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De Rode Draad en de legalisering

De Rode Draad is voortgekomen uit

de emancipatiebeweging van pros-

tituees. Ook nu nog zijn haar me-

demerkers voor het merendeel (ex)-

prostituee of voormalig slachtoffer

van mensenhandel. De Stichting

bestaat sinds 1985 met als doel

het verbeteren van de positie van

prostituees. Dit  tracht zij te berei-

ken door hen informatie te geven

over hun (grond)rechten, de ont-

wikkelingen in de prostitutiebranche

in de praktijk te monitoren en hier-

over overheden, instanties en andere relevante organisaties te informeren. 

De Rode Draad is nog steeds voorstander van het legaliseren van de exploitatie van prosti-

tutie. Een kruistocht tegen prostitutie leidt tot ondergronds gaan van de dienstverlening

met daaruit voortvloeiende risico's voor de veiligheid en gevaar voor uitbuiting van de

dienstverleners. 

Met nadruk herinnert De Rode Draad eraan dat 'legalisering' niet de 'legalisering van prostitutie'

betekent, maar de 'legalisering van de exploitatie van prostitutie'. Sekswerk verrichten is nooit

illegaal geweest en het wordt ook al heel lang als werk beschouwd. 'Normaal' werk zal het

volgens De Rode Draad nooit worden. Het is weliswaar een beroep, maar een beroep dat al-

tijd bijzonder moet blijven, omdat de persoonlijke grenzen nauwgezet bewaakt moeten wor-

den. Alleen onder die voorwaarde kan het vrijwillig worden uitgevoerd. 

De algemene indruk van De Rode Draad is dat er sinds de legalisering op sommige punten

wel verbetering is opgetreden, maar dat nog lang niet is bereikt waar het in de visie van

Rode Draad naartoe moet. 

Moet de legalisering maar over boord? Het antwoord is “Nee”. Hoewel wantoestanden nog

veel voorkomen, waren die vóór 2000 in ruimere mate aanwezig. Men tolereerde die toen ge-

makkelijker dan tegenwoordig. Zo vond de rechter in de jaren tachtig een werkdag van

twaalf uur in een seksbedrijf nog normaal. Buitenlandse vrouwen werden ook vóór 2000 grof

uitgebuit, maar men had toen geen instrumentarium om die uitbuiting aan te pakken.

Kinderprostitutie en prostitutie van minderjarigen kwamen toen veel vaker voor. Ook fysiek
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geweld leek inherent aan het prostitutievak. In de jaren tachtig vond men het gewoon dat

tieners van zestien op de tippelzones te vinden waren. Bestuurlijke maatregelen tegen

'foute' seksbedrijven waren toen zo goed als onmogelijk. 

Het terugdraaien van de legalisering zal een vrijbrief vormen voor malafide figuren om ach-

ter de schermen dit soort ellende weer in te voeren. Vooral buitenlandse tegenstanders van

legalisering denken dat door decriminalisering het aantal bordelen alleen maar zal toenemen.

De Nederlandse ervaring leert echter dat dit niet het geval is. Het aantal bordelen in ons

land is sterk afgenomen. Dat vooral de eigenaren van relaxhuizen de nadelen van de legali-

sering ondervinden, is ook geen geliefd feit bij deze tegenstanders.  

De Rode Draad concentreert zich op de werksituatie van prostituees. Zij beschouwt prosti-

tutie als een beroep dat alleen vrijwillig kan worden uitgeoefend, en keert zich tegen iedere

vorm van dwang in de prostitutie. Dit betreft dwang van derden om in het vak te stappen,

maar ook de meer subtiele vormen van dwang om bijvoorbeeld per dag, per week of  per jaar

meer te moeten werken dan een prostituee wil. De Rode Draad vindt, dat je vrijwillig voor

het vak kunt kiezen, maar er ook voor moet kunnen kiezen eruit te stappen. De Rode Draad

legt op het gebied van de vrijwilligheid de lat heel hoog. Deze wordt geschonden, als pros-

tituees geen klanten of handelingen mogen weigeren en niet mogen stoppen met seksuele

dienstverlening in welke tijdseenheid dan ook. Dergelijke dwang is voor De Rode Draad een

vorm van seksuele intimidatie op de werkplek.

Het feit dat bij prostitutie de lichamelijke en geestelijke integriteit van de prostituee in het

geding is, maakt dat prostitutie niet mag worden beschouwd als 'passende arbeid'. Met andere

woorden, geen CWI of Sociale Dienst mag iemand tot het verrichten van sekswerk dwingen.

Omdat sekswerkers hun lichamelijke integriteit betrekken in hun werk, verdienen zij volgens

De Rode Draad meer in plaats van minder respect dan werkers in andere sectoren. Degenen

die roepen dat je 'sinds de opheffing van het bordeelverbod alles maar mag doen met prostituees',

slaan de plank dus mis. Dat geldt in de eerste plaats  voor klanten. Wanneer zij een prosti-

tuee verkrachten, zijn zij net zo strafbaar als wanneer zij een niet-prostituee verkrachten.  

Met andere woorden: prostituees mogen bepaalde klanten en handelingen weigeren. Maar

hoe zit dat als de klant kiest en de vrouw niets meer in te brengen heeft? Of als er bepaal-

de klantenacties zijn: zoals 'alles voor één euro'? Allemaal fout! De normen voor vrijwillige

prostitutie komen overeen met die voor vrijwillige seksualiteit. Ook de seksualiteit tussen

consenting adults (meerderjarigen die vrijwillig seksuele relaties met elkaar aangaan) is al-

leen toegestaan, als de lichamelijke en psychische integriteit niet wordt geschonden.

Gebeurt dit wel, dan is er in meer of mindere mate sprake van een zedenmisdrijf (of liever:

schending van seksuele autonomie). De werkdefinitie van vrijwillige prostitutie van De Rode
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Draad komt overeen met de voorwaarden van vrijwillige seksualiteit: vrije partnerkeuze en

zelf de aard en de lengte van de seksuele handelingen kunnen bepalen. Prostituees hebben

dezelfde rechten als iedere andere burger. Op grond van het recht op zeggenschap over het

eigen lichaam moet een prostituee haar eigen klanten kunnen kiezen net als iedere burger

zijn of haar eigen partner kiest. Die mogelijkheid is er echter niet bij bedrijven waar de klant

door tussenkomst van de gastvrouw een vrouw kiest, die hem vervolgens niet kan weigeren.

En hoe is het met de vrijheid gesteld, wanneer we prijslijsten aantreffen met de vermelding

van oraal contact 'zonder'? Soms maakt de exploitant afspraken met de klant over welke sek-

suele dienstverlening wordt verricht. Ongeoorloofd! Net als ieder ander bepaalt een prosti-

tuee zelf welke seksuele  handelingen ze verricht. Wij fronsen ook de wenkbrauwen wanneer

niet duidelijk is, of er voor seksuele dienstverlening wordt betaald, bijvoorbeeld wanneer

een klant een gratis wip kan 'winnen' bij een loterij in een bedrijf. Wanneer prostituees tij-

dens de sollicitatie door de exploitant worden uitgeprobeerd, is dit een schending van hun

integriteit. Ook verplicht alcohol gebruiken en/of andere stimulerende middelen is een

schending van de lichamelijke integriteit. Datzelfde geldt, wanneer vrouwen niet zelf kunnen

bepalen wanneer en waar ze (buiten werktijd) mogen eten, wat veel voorkomt in bedrijven

waar prostituees intern zijn. 
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De stand van zaken 

“We zagen veel exploitanten, soms

prostituees, maar klanten, ho maar!”

Dit verzuchtte een van de veld-

werksters, de medewerkers van De

Rode Draad die de bedrijven en

raamgebieden bezoeken. De klan-

dizie neemt af, de verdiensten

worden minder. Daardoor zijn  de

gelegaliseerde bedrijven geen aan-

trekkelijke werkplekken meer. Dat

klanten wegblijven, verwondert

ons niet. De sfeer is in veel bedrijven

deprimerend, het interieur is niet

meer van deze tijd en de vrouwen

zitten er in een mengeling van verveling en wanhoop op klanten te wachten. Zo komen deze

zaken in een neerwaartse spiraal terecht. 

Vrouwen lopen weg, waardoor klanten weer te weinig keuze hebben. Die willen immers niet

uren naar een vervallen tent rijden om van de bedrijfsleidster op wollen sokken te horen,

dat ze het voor die dag voor gezien houden. Exploitanten klagen dan ook. Bijvoorbeeld de

exploitant die zei: “Ik mag me nu ook 'zelfstandig ondernemer zonder personeel' noemen; al mijn

personeel is weggelopen.” Hier wreekt zich het feit dat exploitanten nooit de markt hebben

verkend en hun bedrijf aan de tijd aangepast. 

De traditionele seksindustrie is sterk achteruit gegaan. In 2000, het jaar waarin de prosti-

tutiebedrijven werden gelegaliseerd, waren er naar schatting 800 bedrijven in Nederland.

Per saldo noteerden wij begin 2005 minder dan 500 seksbedrijven. De afname van het aan-

tal prostitutiebedrijven is in sommige steden dramatisch. In Enschede zijn er in een paar

jaar tien bedrijven dichtgegaan. In Breda waren er eind jaren tachtig 20 clubs, nu nog maar

vijf. Ook in Rotterdam is het aantal bedrijven met een derde teruggelopen.    

Het aantal klanten is minder geworden; een klant per dag is geen uitzondering.  

Het is naïef om te veronderstellen dat de geringe belangstelling voor klassieke bordelen

duidt op de afname van de vraag naar seksuele dienstverlening. Maar waar gaan de klanten

dan wel heen? Een groot deel van het klantenbestand zou zich, volgens sommigen, bij web-

cams en elders in cyberspace ophouden. Helemaal bevredigend kan dat niet zijn, “want een

computer heeft geen handjes”, aldus een ondernemer die zich geen zorgde maakte over dit
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soort concurrentie. Men wijst ook op de escort, een vorm van prostitutie die vroeger duur

was, maar nu steeds meer de onderkant van de markt bedient. Illegale escort zou goedkoop

zijn, omdat men er geen BTW afdraagt.  

Niettemin valt het moeilijk te geloven, dat het escortgebeuren zo'n enorme bres heeft ge-

slagen in het klantenbestand van de relaxbedrijven. Enige research op de internetsite voor

klanten, hookers.nl, wijst uit dat escort niet beduidend goedkoper is dan prostitutie elders.

Integendeel, uit twee bronnen vernamen we dat het duurder is, omdat escorts zonder ver-

blijfsvergunning meer bedrijfsrisico's genereren. Escort heeft voor klanten als voordeel dat

de vrouwen bij hen thuis komen, maar dat is tevens een nadeel. De heren worden nogal eens

beroofd en durven vervolgens geen aangifte te doen. Ze hebben immers een illegale escort

in huis gehaald! En als klanten met de vrouw elders afspreken, rijden ze soms uren voor

niets; iemand had zich voor de grap als escort uitgegeven.  

Andere oorzaken van het teruglopen van klandizie in de sexbranche zouden zijn: de dure

euro en het feit dat de 'bedrijfsuitjes naar het (bouwfraude) bordeel' niet meer belastingaftrek-

baar zijn. Daar zit waarschijnlijk iets in. Dergelijke excursies zijn bovendien niet populair bij

het weliswaar beperkte, maar toch gestaag groeiende aantal vrouwen in de top van het be-

drijfsleven. 

Dat de emancipatie doordringt in het klantenbestand van de seksindustrie valt overigens

ook op te maken uit de groeiende vraag naar 'stellen' voor gratis of goedkope seksuele

dienstverlening, bijvoorbeeld in een seksbioscoop. 

Mogelijk speelt ook de promiscuïsering van het uitgaansleven een rol. Erotische kleding die

men decennia geleden alleen aan 'professionals' toedacht, is nu de dresscode in veel disco's.

Lingeriewinkels en handelaren in seksspeeltjes kunnen zich verheugen in een grote klanten-

kring van buiten de seksindustrie. Seksuele handelingen die vroeger bijzonder waren, staan

nu op het repertoire van het gemiddelde liefdespaar. SM (sado masochisme) is uit de bordelen

vertrokken naar de VINEX-slaapkamers en de kinky parties. Sms, mobiele telefoons 

en e-mail maken de kans op ontdekking van 'stiekeme afspraakjes' kleiner. Een kenner van het

homoseksuele circuit gaf als commentaar op deze ontwikkelingen: “Dat verbaast me niets.

Jongensprostitutie is ook altijd een marginaal verschijnsel gebleven in de scène. Die was op zich-

zelf al promiscue.”

De jongensprostitutiemarkt bevindt zich eveneens in een malaise. Een groot aantal animeer-

bars voor homo's en jongensbordelen, waar contacten worden gelegd, zijn gesloten. Door de

economische recessie, de komst van de euro en sinds “9-11” (Amerikaanse klanten) is het

aanbod van 'rijke klanten' teruggelopen.
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Massagesalons

Klanten lijken een voorkeur te

hebben voor nieuwere manieren

om te 'relaxen' en laten de klassie-

ke bordelen met de vloerbedek-

king tegen het plafond, de rode

lichtjes en de Frans Bauer-muziek

links liggen. Met andere woorden,

er is gebrek aan innovatie. De

Rode Draad treft wel klanten aan

in massagesalons en sauna's. Deze

gelegenheden zonder rode licht-

jes, met een eigentijdse inrichting

en zonder gedoe aan de bar passen

mogelijk meer in een eigentijdse aanpak. Ook speelt waarschijnlijk de naam, als die op een

gezonde activiteit duidt, een positieve rol; dus Feel Good in plaats van een overleefde glamour-

naam als Moulin Rouge. 

Op websites staan veel massagehuizen en personen vermeld die erotische massage met een

mystiek tintje bieden. Men presenteert het aanbod ook wel als seksuele therapie. Dan heet

het Tantra, Tao-istische massage of een combinatie met Hot Stone en Rakei. Op dergelijke

massagewebsites verschuilt men zich achter het argument dat het om erotiek en niet om

seks gaat. Ook body to body (b2B) is volgens de liefhebbers geen seks. Wij hebben overi-

gens niet de indruk dat illegale vrouwen of minderjarigen zich op deze markt begeven.

De clientèle bestaat vaak uit mannen en vrouwen. “Iedere spier wordt gemasseerd, ongeacht

de reactie”, aldus een eigenaar van zo'n salon die toegaf dat er meer gebeurde dan alleen

massage. Bij andere gelegenheden was men niet altijd bereid toe te geven dat er erotische

activiteiten werden ontplooid. 

Behalve de massagesalons zijn parenclubs ook ongekend populair, wat aantoont dat de

vraag naar seksuele dienstverlening niet verdwenen is. 

Thaise massagesalons

Een van de meest opmerkelijke conclusies uit ons veldwerk is de opvallende groei van het

aantal Thaise massagesalons. Een zesde van de bij ons bekende seksbedrijven is Thais. Die

worden bevolkt door Thaisen die in verschillende perioden naar ons land zijn gekomen.
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Mensenhandel is hier ongetwijfeld vaak in het spel (geweest). Medio jaren tachtig werd

Nederland geconfronteerd met de tweede golf mondiale vrouwenhandel. De eerste was rond

het jaar 1900. Die tweede golf ontstond door de opkomst van het sekstoerisme, vooral naar

Thailand. Na afloop van de Vietnamoorlog  zocht men een nieuwe bestemming voor de Rust

en Recreatievoorzieningen - lees Red Light Districts - die voor Amerikaanse militairen in

Thailand in het leven waren geroepen. Daar werden de eerste Thaise vrouwen voor de

Europese seksindustrie gerekruteerd. Al in 1976 werden de eerste Oosterse 'verwenprinsessen'

in Nederlandse seksclubs aan het werk gezet. In sommige clubs kregen klanten ze gratis bij

een fles champagne, alsof de vrouwen een bakje borrelnootjes waren. Zij zijn de eerste ge-

neratie slachtoffers van mensenhandel. Zij deden geen aangifte, maar zijn na het afbetalen

van hun schulden voor zichzelf gaan werken.

Wij komen tijdens ons bedrijvenbezoek vaak vrouwen tegen die in deze periode in Nederland

zijn gearriveerd. Ze vertellen ons, dat ze vroeger schulden moesten afbetalen en er jaren

over hebben gedaan om zich vrij te kopen. Velen onder hen zijn ooit getrouwd geweest met

een Nederlander van wie zij inmiddels weer zijn gescheiden. Zij konden immers alleen via

een huwelijk een verblijfsvergunning verkrijgen. Dit betekent in de praktijk dat velen onder

hen drie tot vier jaar een echtgenoot hebben moeten gedogen om uiteindelijk legaal in

Nederland te kunnen verblijven. Of dat zij nog steeds aan die echtgenoot vastzitten  In de

periode dat deze vrouwen naar Nederland kwamen, gedoogde de politie dat ze zonder de

juiste verblijfspapieren in de prostitutie werkten.  

Helaas bood dit gedoogbeleid uit de jaren tachtig en negentig de vrouwen geen mogelijk-

heid een opleiding en Nederlandse

taal te volgen, zo vertelde een van

hen. Zij spreken dan ook nauwe-

lijks Nederlands en hebben geen

enkel toekomstperspectief. 

Overigens tekent een zelfde soort

problematiek zich af bij de vrou-

wen uit Latijns Amerika die in dit

tijdsgewricht naar Nederland zijn

gekomen.

De Thaise salons zijn te vinden in

Noord- en Zuid-Holland. Ook in

België lijkt er een vergelijkbare
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toename te zijn. Wij kennen de oorzaak van deze explosieve groei niet. Het verloop onder

de Thaise bedrijven is heel groot; zij wisselen vaak van eigenaar en staan dan een poos te

koop. Uit de media vernemen wij, dat er nogal eens brand uitbreekt of dat ze overvallen wor-

den. Ook afpersing komt voor. 

In de Thaise salons werken vooral oudere Thaise vrouwen die vaak ook nog op de werkplek

wonen. Voor zover we met de vrouwen kunnen spreken, blijken ze daar vooral hun tijd uit te

zitten. Ze zeggen het onderling heel gezellig te vinden en er te komen om te kaarten, Thai

te praten en weg te zijn van huis. Ze doen geen moeite meer klanten te trekken en hebben

ook geen toekomstperspectief. Deze salons komen niet erg professioneel over. Er wordt ge-

geten in de ruimte waar klanten komen, de vrouwen verzorgen zichzelf maar matig - zij doen

soms in pyama open - en maken geen reclame voor zichzelf. 

In pas geopende huizen werken jongere vrouwen die op de een of andere manier onlangs in

Nederland zijn beland.   

Volgens de Thaise veldwerker van De Rode Draad komen veel van deze vrouwen van het

platteland. Zij zijn niet gewend zichzelf te presenteren. Ook treffen we vrouwen die vroeger

in een fabriek hebben gewerkt. Op een forum op internet blijkt dat de meeste Thaise vrouwen

die in de salons werken, meestal voor drie maanden op een toeristenvisum in Nederland ver-

blijven. De Thaise vrouwen komen vaak op uitnodiging. Diverse signalen duiden op mensen-

handel.

Sommige slachtoffers van mensenhandel uit Thailand, die in de jaren tachtig naar Nederland

zijn gekomen, spelen een rol in deze handel. Ze zouden familiecontacten aanboren om nieu-

we vrouwen naar de salons te halen. De vrouwen die naar Nederland komen, worden geron-

seld met het argument, dat ze alleen hoeven te masseren en niet aan seks hoeven te doen.

In veel van deze bedrijven wordt dan ook ontkend, dat er erotische dienstverlening plaats-

vindt. Eén zo'n eigenaar zei dat hij er niet verantwoordelijk voor is, als ze het wel doen en

dat hij de vrouwen die zich daar schuldig aan maken onmiddellijk zal ontslaan. 
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Raamprostitutie 

In de jaren vijftig en zestig was

raamprostitutie nog een klein-

schalig fenomeen. Prostituees

woonden meestal in dezelfde stad

waar ze werkten, en de hele buurt

kende de huurbazen. Er was nog

niet veel concurrentie van clubs

en privé-huizen. Dat veranderde in

de jaren zeventig toen de sek-

sclubs opkwamen. In die periode

werd de prostitutie ook grootscha-

liger. Prostituees overschreden ge-

meentegrenzen, de raamprostitutie

breidde zich uit en werd zichtbaarder.  In de jaren tachtig werden de kamers in kleinere een-

heden verdeeld om het toenemend aantal migranten uit Zuid Amerika en Azië een werkplek

te bieden. De oppervlakten van de ramen werden gehalveerd, maar de prijzen bleven even

hoog. Wij noemden dat verbouwing tot 'legbatterijen'. Exploitanten konden ongehinderd hun

gang gaan, maar in 2000, het jaar van de legalisering, moesten zij aan bepaalde normen

voor inrichting gaan voldoen. Ze knapten de kleine kamertjes wat op. 

Migranten werden tot het eind van de jaren negentig getolereerd. Zij betaalden grif voor hun

werkplek. In het jaar 2000 begon er zich ook op dit gebied een kentering af te tekenen. Men

mocht niet meer verhuren aan vrouwen zonder de juiste documenten. In die periode verzetten

de exploitanten zich met hand en tand tegen het weren van illegalen. Ze klaagden dat de

Nederlandse meisjes niet meer wilden werken en dat er leegstand heerste in de raamgebieden.

Uiteindelijk haalden zij bakzeil en gemeenten gingen over tot het inperken van de raamge-

bieden. Nu zijn de ramen weer schaars. 

Bij de raamprostitutie valt een drastische achteruitgang van het aantal werkplekken te con-

stateren. In 1999 waren het er nog 2097, in 2005 nog maar 1652, en afname van bijna een

derde van de ramen. Alleen in Eindhoven zijn er enkele tientallen ramen bijgekomen. 

De raamprostitutie, althans die aan de openbare weg, is nog één van de weinige vormen

waar men kan bewijzen dat men echt als zelfstandige ondernemer werkt. Dit betekent in de

praktijk dat er meer druk op de raamgebieden is gekomen. In sommige steden zijn er wacht-

lijsten voor de ramen. Er gaan geruchten dat vrouwen een hogere plaats op de wachtlijst

kunnen krijgen door de eigenaar van de ramen extra te betalen. Tegenwoordig zijn sommige
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exploitanten ook gevoelig voor lieden die extra willen dokken om 'hun vriendinnen' een raam

te gunnen.  

Wij horen dat vrouwen het een en ander van de 'baas' slikken omdat ze anders hun raam

kwijtraken. De laatste tijd komen er zelfs weer klachten over exploitanten die, net als in vorige

decennia, naast de huur een percentage van de verdiensten opstrijken. Dat systeem was in

de jaren zeventig afgeschaft. De vrouwen kregen toen een sterkere onderhandelingspositie,

doordat de collega's en masse naar de clubs gingen die in dit tijdsgewricht in opkomst waren. 

De huren voor de ramen zijn hoog. Voor de helft van het geld - gerekend over 24 uur - zijn de

vrouwen goedkoper uit in een hotel. Daar serveert men bovendien een behoorlijk ontbijt en

zijn er iedere dag schone lakens. Bij de ramen moeten ze daar vaak zelf voor zorgen. We

horen nog steeds, dat prostituees zaken als een bon, schoonmaakspullen en de mogelijkheid

een kartonnetje voor het raam te plaatsen met hun werknaam, extra moeten betalen.

Gemiddeld kost een raam € 100 per dagdeel. Dat de ramen zo duur zijn, is nog een erfenis

uit de tijd van de illegale prostitutie. Een raamprostitutiepand was een speelbal in de han-

den van veelal malafide vastgoedhandelaren die door een snelle aankoop en verkoop de prij-

zen in eigen hand hielden. Bij verkoop speelde een ongrijpbaar gegeven als 'goodwill' een

grote rol in het opdrijven van de prijzen. Daarbij ging het om de reputatie van het pand

waardoor het klanten trok. Onderwereldfiguren verkochten de panden aan brievenbusmaat-

schappijen in het buitenland en leenden het geld weer terug. Zo zagen ze kans door middel

van aankoop en verkoop een tonnetje of wat wit te wassen.  

Daar komt nog bij dat de gemeenten aan exploitanten een monopoliepositie hebben ver-

schaft met de bedoeling de raamprostitutie binnen één bepaald gebied te concentreren. 

Het laatste jaar klagen vrouwen steeds vaker dat ze de ramen voor zes of zeven dagen per

week moeten huren en in één geval zelfs voor een heel jaar. Dit betekent in de praktijk, dat

ze dat jaar niet kan stoppen.  

Dit is strijdig met het recht om op elk moment te stoppen met dit werk, ofwel  met het recht

op fysieke en psychische integriteit. In theorie kan deze vrouw uitstappen, maar dat bete-

kent voor haar een enorme financiële aderlating.  

In tegenstelling tot een winkelier of een andere ondernemer kan zij geen personeel aanne-

men. Zij kan ook geen medehuurder aantrekken. Dat laatste staan de exploitanten niet toe.

De huurbazen beweren, dat zij dat niet mogen van de gemeente, wat niet waar is. Veel vrouwen

kunnen maar net de raamhuren eruit halen of hebben zelfs huurschulden. Een dag vrij

nemen en de huur doorbetalen zonder inkomsten kunnen zij zich niet veroorloven. Wanneer

ze op vakantie gaan, lopen ze het risico hun raam kwijt te raken.

Eén van de raamexploitanten wuifde de klachten van de vrouwen over gebrek aan vrije tijd
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weg met het argument dat hij de vrouwen geen dag vrij kon geven, omdat je alleen in loon-

dienst een dag vrij mag hebben. De vrouwen waren immers zelfstandig ondernemer en dat

betekent nu eenmaal zeven dagen per week werken. Ergo, door ze een dag vrij te geven 

zou hij te boek komen te staan als werkgever.  

In alle raamgebieden worden de veldwerkers van De Rode Draad voortdurend gevolgd door

jonge mannen die geen klanten zijn. Mogelijk fungeren enkelen onder hen als 'boodschap-

penjongens', jonge mannen die voor een zeer ruime vergoeding een boodschap voor de vrouwen

doen. (Voor even een broodje kroket halen bij de dichtstbijzijnde snackbar rekenen zij mi-

nimaal € 10.) Dit zijn vaak pooiers in de dop. De vrouwen die onafhankelijk werken, hebben

veel last van deze lieden of vervelio's. Zij bemoeien zich soms met de prijsstelling van de

onafhankelijke vrouwen en gaan hinderlijk bij hen op de stoep zitten.



Animeerbars 

Na de sluiting van de bordelen in

1911 verdween de prostitutie naar

het clandestiene circuit van bars.

Deze kroegen hadden glamourach-

tige namen als Moulin Rouge en

Trocadero. Een vrouw die in zo'n

bar werkzaam was, behoorde klan-

ten te stimuleren dure drankjes

voor haar te bestellen. Tevens pro-

beerde zij de klant mee te tronen

naar een hotel. Eind jaren zeven-

tig bestond dit animeerwezen in

een stad als Rotterdam nog volop.

Er werkten vooral Nederlandse

vrouwen. In havensteden bleven die bars nog geruime tijd bestaan. Met de overgang van

stukgoed naar containervervoer veranderde dat echter. De containerschepen waren te groot

om aan de kade aan te leggen en de zeelieden kwamen niet meer aan wal. De barprostitu-

tie die geassocieerd werd met zeemansromantiek, verloor haar klandizie. Veel animeerbars

werden homocafés. Langzaam maar zeker verdween deze vorm van prostitutie. In plaats

daarvan kwamen er seksclubs, waar het er minder dubbelzinnig aan toeging. In de jaren

tachtig en negentig herleefde het barwezen, maar nu als parkeerplaats voor illegale prosti-

tutie. 

Rotterdam is beroemd om zijn animeerbars. Deze bars zijn gemakkelijk te herkennen aan

hun quasi glamoureuze naam als Mon Chérie. Er brandt rood licht en er zit niet zelden een

kamerverhuurbedrijf naast. De interieurs zijn een parodie op het pluche en plastic uit de

jaren vijftig. Het barpersoneel is altijd dominant aanwezig en de vrouwen mogen niet drin-

ken wat ze willen. 

De vrouwen, meestal gekleed in een goedkoop cocktailjurkje, praten zelden met elkaar. Ze

zitten te roken of naar hun mobiel te staren. Af en toe krijgen ze allemaal hetzelfde drank-

je, naar onze indruk water met een druppeltje siroop.  De opvallende aanwezigheid van mannen

die niets consumeren maar voortdurend met een mobiele telefoon in de weer zijn, draagt

ook niet bij tot de gezelligheid.   

“O, nu snappen we waar die flessen voor dienen. In wat voor glas moet jenever? In een limonade-

glas? Hoeveel moet ik daarvoor rekenen?”, vroeg een nieuwbakken barvrouw ons toen wij
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nietsvermoedend een ‘buurtcafé’ binnenstapten. Dit soort buurtkroeg die in Turkse handen

overgaat en animeerbar wordt, is een nieuwe ontwikkeling. Soms vindt daar prostitutie

plaats. Het zouden broeinesten van illegale prostitutie zijn. De prostitutie met vooral

Bulgaarse vrouwen gebeurt heel erg in het geniep. Wij hebben vernomen dat de vrouwen die

achter de bar staan, zo weinig verdienen dat ze hun inkomen moeten aanvullen door onder

andere met ander personeel naar bed te gaan. Overigens hebben we een paar adressen ge-

vonden waar deze vorm van prostitutie wel openlijk plaats vindt, zoals in de grote hotels.  

Dit is geen nieuw verschijnsel maar een oude vorm van prostitutie. Als bezoeker van zo'n

hotel merk je overigens weinig van de prostitutieactiviteiten. Wel weten wij dat vrouwen

soms de barkeeper € 35 betalen om door hem met rust gelaten te worden. 

Illegaal

De termen 'illegaal' en 'illegaal cir-

cuit' vallen veelvuldig in de discus-

sies over prostitutie en mensen-

handel. Ze zorgen vaak voor mis-

verstanden. Met 'illegaal' wordt

aangeduid dat een persoon 'zonder

geldige verblijfsvergunning' in Neder-

land verblijft, maar ook dat een

bedrijf 'zonder vestigingsvergunning'

van een gemeente, dus clandes-

tien zijn activiteiten ontplooit.

Soms zijn beide betekenissen te-

gelijk van toepassing, maar dat is

lang niet altijd het geval. 

Een probleem ontstaat als 'illegaliteit' wordt gezien als iets dat met voorrang bestreden moet

worden. Veel vrouwen die slachtoffer zijn van het misdrijf mensenhandel, zijn volgens de

Vreemdelingenwet 'illegaal' in Nederland. Als zij op grond van hun illegaliteit over de grens

worden gezet, wordt voorbij gegaan aan het veel ernstiger vergrijp, waarvan zij slachtoffer

zijn, en waartegen dan niet wordt opgetreden.   

De laatste tijd verschijnen er veel berichten in de media over een 'gigantische' toename van

illegale prostitutie. De commerciële seks zou zich verschuilen achter 06-nummers, vooral op

het internet plaatsvinden en bovenal 'onvindbaar' zijn. Maar niet alle vormen van illegale
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prostitutie zijn onvindbaar. In animeerbars wordt betrekkelijk openlijk diensten aangeboden,

hoewel men in de regel ontkent, dat het prostitutie is. En, al komen wij wel degelijk wan-

toestanden in illegale circuits tegen, waarschuwen wij voor indianenverhalen, waar men

achteraan gaat hollen. De kans bestaat, dat dan de echte problemen buiten beeld blijven. 

“Is er veel prostitutie met o6-nummers in Rotterdam?”, wilde een gemeenteraadslid eens

weten. Deze vraag bevreemdde ons enigszins, want 06-nummers zijn per definitie niet aan

gemeentegrenzen gebonden. Overigens luidt het antwoord op de vraag: “Ja, net als in de rest

van het land.” De angst die nieuwe communicatiemiddelen oproept is niets nieuws. Toen de

normale telefonie gemeengoed werd, maakte men zich ook al zorgen over de mogelijkheden

die dit prostituees bood om discreet met klanten af te spreken. Wij hebben overigens wel

voorbeelden van ernstig misbruik en van mensenhandel binnen het escortcircuit gehoord.

Escort is per definitie ongrijpbaar; voor een escortbureau heeft men alleen een mobieltje en

een laptop nodig. 

Situatie op het werk 

Hoewel de Rode Draad sekswerk

niet beschouwt als een baan zoals

andere, vindt zij wel dat arbeids-

verhoudingen, -voorwaarden en -

omstandigheden in het sekswerk

moeten beantwoorden aan de

standaard die voor ander werk

geldt, waarbij de bescherming van

de fysieke en psychische integri-

teit van de sekswerkers de nadruk

krijgt. In de discussie over prosti-

tutie als arbeid zijn dit dan ook

drie kernthema's: 

Arbeidsomstandigheden: de omstandigheden op het gebied van gezondheid en veiligheid, 

Arbeidsrelaties: de relatie tussen prostituee en exploitant, 

Arbeidsvoorwaarden: alles wat te maken heeft met de verdiensten.  

Hoewel de meeste bedrijven er goed uitzien, zijn de arbeidsomstandigheden niet overal

even ideaal. De Rode Draad komt op plekken waar prostituees tussen de klanten door de was
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moeten doen en waar vrouwen in het pikkedonker moeten werken. De arbeidsomstandighe-

den - dus de omstandigheden op het gebied van gezondheid en veiligheid - zijn in 2000 tijde-

lijk verbeterd. Later verslechterde de situatie weer; de geringe inkomsten werkten achter-

stallig onderhoud in de hand. Teneinde een vergunning te krijgen moeten relaxbedrijven aan

hygiënische eisen voldoen. Maar hygiënische eisen van wie? Van de GGD? Van de Arbeids-

inspectie? Van de gemeente? Er is nog geen overeenstemming tussen deze verschillende in-

stanties die allemaal regels uitvaardigen. Zo kan het gebeuren dat de gemeente een ander

aantal wc's voorschrijft dan de Arbeidsinspectie.  

Overigens komt de Arbeidsinspectie pas in beeld als er loondienstverhoudingen zijn opge-

legd. Dat is volgens de Belastingdienst het geval in de meeste bedrijven. 

Arbeidsrelaties

Op het gebied van arbeidsrelaties wordt de wet met voeten getreden. Het minimumloon

wordt niet uitbetaald, een zaak die de Arbeidsinspectie zou moeten aankaarten. Bijna zes

jaar na de legalisering constateert De Rode Draad dat de Arbeidsinspectie in de bedrijven de

grote afwezige is. Men heeft De Rode Draad laten weten, dat men pas na een klacht van een

prostituee in actie komt en dan alleen als prostituees werkneemsters zijn. Dan kunnen ze

lang wachten.

Het grootste probleem is echter, dat prostituees in werkelijkheid meestal in dienstverband

werkzaam zijn, maar het werknemerschap van deze prostituees vrijwel nergens formeel

wordt erkend. In de praktijk lopen zelfstandig ondernemerschap en werknemerschap voort-

durend door elkaar heen. Als regel in het nadeel van de prostituees. Dit alles valt moeilijk

te rijmen met het 'zelfstandige ondernemerschap van de vrouwen' dat exploitanten zo hoog

in hun vaandel hebben geschreven. In feite zijn heel weinig prostituees in clubs en privé-

huizen zelfstandig ondernemer. Aan de meest fundamentele kenmerken van het zelfstandi-

ge ondernemerschap zoals zelf afrekenen, zelf de prijzen en werktijden bepalen, wordt al

niet voldaan. Vrouwen bellen De Rode Draad over vaste werktijden en vertellen dat ze pas

naar huis mogen, wanneer de laatste klant het pand heeft verlaten. Een enkele keer schuwt

de exploitant chantage niet en dreigt hij de vrouwen thuis te bellen om bijvoorbeeld de kin-

deren op de hoogte te stellen van  het beroep van de moeder.  

Te vaak zijn we geconfronteerd met klachten over achterstallige betaling. Dan moesten de

vrouwen, nadat ze het bedrijf vaarwel hadden gezegd, terugkomen om te soebatten om de

rest van hun geld te krijgen. De bedoeling is, dat ze dan 'meteen even een klantje meepikt, nu

ze er toch is'. In sommige bedrijven gebeurt de uitbetaling wekelijks. Maar een zelfstandige
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ondernemer rekent toch zelf af? Er is echter een reëel probleem. De vrouwen willen niet al-

tijd met hun geld 's avonds laat over straat. En hoe moet het als klanten met een creditcard

of pinpas betalen? Vrouwen moeten overigens meestal meebetalen aan de kosten voor dit

soort transacties.

Op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, de verdiensten dus, constateerde De Rode Draad,

dat die hard achteruit gingen. Dit is extra schrijnend wanneer we de verdiensten afzetten

tegen de lange werkdagen. Vrouwen wachten steeds langer op klanten. Deze wachttijd in de

verdiensten incalculeren is prostituees al lang geleden afgeleerd. Wij ontmoeten moedeloze

vrouwen die willen stoppen (of vrouwen die ons wanhopig vragen of wij adressen weten

waar wel klanten komen.)
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Verdiensten

Dat exploitanten de prijzen blijven

vaststellen, is niet bevorderlijk

voor de verdiensten. Zij houden de

prijzen kunstmatig laag. Officieel

kunnen zelfstandige ondernemers

zelf hun prijzen bepalen. Maar in

veel relaxbedrijven liggen de prij-

zen vast. In vergelijking met an-

dere landen in - en zelfs buiten -

Europa ligt het prijspeil voor sek-

suele dienstverlening in Nederland

laag. Op hookers.nl merkt een

globetrottende klant bijvoorbeeld

op dat een mooie Russische op het

Groningse platteland goedkoper is

dan in Moskou. Prostitutie voor de lokale markt is elders dan ook betrekkelijk duur, de le-

vensstandaard in aanmerking genomen.    

Al jaren is men in de prostitutie gewend met een percentagesysteem te werken: de vrouw

krijgt een bepaald percentage van wat de klant betaalt, meestal 50 procent ('fifty-fifty' zoals

dat heet in vakkringen). Met andere woorden, hoe meer klanten een vrouw neemt en hoe

meer dure (soms onveilige handelingen) zij verricht, hoe meer geld de baas krijgt. Dit sys-

teem nodigt de exploitant uit zich met het werk te bemoeien, wat moeilijk te rijmen valt

met het zelfstandige ondernemerschap. Dan is een gezagsverhouding immers totaal afwezig!

Weliswaar wordt een percentagesysteem ook in andere sectoren toegepast, maar daar speelt

inbreuk op de lichamelijke en psychische integriteit geen rol, wat in de prostitutie wel het

geval is. 

De bedrijfsvoering van relaxhuizen is vaak wonderlijk. Alles is erop gericht te bewijzen dat

de vrouwen allemaal zelfstandige ondernemers zijn, zodat loondienst met alle vaste lasten

van dien vermeden kan worden. Zelfstandig ondernemerschap zou betekenen dat de eigenaar

zich nauwelijks met de vrouwen bemoeit. Maar daar begint de onduidelijkheid al. Er is altijd

wel een 'baas'. Vaak komt er iemand aan de deur die één van de klassiekers ten beste geeft:

“Al mijn meisjes zijn zelfstandig”.  

In de meeste gemeentelijke verordeningen wordt gesteld dat er een bedrijfsleider of eigenaar

in het bedrijf aanwezig moet zijn. Er staat nergens in de gemeentelijke regelgeving dat deze
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persoon zich ook als een baas moet gedragen, maar dat zien we wel heel vaak gebeuren. 

Eén van de redenen voor de legalisering was, dat de bedrijfsvoering van prostitutiebedrijven

'transparant' zou worden, een term die toen nog geen modewoord was geworden. Ook wilde

men de bedrijfsvoering ontdoen van allerlei verklevingen met criminele praktijken. Uit de

wereld van clubs en privé-huizen bereiken ons berichten dat prostituees subtiel worden ge-

dwongen tot mede-eigenaarschap. Teneinde het bedrijfsrisico nog meer op de prostituees af

te wentelen dan normaal al gebeurt, overreedt de eigenaar hen op papier 'mede-eigenaar' te

worden. Het bedrijf gaat vervolgens failliet en de vrouw draait op voor de onbetaalde reke-

ningen. De 'zelfstandige ondernemers' mogen van de exploitant meestal niet beslissen of ze

met ons spreken of niet.  

Er komen bij de Rode Draad veel klachten binnen over een onaangename werksfeer. Die leidt

nogal eens tot een - volgens de vrouwen - onterecht 'ontslag'. Op zich al vreemd, want zelf-

standige ondernemers kunnen toch niet ontslagen worden? In dat soort gevallen bellen die

vrouwen ons stikkend van woede op.  

De vrouwen die in theorie zelfstandig ondernemer zijn, mogen meestal niet in een ander

huis werken en ook hun 06-nummer niet aan klanten geven. Dit staat zelden op papier, maar

er wordt wel altijd gedreigd met sancties. “Als je dat doet, hoef je niet te denken dat je hier in

de regio ooit nog aan de slag komt.” De vrouwen nemen dat dreigement serieus, omdat ze

weten dat exploitanten contact met elkaar onderhouden. Een echte zelfstandige ondernemer

heeft meerdere opdrachtgevers, maar het - goedgekeurd - werken in meerdere bedrijven heb-

ben wij slechts één vrouw openlijk zien doen. 

Een gezagsverhouding is het belangrijkste kenmerk van loondienst. Maar dat gezag treffen

wij evenzeer aan bij zogenaamd 'zelfstandig' werkende prostituees. De alomtegenwoordig-

heid van het gezag van de exploitant of diens vertegenwoordiger is meestal bij binnenkomst

al voelbaar. Vaak voert de exploitant het hoogste woord en praat voor de vrouwen. Op de

achtergrond hoor je soms mensen bevelen schallen, zoals: ”Kom hier. Er is een klant.”

Over kleding hoorden we bijvoorbeeld: “Op oneven dagen dragen de dames hier lingerie, op

even dagen avondjurken.” Wij zien dat vrouwen niet mogen doen, wat ze willen, terwijl ze op

klanten wachten. Soms mogen vrouwen niet met elkaar praten als er klanten binnen zijn.

Ook worden ze naar de klanten toegestuurd. Ze moeten soms hun mobiel uitzetten en huis-

houdelijke taken verrichten. De exploitant verplicht ze soms mee te doen aan promotie-acties

voor het bedrijf. 

De invoering van loondienst stuit op veel verzet van exploitanten. Prostituees weten niet

wat de voordelen van loondienst zijn. Voor zover er in de seksindustrie loondienstcontrac-

ten voorkomen, lijken die het meest op wurgcontracten. Veel prostituees en exploitanten
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verwarren zelfstandig ondernemerschap als economische categorie met zelfstandigheid als

persoonlijkheidskenmerk. Een persoonlijkheidskenmerk valt niet contractueel vast te leg-

gen, gedrag op de werkvloer wel. Voor prostituees is het een gruwel om niet zelfstandig te

zijn. Dat ben je, als iemand anders baas is over jouw lijf en leden.  Vooral vrouwen uit Oost

Europa zijn weliswaar op papier zelfstandige ondernemers, maar hebben geen idee wat dat

inhoudt en komen uit landen waar alleen in de prostitutie valt te werken als je een pooier

op de koop toe neemt.

‘We verhuren alleen kamers’

Een toenemend aantal prostituees

moet in een systeem van loon-

dienst gaan functioneren omdat

de Belastingdienst / het UWV heeft

geconstateerd dat er op grond van

feiten en omstandigheden geen

sprake is van zelfstandig onder-

nemerschap. Dit geeft veel onze-

kerheid. 

De Belastingdienst constateert

regelmatig loondienst. Geen wonder,

je bent er 'zelfstandige ondernemer'

maar je kunt niet bepalen wat je draagt en wanneer je komt en gaat. Prostituees menen dat

ze in loondienst hun gevoel van zelfstandigheid helemaal moeten opgeven. Dat is onjuist.

Ook in loondienst kan men zelfstandig zijn. Zo beslissen bijvoorbeeld chirurgen zelfstandig

hoe zij hun werk uitvoeren. Een dergelijke bewegingsvrijheid zou ook voor de prostituee

moeten gelden, maar de wijze waarop loondienst in de praktijk van de prostitutiebedrijven

is vormgegeven, doet het ergste vrezen. 

“Loondienst heeft geen voordeel, als zelfstandig ondernemer verdienen we dertig euro per dag”,

zo vertelde men ons verheugd. De gastvrouw zei zelfs dat vrouwen die niets verdienen, buiten-

gewoon fijn zijn als 'opvulling'. Uit dit bedrijf komen ook klachten dat vrouwen boetes moeten

betalen. Ze moeten opeens een kwartier eerder beginnen en € 10 boete betalen bij te laat

komen. Bovendien moeten zij 15 procent BTW afstaan.  

“Prima systeem, dat mogen jullie van me kopen”, aldus de eigenaresse in een bedrijf waar in

loondienst wordt gewerkt. Het komt erop neer, dat de vrouwen netto € 58 per uur krijgen
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voor de diensten die ze verlenen. Ze moeten tien uur per dag aanwezig zijn en in die tijd

wachten ze tot ze € 58 kunnen gaan verdienen. Eén van de vrouwen vindt het systeem niet

zo slecht, ondanks het feit dat ze niet betaald wordt voor de uren dat ze aanwezig is, maar

uiteindelijk zijn de verdiensten net zo laag als bij het systeem van nep-zelfstandig onder-

nemerschap. Er zijn ook loonstrookjes beschikbaar. Ze zijn verplicht om veilig te vrijen. Ook

zou er een regeling zijn om de kosten voor de crèche te vergoeden.

Veel exploitanten willen de waarnemingen van de Belastingdienst / het UWV bij de rechter

aanvechten. De Rode Draad heeft in minstens twee bedrijven gezien dat exploitanten de

vrouwen trachten te overtuigen dat de gang naar de rechter in hun eigen belang is en dat

ze daarom moeten meebetalen aan het proces. Voor zover bekend worden in alle gevallen

waar dienstverbanden zijn geconstateerd, oproepcontracten gehanteerd. Dit betekent in de

praktijk dat de vrouwen de hele dag aanwezig moeten zijn en dat de betaling pas ingaat

zodra er een klant binnenkomt. De vrouwen weten niet dat ze na drie maanden in veel ge-

vallen een beroep kunnen doen op de Flexwet. In enkele bedrijven krijgen prostituees per

oproep slechts één uur uitbetaald in plaats van de verplichte drie uur; maar meestal wordt

niet eens één uur betaald. Een ander voorbeeld: de eigenaar van een bedrijf begrijpt dat

loondienst voordelen heeft. Uit eigen ervaring weet hij immers dat je dan een vooraf afge-

sproken som geld krijgt. Maar dat kan hier helaas niet. Als er één vrouw ziek is en de andere

vrouw geld verdient, dan gaat dit verdiende geld naar de zieke vrouw en dan heeft de werken-

de vrouw niets. Ze hebben nu een sluitend systeem: wanneer ze de hele dag in het bedrijf

aanwezig is en geen klant heeft dan  krijgt ze over drie uur € 7 per uur uitbetaald. Op een

dag waarop ze wel klanten heeft, krijgt ze voor acht uur uitbetaald. Bij meerdere klanten

wordt het uurloon verhoogd.

In een bedrijf geeft men per uur een bedrag dat lager is dan het minimumloon. In een ander

bedrijf met loondienst heeft een vrouw een schuld bij de exploitant, omdat hij wil dat ze

meebetaalt aan zijn omzetbelasting. In een stripclub in Amsterdam krijgen de danseressen

in 'uren' uitgekeerd. Dit betekent dat ze geen geld krijgen, maar een gunstige plek op het

rooster, bijvoorbeeld wanneer er veel toeristen in de zaak zijn. Dit biedt ze de gelegenheid

om fooien te ontvangen. Met andere woorden: hun beloning bestaat uit de kans op fooien.  

Ook als prostituees zelfstandig ondernemer zijn, moeten zij vaak een concurrentiebeding te-

kenen, moeten ze boetes betalen en kunnen ze ontslagen worden. Boetes zijn overigens al-

leen in loondienst toegestaan en dan alleen nog als een boetebeding schriftelijk is vastge-

legd bij een kantonrechter. Een zelfstandige ondernemer kan per definitie niet aan een con-

currentiebeding worden onderworpen.

Een voorbeeld. De vrouwen in een bedrijf kunnen kiezen of ze als zelfstandig ondernemer of
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in loondienst willen werken. Dat laatste gaat via een nul-urencontract ofwel een oproepcon-

tract. Kennelijk gaat dat pas in wanneer er een klant binnenkomt. In het contract staat dat

ze € 5000 boete krijgen bij overtreding van een bepaald concurrentiebeding. Dit kan niet.

Ook een concurrentiebeding mag alleen bij hoge uitzondering in een loondienstsituatie wor-

den afgesloten. Zo is er een geografische beperking. Het beding mag niet van toepassing

zijn voor een gebied buiten de actieradius van het bedrijf. Het moet precies in het arbeids-

contract omschreven zijn. Een concurrentiebeding is tevens slechts maximaal twaalf maan-

den geldig. De Rode Draad komt termijnen tegen van drie tot vijf jaar. Het is ook gebruike-

lijk dat een werkgever die een concurrentiebeding hanteert, de werknemer een vergoeding

geeft voor de periode waarin het concurrentiebeding van toepassing is. Deze vergoeding

moet expliciet in het arbeidscontract vermeld staan. Een concurrentiebeding is niet geldig

wanneer de werknemer in de proefperiode of om dringende redenen wordt ontslagen.

Bovendien mag een concurrentiebeding de werknemer niet in de toekomst brodeloos maken.  

De Rode Draad spant zich al jaren in om de problemen te helpen oplossen die voortvloeien

uit de volstrekt onheldere arbeidsrelaties tussen exploitanten en prostituees. Daarbij kregen

wij steun in de rug vanuit de Tweede Kamer en het ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid. De ontwikkeling van modelcontracten voor prostituees beleefde een vlot-

te start 

Exploitanten bleven echter ten onrechte volhouden dat de dames als zelfstandige ondernemers

in hun bedrijf werken. De exploitant onthoudt hun de rechten van werknemers. Hij draagt even-

min sociale premies af. Voor de prostituees betekent dit dat zij de lusten van loondienst noch

die van het zelfstandige ondernemerschap kennen. Het voordeel van zelfstandig ondernemer-

schap is vrijheid; van loondienst vastigheid, ziekte-en zwangerschapsverlof en bescherming bij

ontslag. De meeste prostituees weten dit alles niet, en exploitanten geven hun geen juiste

voorlichting.  

De Belastingdienst en het UWV hebben in veel gevallen geconstateerd dat de feiten en om-

standigheden op de werkvloer van prostitutiebedrijven op dienstverbanden wijzen. Tot nu

toe hebben zij in alle gevallen op één na van de rechter gelijk gekregen. Veel exploitanten

zijn tegen de conclusies van UWV/Belastingdienst in beroep gegaan. In deze fase krijgt De

Rode Draad veel telefoontjes van prostituees die door exploitanten zijn geïnstrueerd, hoe ze

deze diensten tijdens controles te woord moeten staan. Wanneer zij dat doen, kunnen zij in

het ergste geval beschuldigd worden van meewerken aan fraude door de exploitant. 
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Onderhandelingen

De Rode Draad heeft de kwestie

van de arbeidsrelaties, loondienst

of het zelfstandige ondernemer-

schap, in 2003 op de politieke

agenda gezet. Dit heeft tot genoe-

gen van De Rode Draad geleid tot

de motie van de Tweede

Kamerleden De Pater en Griffith.

Naar aanleiding hiervan heeft het

Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid de opdracht ge-

kregen de relaties te verduidelij-

ken. Men koos ervoor dit te reali-

seren door het opstellen van mo-

delcontracten. De partijen in deze onderhandelingen waren MKB (Midden en Klein Bedrijf)

en organisaties van exploitanten (VER en Excellentgroep) enerzijds en De Rode

Draad/Vakwerk/ FNV anderzijds. Over zelfstandig ondernemerschap viel goed te onderhan-

delen, en na enige tijd lagen er conceptcontracten op tafel. Deze hoefden alleen maar door

de Belastingdienst en het UWV beoordeeld te worden. Wanneer zij de contracten hadden

goedgekeurd, zouden de modelcontracten worden gedistribueerd. Helaas konden de exploi-

tanten dit moment niet afwachten; zij verspreidden de nog niet goedgekeurde contracten in

de bedrijven, en gaven er veelal een eigen draai aan. Nog voordat de Belastingdienst / het

UWV deze zelfstandigencontracten hadden kunnen beoordelen, kreeg De Rode Draad vragen

van prostituees over deze concepten. Zij meldden ons dat exploitanten hen verplicht had-

den ze te tekenen. 

De Rode Draad besloot zich terug te trekken uit de onderhandelingen met de exploitanten.

Behalve dit oneigenlijk gebruik van de contracten was er voor ons nog een tweede reden om

de onderhandelingen af te breken. We hadden namelijk moeite de bevindingen tijdens ons

veldwerk in overeenstemming te brengen met de verhalen die exploitanten aan de onder-

handelingstafel vertelden. 

Een derde reden om de onderhandelingen over zelfstandigencontracten af te breken was dat

exploitanten ook namens De Rode Draad een brief aan staatssecretaris van Financiën Wijn

schreven om hem te vertellen dat alle prostituees zelfstandige ondernemers wilden zijn. 

De Rode Draad stuurde er een brief achteraan om de staatssecretaris te melden dat de ex-
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ploitanten niet namens onze organisatie spraken. Als de onderhandelingen over contracten

voor zelfstandige ondernemers zo moeizaam verliepen, hoe verging het dan met een moge-

lijke invulling van loondienst?  De Rode Draad is in de discussie over modelcontracten nooit

op voorhand tegen loondienst geweest. Een tussenoplossing werd gezocht in het splitsen

van de taakomschrijving: werkzaamheden aan de bar, aanwezigheid en werving van klanten

(zonder lichamelijk contact) in loondienst, maar seksuele dienstverlening voor eigen reke-

ning. Dit leidde tot een vruchteloze discussie over de vraag waar de seksuele dienstverle-

ning zou beginnen, wanneer er lichamelijk contact was of wanneer een man seksuele gevoe-

lens kreeg. Het dieptepunt in deze discussie werd bereikt toen de exploitanten stelden dat

de seksuele dienstverlening al begint op het moment dat de klant bij de club aanbelt omdat

hij 'van plan is' seks te hebben. Terecht vonden de overheid en de semi-overheidsorganisa-

ties dat op grond van intenties en 'de mannelijke inborst' geen arbeidsrecht geïmplementeerd

kan worden.   

Behalve tegen het moeten afdragen van vaste werkgeverslasten, kwamen exploitanten ook

steeds in het geweer tegen het moeten doorbetalen van loon bij de minste of geringste ziek-

melding zoals bij menstruatie. Mogelijk zijn er ziekten waarmee men in de prostitutie niet,

en in andere beroepen wel gewoon kan doorwerken, bijvoorbeeld een soa, een niet-besmet-

telijke huidziekte of een gebroken been. Overigens is het in al dit soort gevallen aan de be-

drijfsarts, oftewel de Arboarts, of een vrouw wel of niet kan werken. De exploitanten meen-

den echter dat als ze eenmaal een vrouw in huis haalden, zij zich ziek zou melden en zou

gaan verzuimen, waardoor exploitanten twee jaar lang haar loon moesten doorbetalen. Maar

dat zijn allemaal kwesties die op het bordje van de Arbodienst terechtkomen.  

Hier ligt echter wel een ander probleem. Welke Arbodienst accepteert de prostitutiebranche?

Enkele Arbodiensten zouden reeds geweigerd hebben met de branche in zee te gaan. 

Een andere kwestie die in dit verband steeds ter sprake komt is de lengte van het zwanger-

schapsverlof. Moeten prostituees, net als bijvoorbeeld stewardessen eerder zwangerschaps-

verlof  krijgen dan vrouwen in andere beroepen? Voor een hoogzwangere prostituee is het

immers niet altijd verantwoord om lang door te werken. 

De exploitanten voelen zich, niet alleen door mogelijke arbeidsongeschiktheid, maar ook

door het ontslagrecht gedwongen om een vrouw die bij hen komt werken, twee jaar door te

betalen. Zij beseffen niet, dat ook een prostituee een proeftijd heeft. In één opzicht, te

weten de gangbare opzegtermijn van één maand, hebben zij echter wel gelijk in hun stelling,

dat loondienst in hun nadeel zou kunnen zijn. Op grond van het recht om op ieder moment

te kunnen stoppen met seksuele dienstverlening kan men immers van prostituees niet eisen

dat ze hun maand opzegtermijn uitdienen, waartoe ieder ander in loondienst verplicht is. 
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Behalve op grond van praktische argumenten verzetten exploitanten zich tegen loondienst

op grond van juridische argumenten. Zij beriepen zich op artikel 11 Grondwet en op art. 273

Wetboek van Strafrecht, respectievelijk het recht op fysieke en psychische integriteit en het

verbod op het aanzetten tot prostitutie. Krachtens deze artikelen zou het belangrijkste ken-

merk van dienstverbanden, het uitoefenen van gezag over de seksuele dienstverlening van

een ander, onmogelijk zijn. Vereniging Vakwerk en De Rode Draad waren het op dat punt met

de exploitanten eens, maar wijzen erop dat er door prostituees ook werkzaamheden worden

verricht die wel in dienstverband kunnen worden uitgevoerd. Dit gaat bijvoorbeeld om ani-

meren, gasten verwelkomen en andere horeca-achtige verrichtingen. We geven de exploitan-

ten dus gelijk op het punt van seksuele dienstverlening maar niet op het punt van de ande-

re handelingen die van de vrouwen worden gevraagd.  

Hoewel De Rode Draad twijfels heeft over de nobele bedoelingen van exploitanten als zij

wijzen op artikel 11 Grondwet, nemen wij het mensenrechtenargument wel serieus. Wij

delen de angst van organisaties van exploitanten dat sommige exploitanten loondienst of

dienstverbanden als argument zullen gebruiken om prostituees te dwingen tot bepaalde

handelingen en het accepteren van ongewenste klanten. Zo beweren sommige exploitanten

dat prostituees in loondienst hebben betekent dat ze hen 'in de tijd van de baas' tot alles

kunnen dwingen. Daarmee wordt bedoeld dat de vrouwen geen klanten mogen weigeren en

er geen limiet is aan de tijd die ze in loondienst aan seksuele dienstverlening moeten be-

steden.  In principe kunnen prostituees daaromtrent aangifte doen bij de politie. 

Daarnaast krijgen wij signalen dat prostituees in de tijd dat er geen klanten zijn, de taken

van bijvoorbeeld de schoonmakers moeten overnemen.  

Eind 2005 bracht een gerechtelijke uitspraak uitsluitsel over de kwestie 'loondienst': 

Een privaatrechtelijke dienstbetrekking is mogelijk in de prostitutie en niet in strijd met de

mensenrechten waarop de exploitanten zich steeds beriepen. 

Aangezien er een patstelling was ontstaan in de onderhandelingen, heeft het Ministerie van

SZW arbeidsrechtdeskundigen aangezocht een onderzoek te doen naar loondienst in de pros-

titutie. Eén van de conclusies van de onderzoekers, naar voren gebracht tijdens een expert-

meeting, was niet verrassend: 

“De feiten laten zien dat er in elk geval in publiekrechtelijke zin sprake is van een arbeidsovereen-

komst". Het is op grond van de feiten uiterst waarschijnlijk dat ook de civiele rechter, als

hem de vraag zou worden voorgelegd of sprake is van een arbeidsovereenkomst, bevestigend

zou antwoorden. 

Alleen, de praktijk is anders. Zelfs een werkloosheidsuitkering aanvragen is al een probleem.

Hoewel het UWV werkloosheidsuitkeringen voor prostituees zeer ruimhartig toewijst, 
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heeft zover wij weten de afgelopen vijf jaar slechts één prostituee van die mogelijkheid ge-

bruik gemaakt. Ook hier speelt weer de angst voor het verlies van anonimiteit, een gevolg

van het stigma.

“Waarom lopen prostituees niet massaal naar de vakbond?”, zal menigeen zich afvragen. “Of

naar de rechter?” Vrijwel alle prostituees die wij kennen zouden een goede reden hebben

voor een dergelijke gang naar de rechter. Maar zij doen het niet. Ze zijn bang voor verlies

van hun anonimiteit en ze vrezen de macht van exploitanten. En dan nog zou iedere pros-

tituee afzonderlijk haar recht moeten gaan halen. Zij wordt daarmee klokkenluider. Lid wor-

den van de vakbond betekent in ieder geval je adres opgeven bij een instelling. De problema-

tiek is ook te complex en te veelomvattend om met een klein clubje vrijwilligers te behappen. 

Over de gevolgen van die situatie vertelt een van onze veldwerksters het volgende. 

“Een vrouw met plezier in haar werk is een uitzondering. Die exploitanten zorgen er ook niet voor

dat je je prettig voelt. Ze blijven om hun eigen hachje denken en bepalen wat goed is voor de vrou-

wen. Ze zijn te schijterig om een prijsverhoging door te voeren. De vrouwen zijn ontevreden, maar

ze hebben niet het lef om met z'n allen de tent te verlaten. Ze beseffen niet dat je een vuist kunt

maken door weg te blijven.”

Prostituees hebben geen idee welke elementen de arbeidsovereenkomst omvat en de rechten

die zij op grond daarvan zouden kunnen claimen. Bovendien, hun rechten kennen is niet

hetzelfde als hun recht halen. Dat komt ook, omdat de exploitant vaak stelt dat de zaak fail-

liet zal gaan, als een prostituee haar recht gaat halen. Zo wordt een eenling bang gemaakt

door het zo voor te stellen, dat door haar actie iedereen slecht af zal zijn. 
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Misstanden

Ook al ziet een bedrijf er keurig uit, dan nog

kunnen er misstanden heersen. Het gaat vaak

om een combinatie van overtredingen van 

diverse soorten wetgeving. Daarbij komt dat

de exploitant de vrouwen vaak onbehoorlijk

behandelt.  

Soms heeft De Rode Draad een vermoeden

van mensenhandel of vrezen wij dat de rechten

van prostituees ernstig worden geschonden.

Wanneer wij dit bespeuren, trekken wij aan

de bel bij de autoriteiten. Wij doen dit wel

altijd in overleg met prostituees of wanneer

dit niet kan, zonder hun positie in gevaar te

brengen. Zo leggen we soms bepaalde wan-

toestanden op het bordje van een gemeente.

Zo wisten we van een club dat de vrouwen 's

nachts alleen naar huis mogen als ze ge-

trouwd zijn. Ongetrouwde vrouwen moeten in

de club overnachten. Tevens weten we van

een vriend van één van de vrouwen dat zij in

haar vrije tijd niet met hem mag omgaan.  

Als veldwerkers van De Rode Draad zich al een ongeluk moeten zoeken naar een bepaald be-

drijf, en een auto moeten huren om er te komen, hoe komen dan buitenlandse vrouwen op

het idee er te gaan werken? En waar wonen ze? In bepaalde clubs kunnen prostituees gratis

of voor een klein bedrag overnachten. Dat is niet conform de Arbo-wetgeving, maar wel een

goede voorziening voor vrouwen die te veel champagne hebben gedronken en niet meer het

hele end naar huis kunnen rijden. Maar soms wil de exploitant dat iemand zeven dagen in

het bedrijf blijft, en haalt hij de vrouwen uit bed als er klanten komen. 

Overnachten is niet hetzelfde als in het bedrijf wonen. Veel prostituees wonen en werken in

het bedrijf. Hun eigen onderneming is in de zaak van de baas gevestigd. Wij begrijpen niet

hoe dit te rijmen valt met de eis dat iemand moet bewijzen een echte, zelfstandige onder-

nemer te zijn. Een bedrijf aan huis hebben is betrekkelijk normaal, maar is het nog steeds

normaal als iemand geen eigen huis heeft? Vooral Oost Europese vrouwen wonen op de werk-

plek. Dat maakt ze volkomen afhankelijk van de exploitant, vooral in de afgelegen gebieden.
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Mensenhandel 

De uitbreiding van het Nederlandse mensenhandelartikel naar 'slavery-like conditions' in an-

dere beroepen heeft geleid tot een betere omschrijving van het begrip 'uitbuitingssituatie'.

De signalen van 'slavery like conditions', zoals 'moeten wonen op de werkplek', 'afhankelijkheid

van de exploitant', 'extreem lange werktijden' en 'slechte betaling' blijken dan veelvuldig op te

gaan voor de prostitutiebranche.

De Rode Draad huldigt het standpunt dat migranten in de prostitutie niet slechter behan-

deld mogen worden dan Nederlandse vrouwen. Slavernij-achtige situaties zijn niet te tole-

reren met het argument dat deze vrouwen altijd beter af zijn dan in hun eigen land. De Rode

Draad hoopt dat migranten die ten onrechte door een exploitant in de prostitutie aan het

werk zijn gezet hun recht op hem/haar kunnen verhalen.  

Volgens De Rode Draad is het noodzakelijk om prostituees in een zwakke positie in de landen

van herkomst te ondersteunen in hun streven naar verbetering van hun positie. Zolang pros-

tituees in veel landen alleen kunnen werken onder beroerde omstandigheden en te maken

hebben met extreme controle van criminelen, zullen ze hun heil in landen als Nederland 

blijven zoeken. 

Niet alleen criminele vormen van

werving van prostituees moeten

hard worden aangepakt, maar ook

alle ernstige gevallen van uitbui-

ting in de prostitutie.  

De Rode Draad verwacht dat 

een transparante bedrijfsvoering

binnen prostitutiebedrijven, ook

op arbeids-rechtelijk gebied, uit-

buitingssituaties kan helpen voor-

komen.  

Er bestaan lijsten van signalen

van mensenhandel. Daarin staan

zaken vermeld als 'niet over het

eigen paspoort kunnen  beschik-

ken', 'ernstige uitbuiting' en 'niet

zelf over de verdiensten kunnen be-

schikken'. 
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Wij fronsen de wenkbrauwen, wanneer vrouwen vragen stellen als: “Als ik binnen een week

een garantsteller vind, mag ik dan werken?” Wij vragen ons altijd af of het waarschijnlijk is,

dat de vrouwen die we tegenkomen de reis geheel of gedeeltelijk zelf hebben geregeld. En

of ze zelf de werkplek hebben gevonden. Het is bijvoorbeeld voorstelbaar dat iemand zelf-

standig de Wallen in Amsterdam kan vinden, maar hoe weet iemand uit het Amazonegebied

dat haar een mooie toekomst wacht in een dorpje in het Oosten van Drenthe? Tevens vinden

wij het vreemd, als in een bepaald, afgelegen bordeel een grote concentratie vrouwen van

éénzelfde nationaliteit werkt. Welke contacten boort de exploitant dan aan? Wij vermoeden

dat iemand anders die vrouwen bij elkaar heeft gebracht. Vrouwen van buiten de Europese

Unie kunnen niet legaal in de prostitutie werken. Mogelijk heeft ze een verblijfsvergunning

als partner van een Nederlander, maar de snelle instap in de prostitutie is verdacht, ook vol-

gens de politie. Als een van de signalen van 'slavery like conditions' wordt 'lange dagen werken

tegen lage verdiensten' genoemd. Een verwant criterium is 'veel minder verdiensten opstrijken

dan gebruikelijk is voor de betreffende markt'. Wij vinden de verdiensten 'lager dan gebruikelijk'

wanneer prostituees niet meer verdienen dan ze aan kamerhuur kwijt zijn of een inkomen

onder bijstandsniveau hebben. 'Hoge bedragen moeten afdragen als zelfstandig ondernemer',

wordt ook wel als signaal van uitbuiting gezien. Meer dan zestig procent van de inkomsten

moeten afgeven zien wij als grotere uitbuiting dan 'normaal' in de branche. Het gaat om die

omstandigheden waarin een Nederlandse prostituee zou zeggen, dat het werk niet meer lonend

is. Niet meer kunnen verdienen dan de huur van de werkkamer komt veel in de raamgebie-

den voor. De prijzen voor seksuele dienstverlening zijn in sommige raamgebieden zo ex-

treem laag (€ 20 tot € 15 in Den Haag) dat de vrouwen erover  klagen dat ze voor de huur

werken (meestal € 100 per dagdeel) of zelfs die niet meer kunnen opbrengen. Het beeld in

clubs is niet vrolijker. De prijs voor standaarddienstverlening is gemiddeld € 70 per half uur.

Daarvan gaat de helft naar de exploitant bij wijze van kamerhuur. De klachten over slechte

verdiensten komen zo veelvuldig voor dat het ondoenlijk is van alle gevallen een melding te

maken. Wij horen dat bij een normale werkdag (8 uur) en met standaarddiensten (dus geen

onveilige of andere bijzondere diensten) vrouwen bij de raamgebieden gemiddeld vier klanten

per dag hebben en in de besloten bedrijven hooguit drie per dag. Ook zeggen vrouwen al

blij te zijn met één klant. Werken voor € 30 per dag is geen uitzondering. 

'Niet kunnen beschikken over de eigen verdiensten' wordt in bijna alle gevallen als een van de

kenmerken van mensenhandel gezien. Dit zou er aan de hand zijn wanneer vrouwen, die

'zelfstandige ondernemers' zijn, niet weten wat de verdiensten zijn. “Dat houdt de baas bij,”

krijgen wij dan bijvoorbeeld te horen. Dit wijst op afhankelijkheid van de exploitant.

Wanneer een vrouw moet bedelen om een klein bedrag, bijvoorbeeld om sigaretten te
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kopen, kan dit erop duiden dat de vrouwen alleen maar een zakcentje krijgen. Het 'zelf werk-

tijden kunnen bepalen' is in heel veel bedrijven een fictie. Wij kennen daarvan talloze voor-

beelden. Ook krijgen wij klachten dat vrouwen hun 'tijd' met de klant moeten volmaken. Wij

vinden, dat ze op ieder moment moeten kunnen stoppen met een klant, voor die dag of

voorgoed. Dit komt overeen met het recht van een ieder om een seksuele relatie naar believen

te beëindigen. Ook moet een vrouw zelf kunnen beslissen, dat ze voor een dag genoeg sek-

suele contacten heeft gehad. Iedere burger heeft daartoe het recht. Een prostituee moet

daarom parttime kunnen werken. 

Niet alle slachtoffers van mensenhandel worden opgesloten. Maar ook als 'vrouwen niet worden

vastgebonden aan de verwarming', kan er op een veel subtielere manier vrijheidsberoving

plaatsvinden. Men wil bijvoorbeeld de vrouwen in het bordeel houden om zoveel mogelijk

klanten te kunnen bedienen. Soms kunnen vrouwen wel naar buiten, maar worden ze toch

gecontroleerd; ze moeten telefonisch bereikbaar blijven of ze krijgen het advies niet de aan-

dacht te trekken door in een restaurant te gaan eten. Wanneer een vrouw niet weet wat de

dichtstbijzijnde grote stad is, is dit veelzeggend. Niet zelfstandig boodschappen kunnen

doen is voor ons een symptoom van een groot isolement en gebrek aan bewegingsvrijheid.

Soms proberen vrouwen door middel van lichaamstaal ons duidelijk te maken dat ze niet vrij

kunnen praten: vinger op de lip, nee schudden als ze ja zeggen. Wanneer het lukt om met

een vrouw te spreken, komt er vaak iemand bijzitten om mee te luisteren. (Vaak wijzen hande-

laren binnen een groepje iemand aan die moet klikken als iemand ongehoorzaam is). Niet

op een werkdag (in een geval van een werkdag van 12 uur) tijdens de pauze het bordeel

mogen verlaten is een duidelijk teken van vrijheidsberoving. Aanwezigheid van mannen op

de werkvloer die geen klant zijn maar ook geen werknemer van het bedrijf, wekt bij ons be-

vreemding, vooral als ze verhinderen dat wij met de vrouwen spreken.
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Ongezond werk 

Prostitutie is heel lang als een probleem

voor de volksgezondheid gezien. In het

verleden werden prostituees eenzijdig

ervan beschuldigd een haard van besmet-

telijke ziekten te zijn. Dat is sinds het op-

treden van de Aids-activisten aan het eind

van de jaren tachtig van de vorige eeuw

drastisch veranderd. Dankzij hen werden

ook klanten als risicogroep gezien. Nog

steeds denkt men bij gezondheid en pros-

titutie vooral aan besmettelijke ziekten. Er

zijn echter nog andere gezondheidsproble-

men waarmee prostituees te maken kun-

nen krijgen, zoals de gevolgen van ver-

plicht drinken. Eén van onze zorgen is dat

de lage verdiensten in de prostitutie een

onveilige manier van werken bevorderen.

Sommige exploitanten stimuleren vrouwen

bijvoorbeeld om vooral onveilige orale

diensten te verlenen. Tegenwoordig is daar

ook aandacht voor in de voorlichting aan prostituees. Wij laten de gezondheidsvoorlichting

graag aan de GGD over. 

Verplichte medische controle biedt slechts schijnzekerheid. Een prostituee kan immers bij

wijze van spreken tien minuten na de controle worden geïnfecteerd. Een verplichte Aids-test

is evenmin effectief. Door de lange incubatietijd weet men pas na drie maanden of een pros-

tituee HIV-vrij is of niet. HIV was, toen het in de vorige eeuw verscheen, niet te genezen.

Er was maar één remedie, meende men: voorlichting, voorlichting en nog eens voorlichting.

Men zag meer in vrijwillige controles.   

Prostituees hebben nu de mogelijkheid zich anoniem te laten testen, wat zij op grote schaal

doen. Een uitgebreide gezondheids-check-up, waar wel enige betaling tegenover moet

staan, behoort ook tot de mogelijkheden. Hoe frequent dat moet, bepaalt de prostituee zelf.

Een ervaren vrouw die altijd veilig werkt, heeft er nauwelijks behoefte aan. 

Hoewel prostituees zich bij de GGD'en altijd gratis en deskundig kunnen laten testen, zijn

er nog steeds zogeheten clubartsen actief. Dit zijn artsen die door de baas naar het bedrijf
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worden gehaald. De vrouwen moeten voor hun diensten betalen. Soms zijn het artsen die

hun praktijk in verband met een berisping van de Medische Tuchtraad hebben moeten opge-

ven. Zij beschikken niet altijd over de juiste laboratoriumfaciliteiten. Van één van hen is be-

kend, dat hij wel eens een verkeerde diagnose stelde om maar dure medicijnen te kunnen

verkopen. En niet altijd handelt men in overeenstemming met de Wet op de Medische

Behandeling, door de uitslag aan de exploitant te overhandigen. Prostituees zijn bang hun

werkplek kwijt te raken, als ze de diensten van die arts weigeren. 

Op grond van het recht op de vrije artsenkeuze kan men deze artsen de toegang tot de bor-

delen niet weigeren.  

In minstens één luxe club moeten prostituees verplicht een Aids-test doen. Zowel clubart-

sen als exploitanten overtreden hiermee de Wet op Aanstellingskeuringen van 1998. Een

aanstellingskeuring mag alleen onder strikte voorwaarden geschieden, waaraan deze exploi-

tanten niet voldoen. Bij arbeidsgeschiktheid in de prostitutie denkt men vooral aan HIV. Een

HIV- infectie betekent volgens De Rode Draad in ieder geval een gedeeltelijke arbeidsonge-

schiktheid, gedeeltelijk, want een HIV-geïnfecteerde kan wel animeerwerk verrichten. De

andere SOA's zijn meestal snel verholpen en leveren slechts een kort ziekteverzuim op. Maar

er zijn ook nog andere aandoeningen die in deze branche tot arbeidsongeschiktheid leiden

zoals een niet-besmettelijke huiduitslag. Wanneer een Arbodienst wordt ingeschakeld zal

die uiteindelijk het laatste woord moeten krijgen. 

Uittreedregelingen

De Rode Draad krijgt veel tele-

foontjes van vrouwen die uit het

vak zijn gestapt. In andere secto-

ren maken carrièreverandering,

promotiekansen, bijscholing, om-

scholing en uittreedregelingen

deel uit van de arbeidsvoorwaar-

den. In de seksbranche daarente-

gen waren prostituees in het ver-

leden vooral aangewezen op stop-

persprogramma's van hulpverleners.

Meestal gingen die ervan uit, dat

uittredende prostituees radicaal
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stopten en al hun contacten met het wereldje verbraken. Hun arbeidsverleden in de prosti-

tutie zou alleen maar nadelen en geen voordelen hebben opgeleverd. Zo zouden ze in een

ritme hebben geleefd, dat ze snel moeten afleren. Een sollicitatiecursus, waarin ze vooral

moesten leren op tijd op te staan, behoorde tot de vaste onderdelen van zo'n programma. 

Iedere prostituee moet kunnen stoppen, wanneer hij/zij wil, per dag, per week, per maand

of voorgoed. Dat is immers een gevolg van het recht op seksuele zelfbepaling, het recht om

een al of niet betaalde seksuele relatie te beëindigen.   

Gemiddeld werkt een vrouw zo'n vijftien jaar als prostituee, een jongensprostituee werkt

korter. Maar, in tegenstelling tot in andere beroepen, zijn er geen goede uitstapregelingen.

En een mooi afscheid om haar nog even ten overstaan van familie en vrienden in het zon-

netje te zetten is er al helemaal niet bij.  

Een vast onderdeel van uitstapprogramma's is dat prostituees moeten leren met minder geld

genoegen te nemen. In de Verenigde Staten worden prostituees die willen uittreden, behan-

deld als verslaafden, maar wel als verslaafden die geld verdienen in plaats van verliezen. Ook

wij horen dat angst voor inkomenverlies een reden is om niet uit de prostitutie te stappen.

Maar met de huidige stand van zaken valt het niet vol te houden, althans voor de meeste

vrouwen, dat een terugval in het netto-inkomen het grootste probleem vormt.  

Prostituees lopen tegen het vooroordeel op, dat ze geacht worden financiële reserves te

hebben, wat in de regel niet het geval is. Slechts een minderheid heeft 'wit gewerkt'. Dit geld

kan in principe 'legaal' gespaard worden of worden geïnvesteerd in de aankoop van een huis.

Hoewel De Rode Draad gelijk kreeg, toen zij een klacht indiende tegen de grote banken, die

prostituees uitsloten van financiële dienstverlening, blijkt het voor een prostituee in de

praktijk nog een heel gevecht te zijn om door banken als een normale klant te worden be-

handeld. 

Veel prostituees menen dat ze alleen in de prostitutie zonder diploma's snel aan geld te kun-

nen komen. In de praktijk valt dat echter tegen. Het beeld van het snelle geld wordt nog

extra vertekend, doordat prostituees de neiging hebben hun verdiensten rooskleuriger voor

te stellen dan ze zijn. Je gaat immers niet in een gestigmatiseerd beroep werken, als daar

geen goede reden voor is zoals hoge verdiensten. Niettemin beseffen prostituees dat de ver-

diensten niet zo riant meer zijn, maar ze blijven hopen een enorme slag te kunnen slaan. De

indruk dat er snel contant geld valt te verdienen, wordt nog versterkt doordat de uitbeta-

ling per dag of soms per week geschiedt, in plaats van per maand, zoals gebruikelijk in an-

dere beroepen. Het duurt even, voordat ze de voordelen zien van een stabiele, maandelijk-

se betaling. Wij hebben de grootste moeite om de dames voor te rekenen, dat in loondienst
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werken, binnen of buiten de prostitutie, weliswaar niet dagelijks geld 'cash in het handje'

geeft, maar wel wekelijks of maandelijks een geregeld inkomen. Een prostituee die De Rode

Draad hulp vroeg bij het uittreden, gaf toe, dat ze 'een gat in haar hand had'. Ze was naar

de hulpverlening gestuurd. “Maar ik kan toch moeilijk naar de dokter gaan om te vragen, of hij

het met euro's wil dichten en daarna hechten?” Het denken op lange termijn past niet bij het

werk; geld verdienen staat voorop en wel hier en nu. Prostitutie lijkt een manier om snel van

je schulden af te komen, een vorm van werk waarin je ter plekke moet investeren.

Concurrentie staat hoger aangeschreven dan samenwerking. Carrièreplanning op de lange

termijn in de prostitutie is iets ongehoords, je doet het immers maar 'tijdelijk'. Het verdien-

de geld moet zo snel mogelijk worden uitgegeven. Dit idee stamt uit de tijd dat al het ver-

diende geld zwart was, dus eigenlijk alleen maar diende voor de aanschaf van consumptie-

artikelen op de korte termijn. Slechts een enkeling heeft gespaard en een aardig kapitaaltje

opgebouwd. De Rode Draad kent ook heel weinig vrouwen die rijk zijn geworden van de pros-

titutie.  

De meeste praktische problemen die uittredende prostituees tegenkomen, liggen op het vak

van privacybewaking en stigma. Ook verkeren zij in een sociaal isolement, omdat ze niet op

een 'normale' manier over hun verleden kunnen spreken.  

Klanten

Hoe kun je als eigentijdse vrouw

toestaan, dat mannen tegen geld

vrouwen gebruiken en vernederen?

Deze vraag wordt steeds vaker ge-

steld. Geïnspireerd door het

Zweedse model roepen nu ook

sommigen in Nederland om straf-

baarstelling van de klant. De Rode

Draad is daar op tegen. Prosti-

tuees die voor dit beroep kiezen

vragen er niet om, dat zij tegen

klanten worden beschermd, maar

verlangen respect van de maat-

schappij en realisering van de be-

scherming van hun arbeidsrechten. Bovendien verdwijnt bij strafbaarstelling van klanten een
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belangrijke ontsnappingsroute voor slachtoffers van mensenhandel. Deze mannen zijn im-

mers één van hun weinige contacten met de buitenwereld. Heel vaak weten zij zich met hulp

van een klant te bevrijden. 

In plaats van klanten strafbaar te stellen  kan met ze beter voorlichten en de mogelijkheid

geven een geval van dwang tot prostitutie te melden. Dit is met succes verricht tijdens het

project van Meld Misdaad Anoniem, waarin ook De Rode Draad participeerde. 

Een onderliggende vraag in deze discussie is, of een overheid zich moet bemoeien met de

seksuele moraal van haar burgers door de mogelijkheid commerciële, 'slechte' seks te hebben

de kop in te drukken. Een lastige kwestie. Een politicus die deze vraag met 'nee' beantwoordt,

laadt al snel de verdenking op zich zelf ook 'slechte' seks te willen propageren. Het toegeven

dat het verschijnsel simpelweg bestaat zonder de vraag te beantwoorden, of men er gebruik

van maakt, of zonder een waardeoordeel te vellen, is vrijwel onmogelijk. Al snel hoort hij het

argument: “Mensen vermoorden elkaar. Betekent dit dat je moorden moet legaliseren?” Het ver-

schil met moorden is echter, dat moorden altijd strafbaar is, of het nu betaald of onbetaald

gebeurt. Maar onbetaalde seks is niet strafbaar. Waarom moet de overheid dan ingrijpen in

de privé-sfeer van mensen door te bepalen dat er alleen 'goede', onbaatzuchtige seks mag be-

staan? Als de condities, waaronder de betaalde seks plaatsvindt, niet deugen, dient men die

aan te pakken en niet het fenomeen zelf te verbieden.  

Maatschappijen hebben door de eeuwen heen geworsteld met de vraag, hoe ermee om te

gaan. Tot het eind van de negentiende eeuw werd het als een noodzakelijk kwaad gezien. De

behoefte eraan zou onuitroeibaar zijn, want inherent aan de mannelijke inborst. Vrouwen

zouden daarentegen geen behoefte hebben aan seks, laat staan aan betaalde seks.

Prostitutie diende om de behoefte van mannen aan buitenechtelijke of voorechtelijke seks

te stillen. Niet voor niets is prostitutie wel omschreven als inherent aan het patriarchale

systeem, waarin mannen over vrouwen heersen en ze in bedwang willen houden. Het resul-

taat van deze visie is de dubbele moraal: mannen mogen van alles, maar de vrouwen met wie

ze dat 'alles' doen, worden verketterd. Het is de verdienste van de eerste golf van het femi-

nisme geweest, dat ze deze moraal aan de kaak hebben gesteld.  

Sindsdien drong langzaam het besef door dat ook vrouwen plezier kunnen beleven en be-

hoefte hebben aan seksualiteit. Maar een vrouw die niet de 'goede' seksualiteit wil, dat wil

zeggen de seksualiteit die wordt gevoed door emotie, gevoelens van liefde en affectie, staat

nog steeds in een kwaad daglicht. Wanneer ze naar een parenclub gaat, zal ze als een 'slet'

worden afgeschilderd. 

Parenclubs en andere manifestaties van de seksindustrie zullen als 'slechte seks' worden be-

stempeld. Anonieme televisie-erotiek zou de jeugd bederven. Vooral meisjes zouden het
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slachtoffer zijn van de behoefte aan slechte seks van jongens. Dat vrouwen per definitie be-

hoefte hebben aan 'goede seks', zou blijken uit de geringe vrouwelijke klandizie van gigolo's.

Inderdaad is deze variant in elk geval in Nederland niet enorm gegroeid. Mogelijk komt dat

door het geringe en weinig gevarieerde aanbod. Ook hebben vrouwen nog steeds minder te

besteden dan mannen. Ze voelen zich misschien meer thuis in het internet dating circuit of

het kinky party circuit. Een feit is dat het aantal vrouwen dat als consument optreedt van

'de slechte seks', in het commerciële circuit aan het toenemen is. Dit zou in het Zweedse stelsel

dus ook verboden moeten worden.
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Naschrift

Dit boekje is een samenvatting van ons in november 2006 

verschenen rapport: Rechten van prostituees. 

Dit kunt u downloaden van onze website. 

In 2006 en 2007 spelen de problemen met de 

arbeidsverhoudingen nog steeds.

Het aantal bedrijven blijft maar afnemen. Ook komt er steeds

meer druk op de raamgebieden omdat het aantal ramen dreigt

te worden teruggebracht. Deze ontwikkelingen gaan ten koste

van de zelfstandige en vrijwillig werkende prostituee. De Rode

Draad pleit voor innovatie in plaats van voor kaalslag. 

De Rode Draad vervult een unieke functie in dit land, doordat

zij als enige organisatie in staat is rechtstreeks te signaleren,

hoe prostituees er voorstaan. Dit doet ze onder andere door

prostituees informatie te verschaffen over hun rechten.

Dankzij ons uitgebreide veldwerk over het hele land en over

een reeks van jaren kennen wij de situatie in de prostitutie-

wereld. Dit veldwerk houdt in, dat wij bezoeken brengen aan

uiteenlopende soorten prostitutiebedrijven, waar wij zoveel

mogelijk met de prostituees m/v in contact proberen te

komen. Zij zijn immers op geen enkele andere manier te

bereiken; hun privé adressen, houden zij angstvallig geheim.

Daarnaast krijgen wij veel signalen via onze helpdesk voor

prostituees. De Rode Draad is een expertisecentrum gericht op

positieverbetering voor de prostituee of sekswerker.

De Rode Draad is nog steeds nodig als vraagbaak voor prostituees. 

Aan hun behoefte aan informatie komt geen einde.

Steeds zijn er nieuwkomers op de markt.

Stichting De Rode Draad 
Kloveniersburgwal 47  1011 JX Amsterdam

Postbus 16422 1001 RM Amsterdam
Tel. +31 (0)20 6243366  Fax. +31 (0)20 6200383

www.rodedraad.nl info@rodedraad.nl

 



43

Colofon

Tekst: S.Altink en S. Bokelman

Foto's: S.Altink, M. Blaak, S. Bokelman en H. Hurenkamp. 

Vormgeving: Plan B Amsterdam; Bert van Zutphen

november 2007, Amsterdam



Rechten van prostituee
r g r  n gem ente
a me  o  a n de la !!

Prostitutie is een

onderwerp waar 

vrijwel iedereen een

mening over heeft en

waar veel 

vooroordelen over

bestaan. 

Deze folder beschrijft

hoe prostitutie in

Nederland is geregeld,

wat de rechten van

prostituees zijn in hun

werk en hoe het

Kenniscentrum De Rode

Draad daar informatie

over geeft.

www.rodedraad.nl

Rechten van prostituees:
regering en gemeenten,
ga met ons aan de slag!!!


