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DENKTANK
Gedoogbeleid Amsterdam
door. RIco Harley

In 1996 gaat het gedoogbeleid in Amsterdam van start. De gemeente loopt hiermee
vooruit op de afschaffing van artikel 250 bis (het bordeelverbod) dat, zoals de
planning nu ligt, medio 1996 gewijzigd zal worden.
In dit artikel ga ik kort in op de eisen waaraan exploitanten moeten voldoen. Ik
beperk mij vooral tot de consequenties van het gedoogbeleid voor de prostituees.

Eisen gedoogbeschikking
prostitutiebedrijf :

voor

het

#er moet voldaan worden aan bepaalde
voorwaarden gesteld aan de inrichting,
hygiene, veiligheid en brandveiligheid
#de exploitant mag geen minderjarigen
of niet-verblijfsgerechtigde vrouwen
bij zich hebben werken
#het bedrijt mag geen overtast
veroorzaken voor de omgeving en
moet in het bestemmingsplan passen.
Consequenties voor prostituees :
Na het jarenlang gedogen van niet
verblijfsgerechtigde vrouwen in de
prastitutie,
draagt
de
gemeente
exploitanten op deze vrouwen uit hun
bedrijven te weren. Deze eisen zijn niet
vreemd wanneer men kijkt naar andere
bedrijfstakken. Daarin kan de werkgever
een hoge boete kriigen bij het in dienst
hebben van niet-verblijfsgerechtigde
personen. De situatie in de prostitutie is
echter een uitzondering, door het lange
tijd gedogen van persanen zander legale
status.
Overigens
geldt
dit
ook
voor
minderjarigen.

Wanneer de politie een minderjarige of
een niet-verblijfsgerechtige sekswerker
aantreft, krijgt de exploitant een
'NaarschlM'ing. Bij de tvwede overtreding
wordt haar/zijn tent gasloten.
De exploitant kan legitimatie eisen van de
sekswerkers. Echter, zij/hij heeft niet het
recht
paspoortnummer of andere
gegevens uit het paspoort van de werker
op te schrijven. Oit recht heeft zij/hij niet
omdat je een zelfstandig ondernemer
bent. Dit houdt in dat je als werker zeit
zorg draagt voer de afdracht van je
belastinggeld. Wanneer ie baas zegt dat
je je sofinummer door moet geven
vanwege de belastingdienst dan is dit
onzin.
De
exploitant
zou
aileen
je
paspoortnummer mogen opschrijven
wanneer zijlhij ie werk-gever is. Omdat dit
niet het geval is, hoeft de exploitant
aIleen maar een blik in je paspoort te
werpen om te kunnen vaststellen of je
minderjarig bent en wei of niet legaal in
Nederland verblijft.
Wanneer je moor infonnatie wilt, kun je
je wenden tot de Rode Draad. Tel: 06 
32023060.
Bij de gemeente kun je over
'gedaogbeleid
prostitutiebedrijven'
informatie aanvragen.
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