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(stichting Madam) 

Vanuit de media kregen wij berichten registratie praktijken door de ZP. 
Vrouwen zouden zijn gedwongen om zich te laten registrèren. Volgens wethouder Goudt 
zou de verplichte registratie bijdragen aan de preventie van ongewenste zwangerschappen 
en geslachtsziekten. Na een telefonisch gesprek met een ambtenaar mevr. Breuninkhuis 
(vanuit de gemeente houdt zij zich bezig met prostitutie) tel: 053- 4812028, werd vermeld 
dat de gemeente niet blij is met de manier waarop de ZP registreert. De gemeente kon 
volgens Breunink:huis niets doen omdat de ZP haar eigen beleid heeft. 

Verslag gesprek methr.Muller (ZP- Enschede) 

In Twente is alleen besloten prostitutie toegestaan. Dit betekent dat prostitutie alleen 
binnens kamers mag plaats vinden, clu~ escort en massage salon. Raam- en straatprosti-
tutie is dus niet toegestaan. , 

De prostitutiebrache Twente is voor 80% in Enschede gevestigd. De zeden politie heeft 
haar beleid opge.~plitst in de registratie van Nederlandse vrouwen en de registratie van 
buitenlandse vrouwen. 

75% van de prostituées die in Twente werken, zijn afkomstig uit Brazilië. 

Registratie Nedçrlandse vrouwen 
Volgens de ZP vind er een maal per maand een controle plaats. De vrouwen worden dan 
gevraagd om zich te lateQ registreren. Daarbij wordt vermeld dat de vrouwen niet 
verplicht zijn zich te. laten registreren. Als reden van de zeden politie om te registreren, 
werd vermeld dat de ZP tvil weten waar de vrouwen werken in geval van brand etc. 

Registratie buitenlm:!dLvrouwen (buiten EU) 
De vrouwen mogen met een toeristen visum max. 3 maanden werken. Zij worden 
geregistreerd bij binnenkomst. Naast hun naam wordt ook hun verblijfplaats en de 
werkplek genoteerd. Ze zijn verplicht om zich in het 7.Îekenfonds te laten inschrijven (f. 
300, = per 3 maanden). De paspoorten worden via de exploitanten aan de ZP gegeven, er 
wordt een copy van gemaakt waarna deze weer aan de exploitanten worden terug gegeven. 
De te betalen f 300, = geschied ook via de exploitant. 

De heer Muller spreekt van een vertrouwensfunctie te opzichte van de vrouwen. Hij 
spreekt Portugees en koppelt zijn vertrouwensrol aan het feit dat de vrouwen hem 
inlichten over de hoge schulden die deze vrouwen bij de exploitant hebben staan 
(vliegticket etc.). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

........... 



IJ er: ar:::-teJ 'iO::de:: ~e· gee:1 goeëe z;aa": dat èe exp:oitamen ee elangrijke 
rol spelen in de aanmeldingsprocedure van de Brazil iaanse vrouwen. Wij lieten de hr. 
Muller weten dat de kans groot is dat de exploitanten de paspoorten in hun bezit houden 
en dat daarmee de vrouwen onder druk worden gezet. gaf te kennen dat de 
vertrouwensrol die de hr. Muller dacht te hebben misschien niet altijd even serieus 
genomen mocht worden m.b.t signaleren van dwansituatics en/of vrouwen handel. Zij gaf 
aan dat het om bepaalde kwaliteiten en ervaringskennis gaat om op een efficiënte manier 
dwangsituaties te leren herkennen. Zij gaf ook als praktijkvoorbeeld een situatie aan 
waarbij zij een aantal poolse meisjes achter een gesloten deur aan trof in een club ergens 
in twente. 

De heer Muller gaf duidelijk aan dat hij de situatie onder controle had en dat er altijd wel 
gevallen zouden zijn die moeilijk te herkennen waren maar daar kon hij niets aan doen. 
Het leek wel of het hem niet echt interesseerde hoe de ZP hun vertrouwensrol m. b.t 
signaleren uitbuiting en/of dwang situaties kan verbeteren. Hij gaf wel aan dat wanneer 
wij informatie hebben m.b.t uitbuiting situaties in Twente, hij die graag wilde krijgen. 
Ook was hij benieuwd naar de oonsequcnti~s m.b.t de wetswijziging (afschaffing art. 250 
bis). Ik vermelde hem dat de kans groot is dat de buitenlandse vrouwen hun toevlucht 
zouden kunnen gaan zoeken in een illegaal circuit indien ze na de wetswijziging hier niet 
meer mogen werken .. Volgens was dat niet het geval omdat het illegale circuit al 
lang bestaat. Mijn mening is dat het·illcgale circuit nog meer zoden aan de dijk krijgt 
wanneer het aanbod van vrouwen die hier niet meer mogen werken wordt vergroot. De 
hr. Muller gaf te kennen dat hij nog niet weet hoe hij dat zal gaan aanpakken en dat hij de 
wetswijziging rustig zal afwachten. 

Het was een onrustig gesprek, mede doordat ik zijn verhaal als waarheid moest erkennen. 
Ik kon zijn verhaal niet beargumenteren met praktijkvoorbeelden uit het Twentse 
werkveld. 

Ik ben van mening dat wij de ZP Twente alleen info. verstrekken wanneer zij signaleren 
vanuit onze kant serieus nemen. Wanneer onze signaleren functie niet serieus wordt 
genomen kunnen wij de informatie niet geven. Een samenwerking kan pas van start gaan 
wanneer beide partijeJl de signalerings functie serieus nemen. De heer Mul1er kan 
eventueel ook samenwerken met exploitanten, in dat geval kan hij niet de belangen van 
prostituées behartigen. 

Het wordt wel tijd dat wij het veld ingaan en met de vrouwen gaan praten. Mocht blijken 
dat het verhaal van de ZP niet aansluit bij de realiteit dan kan een nieuw gesprek op basis 
van kennis uit het veld meer toereikend zijn voor eventuele aanpassingen m. b. t het beleid 
van de ZP Twente. 
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