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U
bent v<.mdailg bijeen am tc vicren ddt het 

burdeelverbod wordt opgeheven. Maar vaH 

er veel te vieren voor dp. prostituee? 

Prostiruticbednjvcfl kunnen nu gelegaliseerd 

worden, het aantal mensen wcrkzaam in deze 

branche is vergelijkbaar met dat in de texticJ of 

auto-industrie, dllS her is geen kleine operatie. 

Voordeel van legalisering is dal de aantrek

l<tneskracht op criminelen vem1indert, en dat de 

positie Vill1 wNkers in de hedrijvcn verhetert. 

1. Accentverschuiving 

Positieverbetering van prostituees was mijn 

intentie toen ik als Amsterdams raadshd in 1985 

het initiatiefnam een vergunninesstelsel te ontwik

kelen. Nu het wettelijk l110gcUjk is gcwordcn, 

constateer ik dar die inv,llshoek naar de achter

grand is gedrongen. De landelijke overheid legt nll 

vooral de nadruk oJ) excessen als misbruik van 

mindeljarigen en vrouwenhandeL Ook wordt de 

schijnwerper nu eenzijdig gcricht op vClwijdering 

van iIlegale prostituees die hier jarenlang gedoogd 

zijn, prOStltuees van buitcn de Europese Economische 

Ruimte (EER) worden weer teruggestuurcl naar de 

uitzichtIoze situatie die zij hebben verlaten. Voor 

hen geldt, als enige beroepsgroep niet,dat na 

vaststelling van onvoldoende aanbod, zij een 

tewerkstellingsvergunning kunnen krijgen. Voor de 

helft van de huidige prostituees is de nieuwe 

wetgeving zeker geen verbetering. 

2. Identificatieplicht 

In de Tweede Kamer is vlak voor de legalisering het 

debar gevoerd over het wetsvoorstel tel' invoering 

V<ln de algemcne identificatieplicht voor 

prostiruees. Mijns inziens een onzalig idee. Deze 

plicht ga<lt illlll1ers aIleen geldell voor een 
beroepsgroep in om land. Het stn'vPD naar 

normalisering van dit beroep wordt d,larmee 

doorkmist. Prostituees worden nu in hun privacy 

aangetast om exploitanteTl te kUTlIlen pakken als 

dC7.e minderjarigen of iIlegalen aan het werk 

hebben. Deze wet klemt des te meer omdat zij geen 

draagplicht van identititeitspapierell kent. 

Lichtpuntje is dat het debat over twee (!) jaar 

opDleuw gevocrd zal worden, om aan deze 

stigmatiserende maatregel een eind te maken. 

3. Lokaal: openbare orde 
versus positieverbetering 

Bij de lokale invulling van het ver;>;tmninestelsel 

zijn hanrihaving van de openbare orde en 

overl.astbestrijding centraa] komefl te staan. Fen 

voorbeeld van het laatste is dat sommige 

gemeenlen geen vergunning afgeven voor 

bedrijven die in de nachtelijke men openblijven. 

Bclachclijk, leker wanoeer je bedenkt dat 

bijvoorheeld vergu nningen ell discotheken 

ingetrokken zouden worden, de gouden uurtjes! 

Het Iijkt me ~innig na te gaan welke delen van de 

vergunningvoonvaarden bijdragen aan de positie

verbetering van de prostituee. Aan die rnogelijk

heden, is door toezegging van de minister er nog 

eentje roegevoegd. Een onevenredige percentage 

van de verdiensten van prostituees dient te worden 

afgestaan aan de exploitant. Milustcr Korthals heeft 

in antwoord op mijn vl'aag hierover tijdcns het 

debat een bemoedigende reactie gegeven. Hij stelt 

dat dit soon praktlJken niet zijn Loegestaan en 

kUlU1en leidcn tot intrekking van de vergunning 

van de cxploitant na kJachten van prostituee of een 

belangenorganisatie. 



4. voorlichting 
Het valt te verwachten dat het merendeel van de 

legale prostituees kiest voor lwt werken als 7elf 

standige. Voor de kleine e;roep die in lQondienst 

g<lat werken biedt le)jaliserillg kans op positie

verbeteling. Echtcr, aan voorlichting over rechtf'n 

en plicbten voor prostituees, wcrknemers en 

zelfslandigell, heeft de overheid nog weinig 

gedaan. Oc Rode Draad en het Prostiturie 

JnformatiecentTUm hcbben informatieverschaf: 

flog opgepakt. Het is immers van groot belaog om 

betrol<kenen lijdig in te lichten over rechten en 

plichten. 

Daarom is het uitcnuate nllttig dat de landelijke 

belangenorganisatie De Rode Draad emaar streeft 

am lokale steunpuoten op te zettcn wa;:)r 

infOInlatie gegeven kan worden. De gemeente 

Rotterdam heeft inmiddels het goede voorbeeld 

gegeven door De Rode Draad een subsidie van 

50000 gulden toe te kennen. Verheugend is het 

Diem\"$ dar de FNV prostituees als Dieuwe 

ledueen was arblll 

verhoudingen zich kunnen uitkristalliseren. 

vourdilt ambtenaren bf'last met het. to{'zicht op de 

na](·vine: in het geweer kunnen komen. 

Mijn conclusie zal duidcJijk zijn. Leg<llisering 

biedt kansen op normalisering van de bedrijfstak. 

maar leidt OlN automatiscbe tot positiever· 

belering van de prostituees. [);l3rvoor dient nag 

heel veel te gebcuren door de overheid, vak

beweging en beJaugenorganisaties. Daarna is er 

hopelijk echt iets te vieren voor prostituE'es. 

p~groep heeft erke-od en gaat steunen. Omdat 
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