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Eindclijk is het zover. Dc Twecdc Kamcr heeft 
de ophcffing van het bordeelverbod behandeJd en 
goedgekcurd. De Rode Draad zat op de publieke 
tribune 0111 naar een debat Ie luisteren dat vooral 
over mindeljarigen en i11cga1cn ging. 
Hel CDA had een ander stokpaardjc: het reeht 

van gemeentcn 0111 borde1cn op hun grondgebied 
te weigercn. Dc 3ndcre pal1ijen waren tegen zo'n 
verkapt gcmeentcl ijk bordeclverbod. En het is 
bovendicn in strijd met het reeht op vrije arbeids
kcul..c dat in de grondwet is vastge1cgd. Door 
l11iddcl van bestemmingsplannen kunnen ge
mecnten tach weI de komst van bijvoorbeeld vier 
borclelen in een dorp waar zelts geen snackbar of 
bakker is, voorkomen. 
Oak de positie van illegalen kwam steeds terug 

in het kamerdebat. Een motie van Groen Links 
am prostituees van buiten de Europese Unie vaal' 
een werkvergunning in aanmerking te laten ka
men, haalde het niet. Nu kunnen mellseD van bui
ten de Europese Unie in andere beroepen bU een 
tekort or de NederJandse arbeidsmarkt een werk
vergunning aanvragen. Maar bij een eventueel te
kart aan prostituccs kan dat straks niet. Niet clat 
er te \.\.'einig prostituees zijn, maar het is tach 
vreemcl om uitsluitend prostituees apart te behan
delen. 
De PvdA wist de strafbaarstelling van klanten 

van meisjcs vall z.evcntien en achttien er door le 
krijgen. Seks met een jongcn of meisje van bene
den de 7.e~lien, binnen of buiten de prostitutie is 
sovv ieso al strafbaar. J11 het oorspronkelij ke wets
voorstel waren aileen cxploitantcn die mindelja
rigcn in hun bedrij f Iictcn werken strafbaar, maar 
mcn yond dat ontoereikend. Veel kamerleden be
scffen ook weI dat de politie in dergclijke geval
len moeilijk kan oplrcdcn, dus noemden ze het 
s)'l11boolwetgeving. Met andere woorden: het is 
een signaal aan de samenleving dal l1l111derjari
gen met rust moeten worden gelaten. 
Het plan om escortbedrijvcn cen meldingsplicht 

op te leggen, lijkt ons daarenlegen "vel heel zin
nie. ledereen is namelijk bang dat illegalen en 
min(:lctjarigen via escortbcdrijvell in cen 'iIJc
gaal' ci feu it terecht zu lien komen. 
Nu is 'i lIegaa I ci reu it' een gekkc term in de pro

stitutic. Soms bedoelt men er bclastingontduikers 
met, dan weer een overduidelijk criminecl cir

cuit. Die twee circuits zijn nu al valop aetief. 
Prostituees :wllen best wei vaste klanten het 
nummer van hun ll10biele telefoon gevcn. En 
pOL1iers cn taxichauffeurs geven vast tegen beta
ing nummers van 'relaties' door. En je kunt ge
makkelijk met een computer vanuit bijvoorbeeld 
Maleisie een escoltbedrijf in Nederland opzetten. 
Maar nieuwe klanlcn 1l10eten de VIOU\ven wei 
kunnen vinden. Dus moel er geadverteerd wor
den. Klanten zullen niet snel de koppen bij elkaar 
gaan stcken am ervaringen met prostituees uit te 
wisselen. De meeste escOlibedrijven zullen toch 
vrouwen zoeken die een in Nederland gangbare 
taal spreken. 
Het wetsvoorstcl moet nog door de Eerste Ka

mcr heen. In 1993 struikelde het daar, maar insi
ders vervvachtcn dat hel deze keer vii:l goedkomt. 
Maar er was de afgclopen tijd nog meer aan de 

hand. Dc mecstc publicitcit kregen een paar 
raamverhuurders uit Den Haag die Europa af
schuimden am prostituees te zoeken. Zweden 
leek hen heel geschikt, want prostitueebezoek is 
daar vanaf I januari stratbaar gesteld. Maar veel 
Zweedscn zullen we niet in Nederland in de pro
stitutic tcgenkomen. De levensstandaard is daar 
veel boger. Zweedse vrouwen accepteren het lage 
prijspeil niet. Met het geld dat een klant in Ne
derland aan cen raamprostituce bctaalt, kunnen 
zc daar net even eell pilsjc kopen. 
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