
ist je Dat...?
 
* De gem~ente Rciderland de strijd aanbindt met de 

homoprostitutie bij de Bccrtsterplas. 
Er komt cen beheerder die gedurcndc de zomermaandcn 
de gang van zaken bij de recrcatieplas in de gal(~n houd!.. 
De pIa'> dreigt volgens wethouder Ruud Hiethrink op dit 
mOIll~nl steeds verder te vcrloedcren. Er Iigt veel afval 
cn vUlt. het noit aangelegdc {.and~lrand is verdwenen cn 
de ligweidc is bezaaid met struikcn. Het Oostelijke dee! 
van de plas staat te bock als het gcbied voor de homo
prostitutie en ook die gang van zaken nOdigt rccreanteD 
niet uit. 
B & W willen de plas nu aan de Beenster visvereniging 
018 verhuren. De vissers krijgen de taak het 1.werfvuil 
Ie verwijderen op de plekken waar zij actief zijn. De 
dub zal ook vergunningen voor het vissen in de plas ver
Icnen. B en W willen ,·wder het zandstrand in ere her
stellen en de ligweide uitbreiden. 
(Broil: Groninger Dagblad dd. 07. / O. 99) 

* Er een cursusbock uit is voor prostituees 
Mariska Majoor (Prostitutie Informulie Centrum) geeft 
raad en advies aan vakgenOlen. Kun je een vaste rclalie 
hebbcn als je in de proslitutie werkt? Wat moet je doeo 
met lastige klanten'? Of cen klant die te persoonlijk 
worth? Hoe onderhundel je mel de klant van een bor
deel'? Het zijn vragen die Mariska Majoor van het Prosli
tlltie Inlormatie Centlum (PIC), in het hart van de Am
sterdamse rosse buurt, regelmatig te horell krij gt. AIs 
an1.woord schreef ze het boek 'Als sex 'waken Ivordt'. 

VIer jam geleden had ze reeds cen cursus opgezet onder 
de litel 'Werkeo in de prOstitulie is eeo Yak en cen Yak 
Illoct je leren'. Uilgangspunt was dat prostituees zelf
standig ondernemers zouden zijn, net als anderen. De 
cursus moest worden opgehevcn wegens "te zwaar en te 
duur". Maar voorlopig hoopt Majoor met hel boek de 
meest prangende vragen te beanlwoorden. Behalve heel 
praktis(;he informatie over hijvoorbeeld vcrzekeringen, 
belasling belalen, uiterlijke verzorging en gezondheid, 
venelt ze over seks-technieken, over de manier wilarop 
klanten benaderd moeten worden en 'hoe venel ik hel 
mijn familie en vrienden'. Mariska hoopt naar aanleiding 
van dCl,e eerste uitgave veel tips, op- en aanmerkingen 
te ontvangen, zodat verbeteringen kunnen worden aan
gebracht, mochl dil nodig blijken. Het boek iUs sex wer
ken word" is te koop bij hel PIC en bij borde1en voor FI 
24,95. 
Volgend jaar verschijnl de Engelse versie. 

(Broil' DaRb/ad VI1Il A/mere dd. 08.11.99) 

'" Katwijk prostituees buiten het dorp wil hOllden. 
Macht dat lIie[ llikken, dan wil de gemeente 'het ver
i;chijnsel kosle wat kost in goede banen leiden'. Raam
cn straatprostitllees denkl KalWi]k hoe dan ook tegen te 
houden. De gemcente heeft een 'plan van aanpak' opge
steld om een lok:181 prostitlltiebeleid le ontwikkelen, uit 
te voeren en te handhaven. Katwijk vodt zich daartoe 
genood7.aakt, sinds de opheffing van het bordeelverbod 
in oktOber. KatwiJk wi! in principe een nulbeleid voeren, 
oHewer b0rtlclen helemaal weren. "Daar waaf prostitutie 
nlC! is te voorkomen, moclen gocde voorwaarden wor
den gesteld aan de begeleiding en de arbeldsomstandig
heden van prostiluees", Slaat in het plan van aanpak. 
Katwijk verwacht dal ze wei de juridische mogelijkhe
den heeft om raam- en straatprostitutic te wereo. "Dat 
zijn immers meer openbare vormen en die zijn zeer 
belastend voor de direkte woon- en Icefomgcving. Die 
verschijningsvormen moelen Ie verbicdcn zijn", ver
moedt de gemcenle. (BrOil: Leidsch DaXhlad II 11.99) 

* Hepatitis-B besrneHelijker is dan HIV ! 
De GGO in Maastricht en Heerlen waken a<'Jn een vac
cinatieprogrllrnma. De meesle mensen die met hepalitis· 
B worden ge'ln fectcerd, krijgen geen k1achten. S IcchI s 
bij I or de 10 leidl hepulilis-B tot een emstige infeclie
ziekte aan de lever. soms met dodelijke atloop, Het virus 
is vele malen besmettelijker dan HIV en overdraagbaar 
via het bloed, sperma, voorvocht en vaginaal vocht en 
speeksel dal met bloed is verontreinigd. Moeheid, spier
en gewrichts-pijncn, k:oorts en geelzucht l.ijn de meest 
herkenbare symptomcn, Dragers vsn hCl hepatltis-B vi
rus, dus oak mensen wnder klachlen, kunnen anderen 
hesmetlen, "Hepalills-B vall in de categorie seksueel 
overdraagbare aandoeni ngen en is de enige ziekte die we 
preventief kunnen verhelpcn. Het is 7.onde om risicog
roepen daar niel voor Ie behoeden", vindl Christian 
Roebe. De GGD-arts is vanafhel begin IX:lrokken bij hel 
proefproject dal twee jaar duurt. Om de groep V<ln pros
tituees en proslituallten te benaderen gingen de GGD
medewerkers de baan op. "We komen praklisch bij icder 
e~corlbureau of club bianen. Verder trek ken we de ano
nicmc advertenties in de kranten en llJdschriften lIa. 
"Die omzichtige benadering heeft een oorzaak. We 
be~chikkell over een beperkt aantaJ medewerkers. Ais 
hel proefprojecl meleen in de publiciteit was gekomcn. 
hadden we niet iedereen meteen kunnen helpen. Je loopt 
kans dat mensen lcleurgesteld alhaken", lcgl Haebe. Het 
proefproject wordt nu lOch naar buiten gebracht omdal 
het mociJijk blijkt om de respons te m~ten. "Het zijn niel 
de makkelijkste doelgroepen om Ie benaderen". 
(Bron: Limburgs Dagblad /2. fJ.99) 
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* Tippelende jongens te veel aan hun lot worden 
overgelaten, 

volgens I. Kelderman. direkteur van de Stichtinr Street 
Corner Work (SSW). "Er is wei hulpverlcning, maar het 
ontbreekt aan beleid", steIL hij. Keldcrman vindt Iwt ti.id 
voor erkenning van de jongensprnstiLUtie in de stud. Dc 
SSW heef! contact met 240 jongens die zich op Slraat 
prostitueren en daarbij veel risiso's lopeno Ze zijn Yaak 
dakloos, gebrlliken verschillende SOOl-ten drugs en heb
ben financiele problemen. Meer dan de helft van hen is 
illegaal in Nederland. Veel jongens komen llit Tsjechie ell 
Bulgarije. Volgens Keldemlan pakt de hulpverlel1ing or 
wat ze tegenkornt. wnder dat daar enig beleid aan len 
grondslag Iigl. Hij vraagt zk:h af of er wei is nagedachl 
over de geYolgen van de schoonveegaklies bij hel 
Centraal Station. "Misschien is er een gedoogzone 
nodig". Kelderman vindl dat het hulpaanbod nu Ie veel 
gericbt is op gezondheidsaspecten en drugsgebruik. Ook 
de Werkgroep Jonathan bekomrnelt zich om de jongens
proslituees die hun brood op stmat verdienen. Deze 
wcrkgroep richt zich vooral op het verbelcren van de 
eigenw3arde van de jongcns. die Yaak de prostitutie als 
!aatste Illogelijkheid aangrijpen 0111 aan geld te komen. 
Maar de GGD richt zich aIleen maar up de gezondheids
problemen en de risiso's van drllgsgehruik van jongens 
die in bordelen en bars werken. De Stichling Amoc heeft 
voor'll contacl met illegaJe jongeren. maar deze hulpver
lening is gerieht op terugkeer naa.. het land van herkomst. 
De SAD/Schorerstichting richt zich vo)gens Kelderman 
voornamclijk op het voorkomen van geslachtsziekten en 
kiest dus ook \'001' een mcdischc inval'ihock. 
(Broil: Nedulonds Dl1gb/{/d dd. 29. f 0.(9) 

* Nieuw SCR-raadsJid in Rotterdam vindt dat prosti
tuer.s, daklozen en drugsverslaafdcn ~cholpen moe· 
ten worden om Ie breken met hun nude leven van 
(seksuelc) uitbuiting en versJaving. 

Het debuut van SGR-raadslid Arthur Vlaardingerbroek 
heeft in de Rottcrdamse gemeenteraad een stevige dj~
cussie losgemaakt over maximale ondersteuning aan 
kwetsbare groepen in de samenleving. Hij hield een prin
cipieel bctoog over het "beCindigen van onmenselijke 
levensstijlen". Het kan verstandig zijn om de betrokke
nen Ie s<.:heiden van hun oude omgeving, zei Vlaardin
gerbroek. PydA, Groenlinks en SP hadden geen enkel 
bezwaar tegen de Chrislelijke overtuiging, die Vlaardin
gerbroek naar voren bracht, maar zc Yreesden wei dat hij 
de oYerheid een te bevoogdende rol toekent. Ze waren 
tegen dwang. Maar Vlaardingerbroek zei te willen uit
gaan van de behoefte van mensen zelf aan cen nnder 
leven. "Voldoende huisvesling, maatschappelijke onder
steuning en activering. gescheiden van de oude omge
ving, moet het aantal rnensen die in onmenselijke 
olllstandigheden leven drastisch veminderen", zei hij. 
Marijkc Folmer van de SP miste in zijn betoog een 
opmerking ovcr 'bezoekers' van prostituees, die, zeker in 
het geval van hero'inchoercn, misbruik maken van s<.:hrij
nende siluatics. In zekere zin net zo'n kwetsbare groep. 
zei Folmer over de hoerenlopers. Maar ze wees erop dat 
er ook manncn en vrOllwen geheel uit vrije wil en doel-
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bewu~t de prostitutic ingaan : de 'happy hookers'. VI<l3I
dingerbroek WIlde er nict van horen. Hij kon hel zich niet 
voorSlclJen. "Niemand wit clat zijn kind pros!itu,~e wordt. 
Jc komI het vak van PIOstiluec in geen enkele beroep
ke lIzctest Iegen. 00 k 1Il de kaartenbakkcn van de ~uci uk 
dienst is er geen vraag naar. Waarorn zouden we dan hier 
clnen alsof prostilutie iets gewoons is, da! we rnoeten 
acceptercil ? Nlets daarvan", 7ci Vlaardingerbroek. Dat 
cr veel syrnpathie bestond voar de ecr'ite specch van 
Ylaardingerhroek 'lIs raadslid, bleek uit de handtel-..enin
gcn die hij links en rechts verzamelde voor zijn llJ()tics. 
Voor zijn motic OVI~r een 'nieuw leven' voor kwetsbare 
groepcn kreeg hij stclln vanuit de Stadspartij, het CDA. 
de Unie 55+ en ook de SI). 
(Bmn : Rouel'daml' f)(1ghlad dd /0./1 99) 

* Gclderse politie volgend jaar extra ondcrzoek gaat 
doen naar kinderponlo en prostitutic. 

Volgens poliliewoordvoerder Bert Top mug hieruit niet 
worden gecnncllldeerd dat er concrete yermocdcns 
bestaan over "eksuecl misbruik vall kinueren. 'Vanuit 
Den Haag wil men tlle(~r aandachl voor dil soon zaken 
en dus nemen wij dit op in Oll~ bch~idsplan. Maar wie 
waar onderzoek gaat doen en hocveel energie we daar in 
steken moet nog verder worden uitgewefkt.' Verdcr is in 
het nieuwe beleidsplan vastgclegd uat er IlJcer a:,lndacht 
moet worden besteed aan hel voorkolllcn van menscn
handel en -smokkel. Met lIame vanuit het opvallgcen
trum voor aJleenstaande minderjarige asieJzoekers 
Valentijn ill Nunspecl verdwijnen met de regclmaat van 
de klok jcugdigc vrouwelijke asieI7oeker~. Yaak zijn zij 
in hun eigcn land al geronscld voor de prostitlllie. Vee! 
meisjes verdwijnen naar Iwt Belgische Antwcrpen 
(Broil: bvolsc Couronl dd. 09./J.99) 

* Duiven de grens voor het allntal toegestane seksbe
drijvcn stell bij ecn bordeel, twee- escortbedrijvcn 
en cell seksbocti~k, 

Straatprostilutic blijft verboden. In Ouiven zijn op dit 
moment twee seksbedrijven : cen bordeel en een eSl'oI1
bureau. Het bordeel wil de gcmeente het liefst verplaatst 
zien nanr een lokutie blliten e\~n wOQnwijk. Het aantaJ 
escorlhureaus mag uitgroeien tot hoogllil twee. 
(Hron : de Gelderlander dd. J9./J.99) 

* Den Haag positicverbetering voor legale prostitu" 
ees nastreeft. 

De gCllleenle wil de werkolllstandighedcn aan strikte 
regels gaan binden. Dil wordt Illogelijk door de 
opheffing van bel bordeelverbod. Wethouder KliJosma 
(welzijn en gezondheid) en Burgcmee~ler DCCllllan 
(open bare orde en veiligheid) willen dat prostillees hun 
beroep vrijwillig uitoefencn. 7ij willen voorkomcn dat 
de vrouwen afhankelijk ZIJIl van de exploitanlen en Le 
willen ervoor zorgen dat lC llIet in eell ge'isoleerde posi
tie terechl komen. AI sinds 1995 lTlagen in Den Haae 
aileen rnensen in de prostilutie werken die legaal in 
Nederland verblijven. De politie is de laatsle tijd steeds 
su"enger gaan optreden tegen illegale proslituee<;. 
(Broil: Haagse Couranl lid. f6.fJ.99) 



,~	 De VVV ill Kaapstad pleit voor legaJisering van de 
prostitutie. 

Yolgcns de VVV kOl11en veel toeristen naar de stad voor 
de prostitutic. ook al is die illegaal. "ProstitLllie is een 
gegeven", weel Cheryl Ozinsky, het hoofd van de loeris
tenraad. ''Vee! toeristen zijn klanten. Er is kennelijk 
bchoefw aan. MilS geregLlleerd, zie ik geen enkel pro
bleem. Het probleem is, volgens Ozinsky, dat in Zuid
Afrika de proslitlltie gecriminaliseerd is, waardoor 
zoweJ de sekswerkers als de klanten risico's lopeno 
"Oaarom zeggen wij : regel het, legaliseer de bedrijf
stak" Zij wil dat loerislen die naar Kaapstad komen de 
zekerheid hcbhen dat ze veilig seks kllnnell bedlijven. 
Ze wiht crop dat Zuid-Afrika een van de hoogsle per
centages aidslijders van de wereld heeft. De seksindus
trie bevindt zich in I.uid-Afrika sinds vijf jaar in een 
duister niemandsland russen verbod en gedogen. De 
regering van het ANC bestrijdt excessen, lOals kinder
prostitutie en vrouwenhandel, maar staat in grote steden 
hordelen en massagesaJons toe. Tegen straalprostitutie 
wordt bij tijd en wijle opgetreden, maar dat is dweilen 
met de kraan open, zegt politiewoordvoerder Etienne 
Terblan"he in Kaapslad. "We pakken de meisjes op, ze 
betalen hun hoete en even later zijn ze weer langs de 
kant vall de weg aan het tippelen". Sweat (Sex Workers 
Educalion and Advocacy Trust), de belangenorganisatie 
van vrouwen en mannen in hel werk, bepleil het instel
len van 'kwaliteitseisen' voor sekshuizen, tot voordeel 
van klanten en werkers. 
(Bron : NRC Handdsblad 20./1.99) 

* Volgens cen onderzoek vun de Rijksuniversiteit 
Groningt:n vrouwenhandclaren veel meer bcmid
ddaars wuden :r.i,in dan bandelaren in wiIloze 
slachtoffers. 

ViI onderzoek door drs. Judith Vocb en dr. Jan Nijboer. 
blijkl dat 5 van de 6 slachloffcrs die in Nederland uit de 
handen van vrouwellhandclaren worden hevrijd, precies 
wisten waar ze aan hcgonnen. 40 Procell I was in eigen 
land al prostituee. "Na hun 'bevriiding' willen velen 
doorgaan in de branche", zegt Nijboer. Pas na aankomSI 
in Nederland worden de vrouwen gebruikt al.s handels
waar. Meestal hebben ze in dal stadium geen vrijheid 
mcer, worden le geinlimideerd, bedreigd en vastgehou
den. Als ze niet meewerken, wordt de familie in hel 
Ihuisland 'iets gewelddadigs' aangedaan. Uil het onder
zaek blijkt dat buitenlandse prostituees het werk in 
Nederland en Belgie Ie rooskleurig wordt voorgesteld. 
Het zitten achter een raam wordt als bijzonder degrade
rend ervaren. De meeste vronwen zijll tussell de IRen de 
23, ongehuwd en kinderloos. Vrouwen uil Ccntraal
Europa komen vaak uit gebroken gezillnen en hebben 
een gebrekkige opleiding. Sociologe Judith Vocks 
belwijfelt of proslituees achteraf blij zijn Illel de tijdelij
ke verblijfsvergunning die zij krijgen in wil voor hun 
getuigenis tegen vrouwenhandelaren. "Daardoor krijgen 
ze weI eell uilkering en huisvesting, Illaar na het straf
proces moelell ze terug naar hun land. Oaar worden ze 
vaak slachloffer van gew~lddadige handlangers van de 

veroordeelden. Ik vind dal de vrouwen die uil hun land 
zijn ontvocrd, een permanente verblijfsvergunning rnoe
len krijr:en. Oak als vastslaat dat 7.e in hun eiren land 
worden mishandeld. moeten ze het rccht krijgen hier te 
blijven. Al werkl dit op den duur weI als eell premie van 
het in de prostitutie werken in Nederland." Criminoloog 
Nijboer is niel hang dat advocaten van vrouwenhandela
ren de uitkomsl van hel onderzoek dankbaar zuBen 
gebruiken. "Dal is onze zorg njet. Wij willen een realis
tisch beeld van dil verschijnsel. Yaak storten hulpverle
ners zich vol idealen op de problematiek. Als ze dan ont
dekken dat veel slachtoffers uit eigen bewcging hier in de 
prostitutie zijn geraakt, worden ze cynisch. Met dit 00

derzoek kunnen prevenlieve maatregelen worden geno
men en is voorllchting mogelijk in de landen van her
komst." 
(Bron : Aigemeen Dagblad 15./2,99) 

* De Antwerpse hoerenbuurt meer en meer het werk 
gebied van Albanese pooiers wordt. 

"Na de golf van Afrikaanse meisjes, zie je steeds meer 
vrouwen L1il het vroegere Oostblok opduiken in de pros
tiLUliebuurt. We mogen echt niet meer naYef zijn. De mis
daadgroepen zijn hier iets aan het opbouwen waar we 
nog serieus vall zullen schrikken als we het nu niel tegen
houden. De Albanezen stolen door in de legale economie 
om daar hun misdaadgeld Wil te wassen. Ze zijn druk in 
de weer om de winkels op het Falconplein en ill de 
Pelikaansslraal over te nemen", zegt de Vlaarnse politiea 
PalSY Sorensen. Tegenwoordig is Sorensen Europar
lememarier, maar tot de laatsle Europese verkiezingen 
zalle aJs schepcn (wethoudt~r) in het Antwerpse sladshc
slUur. Nog eerder was ze hel gaichl van Payoke, de Ant
werpse belangenorganisatie voor pro~tiluces. die de pros
tilulie uil de greep van de misdaad probeert te halen. "D~ 

Albanezen hebben eell beeslige reputalie, maar ze zijn 
zich aan het ci viliscren. Ze engageren boekhouders, 
kopen dure koslumns en auto's", zegt Sorensen. Haar llit
latingen worden lmar door het milieu niet in dank afge
nomen. Van diverse kanten kreeg ze inmiddels Ie horen 
dat haar leven in gcvaar was. Afpersing en andere kwa
lijke praktijken door Albanese maffiosi in Aotwcrpcn 
beperken zich niet langer tOI het prostilulie- en portiers
milieu, maar dijen mass:lal uil naar chique winkelsl.raten. 
Dal blijkt uit de verhalen die slachtoffers haar toever
lrouW('n. Ecn van de slachtoffers is ~en horeca·uilbaler 
aan de Keyserl~i, die zegt dat hjj VOOI' de bescherming 
van het leven vun zijn vrouw en kind maanJelijks het 
equivalent van een hediendenloon betaall. AI vijf jaar. 
"ledereen hetaalt daar", zegt de man. Als schepen eiste 
Siircnsen a!, op basis vall soortgclijke geluigenissen, dat 
politie en gerecht zich zouden bekommeren om de bange 
stachtoffers. "Slat.hloffcl''\ 7.wijgcn", zegt de uitbater van 
een horecagclegenheid op de Keyscrlei, "het is te ge
vaarlijk om Ie praten. [k wil hel toch doen, omdat de situ
atie uil de hand loopl. Wal ik nu vertcl is geheurd TIlet aile 
horec:lzaken die ik bczit. En hel gcbeurt ook bij veel van 
mijn collega's. Jn eersle fase komt~n lien LOt twaalf 
Albanezen gewoon in je zaak litten. Ze drinken een kof
fi(~ tn blijven dcsnoolh cell hele da!; ill je zaak zitten. 7e 
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consumeren niets, maar houden wei plaatsen voor ande
re klanten bezet. Die situatie duurt 101 de horecnhaas zijn 
geduld verliest en vraagt of ze willen weghlijven. En dan 
",mnen er twee dingen gebeuren. OfweI c.isen ze meteen 
geld om weg te blij ven, ofwel sturen ze stromannen om 
rei te schoppen in de 7..iwk, waama die Albanezen terug
kercn en zeggen : 'Zie je wei U<lt je hier niet veilig bent '? 
Bet<lal dus maar, of hel wordt nog erger'. le ontkomt niet 
aan de dTUk. Ik heh letterlijk een pistool tegen mijn hoofd 
gekregen." In de prostituticbuurt wordt de strijd, volgens 
Sorensen uitgevochten tussen twee ri valiserende clans. 
Een Albanese en een Servische. "Hen kun je niet meer 
tegenhollden met aileen maar stmfrechtelijke dossiers. Je 
moet ze econornisch aanpakken. Nict aileen de politie. 
::dle in'ilanties /\loeten dringend de ogen opentrekken". 
Met die instanties doelt ze ondermeer op belasting- en 
andere inspectiediensten. 
(Bran: PrOl·'inciafe Zeeuwse Coural!t /6.//.(9) 

* De ING waarschuwt dat de Russische maffia zich 
als cen soort 'aids van de economie' over de wes
terse landen verspreidt. 

Vooral Nederland heeft, ondermeer door haar fijnmazige 
en hoogwaardige finaJlciele netwerk en haar bloeiende 
economie, een sterk aanzuigende werking op crimineel 
geld. Vaor ons land is Rusland, mel 147.177 miljoen dol
lar een van de belangrijkste landen waar de criminele 
vermagens vandaan kamen. Ujt een interniltionaal onder
zoek, onlangs gepresenteerd op een congres op Curacao. 
blijkt dat Nederland op de wereldranglijst van 'witwas
landen' de zesde plams bezet. Als crimineel geld produ
eerend land staan we met 18.363 miljoen dollar per jaar 
op de aehttiende plaats. "We gaan toe naar een 'maffio
cralie"', zo voorspelt los de Wit, bij de ING-Groep ver
antwoordelijk voor aile security in de bestrijding van wit
wassen. Met Maffiocralie doell hij op dc dreigende ver
wevenheid tussen maffia en overheid. Hij sehetst een 
uiterst somber beeld over de toenemende invloed van de 
Russische maffia : "Van de CIA/FBI weten we inmiddels 
dat de Russische maffia controle lIitvoel1 over de zeven
tig tot tachtig procent van aile Russische bedrijven. In 
Rusland zijn 10.000 criminele groeperingen aktier, waar
van er 20U grote wereldwijd opereren. Er wordt geschat 
dal meer dan de helft van de 1740 Russischc banken 
onder invloed staat van de georganiseerde misdaad. De 
Russische rnaffia is inmiddels de grootste werkgever ter 
wereld; er werken meer dan drie miljoen mensen voor", 
aldus De Wit. Het crimineel vermogen, onder meer ver
diend in de drugs- wapen- en mensenhandel. proslitutie 
en met illegale casino's, is in Nederland voornamelijk 
belegd in onroerend goed, de horeea, seksbedrijven en 
het bedrijfsleven. 
(Bron : de Tefegraaj' 20.11. 99) 

'" In Vtrecht vanaf 1 juli oak voor hel cxploiteren 
van ccn escortservke cen vergunning verebt is. 
Volgens het college van B & W i.~ dc/.e rcgel en andere. 
ennee samenhangende wetgevillg, nie! aIleen bedocld 
om illegaal hier verblijvende vrollwen en met prostitulic 
samenhangende criminaJiteil 'Ian te pakkcn, Ino'lar ook la 
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bescherrning van mannen en vrouwen die in de prostitu
tie werken. De afdeling Bijzondere Wellen van de poli
tie wordt belast met de lIitvoering van het nieuwe pros
tituliebeleid. Het gemakkelijkst te conlroleren en regule
ren is de raalllprostllulie De eigellaren van de ramen 
worden vergunningplichtig. Volgens wethouder G. Mik 
is er geen plan van aanpak gemaakl om de nu nag ver
borgen vormen van prostitutie zichtbaar te maken. Oat 
dit geen gemakkelijke opgave z<ll zijn blijkt al uil de 
informatieronde die werd gehouden voor werkenden in 
en mct de prostitlltie. Eigc.naren van bedrijven kwamen 
nog vvel mondjesmaat, maar indi viduele prostituees 
kwamen nie!. In januun begint eell speciaal politieteam 
mel intensieve conlroJcs op commcrcicle seksinrichtin
gen. Dit team Commerciele Zedenzaken zal ook belast 
worden met toezicht op i1legaliteit. Oat is nodig volgens 
het college amdat vrouwen in toenemende mate Utrecht 
illegaal aandoen, de vrouwcnhandel loeneeml, er een 
verweving ontstaal tus~en de laamprostitutic op llN 
zandpad en de tippelzone aan do.: Europalaan omdat 
pooiers in beide gebieden aktid' Lijn, er vccJ sprake i'i 
V<lll ondcrhuur en de concurrenlie harder wordt, hetgeen 
criminaliteit aantrckt. Proslilutiehedrijven zuHen ook 
planologisch een plek krijgen in de stad, namelijk in 
hestcmmi ngsplanncn. MOl11cnteel zijn er 53 beclrijven 
aktiel', waarvan 47 raambordelen en 6 clubs en privehui
7en. 
(I1mn : Ulrechll' N;eu'rv~blad /7. /1.99) 

'" In Paramaribo, jonge creoolse jongens naakt op 
straat lopen om aan de kost te komen als hoer 

"We kllnnen met andel'S", zegt ccn oom van de jongen\, 
"het is dit. of doodgaan van de honger". Zc zijn te vin
den voor hun ouderlijk hui\, in een bllurt die bekend 
staat Olll hd legioen van straatprostituees dat rond dootl, 
op 7,oek naar een klant. Hel i'.ijn jongetjes van twaalf en 
jongcr. Twee klanten (van icder nog geen n 10,- NL) or 
een avond is genoeg om een paar dagen vall te eten. 
Soms is er meer nodig. voor hijvoorbeeld schoolkledin/.',. 
dan werkcn de jongens een of Iwce dagen extra. nal de 
kinJeren naakt de straat opgaan, is noodzakeli.ik voleens 
hun oom : "Anders denken de mensen dat hel om spe
h~nde killderen gaat, die toevallig laat op straat zijn. Nu 
laten z.e duidelijk zien wat de hedoeling is." Volgens een 
onderinspecteur van de jeugd- en zedenpoJitie in 
Paramaribo zijn deze jongens geen uitzondering. "l)at 
het 1.0 openlijk gebeurt is wei opmerkelijk, maar kinder
prostitutlc komt hier voor wals hel in elk ander land in 
de wereld voorkomt. L! will toch niel zeggcn dat er in 
Nederland geen sprake van is". Dc pohlic. probeert de 
kindl~rprostitutie weI te hctellgelcn. "Zodra Wt: het eOIl
stateren, wordt een kind uil. huis geplaatst en zullen we 
de ouders of verzorgers crop aanspreken. Als blijkt clal 
sprake is van dwang, worden ze ook vervolgd. Cijfers 
over <lantallen rninderjarigen in de prosti1.utie ill 
Suriname onlbreken. De politie spreekt van enkele tien
tallen. Vee I kinderprostltlJtie blijft echter verborgen. 
Veelal zien ouders zich enoe gedwongen om de toenc
mende armoede het lmold te kunnen bieden. Dat hun 
a"ntal groeit als gevolg van het de~atrell7.e economische 



bcleid van de regering Wijdenbosc:h, is een feit. De oom 
van de prostituerende jongens is niet bang voor justitie. 
"We hf:bbf:n een keer last van de politie gehad. Ze zijn 
met de jongcns de ~1aapkamcr in gegaan en het pro
blccl11 was opgelost". 
(Broil: Amers!oorfse COIlranl 03.12.99) 

* De gcmcenten in de regio Nijmegen overwegen een 
gezamenlijk prostitutiebeleid op te zellen. 

Maar hoeveel seksbedrijven er zijn in de regio weet nie
Oland precies. Veel gemeenten zijn al begonnen met het 
formulercn van een prostJtutlebe1eid. Ze hebben nu zclf 
de bevoegdhcdcn gekregen om regels op te stellen, ver
gunningcIl U1t te geven en eventueel op te treden tegen 
bed rij yen die de regel s overt reden. Om te voorkomen 
dOlt er grate regionaJe verschi lien ontstaan, wil de 
gemeente Nijmegen de komende maandcn overleggcn 
met regiogemeeoten. Anders lOU het wei eens kunncn 
dat omliggendc gemeenten hun regels een stuk slrakker 
stellen en dat daardoor veeI bedrijven hun toevlucht naar 
Nijmegen nefilen. De vraag is aileen 6f er 7:()veel seks
bedrijven in de omgcving zijn die louden kunnen ver
huizen. Wie hel OVCftichl bekijkt van de seksgerelateer
de bedrijven in Nijmcgcn co zijn oar te luister legt bij de 
omringende gemeenten. krijgt de indl'uk dat 'het' vooral 
in Nijmegen gebeurl. "Nee, vooe lOver ik weet, zijn er 
bij ons geen seksbedrijven", zegt een woordvoerder van 
de gemeente Groesbeck. "Nee, geen seksclubs", meldt 
de gcmeenlesecretaris van Ubbergen. "Voor zover 
bekend niet", zegt ook de woordyoerdee van de gemeen
te Wijchen. Aileen de woordvoerder van de gemeente 
Monk komi direct met twee seksbedrijven op de prop
pen. Mook is al een jaar of twee bezig met een beleids
plan. Pas als de definitieye criteria bekend zijn, zal blij
ken of dc twee bedrijYen mogen blijven. De politie 
b\~schikt inmiddels weI over een overzicht van beclrijven 
in de regio Nijmegen, maar oak dat overzicht is vene 
van volledig. Wal er straks gaat gebeuren als de bedrij
ven leganl lijn, daarnaar kunnen beleidsrnakers Yoor3ls
nog allccn maar gissen. Ook de Mr. De Graafstichting, 
gespecialiseerd in prostitutievraagstukken en adviseur 
van gemeenten, heeft geen inzicht in hoe de onderne
mers in deze lJranchc zich zullen gaan gedragen. Gaun 
ze zich vf:stigen in /.':emecntcn die hun beleid niet duide
lijk op poten hebben ') Komen er meer bedrijven, nu ze 
eindelijk et,n legale status hebben ? Of laten ondeme
mers zich juist afschrikken door de strakke regeltjes? 
(Bron : de Gelderlander 02. f 2.99) 

i' De Drentsc gcmeenten samen regeb aan het opstel
len zi,jn voor cen nicuwprostitutiebeleid. 

Mel de ophcffing van het bordeelverbod kunnen de 
gemeenlen dc IegaJe bedrijven regulcren en aan voor- _ 
schriften binden. Daarbij hebben de twaalf gemeenten 
gekozen vom eell gezamenlijke aanpak; een uniforme 
Drentse slandaard. De eerSte opzet daarvan, ligl er al. Zo 
worden exploitanten verplicht te voldocn aan allerlei 
bouw- en veiligheidsvoorschriften en ll10eten ze zorgen 
yoor goede sanitaire voorzieningen. Maar hoe de stan
JaarJaanpak er precies moet gaan ui7icn is volgens een 

gemeentelijk woordvoerder nog niet helder. Eel'st moe! 
er nog gewerkt worden aan een conceptvool'stel, waar
over politie, justitie en de gemeenten zich moeten uit
spreken. Daamaast wordl nog advies gevraagd aan hulp
organisaties en mag ook de branche zelf er over meepra
ten, voordat een definitief voorstel bij de gemeenteraden 
op tafel kornt. 
(Bmll: Nieuwshlad vall hef Noon/ell 30.11.99) 

* Hoewel geen propagandist van prostitutie, wi! het 
Amstelveense CDA dat B&W-Iocaties zoekt voor 
bordelen, die nu worden erkend als bedrijf. 

Raadslid Ton Johanissen vindt dat de samenieving nu 
eenmaal met opheffing van het bordeel verbod krijgt Ie 
maken. "Er moeten vestigingsvoofwaarden worden ge
sleld, maar je kunt de zaak niet dichttimmeren met de 
polilieverordening. Aileen 'nee' zeggen is onvoldoende. 
Je moel ook plaalsen aanwijzen waar het is toegestaan 
om het daar buiten met succes te kunnen verbieden." Het 
CDA wil niel door opeens opdllikende bordelen worden 
verrast en denkt aan een 'posilieve of negatieve hedrij
venlijst'. 
(Broil: Am.\'tell'eens Weekblud 10./1.99) 

* Het aantal klanten voor vrouwen die op de Beitel 
zullen gaan ,... erken, hoogstwaarschijnlijk zal afne

men. 
[Jat vcrwachlcn de vrouwen die nu nag tippr.len bij de 
woonboulevard aan de Cramer, of op de Sittardwcg ach
ter hel station. "Or een officiele tippelzone komt Illeer 
toezicht, er zijn vaste afwerkplekken. Naluurlijk is het 
daar veiliger voor ons, maar voor de rest schielen we er 
niks mee op. Het aantal klanlen wordt daar veel minder", 
verwacht Carla. Dc lippelzone aan de Beitel is in aanleg 
en gaat naar verwachting in het voorjaar van 2000 open. 
Or het lerrcin komen een rondrijcircuit en twintig 
afwerkplekken. Daarnaast is er permanent toezicht van 
de politic en er wonJt een beheerder aangesteld. Voor de 
v(()uwcn is er hel huiskamerproject V<ln het CAD, dm 
medische hulp, spuitenomruil, condooms en kotlic bicdt. 
Tachlig hero'ineprostituees en vijf niel-verslaafde vl'ou
wen krijgen een ve.-gunning om le wcrken op de tippel
zone. Carla werkt nu vijf jaar op straat. Het schuonvegen 
van de CBS-weg, de mislukte verplaatsing naar de 
Heideveldweg en nu het gedogen van de prostitulie in de 
Cramer hebben volgen~ haar een cnorme uitwerking 
gehad. "We zijn zo vauk verplaatst en overal weggejaagd. 
De klanten vinden ons steeds moeilijker. In hel begin ble
ven de klanten hier weg, Nu gaat hetwel weer. ~1aar je 
merkt dat de klanten wegvluchten als de pol~e vaak 
langskomt. Ze willen i)noniem blijven. Ik vraag me af of 
ze straks nag komen als er een hek omheen slaat en bij de 
ingang hel beheerdersbusje. Staan we de heIe avoncl voor 
twee klanten." Daar komt bij dat de nieuwe tippelzone 
heel afgelegen ligt. Carla : "Voor mij is dOlt geen pro
bleem. lk heb een <lUlo. Maar denk jc nll cchl dat die 
meisjes die geen veryoer hebben ergens op een busje 
gaan wachten dat ze naar de zone brengt ell weer terug?" 
Bij herO'ineprostituees is cen zekere hierarchic te vindcn, 
venelt lvillrillnnc Oudenhoven, die als vrijwill igster in de 
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stuurgroep hero'I'ncprostltulie project (HPP) en stuur
groer OAC (Opvang- en Advies Centrum) zit. Zc verte
genwoordigde de hero-ineprostitu~es ook in het Breed 
forulll waarin aanwezigen I.ich uitspraken over een nieu
we tippelLOne. "De allerzwaksten, vaak dak- of thuisloze 
vrouwen, tippelcll in de straten aehter het station. Dc 
vrouwen die werken aan In de Cramer zijn er licharneJijk 
iets beter aan toe. Dan is er nag een derek. kleine groep 
van niet verslaafde vrouwen." Volgens Angel, die altijd 
bij de woonboulevard werkt, zit daar juiST het prohleem. 
"De meiden bij het station werken om direct te kunnen 
scoren. Die doen een klant en gaan dan direct dope halen. 
De nieuwe tippelzone ligt voor hen vecl te vcr weg. Oat 
werkt pas echt als er ook een dealer en eell gebruikers
ruimte koml." Sandra is blij met cen nicuwe lippel70ne. 
"Januner dat het nog zO lang duurt vomdat ie opengaal. 
Hier is het erg gevaarlijk. Vorige vieek ben ik nog in 
elkaar ges)agen en beroofcl. In de CAD-bus hangt een 
plattegrond van de tippelzone. Yee! meisjes kiezen nu al 
een plek waar ze willen swan, dat is weI leuk." Angel is 
sceptisch over de veiligheid. "We waren !aatst met vijf 
meiden in vijf auto's naast e1kaar aan het afwerken. Een 
van de meisjes werd bewerkt met een Illes en wij hcbben 
niks gemerkt. Maar we hebben geen keus. Als de nieuwe 
tippelzone open is, veegt de politie het hier schoon." 
Nancy venelL in de stationstunnel dat ze niet naar de 
nieuwe tippelzone gaar. "De klanten zijn nu al bang 
gezien te worden. Die komcn niet naar een tippcl'L,Of)t:. 
Dan kijk ik weI of ik thuis kan werken." Volgel1~ 

Mari:mne Oudenhoven zal het een paar maanden duren 
voordat de nieuwe tippelzone eeht werkt. "Na een half 
jaar heeft het zieh weI gezet. De rneisjes blijven het liefst 
waar ze nu zijn. Niemand wil graag verandering, dus 
hcbbcn ze even de tijd nodig om te wennen. Maar daar 
waar de vrouwen Lijn, komen ook de klanten. Een gecon
trolcerde zone is in aile opzichten betel'. De vrouwen krij
gen meer gcwndhcidszorg, voelen zich meer beschermd 
doordat er toezicht is en ze krijgen rust. Rust is het 
belangnjkste. Ze worden al jaren opgejaagd. Pas dan ook 
kun je proberen om meis]cs lilt hel circuit te halen." De 
Roerneense Angela (niet ver~hlilfd) komt drie keer per 
week mel de auto vanuit Amsterdam naar Heerlen om 
een avond te wcrken. "Een tippelzonc werkt prima, in 
Amsterdam heb i" een half ja:.lr op de zone gewerkt. Er 
is wal meer controle, daurom is hel veiliger. Maar de laat
Sle tijd is er mindel' werk, want er staan veel vrouwen. 
Hier zijn mindel' meisjes en in verhouding meer kramen." 
(Broil: Dagblad de Limburger; dd. 22. Jl.99) 

* Haagse Geme(~nte..aad aktie wit tcgen 'loverboys'. 
Den Haag wil meer inJ'ichl krijgen in de omvang van het 
aanlal minderjarige proslituees en de aktiviteiten vnn 
'Ioverboys'. EI' is nu nog weinig bekencl over deze uit
wassen in de prostitutie. 'L()verboy~' pogen via het aan
gaan van zogenaamde serieuze liefdesreJaties jonge 
vrOl.lwen en mannen in de proSlilutie te krijgen. Er zijn 
veel signalen dat '!overboys' ook in Den Haag aktief zijn 
en vooral Marokkaanse jongens en rneiden in de val lok
ken. Om welke gelallen het gaat en hoe ze preeies I.e 
wcrk gaan, is vooralsnog onduidelijk. (Broil : Hao,;se 
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Cow'am dd. 22.11.99) PvdA-raadslid Moutlahid pleit 
voor wboedoorbraak : "N iet all een de pol itie moet daad
krachtiger optredt'n tegen zogenoemdc 'Ioverboy~', oOk 
scholen moeten hierbij aktief worden bctrokken" De 
'lovcrboys' posten op openbare plaatsen, lOals mlddel
bare scllolen en bij opvanghuizen. Daar 'versieren' zij de 
meisjes, waarlllee zij eerst een liefde~rclatie aangaan om 
hen vervo!gens te dwingen tot prostitutie. De ronseJaars 
gaan doelbewust op lOek naar mcisjcs. die niet al te ste
vig in de schoencn stann. Mouuahid noemt met name 
Marokkaanse meisjes en minderjarige asielzoekers. On
der de jonge pooiers bevinden l.ich 7.0we I autochtonen 
als Marokkanen, vermoed Mouttahld. Zij kunnen wor
den aangepakt door preventief op Ie treden, redeneert 
lv/ouuahid. Op scholen tl1 in instetlingen moe!. voorlich
ting worden gegevcn, \vaardoor de meisje~ weerbaar 
worden. Ook de politie kan meer doen, vindt Mouttahid. 
Aan de hand van tips en aclressen, die bedreigde meisjes 
0pgeven, kan de politie optreden. De meisjes moeten 
volrcns het raadslid serieLls worden genomen, oOk al 
willen, of kunnen zij, bijvQorbeeld uil angst, niet allijd 
aangifle doen. "Als een meisje aangeeft dat zij wordt 
bedrcigd, is dm redcn genoeg om onder70ek in te Sic lIen. 
Een officic]e annglfte is claar niet voor nodig". (Broil : 

Haaf\.\e Courant dd 26.11.99) 

,;, CAD bcpaalt wie mag tippel,~n. 

Om in aanmerking Ie komcn voor een van de 85 straat
prostitutievergunningen voor de tippelzone aan de Im
stenraderweg moet een prostituee ingeschreven staan als 
hulpzoekende bij het CAD Heerlen. Daarnaast moet ze 
minimaal 18 jaar oud zijn en legaal in Nederland vcr
blijven. Het maximale aantal van 85 vergunningen is 
gebaseerd op cen telling van het aamal Heerlense tippe
laarsters, die in mei-juni van 1999 is uitgevoerd door 
medewerksters van het CAD. Ook op de basis van die 
telling heeft de gemeente besloten 80 vergunningen ult 
te reiken aan verslaafde prostituees en vijf aan nie! ver
laafden. Prostituees die regelmatig en 'II langer dan 6 
maanden in Heerlen tippelen, hebben het eerste half jaar 
na invoering van he! vergunningenstelsel een slreepje 
voor. Zij krijgen voon'ang bij het aanvragen van een 
pasje boven prostituees die slechts incidenteel contact 
hebben mel het CAD en/of koner dan les nwanden als 
straatprostituee aktief zijn. Deze regeJ voorkomt dat 
allerlei nieuwkomers incens ook aanspraak rnaken o~ 
een vergunning. Als een prostituee langeI' dan zes maan
den geen gebruik maakt van haar vergunning, dan wordt 
deze voor onbepaalde lijd ingetrokken. Dit gebeurt ook 
als zijn een aantal keren de voorschriften overtreedt, bij
voorbceld door huilcn de ofJkii..'Je tippcLwne te werken, 
of door zich niet regdlll1ltig mcdisch te laten keuren. 
Voor degencn dIe ouiten de boot valle-n, wordt overigens 
geen waehtlijst ingcsteld. (fJrun : Umfmrgs Dagbfad dd. 
26./f.99) 



* Prostituees, afkomstig lIit het Oostblok, in 
Groningen mogen blijvcn werken. 

Volgens advocaal M. Tjebbes uil Amsterdam, blijkt Hit 
een uilspraak van een kortgcding door reehter W. 
Duilcnmeijer, Jat de politie geen wettelijk kader heett 
Olll de vrouwen te controleren en ze het land uil Ie zet
ten. 
l}~ aJvocaat spande de zaak aan voor Oroningse prost i
tuees. Ze vonden het onlerecht dat ze in het kader van 
nieuwe EU-regels voor I augustus hetland moeslen ver
laten. 
Volgens Tjebbes heeft de politie geen enkele mogelijk
heid de vrouwen aan Ie pakken. "Tot nog toe schermde 
de politic met de wel arbeid vreemdelingen. Maar daar 
kun je aIleen wat mee als de vrouwen hier illegaal zijn. 
De prostitllees die hel kortgeding hebben aangespannen, 
hcbben een verblijfsvergllnning en zijn in principe zelf
standig. Geen van de vrouwen is in dienst van een seks
haas. Bovendien hetaJen ze belastingen en dragen ze 
BTW af." PoJitiewoordvoerder P. Boomsma 7.cgt dal er 
biJ de polilie momenleel onduidelijkheid bestaal over de 
uitv<-1cring van de regels. "We :r.ijn op de hoogte van de 
uitspraak en voeren voorlopig geen controle~ uit. Er 
moetcn worden bekcken wal" we mel de materie aun
moeten." Volgens pandenverhuurder L. van Kammen 
Lijn cr tenrninsle dertig vrouwcn uit Groningen vertrok
ken toen in de zomer bckend weI'd dut ze in het kader 
van de EU-regels niel meer in Nederland mochten wer
kell. "fen agent is err lekeer gegaan in de stad. Hij inti
mideerde de vrouwen en joeg ze de stuipen op hel lijf. 
Tenminstc dertig vrouwen zijn toen uil vrije wil venrok
ken. Een treurige zaak. Zeker als je hcdenkt dal de poli
tic gecn enkcl rceht heerl die vrouwen aan te pakken." 
lnmidd~h Lijn de meeSle vrouwen uil Oosl-Huropa 
teruggekeerd in de stad. "De lam-tam in hd w~reldjc 

gaal sne\", aldus Van Kammen. 
(Broil: Nieuwsb/ad lIan !Jet Noorden dd. 25.11.(9) 

* Het DeYcnter gemeentebestuur aile \'ol'men van 
prostitlltie uit de woonwijken wil weren. 

Verder wordt de beslaandc proslitutie in Dcventer aan 
banden gelegd en gaat de POIiIIC intensiever controleren. 
met name op de vele bllitenlandse prostiluees. die hier 
illegaal verblijven. Een en ander wordt uitgewerkt in een 
verordening die begin 2000 in de gemeenleraad aan bod 
komt. "We voeren in Devenler geen nul-beleid". zegl 
juridisch ambtenaar A.\V. van Hennik die de verorde
ning voorbereidl. "Oat zou een inbreuk zijn op de vrij
heid van arbeidskeuze." De raamprostitutic blijfl beperkt 
lot de hokkingshang. "Dc,c hedrijfstak levert in lermen 
van opcnbare ordc nauwclijks problcmcn op." De dertig 
ramen zijn verdeeld over negen pandell mel negen ver
~ehi"ende eigenaren. ..AllemaaJ kleine baasjes". Hij 
Schilt hel aamal prostiluees dat daar wekelijks op uurba
sis ~an het werk is op zo'n kleine honderd. B & W wil
len de Siraatprostitulie in heel Deventer uitslullcn. 
Volgcns de conccpl-verordening zullen seksclubs, 
eseortbedrijven, massagesalons cn thuiswerksters tahoe 
zijn in de woonwijken. Van de vier seksclubs in Deven
tel' zijn er lwee in woonbuurten gevesligd, de beide 

andere in het win"clccntrllrIl. Het aalllnl overige seksbe
drijven is de gemeente onbekend. Van Hcnnik kan nog 
nielS eoncreets zeggen over cen pkk in de Sti'Jd waar die 
aktivileiten straks wel worden toegestaan. Er komt eind 
dil jaar nog een hoorzitling met scks-exploilanten. Zeker 
is dat elke seksinrichling o.an een vergunningenslelsel 
\vordl gebonden. Zc moelen aan allerlei cisen voldocn op 
hel gebied van arbeidsomstandigheden, (brand)veilig
heid en hygie ne. "Om de eriminalilcil uit de proSlilulie 
te weren gaan we de exploitanten oak navlooien op hun 
antecedenlen. VerdeI' ga ik in gesprck met de GGD om Ie 
zien wal zij kunnen doen vOor de gezondheidszorg van 
de mensen. tel' voorkoming ell bestrijding van sekSlleel 
overdraagbare ziekten." Een al te slreng beleid ,taat hem 
niel voor ogen, "Want. dan loop je de kan~ dat bcpaalde 
vormen van prostillltie naar huurtgemeenten vluchten 
waar niks of weinig geregeld is. Tk vind het overigens 
raadzaam om een regionaal afstemmingsbeleid na te slre
ven over de soorten van prostitutie die in de gemeenten 
worden toegestaan. ,. Tegenover buitenlandse prostituees 
£onder verblijfsvergllnning heeft Deventer tot voor kort 
een gedoogbeleid gevoerd. 0111 te voorkomen Jal ze in de 
arJllen van criminelen vluchten. Maar volgens de nieuwe 
verordening mogen deze iUegale vrouwen hun beroep 
niel rneer uitoefcnen. Alof Hoving, reeherchechef van de 
Dcve11ler Politie, schat hun aandeel in de raampr()stituti~ 

op 95 procent. Veel illegale vrouwen 7ijn hia door cri
minele handelaren naartoe gehaald, veelal uil Zuid
Amerika en Oost-Europese landen. Landclijk sehal men 
hun aamal op vijfliendllizend. TOI nu toe heeft de vreem
delingenpolitie Iwaalf vrouwen in Deventer gepakt en op 
het vliegtuig gezel. Als straks de nieuwe wet van toepas
sing is, gaan we vaker conlroleren. De beleidsmakers 
willen dal wij als politie weten wil~ waar zit, hel" hele 
plaalje zichtbaar !luken. Voora! om de vrouwenhandel en 
mensensrnokkel in ornvang terug te brengcn." Hoving 
bescrl de risico's van een rigoureuze aanpak. "Je loopt 
billS dat die vrouwen van achter de ramen wcgvlllchten 
en ergens op een zoJderkamer worden ondergebrachl. 
voor eseortservice. We zien dal al een beetje gcbeuren. 
Hel aantal escortbureaus in Devenler neeml lac." Het 
oplreden tegen illegale prostitutie en vrouwenhandel is 
volgens Hoving voorlopig gedoemd hap -snap-werk te 
blijven. "We doen het in deeltijd. Wil jc het goed aan
pakken dan heb je twee rnensen full time nOdig." Bij de 
GGD in Deventer zegt woordvoerdcr Loef dat proslituees 
nuuwclijks op het spreekuur ver~chijnen, zeker niet de 
builcnlanders onder hen. Het O!lthreekt hem aan gege
veils over hun gezondheidsrisicn\. Aan Concrete cijters 
over evemuele Soa's kan hij niels ophoesten, evenmin 
over het condoomgebruik van hun klamen. Wei heeft hij 
de indruk dat de infeclieziekte chlamidia, die de cileiders 
aantasl, zich meer dan vroeger in Devenler verspreidt. t-."Maar deze soa-vorm kunnen loeristen ook meebrengen 
uit hel bllitenland.'· De GOD heeft volgens hem geen 
plannen om de vrouwen op de Bokkingshang te bezoeken 
of daal' cen medische post te openen. 
(Bran: Deve/!/er dagblad 0910.99) 
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* Niet de vrouwenhandelallr, maar bet gdd prostitu
ee.~ naar Nederland drijft. 
Wal drijft jonge vrouwen uit Oost Cll Centraal Europa 
om in Nederland in de prostilutie te ga~m werken ? Niet 
dr. harde hand van vrouwenhanddaren en criminele 
organisaties. Wei: geld. Maar cenmaal in Nederland 
blijkl dat allemaal vies tegeo Ie vallen. Pa,> hier worden 
de vrouwen slachwffer van manncn die gmf geld aan hen 
verdienen. De arbeidsomstandighedcn z.ijn belabberd en 
eell weg lerug is in veel gevallen Oil Ilwgelijk. Althaus, 
dat olijkt uil een onderzoek van dIs. Judith Vocks en dr. 
Jan Nijboer vall de vakgroep strafrechl en criminologie 
van d~ Rijk<;univcr,>iteil van Groningen. Yoigens Vocks 
klopl het beSlaande beeld niel dat de proslituees willuze. 
passievc slachtoffers zijn. Yeel vrouwen die in Nederland 
3chl.cr d~ ramen zitlen of in clubs werken, waren ook in 
hun gcbooneland al werkzaam in de prostitutie. Ze zijn 
oewu<;1 naar NederhJnd gekomen om hier geld in de seks
IIlduslrie Ie verdil'nen. Dit betekent echler niet dal de 
vrou\ven cen leven leiden van rozengeur en maneschijn. 
De beloofde gouden berg bestaat uil eeo karig zakcentje; 
al heel ~nel blijkl dat hel rijke Nederland niet het 'Land 
van Belofle" is, zoals de tile! van hel oncicrzoek luidl. 
Vwuwell die Iljet doen wat VCln hen verwacht wordt, wor
den ge"intimidcerd of mishanJeld. De onderzockers Ollt
dcktL:1l 001.. clat de ronselaars - de personcn die de vrou
wen verleiden om naar Nederland le komen - vaak ken
nissen of zelfs familieleden zijn. Judith Yocks en haar 
collega Nijboer zijn een jaar lang bezig geweest mel hun 
onderzoek. "Wij ontdekten dal de vrouwen veel bereke
nender zijn dan vaak wordl gedacht. De meeste vrouwen 
gaan welovcrwogen in op het aanbod van ronselaars die 
hun gouden bergen beloven. Deze vrollwen weten ook 
dat het om prostitutie gaaL Ze zijn zelden na·ief. ,. 
Oal is echter maar de helft van hel verhaat. In de andere 
helft SChllilt hel probleern. Vocks: "De vrouwen hadden 
geen idee van de omstandigheden waarin ze tereeht lOU

den komen. Zonder het te beseffen zwemmen ze in eell 
fuik. Eenm<JaJ in Nederland, vilak iJlegaal, is er gcen weg 
tcrug. De ron~c1aars rnaken de vrouwen afhnnkelijk, 
onder meer door rniddel van chantage, dreiging met 
geweld (ook in de richting van de familie), mi<;handeling 
en verkraehting. Ze worden in de gaten gehouden en, in 
een paar gevallen zelfs opgeslolcn. Yeel vrouwen durven 
niet naar de politie Ie stappen, omdal de politie in hun 
ogen niet te vertrollwen is. Oil IU£ltsle baseren zij op hun 
crvnringcn mel de politie in eigen land." Slechls een 
kleine minderheid, ongeveer 20 proeent. van de in 
Ned(~rland werkzarne prostituees uit OOSt- en Centraal 
Europa is hier terechl gekomen omdat zij mel grof 
geweld 7.ijn onlvoerd of legen hun zin door vrouwenhan
uelaren 7.ijn doorverkochl. Hier spe)cn weI degelijk eri
minele organisaties in hel land van herkomst eell rol. De 
belangrijkste motieven van de mcesle vrouwen uit OOSI
en Centraa] Europa die in Nederland in de proslitutie 
werken, zijn van economisl:he aard. Voor veel vrollwen 
en zeker alleenstaande vrOllwcn uil landen als Polen, 
Tsjech ie. Slowakije, B ulgarije, Oekrai'nc, Est-land, 
LilOuwen en Rusland, is het rnoei)ijker hel hoofd hoven 
walcr tf' houden. De parlementaiJe enquete cOlTllllissie 

lllack ligh I I 18 

onder Iciding van Maarlen van Traa bracht al eerder aan 
hel lichl dat ronselaars van proslituees werken binnen 
kleine crimincle netwerkeo. Ronsdaars ondcrhollden 
direcle contacten Illc~t sekstlubeigenaren en cxploitantell 
van peeskamer<; in Nederland. Per vrouw kunnen hande
larcn maandelijks meer dan 20.000 gulden opstrijken. 
Uil de 72 gesprekken die Yocks met prostituees heeft 
gevoerd, blijkl dat er voor de vrouwen zelf hooguit een 
Lakcentje overblijfl. "En soms krijgen ze aileen wal te 
cten, een patalje met een colaatje." Yocks pLeil ervoor 
om in de landen van waaruit veeI jonge vrouwen oaar 
Nederland komen meer voorlichting te geven over wat 
hen hier te wachten sti.1al. Yolgens haar is een taak weg
gclcgd voor de hulpverlening cn polilic. (Brol'l : 
Noordlwllands Oaxb/ad. 20 /2.99) 

* Zuid-Limburg kampt met een tekort aan bonl:\fide 
seksbazen. 

Om na het opheffen van het bordeelverbod gri p te hou
den op de seksindustrie, moeten Zuid-Limburgse ge
meenlen volgend jaar gedwongen in zee gaan met bor
deelhouders die in het verieden veroordeeld zijn voor 
onder meer i\legale vrouwenhandel. Formeel kan cen 
gront aanlal bordcelhoud~rs niel de vcrei~le vergunning 
krijgen 'ioor een Jcgl.wl bordeel omdat ze e~n stratblad 
hebben. Oaarom wordt vuor dele hordeelhouders een 
generaal pardon voorgesteld. Oal voor,tel komt van de 
commissie Van Hassel (burgemeesler van Margraten). 
De commissie vreest dat als deze maatl'egel niet wordl 
afgekondigd, de veroordeelde seksbann stromannen 
wilen gebruiken am eell vergunning te bemachligen. 
(Bron : Dagblad de Limbtll:t:er lid. 18./2.99) 

* Exploitanten van rllambordelen in Den Haag zich 
beklagen. 

De eigenaren van (Ie panden in de }>oeldijkseslraat en de 
GeleenstraallHunscstraat blijven zich verzetten legen 
maatregelen van de gemecnte om de prostitulie in de 
perken. Zij hebben cr bij de Haagse gemeenteraad be
zwaar tegen gemaakt dat hun panden eell woonbestelll
rning krijgen. In bezwaarschriften aan de gemeenteraad 
stellen Zierico BY, Onroerend Goederen Maatschappij 
Toussaintkade BY en F.A. Rijlltjes dat problemen met de 
openbare orde niet met een beslemmingswijziging van 
de panden behoren te worden aangepakt. Zij wijzen erop 
dal hel gebruik van de panden voor raamprOstitulie in 
overeenstemming is mel hel huidige bcstemmingsplan. 
B en W van Den Haag hebbeo in hel verleden bouwver
gunningen verleend voor de bouw en inrichting van 
prostitutiepanden. YOOTtS heeft het stadsbestuur verre
gaande inrichtingseisen gesteld die aanzienlijke investe
ringen hebben gevergd. Van de ommezwaai die B en W 
nu maken worden wij de dupe', zo klagen de raamex
ploitanten bij de gemeenteraad. 
(Broil: Haagse Cow'anl dd. 23.12.99) 



* Stichting Cehandkapten en Sl~ksualiteit in 
Maastricht op lOck is naar sckswedl.crs die het 
"oor fl 60.- uur willen doen. 

De stlchtine vindl de huidige escortburcalls die 175 gu]· 
den per uur vragen 1-: duur. "Bij ~ommige gehandicaplen 
duun het al ften uur eer ze lli!gckleed zijn", zegt coordi
nator Wiel Buij~ van tk stichling. 
ooZes keer per jaar cen wip maken op kosten van de 
Bijzondere Bijstand is niet de ideale situatie voor de 
doorsnee gehandicapte." Hel zijn de woorden van pen
ningmeester Peter Vrehen (zelf gehandicapt) van de in 
Maastricht gevestigde stichting Gehandicapten en 
Seksualiteit. "le krijgt het vergoed van .Ie gemeeme. 
maarje moet toch weer allerlei paperasscn irlvld1en." 
Dc stichling is nu zo'n twee jaar aetief en beschikt nict 
aileen over een telefonische hulplijn waar gehandicapten 
van Echt tot Vaals mel al hun vragen terecht kunnen. 
Sinds enige tijd beslaat er namelijk ook een groep van 
negen 'vrijwillige dienstverleners' die huisbezoeken 
afleggen bij lO'n zestig gehandicapten uil de regio die 
om 'hulp bij het bel even van hun seksualiteit' vragen. 
Die hulp kent haar grenzen. "Ze mogen de gehandicap
ten met van a11es behulpza<:lm zijn, maar ze mogen niet 
mel ze naar bed. Ze 1l1ogen hdpen met zeltbevrediging, 
pornofilms voor ze halen in de vldeotheek en die voor ze 
afdraaien, bemiddelen bij hel bij elkaar brengen van een 
gehandicapt paar of hulpmiJdelcn demonstreren", legt 
WieJ Huijs uit. De overgrole Olccrderheid van de zcstig 
gehandicapten waarmee de stiehling nu conlact heen, 
wil echter meer. zegt de stichting. Maar daarvoor lOckt 
ze anderssoonige 'vrijwilligers', die tegen een kleine 
vergoeding van enkele ticntjes met gehandicaplen naar 
bed gaan. "Daar moeten loch zeker huisvrouwen die wat 
willen bijverdienen voor te vinden zijn", redeneert 
Vrehen. (Bron : Limbwgs J)aglJ!ad dd. 18.12.99) 

or 50 Bordl'len in Zuid-Limbrug een vergunning 
krijgen. 

Naar sehalling vijftig borde1en in de pol iti~regio 

Limburg-Zuid komen in aanmerking voor cen vergun
ning. Dat is hel gevolg van de opheffing van het oude 
bordeelverbod door de Tweede Kamer en het invoeren 
V,tn een gemeentelijk vergunningellbeleid. Dit aanlal 
wordl gcnoemd in de 'nota opheffing bordeelvcrbod' van 
het Regionual Cullege (waarin de 23 burgemeester~ 7.it
len) van de politie Limburg-Zliid. In deze nota met de 
titel 'Van donkerrood naar translJaranl' wordt eell beroep 
gedaan op de Zuid-Limburgse gemeenten om duidelijke 
verordeningen voor vergunningen same" te slellcn en 
die zo veel mogelijk op elkaar af Ie stemmen. Oit omdat 
de prostitutic anders van de ene naar de andere gemeen
te kan verschuiven. "lie! i<; de wet van Waterhed. als.ie 
op de ene plaills drukt, krijg jc op de andere een bu1t", ;ro 

~laat in de nota. 
Een totaal verbod van seksclubs en andere vormen van 
prostitulie in een gemeente is nict meer mogelijk. lndien 
een bedrijf aan een reeks van regels voldoet, kan het 
voor een vergullning in aanmcrkjng komen. Met deze 
welswijziging hoopt de overheid de seksindustrie te 
beheerscn en uit de criminele sfcer te halen. Bovendien 

biedt de nieuwc wet luimere mogelijkheden voor de 
bestrijding van mellsenhandel, het beschermen van min
derjarigen tegen seksueel misbruik. hel verbcteren van 
de posilie van de prostituee en het terugdringen Van de 
omvang van de ill(~ga]e prostitulie en van criminelc 
randverschijnselen. Uit de nota, waaraan de GGD. lusti
litie en de Politie meegewerkt hcbben, blijkl <lat de 
meeste prOSliLUtie plaatsvindt in de regio Oostelijk Zuid
Limburg. Er zijn naar schalting 31 prostitutiebedrijven, 
waarin ongcveer 200 prostituees werken, 50 escoL1be
drijvcn en 80 straatprostituees. In Zuidelijk Zuid
Limburg Zijll het vijf bedrijven met 45 prostituees en 
dric escortbedriJvell. In de Weslelijke mijnsueek gaat 
hel om aehllien bedrijven (100 prostituees) en een onbe
kcnd aantal cscortbedrijvcn, in Midden-Limburg om 
negentien bedrijven (150 mensen) en een onbekend aan
lal eseorlzaken, in Noord-Limburg betreft hel negen 
bedrijven met 70 mensen. In de bordeelnota is een uit
gebreide gedragscode voor politie- en gemeenteambte
naren opgenomen. Hen wordt sterk ontcaden prostituees 
en seksclubs Ie bezoeken. "Het prostitllliemilieu is bij 
uitSlek de omgeving waar een groot afglijgevaar bestaat 
voor personen die vanwege hun werk in deze omgeving 
dienen Ie verkeren." VoJgens de code kunnen ze door 
kwaadwi II igen in een comprornitlerende siluatie 
gebracht worden mel het doel de ambtenaar te besehadi
gen. "Daarnaast bestaat het risico Ie bezwijken voor de 
verlokkingen van de wereld van de drie D's: drank, dui
ten en (vooral) dames." 
(Broil: Limburg.s Dagbtad Ig/2.99) 

* Afschatling bordeclverbod is uitgesteld. 
Minisler Korthals van lustitie schrapt het bordeel verbod 
pas op I oktober 2000 uil het Wetboek van Strafrechl. 
Met dit uitstel komt hij tegemoet aan de wensen van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De gemeenten 
hebben meer tijd nodig om de besluitvorming over pros
liwtieverordeningen rond te krijgen. Daarnaast viel dl' 
eerder geplandc datum van I juli ongclukkig samen mel 
het Europees kampioenschap voetbal. Dil vergt een gro
tere inzet van de politie. Verder beschikken sommige 
gemeenten in de zomermaanden over een beperkt aantal 
polilie-agenten. Gemeenten vreesclen dat de controlc 
van cle bordelen in hel gedrang zou kornen. 
Met de opheffing van het algemecn bordeelverbod kun
nen gemeenten de prostitutie beter regllieren. Tegelij
kertijd zijn de straffen op mjshandeling verhoogd van 
een naar zes jaar. Verder hoeven misbruikte prostituees 
tussen 12 en 16 jaar niet meer zelf een klacht in Ie die
nen bU de politie. lustitie kan zelf een onderzoek begin
nen. De klant van een mindeljarige prostituee hangt een 
gevangenisstraf boven het hoofd van maximaal vier jaaT. 
Tot op heden was hij niet strafbaar wanneer de proslitu
ee 16 jaar of ouder was. De overheid hoopt meer grip Ie 
krijgen op het prostitutiewezen door de opheffing van 
hel algem~ne hon1celverbod. Door Icgalisering van de 
prostitutie~eclOi kan deze zich ontdoen van criminc1e 
randverschijnsclcn als drugscriminaliteit en vuulwapcn
handel', schrijft minister Korthals. Geml'enten hebben in 
de wet de bevocgdheid om te besli~sen of zij Ct'l11 vcr-
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gunnmg algeven voOr een bedrijf in de prostilutieseClOr. 
Hel bordeelverbod in Nederland geldl sinds 1912. 
(Bran: Nedcl'lalldse Slaatscouralli dd. 29.12.99) 

* Sportsehoolexploitanten blijven in voorarrest. 
De vier verdachten in de prostllutie-affaire rond een 
,>portschool in Heerlen blijven nag enkele weken in voor
arrest. De vier worden ervan verdachl minderjarige meis
jcs 101 prostilUlie Ie hebben aangezet. Oak wuden zij 
jongens voor dil doel hebben willen ronselen. Volgens 
Officier van jU,>litie mr. L. Geus was de sportschool een 
dekmanle! voor de proslilutie. 
(BrUIl : Neder/and.~ Dafibl{l(/ dd. 22.12.99) 

* Seksclubs in Rotterdam dieht moeten. 
Twee sr.ksdllbs aan dc Rotl('.rdamse 's Gravendijkwal, 
The Embassy Club en l'Arnbassadeur, zijn hun vergun
ningen kwiJI. Dc duhs hebben jarenlang illegale prosli
luees lewerkgesleld. De Rotterdamse burgemeester heefl 
"mel onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur" 
silliting van de clubs gelasl. I'Ambassadeur heeft de Wet 
Arbeid Vreemdelingen de laatste twee jaar meer dan 
lestig keer overtreden. 
De Rotlerdamse politierechter veroordeelde de ujtbalcr~ 

van I'Ambassadellr begin november tot een geldhoete 
van 15.000 gulden. In The Embassy Club, die een ande
re eigenaar heef!, tror de pOlitie meerdere malen prosti
lUees zander een verblijrsverg\.Joning aan. De seksclub 
overtrad bovendien de vllllrwapcnwcL De proslituees 
van beide clubs kwamen nil Oosr-Europa, Afrika en 
Zuid-Amerika De meesle van hen lijn naar hun land 
leruggestllurd. AdvoUHlt ROljers van The Embassy Club 
;>;egl dat het nog de vraag is of de Oost-Europese vrou
wen wei illegaal in Rotterdam waren. Hij wijsl op d~ 

zogenoernde assOcialieverdragen tllssen ~1e Europese 
Unie en landen als Polen, Tsjechie en Slowakije, die bur
gers van die landen de mogelijkheid bieden in Nederland 
Ie verblijven. Dat de vrouwcn niet in hel bCLit van een 
werkvergunning waren, zegt volgens ~orjers nielS, 
omdal die voo]' prostilutie loch nooit zouden worden 
argegeven. De twee clubs zijn lange tijd gedoogd, 
ondanks regelmlJlige overtredingen. Volgens de gemeen
te is dat een gevolg van de landelijke bestllurlijke weg 
die in dergelijke gevallen moel worden bewandeld: Na 
de eerste overlreding volgl cen mondelingen waarsehu
wing, dan Yolgen nieuwe comroles en een schriflelijkc 
waarschllwing. 'regen een dreigende sluiling kan de 
ondernemcr bovendien beroep aantekenen 
(BrOil: NNe Hande/:>'bfad. eld 29.0.99) 

* 'loch wetgeving nodig blijkt om mindcrjarigen ell 
iIl~galcn lIit d{' Amsterdamse prostilutil' te weren. 

Minister KOrlhal>; (juslilic) liel cerder welen dal er vol
doende mogelijkhcden waren am controles Ilit te Yoeren. 
Maar Yolgens de !\rnsterdamse hoofdofficicr van juslilie 
J. Vrakking is de kans grout dat die in de praklijk nie! 
werken bij raarn- cn lippelprostillltie. Hij wli ceo ulJllvul
ling van de welleJijke mogeJijkheden. 
(Bron : Amers{oorts(: CauranI ad. 2/. () 1.00) 
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'" D~ gemcente Am~terdam lIIag prostituees geen 
identi1icatil~plicht opleggen, 

omdnt oit in slrijd is mel de Wet op de 
Jdcnlificalieplicht. Mel dit oUl'ded he~tl de Raad van 
Sl<lle ceo uil~praak bevesti£d van de bestuursrechter die 
de gemeente zag als een dilJemma voor haul' prOstitlllie· 
beleid. Hoewel het bordeelvcrbod pas in oktober v;'.ln dil 
jaar wordt ge'implementeerd voerl de hoordstad al tijdcn 
een gedoogbeleid voor borde len en raamexploilanten. 
Hel Amster-damse gedoogslelsel vonnde cen voorbeeld 
voor een vergunningensysteem dat nu aile gemcenten 
moelen op-stellen. Een van de voorwaardell om voor 
cen gemeenlelijke gedoogbeschlkki ne in aanmel'king Ie 
komen is dat er geen ilJegalen werken en dat de werkza
me pro'>liluees zich idenlifieeren. 
(Bmll Groninger J)aRb/ad dd. 20.0/.00) 

:l: 38-jarige Leeuwardcr bckcnt heeft up de Wcazc 
26-jarigc prostituee Ie hcbben neergestokel1. 

Volgens de politie had hij het vooropgezettc docl om een 
willekeurige proslituee letsel toe te brcngen. I)al de 
YWUW uil Malawi hel slachloffcr werd LOU loeval 
geweest zijn. Hij kende haar vermo<':dclijk niet. De man 
is volgens woordvoerder Peter Travaille "gcestelijk niet 
geheel volwaardig". De verdachle ging met het slaeht
offer m~e naar cen kamcr in seksclub de Cocklail Girls. 
Daar '>lilk hij 7CS lOI liell keel' in haar buik en onderli
chaam. Kort UllMOP flam hij de benen. De vrouw vlucht
te de straal 0[.' en werd daar hevig bloedend gevonden. 
Dc vl,;rdachte is op aanwi.izing van bllurtbewoners opge
pakt. Asn cnkelen had hij tocverlrouwd de dader te zijn. 
Bij hel onderzoek beef! de politic gebruik gcmaakl vall 
vidco·opnamen van drie bordcclhouders op de Weaze. 
(HrO/l: Lecl/wa,der Couranl dd. J.O.QI.OU) 

* 'I';xploilanten uil de lIaagse Doubletstraat hun 
kamcrs willen verhuren aan asidzoekers. 

Sinds de uifgcbl'cide controles op illegale prostiluces, 
Slaat 75% van de zevcnhonderd kamertjes Iceg. Dc 
ondernemers willen de overblijvende vrOllwen de huur 
opzeggen en de vrijgekomen kamers aan het Cenlraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (eOA) aanbieden. Ze heb
ben daarovcr brieven geschreven aan de gemeenle en 
het eOA. De gemeente heefl het vo()rstel nag in beraad, 
maar hel eOA is zeer afwijzend. "Asielzoekers in de 
rossc bU1Ir1 .) Nee, daar maken wij geen gebruik van", 
lietel:n COA woordvoersler weten. De exploilanlcn wij
zen erop d<lt de kamcrs over aile faciliteiten beschikkcn. 
(Bron : Mellv 26.0/.00) 

* Almelo nadcnkt OH~r eigen wallen, 
In Almelo ontbrandt hinnenkort een discussie owr hel 
prostituliebclcicl. De gemeeme presenteert dnarovcr ill 
april e~n nota. Daarin worden gebieden alJngc\vezcn 
waal' proslitulic i~ toegeslaan. VVD'er Stork vil1dt dal 
raamproslitutie - fTllts goed geregeld - moet kunnen. 
Straten waar de 'wallen' moeten komen normt hiJ nog 
niet. 
(/lrun de 7ivell/w Courant TubOlilia 19.01.(0) 



* RRA (fractie Burgerbelangen Almelo) mddings
plicht '''11 voor thuisprostituees. 

BBA wil met deze stelling alvas! v()oruitlopcn op de l10g 
vast te stellen gemeenteJijke prostitutieverordening. 
Volgens fracticvoor/itler M. Hubers dient de plicht cen 
tweeJedig doel. 'In het kader van de volksgezondhcid 
kun je prostituees regelmatig oproepen vom commies 
op zieklen. En uit hel oogpUnl van open bare orde is het 
oak van belang am Ie weten waar prostilutie zich voor
doet'. aldus Hubers. 'Nu nag is aile;:; illegaal en onzicht
baar'. 
Onlangs heef! de Eerste Kamer ingeslemd mel het 
opheft"en van het bordeelverbod. Daaruit vlneit voort dat 
prostillilie vanaf die datum overal kan plaatsvinden als 

dt' gemeente niets heefl ecregeld. rn een prostitutiever
ordening kan worden vastgelegd op welke plekken pro... 
tilUtie is loegestaan. Qnk is het mogel ijk Olll t~ bepalcn 
op welke manier prostitulle wnrdr ondergcbrm;ht, hij
voorbeeld thu isprosliluric. raamprostitlltie of proslilutie 
in sekshui/en of nBchtclubs. 
Hubers wil de discussie niellw !even mblazen omdul hij 
vindt dut de oIltwikkeling te [r:Jag gaan. gezien de 

implemenlalie van de ww;wijziging per I oktober. "Hel 
zijn van prostituee is cen vrij heroer. Maar gerneenten 
mogen gebieden aanwijzen voor prostillllie. Die gebie
den mogen, voor zover ik bl'grep,~n heb, niet Ie beperk1. 
l:ijn. "Als het bordeelverbod wettelijk is afgeschaft. 
komi de mark!. Dan wordl er gezoehl naar lokalies en 
'lIs de gemeente niets heeH geregeld kan de proslitutic 
zich snel verspreiden over de stud. Snelheid is geboden. 
Want er komt nag een wette! ij k verpl ich Ie in spraakpro
cedure en welke slmat je oak aanwijsl voor proSlitutic. 
reken maar dal dil de nodige discussie met zjeh mee zal 
brengen." Voor Hubers is het de vraag of raamprostitu
tic wei moet worden toegestaan in AlmeJo. "Misschien 
lTIoeten we ons beperken lot thuisprostituLie en club
pro...titulie. Als raumprO"itilulie niet te verbieden is, dan 
viml ik dat er zware eisen rnogen worden gesteld. Het 
hetekelll dBI we 7.eer lorg vU Idig moeten olllgaan met het 
woon- en lecfkl imaat. Met prostitulie in de str<JUI haal je 

Yeel verkeer binnen. Daar W<!3I het dubs bet.rcft, kunnen 
we eisen stellen op basis van de Drank- en lIorecaweL 
Ook kunnen we inrichtingseisen sid len aan de exploi
tant. ,. Volgens Hubers is het nag het moeilijkst om een 
geschikte lokatie te vinden voor raamproslillilie. lk. zou 
aiel zo cell, twee, drie een stram aan kunnen wij7en waar 
dit mogelijk kan worden gemaakl. 
Locaties waar het 1ll0gelijk was geweest, zijn de afgelo 
pen jaren vcrdwenen. Volgens hem Iigt ht~t YOor de hand 
<lat de gemeenle prostitutie wil concentrercn in stralen 
waar al erOlhel--cn zijn of waren gevestigd, Slmten dir.; 
ook in de drugsnota Lijn aangewezen ab vestigingsplaat
~en voor coffeeshops. '"Als we op ba~is van de wet mae
len meewerken aan raamprostirutie hehben we een groot 
probleem. RBA wcrkt daal' Jiever niel ;:wn mee. Maar als 
hel moet kan het niet anclers. Dan vrees ik dal we Illen
...en in een bepaalde Slraal moeten uitkopen. In dal geval 
louden we weloverwogen een budget moeten instell'~l1. 

Mensen die niet tussen de prostituees willen zittcn, moc
ten we de kans geven Ie verhuizen." (Em" : de 
TWeJ/I.\(;hc Courant T,/bumia dd. 19.01.(W) 

'1' Volgells het Afrika Studiecentrum de Nigeriaansc 
ama's mcdeplichtig wuden zijn aan hun eigen 
mishe. 

Gerrie leI' Haar. bijlOnder hoogleraar 'Religie, mensen
rechlcn en sociale verandering, plaatsle hierbij haar kant· 
lekening. Het Afrika Sludiecentrum voerde in opdracht 
van lustitie een onderzoek uit aaar Nigeriaanse alleen
staande minderjarige asielzoeksters (ama's) nil, waurvan 
velen als gcvolg VUIl mensensmokkel in Europa in de 
prostitutie belandcn. Hieruit volgde dl~ opvallendc con
clusic dat de meisjes niet louter 'lIs ~Iachtoffers kunnen 
worden beschouwd, maar dat zij op zijn minst mede
schuldig zijn aan hun situalie. Het aangaan van seksuele 
relaties met mannen, ;:0 betogen de ondcrzoekers, vormt 
\'001 veel jonge meisjcs een lucralieve brOil van inkom
Slen, waarbij het verlangen naar luxe een grote rol speelt. 
Er is ~prake van een berekenende houding. gericht op 
ecol1omisch voordeel. 
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"","U '-lllQLHJUld-'UIl;;\;lIe WUJUl uvergcoracllt vta 
eks waarbij slijmvliezen met elkaar in aanraking 

komen (penis-vagina, penis-anus, mond-penis, 
mond-vagina). Voorkomcn houdt dan ook in crvoQr 
te zorgen dat de slijmvliezen van penis, va8ina, 
anus en mond niet mct elkaar in aanraking komen. 
Dus vrijen met een (vroll wen)condoorn, speci aal 
condoom voor kontneuken en/of ecn bdlapje. 
Mocht je besmet zijn geraakt md Chlamydia dan 
betekent dil nie! automatisch dat je onvruchtbaar 
benl geworden. IIe.t is wei belangrijk er 7.0 snel 
mogelijk bij te zijn en je goed te Jaten behandelen 
(antibiotica-kuur). Ouk je mogelijke parlners moc
ten gewaarschuwd worden. 

Rudie van den Berg
 
Slichting iloa-bcstrijding
 

Afscheiding 
Als je werkt en .ic krijgt opeens veel lasl van 
afscheicJi ng uil jc vagina dan kunnen er een aanlal 
dingcn aan de hand zijn. De kleur en geur van de 
afscheiding kunJ)cn je vaak al vertellen wat cr aan 
de hand is, Is de af~cheiding waterig wit of kwark 
achtig dan kan hel zijn dnl je last hcbl van cen 
schimmel. Is de afscheiding groenig, dan kan je er 
donder op zeggen dal je bezochl bent door een para
sict (Irlchomonas). Walerig, niel witte afschciding'> 
Of geel-groenc? Kan gonorroe zijn. Heb je niet 
aileen lasl van m~er afscheiding, maar ruikl dcl.c 
ook onaangenaam (roue vis), dan is dat bijn:l zeker 
het gevolg van een bacteric (bv. Gardncrella). 
Parasieten, baclerien of schimmels, het :ral allcmaal 
wei, voor jou telt waarschijnlijk het l1lcesr dal je er 
eeht last van hebt. Want bchalve dat 7e afscheiding 
vtToorzaken kunnen ze oak ontLellend veel jcuk 
aan vagina en schaamlippen gevcn, 

En w81 doe je wannecr jc last hebt van jcuk en 
afschciding? 
Wat moet je niet doen 
Je hebl de neiging am je vagina vaak te was sen of 
Ie spoelen met eell zeep-oplossing, 
Vaak verergert het wassen en spoelen de kwaal 
allecn maar. Normaal heeft hel sJijmvlies vall je 
vagina cen bepaalde zllllrgraad. die voorkullll dat de 
parasieten. schimmels en bacterlln welig kunnen 
gaan lieren. Dew zllurgraad kan worden vcrstoord 
door bijvoorbccld vcelvuldig sexueel conUlel, of 
ovcrdadig gebruik van glijmiddelen of het gebruik 
van bcpaalde mcdicijncn. Ook door het vank met 
leep wassen verst.oort dc n<ltunrlijke bescbenning. 
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\'Vat ower Ie wei lIoen:
 
Naar de dokter ermee. Hijlzij kan vaSlstellen wat de
 
jeuk en afscheiding veroorzaakt en je medicijnen
 
voorschrijven. Aile 'afscheiders' zijn goed te behan

delen met een pillenkuur enlof plaatselijke creme.
 
Soms is bet beter om even niet te werken, Partners
 
moet je eigenlijk ook laten mee behandelen.
 

Niet aile 'afscheiders' zijn echte soa hoewe1 je ze in
 
je seks-werk relatief lll<lkkelijk oploop!. Er zijn wei
 
wat hygienische adviezen te geven die je kunnen
 
helpen bij hel voorkomen ervan:
 
*' Was de geslachtsdelen zander zeep, want zeep
 

versloorl de natuurlijke zuurgraad in de vagina. 
*	 Yeeg jezelf na de stoelgang op de juisle wijze af, 

namelijk van vOor naar achter, zodat je jezelf 
niet kan infecleren vanuit je anus, 

"	 Houd een tampon of sponsje niet langer dan vier 
uur Ill. 

'" Gebruik kaloenen ondergoed en draag zo min 
mogelijk strakke braeken. 

*	 Gebruik niet teveel glijrniddel. omdal dil de 
zuurgraad ook versto0l1 (altijd een glijmiddel op 
waterbasis gebruiken; olie of vaseline tasten het 
rubber van een condoom aan! !). 

'"	 Spoel je vagina niet met een zeep-oplossing. 
Sowieso is het beter niet Ie vaak spoelen. Wil je 
perse spoelen gebruik dan een verdunde Lacta
cyd-oplossing, maar spoel zo min mogelijk. 

'1·	 Gebruik altijd een (vrouwen)condoom bij 
seksueel contact. 

Rudie van den Berg 
Stichring soa-bestrijding 
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