. t het seksodrome verplaatsen n.aar een plek buiten	 onder toezlcht van de verdachte.het Spljker\<W3rrier met een mil
een nieuwe toeristische trek- de stad. In Amsterdam. Rotter-	 Ze zouden regelmatlg grof doorjoen gulden opgelost zouden
pleister wordt.	 dam. Groningen, Arnhcm en kunnen worden. alclus de bor hem zljn rnlshandeld. 

Crimmoloog Bruinsma zal Heeden zijn al we] tippelzones 
deelhol1d(>~. 

voor bet Arnhemse college bekij- . .. Nederlands Dagblad, ken wat verplaatsing van de aangelegd. Die z.un echt.-r alleen
 
raarnprostitutie uit bet Spijker-- voor straatprostlI11t'E'S. 16.01 1999
 het Paroo!, 09.0r 1999 
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Door Burl pall Dljk 

De Tv-Jeede Kamer buigt z.ich over het 
at dan rlie! opheffen van het 

bOJ'deeJverbod. Gemeenten, politte en 
lustitie zouden door legalisering meer 

zichl krijgen Op gedwungen 
prostilutie. Ni ct iederecn is gelukkig 
met die aanpak. Omwonenden zijn 

bijvoolbeeld bang dat te '[looit meer 
atkomcn van die privehulzen in de 

straat'. De branche zeit staat te 
jll ichen. Kan de sekscl ub het daglicht 

eindelijk verdragen? 

Malion Mures, gastVTouw bij CluD Oli 
fant in Geleen: 

.. Persoonlijk hoop Ik rial dIe legalisering 
het haalt. flet wordt uan vaor de politic 
gemakkrlijker om gedwongen prostitutie 
op te sporen. Nil vall de .....edenpolitie af en 
toe plolseling binncn. A1s je niks te vcr
bergen hcbl, is dat niet erg. Dan is het 
zells gUllsli~, omdal I.e de mci~jes. heel 
gal'd voorlichten over bun rechlen. Als 
meisjes niet Uil vri)e wi! wcrken moet de 
pooier zijo tent sluiren. Het wu moDi zijn 
~s de rncisjes voorraan aJs kJeine 7.elf
slandigcn kunen operNen." 

F.igenares vall Club Rubbles in Celeen: 

"lk laat me daar niet over uil. [k zie niet in 
waarom mijn mening daarover nut zOU 

hebben." 

Andre van Dorst, woordvoerder Vereni
ging Exploitanten Relaxbedrijv~n(VER): 

"Mensenhandel is een van de ergste uit
wassell in onze branche. Oat moet waar 
mogelijk beSlreden worden. Het beroep 
moet in volledige vtijheid worden uitge
oefend en genotcn. Ik denk niet dat je mel 
legalisatie aile dwang voorkomt. Dat los )e 
niet op met een arbeidscontract, papie
ren voorwaarden en rcchlcn. EigenliJk 
moeten de bedrijven facilirair gaan Wl'r 

ken. zodat er geen dienslvcrbandeo 'Zijn. 
Hied bijvDorbeeld a!s bordeelhouder de 
ruimte aan een prostilUee aan en laat 
haar doen wat ze wil." 

Rene Roep, burgemeester van Maas· 

bracht dat onder meer club De Wallen 
binnen de gemeentegrenzen heeft: 

"Het is een bedrijfstak waarvan een ge
deelte al jarenlang probeert uit de ilIegali
teit te komen. fn Maasbrachr zal niet veel 
veranderen als vrijwillige prostitutie 
wordt gelegaliseerd. We hebben hier nu 
al gedoogbeschikkingen op basis van de 
algemenc plaatselijlcc verordening (apv). 

LO Kamen we 11001t meer van tJoraect aJ
 
Ze kunnell nu dus ook r.~n plaalsje krij
gcn in hel bestemmingsplan. De borde
len staan op naam V(lll de hUidige hou
ders en niet op huisnummer. Oat is 'lO 

geregeJd om Ie voorkomen dat cen han
df'lfje onlstaat in legale bOiclelell, Te zij. 
rler {ijd worden die gcdoogbeschikkingcll 

waarsehijnlijk omgczet in vergunningen. 
Als he [ZQver is, Slaa t de gemeente met de 
wet nog sterker." 

Huub Orbons, woont in de Hoofdslraar 
in Amstenrade waar oak twce bordelen 
gevestigd zijn: 

"lnmiddeJs is een van de twee bordeJen 
hicr in de straat diche Bij het andere is het 
nPt: steeds ecn bOllle kermis. AJs dat bar
deel gelegaliseerd worde krijgt het cen 
plek in het bestemmingsplan. En als dar 
gcbeurt komen we cr nooit meer vanaf 
Daarbij 7.ijn het huurpanden. Daar komr 
tclkens weer een nieuwc exploilant in, ills 

de vorige zich niel aan de regels heefi gc
houden." 

Eigenares van ht:t Maastrlchtse Prive
 
d'Amour.
 

"Ook over inkomsten uil de prosliuHie
 
moet je voortaan bclasling bctal~n. Dat is
 
het cnip,r. da! .·o!gcns mij verandr.rr en
 
zelfs dar veranderr in deLe club nil'\. Dc
 
mcisjes hetalen hicr al sitlds 1 Illei 199H
 
bclasring. Oat is ecn roaand nadar aange·
 
kondigd werd dat ur. fiscliS mel lerugwer

kellde krar;ht tot 1 april 1998 belasring
 
gaal heffen over inkomsten uit prostilU'
 
tie. Die bt:lastinghcffing bercl::cncn wii
 
door in de prijs. maar dat tJeeft ons gcen
 
kJanten gekosl."
 

Vrijwillige prostitutie 
Zo zit het: 

• De Tweede Kamer overweegt l~ali5ering van 'vrijwillige prostitutic'. Nu zijn 
bordelen nog verboden. In de praktijk worden ze e<hter gedoogd. 

• De legalisering moet gedwongen prostitutie Z"O veel mogelijk uitslujten. Ge
meenten, politie en Jurtitie zouden daarnaast meer grip krijgen op bordeel· 
houders als het verbod uit het wetboek van strafrecht wordt 9~h(apt. 

• Aileen bordeelhouders zonder strafblad voor V(olJwenhand(!1 of mishandeling 
krijgen een vergunning. 

•	 De 23 ZUid-limburgse gemeenten zijn onlangs overeengekomen dat aile ver
gunninga,'!nvragen (entraal door de politiI' Limburg-Zuid worden behandeld. 

•	 In Nuth lijn sincls deze maand twae bordeelambtenarefl actief. Zij houden toe· 
zicht opdevier privehuizen in de gemeente. 

Limbufgs Dagblad, 29.01.1999 
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Door Barl llafl Dijk 

n~ Tweede Kamer buigt zich over net 
aJ dan niet ophcffp.ll V~Il het 

bordc('Jverbod. Gemeenten, politie en 
1ustilie zouden door [ega Ii:<;eri ng meer 

ziehl krijgen op gedwongen 
prost] (utic. Niet iedereen is gelukkig 

mel die aanpak. Omwonenden zijn 
bijvoorbeeld bang dal ze 'nooit meer 

alkomen van die privehvuen in de 
straat'. De branche zelfstaat te 

juichC'n. Kan de schcl ub het dagllcht 
eindelijk \'erdragen"f 

Marion Mures. gaslVTouw bij Club Oli
fant in Geleen: 

"PersoonliJk hoop ik dat die legalisering 
net haal!. Het wordt dan voor de politie 
gernakkelijker om gedwongen prostjlutie 
op te sporen. Nu vah de zedenpolitie afen 
toe plolseline binnen. A1s je nih te ver 
bergen hebt. is dat niel erg. Dan is het 
leJfs gunslig, omdM ze de meisjes h~el 

goed voorliehten over hun reehtcn. A1s 
meisjes nie! uit vIi)e wil werken moet de 
pooier zi jn tent slu lten. He! 7.0U m ooi :djn 
als de meisjes vuurtaan als kleinc zelf
slandigen kunen opereren." 

Eigeoares van Club IJubbles In Geleen: 

"Ik laat me daar niet over uic Ikzie niet in 
waarom mijn mening daaroVl'r nut lOll 

hebben." 

!\.ndre van Dorst. woordvoerder Vereni
ging Exploj(anten Re[axbedrijven (VER): 

..Mensenh'Hldet is een van de erg:;te uit
wassen in ooze branche. Dat moet waar 
mogeJijk bestreden worden. Het beroep 
moet in \'olledigr. vnjheid worden uitge
oefend en genolen. Ik denk niet dat j~ met 
ler;alisati eaile dwang voorkomt. Dar los jc 
niet op met ceo arbeidsr.ontract, papie
rell voorwaarden cn rcchtcn. £lgr.lllijk 
moeten de bedrijven fadli!air gaan weT
ken. zodal er geen dienSlvcrbanden 7.ijn 
Bied bijvoorbecld ;]Is bon.ll'dhouder de 
mimtr. aan een prostituee aan en laat 
haar doen wal zc wiL" 

Relle Roep, burgemeester van Maas

bracht dat onder meer club De Wallen 
blnnen de gcmeentegrenzen heeft: 

"He! is een bedrijfstak waarvan cen ge
deelte al jarcnJang probecrI uit de JIIegali
tcit te komen. In Maasbraeht zal niet vee! 
veranderen als vrijwi.l.lige prostitulie 
wordt gelef;aliseerd. We )H~bben nier nu 
aJ gedoogbesehikkingcn op ba~is \-'an de 
algemcnc plaatsclijkc verorl.1ening (apv). 

-LO Komen we noolt meer van tJoraeel aJ
 
Ze kunflen nu dus ook een plaatsje krij
p,en in het bestcmmiogsplan. De borde
len Slaan op naam van de huidigc hou
dcrs en niet op huisnummer. Dat is zo 
geregeld 001 te voorkomen d:H cen han
dcltje ontstaat in legale bordelen. Ie zij 
ner !ijd worden die gedoogbeschikkingcn 

wa~rschijnljjkomgezet in vergunningen. 
A1s het zover is. staat de gemeente mel de 
weI nog slerker.· 

Huub Orbons, wonnt in de Hoofdstraat 
in Amstenrade waar ook tw~c bordelen 
gevestigd zijn: 

•.rnmiddels is cen van de {wec bordelen 
Ilier in destraat dient. Bij het andere is het 
nog steeds een bonte kermis. AJs dal bor
deel gelcgaliseerd wordt, krijgt het een 
pick in net bestemminp,sp!an. En als dat 
gcbeurt komen we er nooi! meer vanaf. 
Daarbij 7.ijn net huurpanden. Daar komt 
tclkens weer cen nieuwe eXplOl!ant in. als 

de vorige z:ich niet ailn de regels heeft gc·
 
houden."
 

Eigenares van het Maastrlchtse Prive
 
d'Amour:
 

..Oak over inkomsten nil de prostilulie
 
moet je voorraan belasting betalcn. Dat is
 
het enir,c dat voIr,ens mij verandert en
 
zelfs dat veranden in dele dub niet. Dc
 
m eisjes betalen h ier 0.1 siods J mei 1998
 
belasting. Oat is ecn maand nactat aange

kondigd w~rd dat de I1scus me! terugwer·
 
kendc kracht tot 1 april 1998 belascing
 
gaat heffen over inkomsten uil prostitu

tie. Die belastlngheffing herckcnen wij
 
door in dr. prijs. maar dat heef! ons geen
 
klantl'n gekosl. '
 

Vrijwillige prostitutie 
Zo zit het: 

•	 De Tweede Kamer overweegt legalisering van 'vrijwillige prostitutie'. Nu zijn 
bordelen nog verboden. In de praktijk. worden ze echte r gedoogd. 

• De legalisering	 meet gedwongen prostitutie zo veel mcgelijk uits!uiten. Ge· 
meenten, politie en Justitie zouden daarnaart meer grip krijgen op bordeel
houders .lIs het verbod uit net wetboek van strafrecht wordt geschrapt. 

• Alleen bordeelhouders londer strafblad voor vrouwenhandel of mishandeling 
krijgen €len vergunning. 

•	 De 23luid·limburgs€l gemeenten zijn onlangs overeengekomen dat ~lIe ver· 
gunningaanvragen c€lntraal door de politie Limburg·Zuid worden behandeld. 

•	 In Nuth zijn sinds deze maand twee bordeelambtenaren actief. Zij houclen toe· 
zieht op de vier prlvehuizen in de gemeente. 

Limburgs f)agblad. 29.0 I. J999 
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'II.n onn redactl.e polltle k te niet anders da(l een grate ge '~hon~handen-politiek'door de verordenillgen. Hij wil dat pas 
meente", aldus minhter Korthals. probJemen die er z!jn niet te wil over enigp tijd beoordelen. Er Is 

[)EN HAAG • Minister Korthab Met deze harde opstelling ris len aanpakkcn. Rouvoet verweet een evaluatie van het opheffen 
(Justitle) weigert gemee-nten de keen minister Korthals dat het het CDA vall twee walletjes te van her bordeelverbod voorzlen 
mogelijkheid te geven. eeu bor CDA alsnog tegen het opheffelt willen eten. Enerzijds wit men over twee jaar. 
Mel op hun grondgebied te we van het bordeelverbod stemt. prostitutie legaliseren. anderzijds De minister zei nch neer te leg
ren N~ opheffing van bet bor Woordvoerder Biesheuvel heeft eckent men dat de prostitutie in gen bij een kamermeerderheid 
dee-Iverbod is er ;,oor zo'o aIge ill het debat steeds gepleit VOOT strijd is met de menselijke waar die de leeftijdgrens voor minder
J1u~m' veTbodsbepaling gem de mogelijkheid dat gemeenten digheid en du.s geen 'nonn'lie' jarige prostltuees verhoogt van 
ruimte. aldus de bewindsman ' een bordeel op hun grondgebied bedrijfstak is. De fracties van we zestien naar achtticn jaar. Ge
gisterm in de Tweede Kamer. kunnen weigeren zoals ze ook en PvdA dienden gisteren nog beurt dOlt toch, dan is de 'klant' 

Een gemeentr. die dat toch wi!, 
handelt volgens minister Kort
hals in strijd met de grondwet 
Wei kunnen gemeentebesturen 
eisen stellen aan bordelen die le 

een gokhal kunnen weigeren. De 
woordvoerders van PvdA en WD 
toonden zich juist revreden met 
de opstelling van het CDA om de 
doelsteHing van de wet. het be

een wijzigingsvoorstel in om te 
voorkom~n dat na opheffnig van 
het bordeelvr.rbod een verschui
ving van prostitie plaatsvindt die 
oncontroleerbaar is. Het gaat 

die seks heeft met de minderjari 
ge strafbaar. De fracries van D66 
en GroenLinks bestreden dit on

_derdeel omdat 7.1' her nict hand
haafba.u achtcn en er dan sprClke 

in een verordening vastleggen. 
Vooral In bestemmingspl,mnen 

strijden van uitwassen bij prosti 
tutie heter te kunnen bestrijden, 

daarbij om het werk van prosti 
tuees in logehetcn escort-servi

is veln ,.SYlIIuoolwetgeving". 

te steunen. cebureaus en de activiteiten van 
kunnen gemeenten die eigen re
gels aangeven. Maar oak in dat 
gcval gaat de minister ervan uit 

BH~sheuvel raakte over de waar· 
schijnlijke steun van zijn fractie 
vocr het opheffen van het bor

05-lijnen. WD en PvdA willen 

dolt voor. die activiteiten ook een 
vergunnmgstelsel gaAt gelden. 

Nederland.. Dagblad, 
29. () J. /999 

dat een kleine gemeente .lltijd deelvcrbod in een vinnigr woor Dc minister zei dat die verschul
wei ruimte kan ~al\wijzen voor denwisseling met RPF-kamerJid ving pas gemeten kan worden .lIs 
eeo of twee prosrituriebedrijven. Rouvort De CDA'er verweet de ~r meer duidelijk is over de regels 
..In die zin is een kleine gemeen kleinl' christeliikc frac.ties een die gemeenten stellen in hun 

jongeren onderde 16isalstralbaar. 
"Prostitutie is lowel Iicham~lijk 
als psychisch zwaar. Daar moeten 
we aile minderjarigen tegen be
schermen", moti"eerde PvdA-Ka
merlid Marleen Barth haar voor· 
ste!. 

Minister Korthals twijfelt weI aan 

Minderjarigen bescherrnen 

Klantjonge 
de handhaafbaarheid van de'straf
baarstellingvan de klant als het om 
16-en 17-jarigen gaat. "Van de op
sporing moet u geen al te hoge ver
wachtingen koestercn", zei mj. 
GroenLinks-Kamerlid Halsemaprostituee vreest dat prostituCC5 uit genoem
de leeftijdscategorie 'nu onder
gronds' gedreven worden en daar
mee onbcreikbaarworden voorde 
hulpverlening. Ofschoon VVD'er 
Nicolai het PvdA-voorstel steunstratbaar de. maakte hij nel als de minister 
gewag van 'symboolwetgeving'. 

GPO De Kamer steunde in mecrder

heid hetschrappen van het uit 1912
 

Den Haag - Seks met 16- of 17-jarige prostituees wordt daterende bordeelverbod. De Ka

merwees een voorstel van het CDA
strafbaar. Klanten kunnen maximaal een straf van vier 
afwaarin een gemeenteook borde

jaargevangenis krijgen. Een rneerderheid van de1Weede	 len en raamprostitutie volledig 
Kamer steunde gisteren dit voorstel vun de PvdA. dat	 wuden mogen weren, de zogehe

ten 'nuloptie' zoals ten aan:£ien van werd ingcdiend bij de behandelingvan het wetsontwerp 
koffieshops het geval is. Volgens 

om het bordeelverbod op te heften.	 Korthals kan dit principieel niet 
Minister Korthals van Justitie had haar als zc 16- of 17-jarigcn voor omdat bordelen straks 'normale',
 
llunvankelijk bezwaren legen het zich laten werken. De maxilTlUm legale bedrijven zijn. Wt:! kunnen
 
Pvd A-voorslel, mllar liet deze uit- SlrarvOoreen scksbaas die minuer de gemeenlen de relaxbedrijven
 
eindelijk varen. "Het is een goede jarigen voor zich laal werken gaal onderwerpen aan restricti~ door
 
maatrcgel tegen de commereiele omhoog van een naar zes jaar. Als middel van verordeningen en ver

cxploitalic van minderjarigen". een klant die van de diensten van gunningen.
 
oordeelde de minister. Volgens hcl zo'n jonge prostiluee gebruikt
 
wetsvoorstc] ter opheffing van het maakl oak strafbaar wordt, vr:r

bordeeJvcrbod zijn de exploitan·· slerkt dal volgens de PvdA het ver Amersjc)orfse Courant,
 
ten van hordclen te allen tijde straf- bod op commerciele uitbuiting van
 

deze calegorie meisjes. Seks met 29.01.1999 
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