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Halla, 

Ik ben een meisje van 21 jaar en ik werk nu zo'n 
twee jaar achter het raam op de wallen. Ik heb 
een vraag over de registratie. Het zit namelijk zo: 
mijn ouders weten nlet dat ik werk en dat wil ik 
graag zo houden. 
Nou zit ik met het probleem dat mijn vader al8 
agent werkzaam is in Amsterdam Osdorp, en nu 
ben ik zo bang dat hij doordat ik gereglstteerd sta 
er achter komI. Mljn vraag Is dus eigenlijk: wie 
hebben er toegang tot de registers van prostltu
ees? Ook heb ikgehoord dat je helcmaal niet ver
pllcht bent je te laten reglstreren. Als ik me nu 
laat uitschrijven, kan dan nlemand er meer ach
ter komen dat lk eigenlijk wei geregistreerd 
stond? Ik wil ook nag zeggen dat mijn achter
naam weinig voorkomt in Nederland dus hoeft 
het maar iemand van de z.p. op te vallen en mijn 
vader weet het meteen. Ik hoop dat jullie me kun
nen helpen. 

Groetjes van Irma. 

Antwoord van ooze advocaat 

Beste Irma,
 
In Jouw brief stel Je een aantal vragen over de regis

tratie.
 

Verplichting tot registratie
 
Je schrijft zelf aI dat Je gehoord hebt dat het hele

msal niet verplicht is je te laten registreren. Hler heb
 
je Inderdaad gelljk In. Het reglstreren is niet verpllcht.
 
De polltle wi! graag gegevens hobben over de werk

zame prostituees. ZIJ zegl dat het In julJie belang Is,
 
maar dat Is nlet zoo De politie willn verband met het
 
voorkomen en opsporen van misdrijven graag we

ten hoeveel prostituees op welko plaatsen werkzaam
 
zlJn. Overlgans wordt In Amsterdam geen aktief in

schrijvlngsbeleid van prostituees meer gevoerd, In
 
afwachtlng van een eventuele invoerlng van het ver

gunningenstelsel. Een aanta! andere grote gemeen

tes IIJkt ook een dergelijk beleld te voeren. In klelne

ra gemeantes wordt nog wei aktlef geregistreerd.
 

Wle been iozage in de registers? 
In Jouw brief vroeg Jlj ook wie precles inzage heeft In 
de registers van prostituees. Wat de wenelijke regel 
hlerover Is, Is onduldelljk. De praktijk In Amsterdam 

II:fi 
is dat er op het bureau van de Zedenpolltle op de 
Overtoom een afgesloten lade is met de namen van 
de geregistreerde prostituees. Slechts twee recher
cheurs van de Zedenpolitie hebben toegang tot deze 
lade. ZIJ zlJn de enlge die een sleutel hebben. Ande
re poIltlemensen van het bureau Overtoom hebben 
geen Inzage In daze registers. De gegevens worden 
dus ook niet doorgestuurd aan agenten van andere 
bureaus. Jouw vader krlJgl dus geen gegevens van 
de Zedenpolltle. 

Andere manieren om gegevens te verkrljgen 
Dit wH achter nlet zeggen dat jouw vader er nlet ach
ter kan komen dat jll als prostituee werkt. Er zljn na
melijkveel andere manleren om gegevens van wark· 
zame prostltuees te verkrlJgen. am Ie een voorbeeld 
te geven; veel melsjes die werken, hebben tegelijker
tlld een uitkering van de Gomeentelljke Sociale 
Dienst. Deze heeft sen aantal rechercheurs in dienst 
die op aUenel andere manieren ar achter kunnen ko
men of Je werkt en daardoor het recht op een uitke
ring venlest. ZiJ kunnen bijvoorbeeld aan gegevens 
over Jou komen door te praten met mensen die In 
jouw buurt wonon of werkzaam zijn. Do Zodenpoli
tie geeft de Sociale Dienst niet uit eigen initlatJef 10
zage of informatle, wei als de Sociale Dienst daar uit
drukkalijk zelf om vraagt. 

Hoe kom je van registratie af? 
~e kunt gewoon naar het bureau Zedenpolitie aan de 
Overtoorn gaan met het veQoek jouw reglstratle
kaart ult de bak te halen en deze ter plekke te vemle
tlgen. Er bestaat immers geen reglstratlepllcht. 

Registratie voo[' club?
 
Soms gaat de politis naar Jouw baas toe als je blJ

voorbeeld In een club werkt. De politle kan jouw baas
 
dreigen dat hij zljn club moet slulten als hlj geen ge·
 
gevens wI! verstrekken over de mOlsJes dle bij hem
 
werken. In zo'n geval zal het jouw baas zlJn die bij
 
Jou op registraUe aandringt. Hat is wellicht nuttig
 
hemdUldelljkte maken dat geen registratlepllcht be

staat. BIIJft hlj volhouden, dan kun je bater kontakt
 
opnemen mot "De Rode Draad".
 

Op straat 
Ik wil ook nog lets zeggen over de rechten en de 
p1ichten die je hebt als je wordt aangehouden door 
de politie. De poIitie mag Je op straat aanspreken en 
naar je naam en woonplaats vragen als Je verdacht 
wordt van een strafbaar fcit; blJvoorbeeld overtre
ding van het tippelverbod, overtrading van de opi
umwet of als de politle donkt dat 1e geen verbJijfsver
gunning hebt. De politla kan Je nlet zomaar 
meenemen naar het bureau als ze alleen maar don
ken dat je ergens werkzaam bent als prostituee. 
Want prostitutie is gowoon werk, net zoals bijvoor
beeld secretaresse. In een aanta! gevallen kunnen 
ze je wei meencmen naar het bureau. BiJvoorbeeld: 
als ze ie op hoterdaad betrappen biJ een overtredlng 
van het tippelverbod of als je verdacht wordt van een 
mlsdrljf. Ook kunnen ze Ie meenemen naar het bu
reau als je vordacht wordt van het opgeven van eon 
valse naam. Het opgeven van een valse naam Is ver
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boden en het is niet aan te raden. Als je verdacht 
wordt van een strafbaar teit, hoef Je nlet mee te wer
ken aan Je elgen veroordeting. Je mag dus Je mond 
houdon en welgeren je naam en adres op te geven. 
Het welgoren je naam op te geven, is niet strafbaar, 
hat opgeven van een valse naam Is wei strafbaar. 
Wat ook niet mag, is je met neweld tegon de aanhou
ding van de politle verzetten. Je mag je natuurlljk wei 
verweren. Het is aan te raden te vragen waarom 1e 
je hebben aangehouden en je mond te houdcn voor 
daar een duidelijk antwoord op Is gekomen van de 
pol ilie. Dit geldt eveneens voor de rechercheurs van 
de Soclale Dienst. 

Verklariog van goed gedrag 
Aan dlt vorhaal wlJ ik nag toevoegen dat het vroeger 
moeilijk was om een vergunning te krijgen voor het 
starten van een eigen bed rljf of werk te krijgen blj de 
overheid als Je oolt gereglstreerd was als prostltuee. 

A1s je namelijk wei geregistreerd had gestaan, dan
 
kreeg ie geen verklaring van goed gOOrag. Op dit
 
front is goad nlouws te melden. Houd Je op met wer

ken en laat je je ultschrijven dan kan gewoon aen
 
verklaring van goad goorag worden atgegeven.
 
Vooropgesteld natuur1ijk dat je nlet voor andore dln

gen met de politie in aanraking bent geweest.
 
Tot slot wllik nag opmerken dat wat ik heb geschre

ven over de geheimhouding van de registers natuur

IIlk nooit holemaal waterdicht Is. Hat kan In Incldon

tele gevallen natuur1ijk voorkomen dat sr iets tout
 
gaat.
 

Het Is al met al een lange brIef geworden. Ik hoop
 
dat Ie er wat aan hebt.
 
Met vrlendelijke groet,
 

MarJa Schouten
 
Advocaat
 

.PICTURES 
NO PICTURI<;S 

Deze sticker kun je aan de binnenkant 
van je raam plakkcn am toeristen dui
dclijk te maken dal jc Diet gefotogra
feerd wil worden. We ziju het zat am 
aIsmaar door Jan en Alleman op de 
foto gezet te worden, uiteindelijk lei
den we bijna allemaal een dubbelleven 
eo is het heel vervelend a1s je Camilie 
of instanties er door eeo foto in een 
krant of lijdschrift achterkomen dat je 
prostituee bent. Helaas is er juridisch 
niets aan te doen. We hebben een pu
bJiek beroep en iedereen mag foto's 
maken. Gelukkig knijpt de politie 
meestal wei 'n oogje dicht als je ie
mand onder druk zet het rolletje uit 
bet toestel te halen. 
De stickers kosten /1,50 per stuk en 
zijn te koop bij De Rode Draad, Post

2, 1100 AA Amsterdam, tel. 
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