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Het eigen l~-w-aliteistssysteeIll
 

Stichting Erotikeur 

Aan bedrijven worden steeds vaker 

kwaliteitsnormen gesteld. Ook de 

relaxbranehe kent sinds een half 

jaar een eigen kwalfteitssysteem: 

Erotikeur. Opvallend aan Erotikeur 

is, dat het initiatief voor dit kwa

liteitssysteem door de branche zelf 

is genomen en niet door de 

overheid is opgelegd, lOals dat in 

andere seetoren gebeurt. 

Erotlkeuf staat voor kwaliteit. 

Bedrijven, die een keurmerk 

toegekend krijgen, voldoen aan 

allerle! eisen op het gebled van 

onder meer- hygiene van het bedrijf, 

safe sex, de relatie tu::;::;en de 

exploitanten, de gastvrouwen en 

die met de klandizie. 

Een veelgeh oorde re aetie va n 

exploitanten op ErotikelJr is, dat lij 

zelf wei kunnen uitmaken, dat hun 

bedrijf goed Is georgiln iseerd, erop 

tegen zijn, daJ er door anderen 

gekeken wordt, of dat inderdaad 

het geval is. 

Voor een deel is de geslotenheid 

van de relaxbranche te begrijpen. 

Er bestaan immers in het algemeen 

veel vooroordelen over de sector en 

over pl'Ostituees en exploltanten in 

het bijlOnder. Aan slechte praktljken 

wordt altijd veel aandacht besteed, 

biJvoorbeeld op de televisie. Ook 

exploitanten, die hun bedriJf goed 

orea n1se re n, hebben daa ro nder te 

lijden en negatieve berichtgeving 

schaadt het Imago van aile be

trokkenen. 

Hoewel Erotikeur door de 

exploitanten met enige aarzeling 

wordt ontvangen, zlJn er bUiten de 

relaxbranehe om vooral posltieve 

geluiden te horen. We leven niet 

meer in de negentiende eeuw en 

veel mensen, die meer of minder 

met de re IaxlJrafiche te ma ke n 

hebben, zien prostitutie als iets dat 

nu eenmaal onderdeel i::; van de 

samenleving. 

Acceptatle van de relaxbranche is 

voor hen direct verbonden met de 

wijze waarop die is georganiseerd. 

lij juichen het dan ook toe, dat de 

relaxbranche met Erotikeur zelf het 

heft In handen tleeft genomen en 

laat zien, dat relaxbedrijven -net als 

andere bed rijven- op een voor 

iedereen bevredigende wijze 

kunnen functioneren. 

Wellicht is uw reaetic, dat het u 

niets kan schelen WLlt de bui

tenwereld over uw bed njf denl\t. 

Maar politiek gezien, i::; de publieke 

opinie zeker van belang voor de 

toekomst van de relaxbranche. De 

overheid probcert de relaxbranche 

steeds meer in haar greep te krij

gen. Plaatselijk komell er voor de 

bedrijven steeds meer regels. 

Het komt nogal eens voor, dat die 

regel s niet gebasee rd zij n 0 p 

behoorlijke kennis von zaken. 

RelaxlJedrlJven ondervinden daar

door schade. Met Eratikeur kan de 

relaxbmnche rieze geJng van zaken 

voor zijn. De normen van Erotikeur 

zijn ontwlkkcld, mede door mensen 

uit de relaxbranehe zelf en sluiten 

daarom beter bij de praktijk aan. 

Door Erotikeur kan de sector laten 

zien, dat ze zelfheel goed in staat 

is haar zake[l behoorlijk te regelen 

en daarmee zal kritiek van buitenaf 

ap den duur verstommen. Erotikeur 

wordt des te belangrijker, omdat de 

zg. wet ap het bordeelverbond (250 

bis Wetboek va n Strafreeht) 

waarschijnlijk komt te vervallen. 

Relaxbedrijven zullen dan legaal zijn 

en kunnen dan onderworpen 

worden aan n9g strakkere regels 

van de (plaatselijke) overheid. 

Met behulp van Eroti keur kan de 

sector laten zien, dat ze heel goed 

in staat is haar zaken op haar eigen 

manier goed te regelen. De 

relaxbranche moet ervoor zorgen 

als onderhElfidel ingspartner seri

eus te worden genomen. Anders zal 

de overheid maatregelen bl ijven 

nemen, die totaal niet aansluiten 

bij de aard van de relaxbedrijven. 

Acceptatie van de sector zal nooit 

ontstaan door de poorten gesloten 

te houden. De relaxpedrijven staan 

veel sterker als exploltanten met 

trots naar buiten treden en laten 

zien, datzij heel wei in staat zijn 

hun bedrijYtn op eenvoor iedereen 

acceptabe'ie' Wijze te organ iseren. 

Erotikeur kan hierbij een belangrijke 

ral spe/en! 


