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"En toch is prostitutie een instituut 
dat grotendeels door mannen wordt 
geëxploiteerd, door mannen wordt 
gefinancierd en voor mannen in stand 
wordt gehouden" 

(mr. Anneke Visser, commissaris 
jeugd- en zedenpolitie Den Haag) 
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Voorwoord 

Voor u ligt het verslag van de conferentie 'Prostitutie en gemeentelijk be
leid', die op 30 januari 1984 in Amsterdam is gehouden. 
Deze conferentie was georganiseerd door het college van Burgemeester 
en Wethouders van Amsterdam op initiatief van het Raadsvrouwenover
leg. 
Tijdens deze dag is bij mijn weten voor het eerst over het onderwerp 
prostitutie gesproken met mensen die uit zovele verschillende werksfe
ren afkomstig waren. Ik noem hier leden van de Tweede Kamer, ge
meenteraadsleden van verschillende grotere steden, hulpverle( e )n
(st)ers, beleidsambtenaren van ministeries en gemeenten, politiefunctio
narissen en vrouwen uit de vrouwenbeweging en last butnotleast prosti
tuées. 
Bedoeling van de dag was om de uiteenlopende ervaringen van de grote
re steden op het gebied van prostitutiebeleid uit te wisselen en te bezien 
welke conclusies daaruit te trekken zijn. 
Centraal daarbij stond dat het probleem van de overlast niet langer de 
enige invalshoek is van waaruit het prostitutiebeleid wordt benaderd, 
maar dat toekomstig beleid tevens zal moeten worden ingegeven door 
emancipatorische overwegingen. Te lang is de problematische situatie 
waarin prostituées zich bevinden buiten beschouwing gebleven. Een van 
de belangrijkste belemmeringen voor een ander beleid is, zo bleek op de 
conferentie, het bestaan van artikel 250 bis van het Wetboek van Straf
recht. 
Ik hoop dat de discussies die op deze dag hebben plaatsgevonden en die 
in dit verslag zijn weergegeven, zullen bijdragen aan het formuleren en 
uitvoeren van een beleid dat uiteindelijk leidt tot een verbetering van de 
(rechts-)positie van de prostituees. 
De taboes en stigma's die nog steeds op het onderwerp rusten, waren 
aanleiding om de conferentie voor het grootste deel een besloten karak
ter te geven. 
Om toch zo veel mogelijk belangstellenden de gelegenheid te bieden 
zich op de hoogte te stellen van de inhoud van de discussies is een uitvoe
rig verslag gemaakt. 
Ik wil Hanneke Acker, die dit verslag heeft opgesteld, hiervoor hartelijk 
dank zeggen. 
Tenslotte wil ik niet onvermeld laten dat vanuit het Raadsvrouwenover
leg door Annet de Waart en Anne Lize van der Stoel een belangrijke in
breng werd geleverd in de voorbereiding. 
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De brede politieke samenwerking in het Raadsvrouwenoverleg vormt 
voorts een goede basis voor een Amsterdamse politieke vertaling van de 
resultaten van deze dag. 
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De Wethouder voor de Coördinatie van de 
Vrouwenemancipatie van Amsterdam, 
Tineke van den Klinkenberg. 
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Inleiding 

Op 30 januari 1984 werd in Amsterdam een studieconferentie ge-houden 
over prostitutie en gemeentelijk beleid. Het initiatief daartoe werd geno
men door het Raadsvrouwenoverleg, een overleggroep waaraan alle vijf
tien vrouwelijke leden van de Amsterdamse gemeenteraad deelnemen. 
De conferentie werd georganiseerd door het college van burgemeester 
en wethouders en voorgezeten door mevrouw T. van den Klinkenberg, 
wethouder (mede)belast met Coördinatie Vrouwenemancipatie. 
Directe aanleiding tot de studieconferentie was de nota "Prostituées uit 
de verdrukking" die in maarr1983 door de PSP-fractie aan de gemeente
raad werd aangeboden. De nota deed bij het Raadsvrouwenoverleg de 
behoefte ontstaan aan een bredere discussie over dit thema. 
De bedoeling van de studieconferentie was meer inzicht te krijgen in de 
tekortkomingen van het huidige beleid en ideeën te ontwikkelen voor 
een toekomstig beleid. Daarmee zou niet alleen Amsterdam, maar ook 
andere gemeenten die te maken hebben met prostitutie èn de landelijke 
overheid gediend kunnen zijn. 
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om voor de zo
mer van 1984 een pré-advies uit te brengen op de PSP-nota, waarbij de 
aanbevelingen die zijn gedaan op de conferentie zullen worden betrok
ken. 
Vanwege het taboe dat op prostitutie rust droeg de studiedag grotendeels 
een besloten karakter. Aan de conferentie werd deelgenomen door men
sen uit de kring van politie, justitie, vrouwenbeweging, welzijnswerk 
(prostitutie- en drugshulpverlening) en door prostituées, ambtenaren 
van landelijke en plaatselijke overheden, kamerleden, burgemeesters en 
raadsleden uit diverse gemeenten. 
Na een openingswoord van mevrouw V.N.M. Korte-Van Hemel (staats
secretaris van justitie) werden inleidingen gehouden door de heer B. van 
Schijndel (gemeenteraadslid van de PSP in Amsterdam), de heer drs. 
J.H. Visser (werkzaam bij de Mr. A. de Graafstichting), door mevrouw 
Violet (ex-prostituée), de heer H.G. Buiter (burgemeester van Gronin
gen) en door mevrouw mr. A. C.S. Visser (commissaris van de Zeden- en 
Jeugdpolitie van Den Haag). 
Tijdens het openbare gedeelte van de studiedag werden de inleidingen 
en de discussie samengevat door wethouder Van den Klinkenberg. De 
conferentie werd besloten met een toespraak van de burgemeester van 
Amsterdam, de heer Ed. van Thijn, waarin hij hulde bracht aan de initia
tiefneemsters. Hij verklaarde volstrekt achter de doelstellingen van de 
conferentie te staan en zei: "De opzet van de conferentie is alleen al ge
slaagd omdat zij heeft plaatsgevonden en daarmee een bijdrage levert aan 
het doorbreken van een taboe. Uw intentie is ook de mijne. Prostitutie 
moet gedestigmatiseerd worden." 
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Samenhangend beleid 

Prostitutiebeleid zou niet alleen gericht moeten zijn op het beperken van 
overlast voor de omgeving, maar ook oog moeten hebben voor de positie 
van de prostituée. 
Dit inzicht werd op de studieconferentie over "Prostitutie en gemeentelijk 
beleid" van vele kanten bepleit en door geen van de aanwezigen betwist. 
Zo vormden de arbeidsomstandigheden van de prostitutée een van de 
uitgangspunten in het denken over toekomstig beleid en tegelijk een van 
de voornaamste kritiekpunten op het huidige beleid, dat is gericht op het 
handhaven van openbare orde. 
Het beleid dat tot nu toe is gevoerd heeft niet of maar ten dele geleid tot 
het wegnemen van klachten van buurtbewoners en blijkt in ernstige mate 
ten koste te gaan van prostituées. Vooral de drugsverslaafde prostituées, 
die op straat hun klanten werven, lopen als gevolg van dit beleid een gro
ter risico op mishandeling en verkrachting. 

Prostitutiebeleid heeft zich tot nu toe beperkt tot openbare orde-beleid. 
Omdat het beleid met betrekking tot openbare orde aan de burgemeester 
is voorbehouden, heeft het zich onttrokken aan de democratische be
sluitvorming. Nieuwe vormen van prostitutie dwingen de gemeente -
meer dan vroeger- tot regelend optreden. Hierdoor wordt het ontbre
ken van een samenhangend beleid als steeds nijpender gevoeld. "Samen
hangend", omdat prostitutie te maken heeft met een reeks beleidsterrei
nen: emancipatie, sociale zaken en werkgelegenheid, hulpverlening, ge
zondheidszorg, ruimtelijke ordening, politie enjustitie. Op de studiecon
ferentie is getracht een visie te ontwikkelen die de basis kan vormen voor 
zo'n samenhangend beleid. 
Het huidige beleid hinkt op twee gedachten en weerspiegelt het ambiva
lente denken over prostitutie. Aan de ene kant wordt prostitutie - als 
strijdig met de moraal- van de hand gewezen. Aan de andere kant wordt 
het getolereerd vanuit de nuchtere constatering dat prostitutie er zal zijn 
zolang er vraag naar is en dat het verbieden ervan niet zalleiden tot het 
verdwijnen . Dezelfde tweeslachtigheid valt te constateren als de wetge
ving en de toepassing van de wetgeving wordt bezien. 
Prostitutie, het tegen betaling verrichten van seksuele handelingen, is op 
zichzelf niet verboden. Wat wel verboden is, is "het bevorderen van on
tucht door anderen met derden" (artikel 250 bis Wetboek van Straf
recht)*. Dit verbod wordt nader uitgewerkt in de Amsterdamse Algeme
ne Plaatselijke Verordening (artikel89 APV)*. Daarnaast is het tippelen 
verboden (artikel88 APV)*, aan welke bepaling een reeks met name ge
noemde straten, parken, plantsoenen etc. is toegevoegd. Ook is het ver
boden klanten aan te lokken vanuit een huis of aan de openbare weg, ten
zij B en W plaatsen hebben aangewezen waar deze bepalingen niet gel-
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den. Zij kunnen daarbij regels stellen in het belang van de openbare orde 
(artikel 87 APV)*. 
De feitelijke situatie in Amsterdam laat zien dat aan het zogenaamde 
"bordeelverbod" (artikel 250 bis WvS) de hand niet wordt gehouden. 
Hetzelfde geldt voor bepalingen uit de APV. Met andere woorden: de ge
meente gedoogt tippelprostitutie en bordelen, zij het niet altijd en overal. 
Wanneer grijpt de gemeente in? In de regel na klachten van omwonen
den die zeggen overlast te ondervinden. Dat maakt het huidige beleid 
tot een "openbare orde-beleid". 
Belangen van prostituées en omwonenden botsen. "Een prostitutiebe
leid dat alleen rekening houdt met openbare orde is per definitie een 
slecht beleid", stelt mevrouw A. Visser, commissaris van de Zeden- en 
Jeugdpolitie in Den Haag. Door in het beleid de nadruk te leggen op het 
terugdringen van overlast raken prostituées steeds verder in de knel. Vol
gens PSP-raadslid Van Schijndel mag de gemeente daarvoor de ogen niet 
sluiten. "Als de gemeente prostitutie toestaat, draagt zij daarmee verant
woordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden van de meest betrokke
nen: de prostituées." Burgemeester Van Thijn vindt dat prostitutie er
kend moet worden als behorend tot de maatschappelijke werkelijkheid. 
"Het is een zeer betreurenswaardig feit dat die realiteit niet is doorge
drongen tot de rechtsregels in ons land, waardoor overheidsbeleid onver
mijdelijk iets tweeslachtigs heeft. Er schuilt een geweldige hypocrisie 
in het feit dat de regels doen alsof prostitutie niet bestaat terwijl het dom
weg behoort tot de maatschappelijke werkelijkheid." 

Ruimtelijke ordening 

Sinds de jaren zeventig hebben zich ontwikkelingen voltrokken in de 
prostitutiewereld. Naast de toeneming van de straatprostitutie van ver
slaafde prostituées is de "georganiseerde" prostitutie in de traditionele 
prostitutiebuurten grootschaliger en commerciëler geworden. Ten be
hoeve daarvan zijn steeds meer woningen aan het woningbestand ont
trokken. 
Daarnaast is prostitutie uitgewaaierd over de stad (en het platteland). 
Aan de vraag naar luxere prostitutie wordt, buiten de "rosse buurten", 
voldaan in de vorm van sexclubs, escort-service, (bemiddelingsbureaus 
voor) thuiswerksters enzovoort. Ook hier geldt dat de gemeente zich af
zijdig houdt en prostitutie gedoogt, tenzij er sprake is van andere strafba
re feiten of overlast voor de buurt. 
Bewoners van de Wallen bij wie niet alleen de agressievere en overheer
sender presentatie van de prostitutiebedrijven wrevel opwekte, maar zich 
vooral zorgen maakten over het teruglopen van het woningbestand, 
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klaagden bij de gemeente. Om verdere uitbreiding van prostitutiebedrij
ven te voorkomen maakte de gemeente een concept-bestemmingsplan. 
De PSP-nota zegt hierover: "Een moeilijkheid bij het maken van het plan 
bleek de formulering. Krampachtig wordt het woord prostitutie verme
den. In het bestemmingsplan vallen prostitutiebedrijven onder de cate
gorie "overige bedrijven". Gesproken wordt wel van "seksinrichtingen". 
Daarmee worden alle seksbedrijven (bioscopen, theaters enz.) bedoeld 
behalve prostitutiebedrijven. Dit om te voorkomen dat artikel 250 bis 
WvS zou worden overtreden, althans, met officieel medeweten, goed
keuring of erkenning door de gemeente. 
De situatie nu is dat de gemeente gedoogt of bestrijdt op grond van de 
APV. Een actiefbeleid dat regulerend optreedt voor wat betreft de plaats 
van prostitutiebedrijven wordt in de weg gestaan door artikel 250 bis 
WvS. Dan zou de gemeente zich onmiddellijk schuldig maken aan het 
bevorderen van ontucht en overtreedt dus de strafwet. 
Daar heeft de gemeente Rotterdam ervaringen mee opgedaan bij de ver
plaatsing van prostitutie uit de wijk Katendrecht De plannen van de ge
meente om de prostitutie in een Eroscentrum onder te brengen stuitten 
op bezwaren van omwonenden. Buurtbewoners die bezwaar maken te
gen de komst van prostitutiebedrijven vinden bij de Arob-rechter de wet 
aan hun kant. De Raad van State maakte ten slotte het actief regulerende 
beleid van Rotterdam onmogelijk. Katendrecht is inmiddels dichtgetim
merd, de prostitutie heeft zich verspreid over verschillende delen van de 
stad. 
Artikel250 bis Wetboek van Strafrecht is ooit- in 1911- bedoeld ter be
scherming van vrouwen. In de toelichting schreef de toenmalige minister 
van justitie Regout dat "dit artikel in het wetboek van strafrecht thuis
hoorde omdat de overheid niet kan toelaten dat door een aantal personen 
openlijk en uit winstbejag meisjes in moderne slavernij worden gëexploi
teerd en beschikbaar gehouden voor het publiek tot betaalde ontucht". 
Wethouder Van den Klinkenberg constateerde dat artikel250 bis allang 
niet meer wordt toegepast om vrouwen te beschermen. Curieus genoeg 
blijkt dit artikel nu soms gebruikt te worden ten behoeve van ruimtelijke 
ordeningsbeleid: de zedelijkheidswet als instrument in de stadsvernieu
wingspolitiek. Van den Klinkenberg vond dit wel getuigen van zeer onei
genlijk gebruik. 
Met verplaatsing van prostitutie in verband met stadsvernieuwing heb
ben diverse gemeenten te maken (gehad): Utrecht, Arnhem, Rotterdam, 
Nijmegen en ook Groningen. Burgemeester H. G. Buitervan Groningen 
gaf op de studiedag een beeld van het gevolgde beleid in zijn stad. 
Binnenstad-zuid wordt gerenoveerd, een deel van dit gebied was rosse 
buurt. Buiter: "Deze stadswijk wordt een aantrekkelijke woonbuurt In 
een dergelijke buurt wordt de aanwezigheid van omvangrijke raampros
titutie (115 prostituees) niet meer geaccepteerd. Het veroorzaakt overlast 
zoals langzaam rijdende auto's, het lastig vallen van buurtbewoners, on
gewenste confrontatie met prostitutie van kinderen, nachtelijk lawaai en-
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zovoort. Daarnaast drukt de aanwezigheid van raamprostitutie een so
ciaal stempel op de buurt, waardoor positieve ontwikkelingen in de weg 
worden gestaan." Dit uitgangspunt was de prikkel om een prostitutiebe
leid voor de stad Groningen te ontwikkelen. Besloten werd om raam
prostitutie te concentreren in bepaalde straten, het feit accepterend dat 
prostitutie niet uit te bannen zou zijn. De prostituees moesten gedwon
gen worden tot verhuizing. Dat gebeurde door minnelijk overleg, door 
de aankoop van te slopen panden (waarvoor de gemeente volgens de bur
gemeester een "iets hogere prijs" betaalde) en door sluiting van bordelen, 
zo nodig met toepassing van politiedwang, op grond van de Algemene 
Politieverordening (APV). Burgemeester Buiter: "Tot slot bestond de 
mogelijkheid van vervolging·door justitie van prostituees en bordeelhou
ders. Dit op grond van artikel250 bis WvS. Deze twee dwangmaatregelen 
worden dus op beleidsmatige gronden niet in de concentratiestraten aan
gewend." Hiermee maakte de Groningse burgemeester duidelijk dat arti
kel250 bis zowel oneigenlijk als selectiefwordt toegepast. Het bleefniet 
bij een stok achter de deur. Bui ter: "Iets meer weerstand ondervond het 
gemeentebestuur van de gebruikers van de panden waar per 1 september 
1983 geen raamprostitutie meer mocht plaatsvinden. Na diverse waar
schuwingen zijn door de politie op de datum waarop de panden ont
ruimd moesten zijn processen verbaal opgemaakt tegen prostituees en 
bordeelhouders op grond van de APV en op grond van artikel 250 bis 
WvS. Op basis hiervan zijn strafrechtelijke procedures in gang gezet, 
evenals de bestuursrechtelijke weg van sluiting. In zeer korte tijd werden 
de zaken aan de kantonrechter voorgelegd die in de meeste gevallen tot 
een veroordeling kwam. Van de sluitingsbevelen werd door de exploitan
ten schorsing bij de Raad van State aangevraagd. Dit werd afgewezen. Re
sultaat is dat in de panden buiten de concentratiestraten nu geen raam
prostitutie meer plaats vindt." 
Volgens de Groningse burgemeester is prostitutiebeleid in Groningen 
openbare orde-beleid, aangezien een gemeentebestuur volgens hem niet 
de rol van zedenmeester mag spelen. Optreden blijft uit, tenzij overlast 
gegeven wordt. "Grenzen van optreden van de gemeente liggen enerzijds 
in de particuliere levenssfeer van betrokkenen en anderzijds in de hogere 
wetgeving, met name in artikel 250 bis WvS, dat de meest directe wijze 
van actieve regulering van prostitutie (nog) onmogelijk maakt, namelijk 
de koppeling aan een vergunning, te toetsen aan overlast voor de buurt, 
zoals het geval is bij elke andere bedrijfsvoering." 
De heer J. Visser van de Mr. A. de Graafstichting (een landelijke instel
ling die zich bezighoudt met onderzoek, documentatie, voorlichting en 
advisering met betrekking tot prostitutie) zei te hebben vernomen dat ten 
behoeve van de verplaatsing gemeentelijke grond is verkocht aan bor
deelhouders. "Dat lijkt mij actief optreden van de gemeentelijke over
heid om prostitutie mogelijk te maken. Is dat dan niet strijdig met artikel 
250 bis?'' 
Burgemeester Bui ter: "Al blijven we binnen de grenzen, ik geef toe, we 
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drukken er tegen aan. We hebben ook bouwvergunningen afgegeven om 
percelen geschikt te maken voor dit soort bedrijfsactiviteiten. We maken 
ons geen illusies." 

Artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht 

Dat artikel 250 bis WvS een obstakel vormt voor het gemeentelijk beleid 
ten aanzien van stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening werd door ie
dereen op de conferentie onderschreven. Burgemeester Van Thijn: "De 
wens om richting Den Haag kenbaar te maken dat we artikel250 bis kun
nen missen als kiespijn, daar kan ik van harte achter staan. Met dat artikel 
kunnen we in deze tijd niets meer beginnen. In de eerste plaats omdat het 
hier gaat om een volstrekt dode letter, in de tweede plaats omdat degenen 
die proberen gemeentelijk beleid te voeren doen alsof artikel250 bis niet 
bestaat. Onomwonden worden afspraken gemaakt tussen Openbaar Mi
nisterie, plaatselijke politie en gemeentebestuur om dit artikel ook niet 
toe te passen. Op ongelegen momenten en als hetjuridisch op de spits ge
dreven wordt kan dit artikel toch als een duveltje uit een doosje komen 
om het gemeentelijk beleid te doorkruisen. Ik denk dat alle belangen er
bij gediend zijn om dit artikel te schrappen. Zolang dit artikel bestaat is er 
officieel, formeel en legaal geen denken aan om ook maar een begin te 
maken met hetgeen hier bepleit is: om prostitutie in een breder kader te 
zien, om verbetering van arbeidsomstandigheden van de prostituée te 
bewerkstelligen, om te komen tot officiëel aangewezen gedoogplaatsen, 
hotels, rustplekken etcetera. Ik zeg niet dat ik nu al weet of deze aanbeve
lingen gevolgd moeten worden, maar het zou, als het puntje bij het paal
tje komt, op dit artikel kunnen afstuiten. Reden genoeg om dit artikel te 
liquideren." 
Hiermee sloot de Amsterdamse burgemeester aan bij een opmerking 
van wethouder Van den Klinkenberg: "Artikel 250 bis is eigenlijk een 
schande." 

Concentratie van prostitutie 

Op het feit dat in Groningen is gekozen voor concentratie van prostitutie 
werd tijdens de discussie ingegaan. Mevrouw F. Staeekart (wethou
ders-assistente in Rotterdam) meende dat politieke partijen hun nek pas 
zouden uitsteken voor schrapping van artikel 250 bis als het probleem 
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zou leven bij hun achterban. Dat zou volgens haar het geval worden als 
prostitutie over alle wijken gespreid zou zijn en iedereen ermee wordt ge
confronteerd. Pas dan zouden volgens haar de taboes rond prostitutie 
verdwijnen. Een hulpverleenster van de Amsterdamse stichting "Tegen 
Haar Wil" (opvang en hulpverlening voor slachtoffers van seksueel ge
weld) zei: "Door prostitutie in enkele straten te concentreren wordt pros
titutie uit de maatschappij gedrukt en daarmee wordt het taboe groter. 
Waarom zou je kinderen niet confronteren met prostitutie? Hun vaders 
gaan er toch heen?'' 
Deze standpunten werden niet gedeeld door Visser van de Graafstich
ting. Hij meende dat confrontatie juist niet gepaard gaat met gewenning. 
"Het tegendeel gebeurt: buurtbewoners zetten zich schrap tegen prosti
tutie. Daarom moet de politiek het voortouw nemen en een beslissende 
rol spelen in het beleid." 
Burgemeester Bui ter: "Ik denk dat het overgrote deel van de bevolking, 
en in elk geval was het zo in de Groningse gemeenteraad, zal kiezen voor 
concentratie. De acceptatie is er nog niet, men is nog niet rijp voor sprei
ding." 
Een van de deelnemers aan de studiedag uit Nijmegen vindt dat er bij 
stadsvernieuwing te weinig rekening wordt gehouden met het feit dat de 
prostituées er al zaten. Nadat in Nijmegen een aantal woningen zijn ge
bouwd tegenover vijf huizen met twintig prostituées, sloot de gemeente 
de straat (Nieuwe Markt) af voor auto's om de overlast voor de nieuwe 
bewoners te beperken, waarmee de klandizie voor de prostituées achter
uit ging. Een bordeelhouder heeft een kort geding aangespannen tegen 
de gemeente, maar hij verloor. Burgemeester Bui ter: "Er zijn ook gezin
nen die, zij het vrijwillig, wegtrekken vanwege de prostitutie. Wij hebben 
gekozen voor een scheiding tussen woonbuurt en prostitutie. Of dat de 
juiste keuze is weet ik niet." 
Een raadslid uit Nijmegen vroeg zich af waarom prostitutiebedrijven niet 
hetzelfde behandeld kunnen worden als bij voorbeeld horecabedrijven. 
"Wij kennen in Nijmegen een horeca-concentratiebeleid. Waarom zo'n 
beleid niet voor prostitutie?" Buiter: "Goed idee, maar het mag niet. Ik 
zou daar voor zijn, maar dan ben je als overheid wel bezig prostitutie te 
bevorderen. Dat kan, maar als bewoners bezwaar maken en naar de rech
ter stappen dan ga je door het behang." 
Volgens Bob van Schijndel hebben zowel Rotterdam als Arnhem zich in 
het verleden tot het rijk gewend met het verzoek artikel250 bis te schrap
pen. "Ook het Amsterdamse gemeentebestuur zou dat kunnen overwe
gen, eventueel samen met de andere leden vàn de Vereniging van Neder
landse Gemeenten. Je zou het ook kunnen proberen via de Tweede Ka
mer-fracties. Ik denk dat er een kamermeerderheid voor te vinden is." 
Mevrouw Anne Lize van der Stoel (VVD-raadslid in Amsterdam) vond 
dat dat zo snel mogelijk zou moeten gebeuren, nu binnenkort de herzie
ning van de zedelijkheidswetgeving op de agenda staat. 
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Door de regering is overigens geen voorstel gedaan voor herziening of 
schrapping van 250 bis WvS. 

Overleg met buurtbewoners 

Eén van de uitgangspunten op deze studiedag was dat gestreefd moet 
worden prostitutie in zodanige banen te leiden dat de arbeidsomstandig
heden van de prostituées goed zijn en de overlast voor de omgeving tot 
een minimum is teruggebracht. 
Prostitutie wordt beschouwd als een maaatschappelijk gegeven dat bo
vendien geen tijdelijk verschijnsel is. Voorwaarde om prostitutie te inte
greren in de maatschappij is dat plaatsen waar prostitutie plaatsvindt tot 
stand komen in goed overleg met de buurt. Dat geldt voor tippelen en 
voor vestiging van prostitutiebedrijven. Van Schijndel: "Van het van bo
venaf in een wijk droppen van drugscafés hebben we destijds geleerd hoe 
het niet moet. Een positieve ontwikkeling in het overleg dat heeft geleid 
tot het tolereren van tippelen op de Herengracht Hoewel de buurtbewo
ners eigenlijk de prostitutie helemaal uit de buurt wilden hebben, zijn zij 
nu toch bereid dit voorlopig te accepteren. Als de gemeente actief regule
rend beleid kan voeren voor wat betreft de plaatsen betekent dit dat ieder
een weet waar hij/zij aan toe is. Dat geldt voor prostituées, politie en om
wonenden. Maar dit kan alleen tot stand komen na overleg met al die be
trokkenen." Anne Lize van der Stoel wil in elk geval weten wat er in de 
buurten leeft voordat de Amsterdamse raad zich buigt over de PSP-nota 
en het pré-advies van B en W. 
Onduidelijk is bij voorbeeld of het verzet van bewoners voortkomt uit fei
telijke overlast of uit de morele afwijzing van prostitutie. Volgens de De 
Graafstichting wordt prostitutie ook aangegrepen om andere grieven 
naar voren te brengen die betrekking hebben op de woonsituatie, de 
buurt. "Anders dan bij acties voor bij voorbeeld huurverlaging biedt het 
verzet tegen prostitutie perspectief. Moreel (moet mijn kind opgroeien 
tussen hoeren?) en juridisch staan deze bewoners sterk." Wat buurtbe
woners nu precies irriteert aan prostitutie wordt volgens Anne Lize van 
der Stoel ook niet duidelijk in het boekje "Prostitutie in woonbuurten" van 
LucOverman (een uitgave van de De Graafstichting). Volgens een Haag
se ambtenaar zou stadsvernieuwing op zich een positieve invloed kun
nen hebben op het leefklimaat in een buurt, ook ten aanzien van prostitu
tie. Hij meent dat concrete uitvoeringsmaatregelen los moeten staan van 
een morele discussie, want anders kan er nogjaren gepraat worden zon
der een stap verder te komen. In hoorzittingen met buurtbewoners ziet 
hij dan ook geen heil, "daarmee roep je alleen maar rechtse krachten op, 
daarvoor ben ik huiverig." 
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Mevrouw Van der Stoel is het niet met hem eens voor wat betreft de 
hoorzittingen. "De Amsterdamse bevolking moet ruime mogelijkheid 
tot inspraak krijgen. Het Raadsvrouwenoverleg denkt aan het houden 
van hoorzittingen in buurten. De raad kan het beleid toch niet bepalen 
zonder alle anderen: buurtbewoners, politie, prostituées, hulpverleners 
en noem maar op. Dat is beleid over u, zonder u. Dat kan niet." 
Conferentiedeelnemers uit Rotterdam en Den Haag vonden het houden 
van hoorzittingen toch een te optimistisch idee. "Als je zonder beleid de 
wijken in gaat dan roep je de geest uit de fles en die krijg je er niet in terug. 
Er is geen begrip voor prostitutie, hoejammer dat ook is en hoe noodza
kelijk dat zou zijn. Tolerantie houdt op bij de voordeur. Het beleid moet 
voorop lopen, heel concreet moet je aangeven wat de keuzes zijn. Over 
die keuzes kunnen buurtbewoners praten." 
Van Schijndel was het er mee eens dat de politiek voorop moet lopen, 
maar niet alleen. "Je kunt geen beleid maken als je niets weet. Dat kan al
leen in samenspraak met de betrokkenen. Daar moeten we de informatie 
vandaan halen, van alle betrokkenen." 
Pessimistisch gestemd was ook een functionaris van de Zedenpolitie in 
Rotterdam. "Ik ben het met u eens dat artikel 250 bis moet verdwijnen, 
dat is ook vanuit de praktijk absoluut gewenst en nodig voor de positie 
van de prostituée, ruimtelijke ordening en het politiebeleid. Maar dat het 
publiek prostitutie zal accepteren geloof ik beslist niet. Er worden hier 
luchtkastelen gebouwd." 
Pessimisme ook van de kant van een Rotterdamse ambtenaar, die zich al 
jaren bezighoudt met de problemen rond prostitutie. "Acht jaar geleden 
schreven wij ook idealistische nota's, maar de weerstanden die je op
roept, de intolerantie die loskomt! Het gaat niet om concrete overlast, 
maar mensen willen prostitutie gewoon niet. Je kan als gemeente mis
schien iets doen aan hulpverlening, gezondheidszorg, maar niet veel 
meer. Door breed je uitgangspunten te etaleren kan het best zijn dat je 
meer weerstanden oproept dan tolerantie kweekt. Dat is in Rotterdam 
wel gebleken. Wij vonden destijds ook dat er rekening moest worden ge
houden met de positie van de prostituée, maar dat aspect is nu totaal 
verdwenen. We houden ons in Rotterdam nu weer bezig met openbare 
orde. Amsterdam moet lering trekken uit wat er is gebeurd in Rotterdam. 
Dat mag geen twee keer gebeuren." 
Van Schijndel bleef optimistisch. "Wij hebben een boodschap te bren
gen in de wijken. We willen duidelijk maken dat er ook andere dan buurt
belangen in het spel zijn. En niet alleen buurtbewoners hebben iets in te 
brengen. Dat hebben ook politici, hulpverleners, prostituées. En de poli
tie moet duidelijkheid van ons krijgen." 
Volgens een raadslid uit Nijmegen is het niet overal zo slecht gegaan als 
in Rotterdam. "In Arnhem hebben een bewonersorganisatie en prosti
tuées in goed overleg een verhuizing binnen de wijk geregeld. Arnhem 
heeft alleen wat gemeentelijke steun voor de verhuizing gegeven, maar 
verder hebben de betrokkenen het onderling geregeld." 
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Rechtsbescherming prostituées 

Niet alleen vanwege ruimtelijke ordeningsbeleid werd op de studiecon
ferentie aangedrongen op afschaffing van artikel250 bis WvS. Een ande
re belangrijke reden is dat dit artikel de overheid belet prostituées te be
schermen. Het wetsartikel, ooit bedoeld om vrouwen te beschermen, le
vert hen nu juist uit aan willekeur. Het gaat hier dan vooral om vrouwen 
die werken in de 'georganiseerde' prostitutie, in de bordelen en prostitu
tiebedrijven waarvan de overheid officiëel het bestaan niet weet. 
Ook hier geldt dat de overheid bordeelhouders ongemoeid laat als er 
geen klachten zijn over overlast of andere strafbare feiten worden ge
pleegd (zoals prostitutie onder dwang, prostitutie door minderjarigen). 
Door deze stilzwijgende overeenkomst tussen gemeente en exploitanten 
verliest de overheid de greep op wat zich in het prostitutiemilieu afspeelt. 
Gevolg is, aldus de De Graafstichting, dat de zwakste partij, de prosti
tuée, het gelag betaalt. 
Prostituées kunnen niet rekenen op rechtsbescherming, omdat zij voor 
de overheid officiëel niet bestaan. (Overigens met uitzondering van de 
belastingdienst en de sociale dienst.) 
Het was niet alleen burgemeester Van Thijn die in dit verband sprak van 
een "enorme hypocrisie", waarmee alleen kan worden afgerekend als ar
tikel 250 bis WvS wordt geschrapt. Op de studieconferentie bleek grote 
eensgezindheid over dit punt. Als de staat niet als zedenmeester wil op
treden en prostitutie toestaat, dan moet die staat ook verantwoording ne
men voor wat zich binnen de wereld van de prostitutie afspeelt. 
Als artikel250 bis WvS is afgeschaft is de weg vrij om prostitutie te erken
nen als werk met de normale daarbij behorende rechtspositie van de 
werknemer of de kleine zelfstandige. Prostitutiebedrijven kunnen dan 
behandeld worden als legale ondernemingen, waaraan via vergunningen 
door de overheid voorwaarden kunnen worden gesteld en controle kan 
worden uitgeoefend op arbeidsomstandigheden en rechtspositie van de 
werkneemsters. 

Commissie-Melai 

Bij het ministerie van justitie liggen (nog) geen concrete plannen tot 
schrapping of herziening van artikel250 bis WvS, hoewel "alle signalen 
uit de samenleving weldegelijk worden opgevangen", aldus een ambte
naar van de afdeling wet~eving publiekrecht van het ministerie van justi
tie. In 1977 heeft de regt;,ing het advies van de commissie-Melai overge
nomen om dit artikel te handhaven. Deze commissie, in het leven ge roe-
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pen om de regering te adviseren met betrekking tot herziening van de ze
delijkheidswetgeving, boog zich met voorrang over artikel 250 bis naar 
aanleiding van de problemen rond het eroscentrum in Rotterdam. De 
commissie-Melai achtte het huidige selectiefbestrijdende type van over
heidsbeleid het meest wenselijke. "De strafbepaling biedt het Openbaar 
Ministerie de mogelijkheid om in te grijpen in die gevallen waarin onaan
vaardbare kanten van de exploitatie of bevordering van prostitutie datge
bieden of wenselijk maken." Daarbij werd opgemerkt dat volgens het op
portuniteitsbeginsel van vervolgen kan worden afgezien als aan het alge
meen belang ontleende overwegingen dat verkieslijk maken. Bij de 
"onaanvaardbare kanten van prostitutie" denkt de commissie aan "be
denkelijke vormen van eçonomische of morele uitbuiting en exploitatie 
van bij prostitutie betrokken personen". Genoemd worden mishande
ling, diefstal, afpersing en overlast voor de omgeving. 
Naar de mening van de De Graafstichting is voor de feitelijke sluiting van 
prostitutiebedrijven 250 bis niet nodig, omdat APV's dat mogelijk ma
ken. Ook de bestrijding van overlast kan geregeld worden in plaatselijke 
verordeningen. Strafbare handelingen zoals opgesomd door de commis
sie-Melai zijn elders in de strafwet al ondergebracht (artikel 300, 310, 317, 
274 WvS). De De Graafstichting concludeert dat artikel 250 bis in deze 
zin overbodig is. Bovendien meent de stichting dat artike1250 bisjuist in 
de hand werkt dat prostituées economisch of moreel worden uitgebuit, 
omdat rechtsbescherming en overheidscontrole door dit artikel onmoge
lijk worden gemaakt. "Door het handhaven van dit artikel in de strafwet 
wordt prostitutie bovendien in de illegale sfeer gehouden, waardoor het 
criminele karakter van prostitutie wordt bevestigd." 
Legalisering zou de weg vrij maken voor een beter prostitutiebeleid. De 
De Graafstichting: "Voorwaarde voor !egalisering is dat de maatschappij 
anders gaat aankijken tegen prostitutie en dat er een proces van decrimi
nalisering en destigmatisering vooraf moet gaan aan een proces van juri
dische, economische en sociale integratie." 
Volgens de De Graafstichting moet prostitutie worden erkend als werk 
op een markt waar vraag en aanbod elkaar treffen. Prostituée-zijn moet 
erkend worden als een beroep waarvoor in vrijheid gekozen kan worden. 
"Mensen mogen noch economisch, noch sociaal, noch psychologisch tot 
prostitutie gedwongen worden. Dat betekent dat vrouwen meer kansen 
op de arbeidsmarkt moeten krijgen en dat de discriminatie van vrouwen 
en vrouwen die behoren tot minderheidsgroepen bestreden moet worden." 

Dat in prostitutie door verslaafden ook veel dwangelementen zitten 
wordt door verschillende sprekers onder wie burgemeester Van Thijn 
naar voren gebracht. Ook op dat terrein liggen volgens hen verantwoor
delijkheden voor de overheid. 
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Prostitutie en moraal 

,.De maatschappij moet anders gaan aankijken tegen prostitutie", zegt 
dus de De Graafstichting. Volgens de heersende moraal is prostitutie ver
werpelijk. Hierbij moet worden aangetekend dat de maatschappelijke 
veroordeling prostituées veel harder treft dan hun klanten, maar hierover 
straks meer. 
Buitenechtelijke seksualiteit wordt beschouwd als een aanslag op demo
nogame gezinsstructuur- "hoeksteen van de samenleving"- maar aan 
de andere kant, merkt wethouder Van den Klinkenberg op, "wordt het 
bezoek van mannen aan prostituées weer beschouwd als de uitlaatklep 
die de hoeksteen moet redden." 
De zogenaamde "seksuele revolutie" heeft volgens Jan Visservan de De 
Graafstichting niet of nauwelijks invloed gehad op het denken over pros
titutie. "Seksualiteit behoort nog steeds onderdeel te zijn van een affec
tieve relatie. Het kopen van sex, iemand anders betalen om seksueel be
vredigd te worden, wordt gezien als weinig verheffend. Een andere reden 
dat veel mensen prostitutie als dermate onterend en onwaardig beschou
wen is dat zij zich niet kunnen voorstellen dat prostituées dit beroep uit 
vrije wil uitoefenen." 
Dat prostitutie toch bezig is uit de taboesfeer te komen is volgens com
missaris Anneke Visser een logisch gevolg van de activiteiten van de 
vrouwenbeweging voor verbetering van de positie van de vrouw. Daarbij 
kwam aan het licht hoe slecht het is gesteld met de positie van de prosti
tuée. Analyses die in de vrouwenbeweging werden gemaakt over de 
machtsongelijkheid van mannen en vrouwen verklaarden de onderge
schiktheid van de vrouwelijke seksualiteit aan die van de man. Seksueel 
geweld tegen vrouwen en meisjes wordt gezien als een uitvloeisel van die 
ongelijke machtsverhouding. 
"Na de vrouwenmishandeling, de verkrachting, de seksuele kindermis
handeling in het gezin stuiten we nu als vanzelfsprekend op de prostitutie 
en de handel in vrouwen en meisjes", zegt Anneke Visser. "Terecht 
wordt er in de "Voorlopige beleidsnota met betrekking tot seksueel geweld 
tegen vrouwen en meisjes" van staatssecretaris Kappeyne van de Coppello 
en minister Korthals Altes geconstateerd dat er een verband bestaat tus
sen al deze verschijnselen en de ongelijke machtsverhoudingen tussen 
mannen en vrouwen. En zoals de slachtoffers van verkrachting gedood 
verfd werden als "minder nette meisjes" ("dan had je maar niet ... ") en 
werden opgezadeld met de schuld aan het gebeuren, zo worden prosti
tuées geminacht omdat zij zich overgeven aan prostitutie en blijft de 
prostituant buiten schot." 
"En toch is prostitutie een instituut dat grotendeels door mannen wordt 
geëxploiteerd, door mannen wordt gefinancierd en voor mannen in 
stand wordt gehouden. En als je dan kijkt naar de redenen waarom veel 
vrouwen in de prostitutie verzeild raken, dan kun je nauwelijks nog spre-
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ken van een erg vrije keus. Er kan bij voorbeeld sprake zijn van het moe
ten betalen van schulden die men op een andere manier niet aangezui
verd krijgt. Veel huisvrouwen prostitueren zich om die reden. Bij ontzet
tend veel prostituées is er sprake van een onderwaardering van de eigen 
identiteit en het eigen lichaam, wat vaak te maken heeft met het onder
gaan van seksueel geweld (incest, verkrachting) in de jeugd. Bij dat sek
suele geweld zou je kunnen constateren dat een mannenmaatschappij 
vrouwen creëert voor de prostitutie. Dit alles wil niet zeggen dat alle pros
tituées zich slachtoffer voelen. Je kunt je alleen afvragen of dit vak in alle 
vrijheid gekozen is en met overtuiging wordt uitgeoefend", aldus me
vrouw Visser. 
"Een ex-prostituée verte1de mij dat niet één van haar collega's iets voelde 
bij het zich prostitueren. Men zette eenvoudig de knop om, omdat men 
het zich niet kon permitteren er zelf emotioneel ook maar enigszins bij 
betrokken te zijn. Dan zou je het namelijk nooit vol kunnen houden. Een 
prostituée geeft, maar ontvangt niet, afgezien van het geld. Ze geeft haar 
lichaam, maar niet zichzelf. Ze laat zich bij voorbeeld ook nooit kussen of 
strelen. Ze is geen hoer, maar speelt de hoer en maakt duidelijk scheiding 
tussen haar werk en haar privéleven. Veelal werkt men ook niet langer 
dan strikt noodzakelijk is om uit de kosten te komen van pooier, huur en 
er zelfnog iets aan over te houden. Prostituées vragen dan ook altijd aan 
elkaar of ze al aan hun 'tax' zijn." 
"Bij mannen die prostituées bezoeken ligt dit kennelijk heel anders. Op 
de een of andere manier zijn zij beter in staat om seksualiteit en genegen
heid te scheiden. Blijkbaar genieten zij wel van prostitutie, hebben zij er 
zelfs geld voor over om de illusie te kopen van een beetje contact, warmte 
of om bevestigd te worden in hun man-zijn of om hun seksuele fanta
sieën te kunnen uitleven, anoniem. Of misschien gaat het hen om fysieke 
ontspanning en reageert men via de seksualiteit gedurende de dag opge
dane emoties, frustraties en agressie af bij de prostituée. Daarbij is de 
man uitsluitend op zichzelf gericht en is de prostituée slechts een onper
soonlijk middel, een gebruiksvoorwerp. Terwijl de prostituée haar ge
voelens verdringt, leeft de prostituantjuist zijn gevoelens uit. Het zou de 
moeite waard zijn om onderzoek te doen naar het waarom van de be
hoefte aan prostitutie." (Om dergelijk onderzoek naar prostitutie vragen 
overigens ook de CDA-vrouwen in hun Werkstuk Zedelijkheidswetge
ving). 
"Een ding is duidelijk", zegt Anneke Visser, "namelijk dat er een grote 
maatschappelijke behoefte bestaat aan prostitutie bij mannen, die er bo
vendien veel geld voor over hebben. Des te tragischer is dat waar de zede
lijke norm prostitutie verwerpt, de vràuw hierbij de afkeuring te verdra
gen krijgt naast alles wat zij binnen de prostitutie al te verdragen krijgt. Zo 
hangt de positie van prostituées samen met de positie van alle vrouwen 
die gekenmerkt wordt door machtsongelijkheid ten opzichte van de 
man, ondergeschiktheid van vrouwelijke seksualiteit aan die van de man 
en weinig aantrekkelijke mogelijkheden om langs andere weg zelfstandig 
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een inkomen te verwerven. Vrouwen moeten zich dan ook niet laten ver
leiden om mee te doen in de verdeling tussen "goede" en "slechte" vrou
wen. Dat leidt slechts tot een verdeel- en heerspolitiek. Prostitutiebeleid 
behoort dan ook thuis bij emancipatiezaken. Men moet solidair zijn en 
samenwerken aan een acceptabeler positie van alle vrouwen." 
Mevrouw Visser vindt dat prostitutie als werk moet worden erkend, wat 
niet wil zeggen dat men het dan ook prettig werk moet vinden. "Over de 
inhoud van een rechtspositieregeling voor prostituées zullen prostituées 
elf mee moeten praten. Artikel 250 bis moet verdwijnen. Tegelijkertijd 

zouden de gemeenten via plaatselijke verordeningen een vergunningen
stelsel moeten hanteren, waarin door de overheid te stellen voorwaarden 
voor het vestigen van prostitutiebedrijfjes worden opgenomen." 
Wat Anneke Visser op de studiedag naar voren bracht werd gemustreerd 
door Violet, ex-prostituée. "Een hoer heeft klanten. Zonder klanten, 
prostituanten, waren er geen hoeren. En die klanten zijn heel netjes en 
die hebben alle burgerrechten en worden nooit vervolgd, terwijl zij het 
zijn die schreeuwen en met portieren klappen in stille straten. Ooit ben ik 
hoer geweest en tot op vandaag word ik uitgescholden voor hoer. Ik ben 
een tamelijk uitzonderlijk mens, omdat al mijn collega's, voormalige en 
huidige, op een paar moedige uitzonderingen na, angstvallig hun be
roepsbezigheden verzwijgen. Hoevelen van u vinden diep in hun hart dat 
wat hoeren doen geen fatsoenlijk werk te noemen is? En hoevelen uwer 
vinden vrouwenwerk eigenlijk geen werk? Echt werk is pas het werk dat 
mannen doen. En als vrouwen, ondanks alle maatschappelijke drempels, 
er toch in slagen dat zogenaamde mannenwerk prima te doen, dan kel
dert zo'n beroep meteen in waardering. En hoeveel hoeren, vroeger en 
nu, zouden niet veelliever een ander beroep geleerd hebben waarin ze 
evenveel konden verdienen als in de prostitutie? En hoeveel prima gesa
lariëerde banen staan er zo gemiddeld voor vrouwen open, zeker als ze 
weinig opleiding hebben gehad omdat ze "toch wel trouwen?" Prosti
tuées zijn vrouwen die van de nood een deugd hebben gemaakt, ook om
dat zij het beroep van hoer aankonden. Het zijn werkende vrouwen in 
een moeilijk beroep die alle respect verdienen." 

AJbeidsvoorwaarden 

Violet pleit, evenals de De Graafstichting, voor normale arbeidsvoor
waarden voor prostituées: opneming van prostituées in de sociale verze
keringswetgeving, in het ziekenfonds, in pensioenverzekeringen; verbe
tering van arbeidsomstandigheden en toezicht op arbeidsverhoudingen. 
Daarnaast wordt gepleit voor het stimuleren van zelfstandige beroepsuit
oefening en coöperatieve prostitutiebedrijven, zodat vrouwen onafban-
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keiijk worden van prostitutiebazen. Violet bepleit bedrijfsvergunningen, 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel en voorlichting over belas
tingheffing en -aftrek. Organisaties van Engelse, Franse en Amerikaanse 
prostituées volgen dezelfde lijn, aldus Violet, die verder aandringt op be
drijfseconomisch onderzoek in de prostitutiewereld zoals werd aanbevo
len op de Studieconferentie over seksueel geweld in 1982 in Kijkduin. 
Door een veldwerkster onder prostituées van De Regenboog, een wel
zijnsinstelling in het centrum van Amsterdam, werd betwijfeld of de ge
dane voorstellen haalbaar zouden zijn. "Het merendeel van de vrouwen, 
en dat geldt in het bijzonder voor buitenlandse prostituées, schamen zich 
dat zij geen andere mogelijkheden zien tot geld verdienen. Zij zullen zich 
niet zo snel bij officiële instanties zoals de Kamer van Koophandel of het 
arbeidsbureau laten inschrijven. Het gevaar zit er in datje naast een lega
le prostitutie toch weer een illegaal circuit krijgt. Ook de drugsverslaafde 
tippelende vrouwen zullen zich in de illegaliteit blijven bewegen." 
"Vrouwen raken niet alleen vanwege geldgebrek verzeild in de prostitu
tie, maar ook door de omstandigheden waarin zij zich bevinden, door 
man of vriend. Hetgaat nietalleen om de vrouwen, maar om de hele sub
cultuur rond prostitutie. Een heel scala van mensen verdient geld aan el
kaar en is onderling afhankelijk van elkaar. Degenen die indirect geld ver
dienen aan prostitutie zullen zich niet zomaar hun boterham laten afne
men. Ik zie meer in een basisloon voor iedereen of een bijstandsuitkering 
voor alle vrouwen. Dat is bovendien veel goedkoper voor de gemeen
schap. Dan kunnen prostituées in het ziekenfonds. Eén keer per jaar in 
het ziekenhuis zonder verzekering is even duur als een heeljaar een uit
kering en een ziekenfondsverzekering." 
Zij wijst bovendien in het verschil in behandeling door de sociale dienst: 
"Als mannen die betrapt worden op diefstal aan het eind van de maand 
normaal hun uitkering krijgen, waarom wordt de uitkering van de vrouw 
die betrapt wordt op prostitutie onmiddellijk stopgezet?" 

Buitenlandse prostituées 

Door mevrouw E. Moreiravan het bureau Bestuurscontacten van de ge
meente Amsterdam werd bij herhaling gewezen op de bijzondere situa
tie van de buitenlandse prostituée, die het in alle opzichten zwaar te ver
duren heeft. Prostituées zonder zelfstandige verblijfsvergunning worden 
over de grens gezet na aanhouding, minderjarige buitenlandse prosti
tueés worden overgebracht naar een gesloten kinderbeschermingsinstel
ling. In het eigen milieu worden meisjes en vrouwen die zich prostitue
ren niet meer geaccepteerd. Tot hulpverleningsinstellingen wenden deze 
vrouwen zich niet, omdat de schaamte bij buitenlandse prostituées nog 
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groter is dan bij de Nederlandse. Als prostitutie als werk erkend zou wor
den, zou dit volgens een hulpverleenster kunnen betekenen dat de bui
tenlandse prostituées in aanmerking zouden kunnen komen voor een 

verblijfsvergunning. 
Door mevrouw Moreira werd gepleit voor een verbetering van hun 
rechtspositie, voor een beter politiebeleid, een beter voorlichtingsbeleid, 
beter overleg en betere kansen op de arbeidsmarkt, om de driedubbele 
discriminatie (vrouw/buitenlandse/prostituée) het hoofd te kunnen bie 

den. 

Positie van drugsverslaafde prostituées 

De PSP-nota "Prostituées uit de verdrukking" geeft een beschrijving van 
de situatie in de Utrechtsebuurt, het gemeentelijk beleid en de gevolgen 
daarvan voor de prostituées. De prostitutie in deze buurt speelt zich voor
namelijk op straat af. De prostituéesdieer tippelen zijn verslaafd aan he
roïne of andere verdovende middelen en prostitueren zich om hun ver
slaving te kunnen bekostigen. Bij herhaling hebben bewoners van de 
Utrechtsebuurt te kennen gegeven overlast te ondervinden, vooral van 
het verkeer en de handel in verdovende middelen. Bovendien zouden 
steeds meer panden voor prostitutiedoeleinden worden ingericht. 
In een notitie (van 14 oktober 1981) zet burgemeester Polak het beleid 
uiteen: er wordt toezicht uitgeoefend op het tippelverbod. Dit resulteert 
in het aanhouden van proslituées, die na verhoor op het politiebureau
met een oproep voor de rechtzitting op zak - weer op vrije voeten wor
den gesteld. De burgemeester geeft toe dat velen van hen nog dezelfde 
avond op hun werkterrein terugkeren. Daarnaast wordt de verkeersover
last aangepakt door middel van een aantal inrijverboden tussen tien uur 
's avonds en vier uur 's nachts. Geconstateerd wordt echter dat van de na
leving hiervan weinig terecht komt. Verder merkt de burgemeester in de 
notitie op dat een aantal hotels waar gelegenheid werd gegeven (aan Am
stel en Herengracht) zijn gesloten op grond van artikel 224 APV.* 
De PSP-nota concludeert: "Uit de notitie blijkt duidelijk dat de burge
meester prostitutie beschouwt als een openbare orde-probleem. Bij geen 
enkele maatregel worden de mogelijke gevolgen voor de prostituée in de 

overwegingen betrokken." 
"Extra toezicht op het tippelverbod komt in de praktijk neer op het op ge-
zette tijden houden van razzia's", aldus Bob van Schijndel. "Het belang
rijkste resultaat van dit optreden is dat de prostituées langer moeten wer
ken om naast het geld dat nodig is voor hun verslaving ook het geld voor 
de boete te verdienen. (Boetes lopen van 150 tot 450 gulden, of een gevan
genisstraf van drie tot veertien dagen in de Bijlmerbajes. Voor buiten-

., Lic bijlagen op pagina 39 
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landse prostltuées komt daar een treinreisje tot de grens bij.) Prostituées 
voelen zich door de politieacties opgejaagd. Om de politie te ontlopen 
zijn zij sneller geneigd een klant te accepteren en zij nemen daarmee 
meer risico's. Die gevaren accepteren zij, daartoe door hun verslaving 
gedwongen." Dat het opjagen van prostituées door de politie beter ach
terwege kan blijven vindt ook commissaris Visser. Zij meent dat men 
moet proberen afspraken met hen te maken om overlast te voorkomen. 
In de praktijk blijkt dit inderdaad een redelijk alternatief te bieden. Na 
een zeker overleg tussen buurtbewoners, gemeente, politie, justitie en 
prostituéesis overeengekomen dat tippelen zal worden gedoogd op een 
gedeelte van de Herengracht waar weinig mensen wonen (er staan kanto
ren). Alle betrokkenen zijn redelijk tevreden met deze oplossing; volgens 
een politiefunctionaris van het districtsbureau Lijnbaansgracht is dankzij 
dit gedogen alles in een veel rustiger vaarwater gekomen. Overigens zijn 
gemeente en justitie met deze officieuze afspraak buiten de grenzen van 
hun wettelijke bevoegdheden gegaan. 
Over het sluiten van prostitutiehotels zegt Van Schijndel: "Dat beleid 
brengt gevaren voor de vrouwen met zich mee. Afgezien nog van com
fort en hygiëne is in een hotel nog enige vorm van bescherming en con
trole mogelijk. Als de prostituée niet met haar klant in een door haar ge
kozen omgeving kan werken, is zij gedwongen dat buiten te doen, in de 
auto van de klant of met hem mee te gaan naar een door hem gekozen 
plek. Iedereen weet dat "hoeren" en zeker "heroïnehoeren" bij veel men
sen, ook bij klanten, niet erg hoog staan aangeschreven. Het gevaar voor 
mishandeling en verkrachting neemt door sluiting van prostitutiehotels 
dan ook enorm toe, terwijl de hygiënische omstandigheden verslechte
ren." 
Dit werd bevestigd door op de conferentie aanwezige prostituées, die de 
gemeente bijna smeekten om vergunningen afte geven voor dit soort ho
tels. Een medewerkster van de stichting HAJ (Huiskamer-aanloopadres 
voor jeugdprostituées) zei geregeld geconfronteerd te worden met meis
jes die zijn mishandeld, verkracht, ontkleed of in de gracht gegooid door 
klanten. De religieuzen die het huiskamerproject leiden zeiden soms als 
tussenpersoon op te treden tussen prostituées en politie. Zelf zullen de 
meisjes niet naar de politie stappen om aangifte te doen van geweld. 

Politie 

Volgens een van de prostituées van de Utrechtsestraat zou de politie wel 
een rol kunnen spelen bij het bestrijden van seksueel geweld tegen prosti
tuées door bij voorbeeld bij het surveilleren te letten op zich verdacht ge
dragende klanten en door het speuren, op aanwijzing van de meisjes (die 
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nummerborden van auto's noteren en aan elkaar doorgeven) naar ver
dachten. "Maar", zei ze bitter, "de klant gaat altijd vrijuit. Zijn anonimi
teit is gewaarborgd, terwijl wij opgepakt worden door jonge agenten die 
ons vernederen en uitschelden, ons met z'n twintigen in een kleine cel 
stoppen en onze namen registreren. En als je terugscheldt krijgje nog een 
proces verbaal wegens belediging van een ambtenaar in functie. Er is ab
soluut geen vertrouwensrelatie tussen ons en de politie." 
Jan Visser van de De Graafstichting voegde hier aan toe: "De registratie 
van prostituées die de zedenpolitie vaak bijhoudt is bedoeld voor intern 
gebruik. Sommige korpsen spelen deze gegevens door aan de belasting
dienst of aan de sociale dienst. Ook niet erg bevorderlijk voor de vertrou-

wensrelatie." 
Volgens een functionaris van de Amsterdamse zedenpolitie gebeurt dit 
niet in Amsterdam. "Wij doen alle moeite om het vertrouwen te winnen, 
maar tien rechercheurs op een stad met 6000 prostituéesen 1000 schand
knapen vind ik niet veel. Wat ons werk moeilijk maakt is dat prostituées 
geen onderscheid zien tussen geuniformeerde politie en zedenpolitie. 
Politie is politie. De bejegening op straat, het opjagen, het niet serieus ne
men van aangiften van verkrachting of mishandeling op districtsbureaus 
doorkruist ons beleid. Aangiften worden bij ons altijd serieus behandeld. 
Als illegale buitenlandse prostituées aangifte komen doen worden zij 
niet uitgeleverd aan de vreemdelingenpolitie. Ook minderjarige prosti
tuées hoeven niets te vrezen als zij bij de zedenpolitie aangifte komen 
doen." Commissaris Anneke Visser: "Je moet ergens beginnen, het is 
niet makkelijk om het hele korps in je greep te krijgen. Het gaat niet om 
méér politie, maar om een mentaliteitsverandering bij de politie. Als de 
zedenpolitie goed bezig is, wil dat nog niet zeggen dat elke diender op 
straat vanuit dezelfde mentaliteit werkt. Het doorwerken van een bepaal
de visie gaat langzaam. Het zou sneller gaan als de gemeenteraad een dui
delijk standpunt gaat innemen en druk uit gaat oefenen op de politie." 
Mevrouw Visser vindt dat de politie actief moet werken aan de bestrij
ding van geweld binnen de prostitutiewereld. Ook zal de politie, in plaats 
van tippelaarsters op te jagen, veeleer als beschermer en hulpverlener op 
straat moeten zijn. Volgens haar zou de politie actief moeten speuren, 
alert moeten zijn op bedreigingen, verkrachtingen en mishandelingen. 
Jan Visser meent dat de manier van politieoptreden, die soms zeer grof 
is, een slecht voorbeeld is voor de burger. "Sommigen zullen zich door 
dit politiegedrag gelegitimeerd voelen om tegenover "minderwaardige 
hoeren" hun eigen beschaafdheid te laten vallen: een hoer beroven, mis
handelen, uit de auto trappen. Het meest trieste voorbeeld hiervan is de 
moord op een straatprostituée in Den Haag september vorig jaar. Twee 
echtparen beraamden en voerden deze roofmoord uit omdat zij geld no
dig hadden voor een avondje uit. Tot nu toe wordt het gegeven dat de ver
krachte of vermoorde vrouw een prostituée was als een verzachtende 
omstandigheid opgevoerd: eigen schuld. Maar als een taxichauffeur 
wordt vermoord dan wordt er niet gezegd: dan had hij maar een minder 
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gevaarlijk beroep moeten kiezen. Dan wordt het integendeel de dader ex
tra zwaar aangerekend dat hij iemand tot doelwit heeft gekozen die zo 
kwetsbaar is in zijn werk. Ik pleit ervoor dezelfde redenering voor prosti
tuées van toepassing te verklaren." 
Naast alle kritiek op de politie merkte de heer Visser op dat het wel de po
litie is die de zwarte piet toegespeeld heeft gekregen van de gemeente. 
"Bij gebrek aan een duidelijk beleid van het gemeentebestuur krijgt de 
politie vaak de taak om de grenzen vast te stellen: Welke vormen van 
prostitutie worden gedoogd? Wat is overlast? Wanneer en hoe moet wor
den opgetreden? De politie moet de problemen oplossen die de politiek 
niet durft aan te pakken. Voor buurtbewoners en prostitutiewereld is de 
politie, als gezicht van de overheid, de gebeten hond. De politie is in een 
onhoudbare positie gemanouvreerd door de overheid, die de andere 
kant op kijkt." 

Drugsbeleid 

Volgens Bob van Schijndel zijn veel straatprostituées verslaafd aan heroï
ne. "Hoewel het onjuist zou zijn te veronderstellen dat alle problemen 
rond heroïneprostitutie zouden zijn opgelost met een effectief drugsbe
leid, is duidelijk dat de dagelijksejacht naar geld voor drugs een belangrij
ke bijdrage levert aan de verloedering van verslaafden. Voor diegenen die 
zich zonder drugsverslaving niet zouden prostitueren, zou de verstrek
king van heroïne, eventueel onder medische begeleiding, wellicht een 
oplossing voor veel ellende betekenen. Er zouden ideeën en mogelijkhe
den ontwikkeld moeten worden om de cirkel drugs-prostitutie-geld
drugs te doorbreken, bij voorbeeld door middel van een verstrekkingsbe
leid." 
Burgemeester Van Thijn constateert dat het feit dat de prostituéesin de 
Utrechtsestraat verslaafd zijn, leidt tot een dubbele botsing met de buurt
bewoners. De klachten hebben betrekking op de handel in drugs. Vol
gens de burgemeester is het aantal klachten teruggelopen sinds de handel 
wordt aangepakt. Maar minder klachten wil nog niet zeggen dat elke indi
viduele klacht niet serieus genomen wordt. Volgens Van Thijn moeten 
prostitutiebeleid en drugsbeleid aan elkaar gekoppeld worden. Bij de 
prostitutie van drugsverslaafden zijn veel dwangelementen in het geding. 
Je kunt dan moeilijk spreken van een in vrijheid gekozen beroep dat om 
!egalisering vraagt. Aanpak van de handel moet samengaan met een goe
de hulpverlening aan verslaafden. De categorie van verslaafde prosti
tué(e)s zou bij het experiment van heroïneverstrekking betrokken moe
ten worden, aldus de burgemeester. 
Volgens een veldwerkster onder prostituées van De Regenboog, berust 
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het idee dat verslaafde prostituées aan vooral heroïne zijn versla:dd op 
een misverstand. "Het gaat heel duidelijk om een poly-drugsgehru iJ.. Ik 
weet niet of ik voor oftegen verstrekking zou zijn, maar wel weel ik dnl 
verstrekking alleen geen oplossing van het probleem is. Ik heb hel hq dl' 
vrouwen gepeild. Gezegd werd: het zou wel een vermindering van IH·I 
aantal klanten betekenen, maar ik word niet meer door de maatscl1appq 
geaccepterd. Liever dan alleen op een kamer driehoogachter 1.ou ik dn11 
toch de straat weer op gaan." 

Hulpverlening 

Prostituées worden stiefmoederlijk bedeeld door de hulpverJen i ng, vi 11111 
de De Graafstichting, die dat wijt aan de manier hoe er tegen pro st i t 11 ti u 
wordt aangekeken. "Contacten met instanties lopen vaak stuk door tk ~~~ ~ 
stand in persoonlijke sfeer: een neerbuigende bejegening door de 66lll'll 
achterdocht van de ander." Ook Violet vindt dat het buurtwerk nog l'l'll 
"mooie taak" voor zich heeft, "ook al zien ze dat tot nu toe nog niet ;o". 
"Waarom ook op dit vlak niet eens aardig gaan worden voor hoeren?", 
stelt zij voor. 
In Den Haag worden sinds tweejaar goede ervaringen opgedaan met l'l'll 
maatschappelijk werkster die in dienst is van de Zedenpolitie. Annt.:kl' 
Visser: "Zij zoektprostituéesin hun eigen milieu op, hetzij om hulp iL' 
bieden in hun situatie, hetzij om hen te helpen om uit de prostitutie tv 
stappen. Zij probeert de hulpverlening toegankelijk te maken voor pms 
tituées." Hulpverleningsinstellingen zouden zich volgens mevrouw V i,.., 
ser moeten verdiepen in de prostitutiewereld en toegankelijk moete11 
worden voor prostituées en hun specifieke behoeften. "Daarvoor ;al 
men de eerste stap moeten zetten naar de prostituées, zonder te oordelen 
en bereid moeten zijn om het hulpverleningsaanbod te laten aansluiten 
bij de behoeften van de prostituée. Er zouden hulpverleningscircuits 
moeten komen voor prostituées die uit het leven willen. Daarin zou sa 
mengewerkt moeten worden door huisvesting, politie, geslachtsziekten 
bestrijdingsdienst, arbeidsbureaus, sociale dienst, algemeen maatschap 
pelijk werk, afkickhulp en anderen. Zelfhulpgroepen van prostitu6t.:s 
zouden gestimuleerd moeten worden." 
Van Schijndel dringt er op aan dat de hulpverlening aan prostituées vol 
doende financiële mogelijkheden krijgt. Hij denkt daarbij aan project 
subsidie voor Amoc en De Regenboog, instellingen die zich in de Am
sterdamse binnenstad bezighouden met veldwerk onder (verslaafde) 
prostituées. "Wat zeker alle gemeentelijke medewerking verdient is de 
nachtopvang voor prostituées in het goedfunctionerende huiskamer
aanloopadres." 
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Dit hu iskamerprojecl van de M i1jamgroep wordt niet gesubsidieerd. Hel 
wordt geleid door een aanlal religieuzen die zich het lot van heroïnepros
liluées heeft aangetrokken. Het project heeft als doelstelling het bieden 
van een rustpunt. Aan professionele hulpverlening wordt niet gedaan. 
Wel is er voldoende informatiemateriaal aanwezig om zelf hulp te kun
nen vinden. Er wordt ook niet geprobeerd de meisjes te laten afkicken of 
uit "het leven" te laten stappen. Zij kunnen er uitrusten, zich warmen, 
koffie drinken, praten met anderen, zich wassen, kortom, op verhaal ko
men. Het huis is geopend van 20.00 tot 10.00 uur. Gedurende die uren ko
men er elke nacht tientallen prostituées binnen, hun aantal is zo groot dat 
de kamer te klein is. Het huiskamerproject bestaat sinds mei 1982 en de 
ervaringen zijn zeer positief. Van Schijndel pleit voor meer van dergelijke 
projecten, "de onmenselijke leef- en werksituatie van deze vrouwen geeft 
daar alle aanleiding toe en de behoefte is groot". 
Eén van de nonnen van de MiJjamgroep: "We proberen op kleine schaal 
voor elkaar de moeite waard te zijn, we proberen vanaf de basis te begin
nen. We zijn anderhalf jaar geleden stiekem begonnen, anders hadden 
we nog niet van start kunnen gaan. We hebben contacten metAmoc, De 
Regenboog, de GG en GD, de Jellinek-kliniek en met de politie. Als er 
meisjes verkracht of mishandeld zijn gaan we mee naar de politie; het 
kost veel moeite hen te overtuigen maar onze ervaring is dat we goed 
kunnen samenwerken met de zedenpolitie. We zijn nu aan het proberen 
dat de politie bij ons komt als er problemen zijn, we hopen dat we het red
den." Volgens de politie van het bureau Lijnbaansgracht is er overleg met 
het huiskamerproject, waardoor vrü direct op situaties kan worden inge
speeld. "Dankzij dat project is er ook wat rust gekomen." 
Volgens een van de medewerksters van "Tegen Haar Wil" werken de po
litie-afdelingen onderling slecht samen. Anneke Visser: "Zou het geen 
idee zijn dat vrouwen met prostituées meegaan naar de politie, net zoals 
"Tegen Haar Wil" doet met slachtoffers van seksueel geweld? Je getft 
daarmee de prostituée steun in de rug en het geluid van vrouwen die an
ders geen gehoor vinden bij de politie wordt versterkt vanuit andere sec
toren van de samenleving. Zoiets zou je kunnen organiseren." 

Jongensprostitutie 

Naar schatting zijn er in Amsterdam zo'n duizend schandknapen, aan 
drugs verslaafde jongens die hun verslaving met (homoseksuele) prosti
tutie bekostigen. Volgens Van Schijndel staan dezejongens op de onder
ste sport van de ladder in de drugsscene, waar op hen wordt neergekeken. 
Verder hebben zij te maken met discriminatie van homoseksuelen. Op 
de studieconferentie bleek dat zeer weinig bekend is over deze jongens. 
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Amoc probeert wat meer over hen te weten te komen. Bob van SclliJII 
bepleit voor de mannelijke prostitué's eveneens nachtopvang in dl' vol' 
van een aanloopadres, aandacht voor hen bij het drugsverslrd,kiill'.~l 
leid en mogelijkheden voor medische controle via GG & G I) in VL'I hil 
met AIDS (een ziekte waarbij weerstand tegen virussen verdwqllt 
waarbij homoseksuelen tot de risicogroepen behoren). 
Ook burgemeester Van Thijn vond aandacht voor deze groep prost 11 lH' 

noodzakelijk. 

Prostituanten 

Van Schijndel meent dat tippelen aanvaardbaar is in straten die hiL'I V:t11' 
oudsher voor gebruikt werden en in straten en op pleinen met een llllt'll 
sieve horecafunctie. Hij vindt het daarom nietjuist datBen W vorig llllll 
hebben besloten om juist in die straten het tippelverbod van toepass1111', 
te verklaren. "Maar àls men dan besluit tot verplaatsing van prostitulll', 
moet men de prostituée meer bieden dan alleen een andere straat, nlaóll 
ook hotels, bordelen en een plaats om te rusten. Zolang een dergclqk nl 
ternatief er niet is mogen er geen razzia's worden gehouden en geen p1 os 
titutiehotels worden gesloten." 
Een voorstel om niet alleen prostituées maar ook klanten strafbaar tt: sll'l 
lenis in 1982 door Burgemeester Polak afgewezen vanwege de pra ktisl'lll· 
problemen. Maar volgens Van Schijndel zijn prostituanten niet mindl'l 
herkenbaar dan prostituées. "Een goede observant, bü voorbeeld L'L'Il 
wijkagent, heeft hen snel in de gaten. Op grond van het gelijkheidsbeg111 
se! is er dan ook veel voor te zeggen bij een tippelverbod op bcpaaldl' 
plaatsen ook de prostituanten strafbaar te stellen." Bijkomend voor(kl'l 
is volgens hem dat, als de klanten uit angst voor arrestatie nietmeer ko 
men in straten waar een tippelverbod geldt, de prostiuées automatisl'll 
hun werkterrein verleggen. 
Volgens de prostituées zijn het overigens vooral de klanten die voor OW I'· 
last voor de buurtbewoners zorgen in de vorm van verkeerslawaai en 
dichtslaande autoportieren in stille straten. 

Regeringsbeleid 

Staatssecretaris mevrouw V. Korte-Van Hemel Uustilie) zie in haar 
openingstoespraak dat prostitutie in de politieke belangstelling staat, me 
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de doordat de vrouwenbeweging en de vrouwelijke politici oog hebben 
gekregen voor de positie van de prostituée. In het licht van het emancipa
tiebeleid en het Internationale Verdrag tot uitbanning van discrimimatie 
van de vrouw zei zij mogelijkheden en aanknopingspunten te zien. 
De emancipatie van de prostituée wordt ook door het CDA-vrouwenbe
raad bepleit. Mevr. Korte-Van Hemel: "Zelf was ik in 1982 nauw betrok
ken bij het tot stand komen van het Werkstuk Zedelijkheidswetgeving 
van het CDA-vrouwenberaad." In dit werkstuk wordt gesteld dat prostitu
tie, mits in vrijheid gekozen, beschouwd dient te worden als een vrij be
roep, waarbij prostituées recht moeten krijgen op sociale verzekerings
uitkeringen, na premie betaald te hebben. In het werkstuk wordt opge
merkt dat de mogelijkheid om prostituées als normale werknemers te be
handelen in de weg wordt gestaan door artikel 250 bis WvS. Volgens de 
CDA-vrouwen dient echter alleen prostitutie onder dwang strafbaar te 
blijven. 
Staatssecretaris Korte-Van Hemel sprak zich tijdens de studieconferen
tie niet uit over artikel 250 bis. Wel verwoordde zij het standpunt - dat 
overigens ook door de commissie-Melai is ingenomen - dat de staat 
geen zedenmeester dient te zijn. Zij toonde veel belangstelling voor de 
aanbevelingen die tijdens de conferentie zouden worden gedaan. 
Dat prostitutiée-zijn als beroep moet worden gezien staat in de 
"Voorlopige nota ter bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes" (oktober 1983) van staatssecretaris Kappeyne van de Coppello 
(emancipatiebeleid) en minister Korthals Altes Uustitie). In deze voorlo
pige nota wordt gesteld dat vrouwen het recht hebben in vrijheid te kie
zen voor prostitutie als beroep. Over arbeidsrechten wordt in deze nota 
niet gerept. "Voor het beleid is primair van belang in hoeverre in de pros
titutie sprake is van dwang of geweld, omdat daarmee de fysieke en psy
chische integriteit van de vrouw wordt geschonden", aldus deze nota, 
waarin met geen woord wordt gesproken over artikel 250 bis Wet boek 
van Strafrecht. Dat was wel het geval op de Studieconferentie over sek
sueel geweld in Kijkduin Uuni 1982), die de bouwstenen voor het rege
ringsbeleid inzake seksueel geweld moest aandragen. In de aanbevelin
gen van die studiedag werd geadviseerd "artikel 250 bis WvS te herzien, 
in die zin dat het voordeel trekken uit prostitutie alleen strafbaar wordt 
gesteld als dat onder dwang gebeurt". 
Minster Korthals Altes vanjustitie zei in een radioprogramma over pros
titutie (V ara, 3 maart 1984) als liberaal geneigd te zijn tot schrapping of 
herziening van artikel bis WvS. 
Hij zei voor dit standpunt gehoor te hebben gevonden bij zijn partijgeno
te staatssecretaris Kappeyne van de Coppello. Ook in een werkgroep van 
de Interdepartementale Commissie Emancipatiebeleid (I CE) is gespro
ken over artikel 250 bis. Overwogen werd in deze werkgroep alleen pros
titutie onder dwang strafbaar te houden. 
Bij schrapping of herziening van dit wetsartikel speelt, volgens minister 
Kortes Altes, de vraag hoe de tekst van het Internationale verdrag tot uit-
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banning van discriminatie van de vrouw dient te worden uitgelegd. In dat 
verdrag wordt "exploitation of wo men" van de hand gewezen. De vraag is 
nu of"exploitation" vertaald dient te worden met "exploitatie" of"uitbui
ting". 
In het eerste geval zou artikel250 bis niet, in het tweede geval wèl kunnen 
worden geschrapt. De minister zei na te willen gaan hoe de juiste inter
pretatie van "exploitation" moet luiden, zodat in geen geval gehandeld 
zal worden in strijd met dit, ook door Nederland geratificeerde, verdrag. 

Aanbevelingen 

Bij de studieconferentie "Prostitutie en gemeentelijk beleid" ging het om 
het uitwisselen van ideeën; er werden geen besluiten genomen of aanbe
velingen in stemming gebracht. Hierbij toch een lijst van de voornaamste 
aanbevelingen die tijdens deze studiedag naar voren werden gebracht. 

Prostitutie is een maatschappelijk gegeven dat niet is weg te denken 
uit de samenleving. Het zal daarom geaccepteerd moeten worden. ~ 
Destigmatisering en decriminalisering zijn nodig voor integratie in 
sociaal, economisch en juridisch opzicht. 
Prostitutiebeleid dient een samenhangend beleid te zijn waarin open
bare orde, de positie van de prostituées, politie- en justitiebeleid, 
ruimtelijke ordening, volksgezondheid en hulpverlening op elkaar 
zijn afgestemd. 
Zo'n prostitutiebeleid is alleen mogelijk als artikel250 bis uit het Wet-
boek van Strafrecht wordt geschrapt. 
Prostitutiebedrijven en -hotels moeten legaal zijn. Een vergunningen
stelsel regelt de voorwaarden. De overheid wordt door deze !egalise
ring in staat gesteld de bedrijfsvoering te toetsen. 
Prostitutie, in vrijheid gekozen, moet erkend worden als werk, hetzij 
in loondienst, hetzij als zelfstandige. Daarbij moeten normale ar
beidswetten gelden (arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, 
sociale verzekeringen, belastingheffing etcetera). 
Mensen mogen niet tot prostitutie worden gedwongen, noch econo
misch, noch sociaal, noch psychologisch. Dat betekent dat de discri
minatie van vrouwen moet worden bestreden op elk terrein, met na
me op de arbeidsmarkt. 
Meer inzicht is noodzakelijk naar de onderlinge financiële verhoudin
gen binnen de prostitutiewereld. 
Coöperatieve protitutiebedrijven moeten gestimuleerd worden om 
vrouwen onafhankelijk te maken van exploitanten. 
De overlast van prostitutie voor omwonenden moet tot een aanvaard
baar niveau worden beperkt. Bij de vaststelling van plaatsen waar tip-
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pelprostitutie of prostitutiebedrijven worden toegestaan dient reke
ning te worden gehouden met de belangen van alle betrokkenen. 
Bij sluiting van prostitutiehotels moet worden gezocht naar alterna
tieven voor prostituées. 
De politie moet tippelende prostituées niet opjagen, maar met hen in 
overleg treden ter beperking van overlast. De politie moet veeleer als 
beschermer op straat zijn. 
Het is noodzakelijk dat de politie het vertrouwen van prostituées wint, 
zodat zij aangifte kunnen doen van (seksueel) geweld. 
De politie moet actief werken aan het bestrijden van geweld, ver
krachting, vrouwenhandel, schijnhuwelijken of andere vormen van 
prostitutie onder dwang. 
Bij overtreding van het tippelverbod zou niet alleen de prostituée, 
maar ook de prostituant strafbaar moeten zijn. 
Verslaafde prostituées hebben behoefte aan meer rustplaatsen, zoals 
het Huiskamer-aanloopadres voor jeugdprostituées in Amsterdam. 
Dit werk dient voor subsidiëring in aanmerking te komen. 
Voor degenen die zich zonder drugsverslaving niet zouden prostitue
ren moeten maatregelen in het kader van het drugsbeleid, bijvoor
beeld verstrekking van heroïne, worden overwogen. 
Meer hulpverleningsinstellingen moeten toegankelijk worden voor 
prostituéesen hen hulp bieden, hetzij in hun situatie, hetzij om uit het 
leven te stappen. Project-subsidie voor het veldwerk van Amoc en De 
Regenboog moeten dit werk ondersteunen. 
Er zouden hulpverleningscircuits moeten komen voor prostituées die 
uit het leven willen stappen, waarin samengewerkt moet worden door 
huisvesting, politie, geslachtziektebestrijdingsdienst (GG en GD), ar
beidsbureau, sociale dienst, maatschappelijk werk, drugshulpverle
ning en anderen. 
Er moet extra aandacht komen voor buitenlandse prostituéesen voor 
jongens die zich prostitueren vanwege hun verslaving. 
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Artikelen uit het Wetboek van Strafrecht 

Koppelarij 

Art. 250. - 1. Wordt gestraft: 
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren, hij die het plegen 

van ontucht door zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, 
een aan zijne zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwden minder
jarige of zijn minderjarigen bediende of ondergeschikte met een derde 
opzettelijk teweegbrengt of bevordert; (B 1: 197 v., 221 v., 227 v., 233, 
269.) 

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren, hij die, buiten de 
gevallen genoemd onder 1°., het plegen van ontucht door een minderja
rige wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden, 
met een derde opzettelijk teweegbrengt of bevordert. (B 1: 233.) 

- 2. Indien de schuldige van het plegen van het misdrijf een beroep of 
eene gewoonte maakt, kunnen de straffen met een derde worden ver
hoogd. (Sr. 251; Sv. 551; B 1: 269, 197, 221, 227, 233, 327.) 

Nader vastgesteld bij de Wet van 20 mei 19Jl, S 130 en gewijzigd bij die 
van 18juli 1936. S 203. 

-Onder bevorderen is te verstaan: "begunstigen, in de hand werken, be
hulpzaam zijn". 

HR 19 januari 1914, NJ 1914, 583. 

Misdrijven tegen de zeden 

- Gelijke beslissing, voorts: 
Een moeder, die toelaat dat haar minderjarige dochter zich met een man 
in een kamer afzondert, begrijpend dat zij ontucht plegen, bevordert dit 
opzettelijk. 

HR 11 mei 1931, NJ 1931, 1049. 

-De Officier van Justitie kan in de telastlegging volstaan met de algeme
ne bewoordingen "plegen van ontucht" zonder gehouden te zijn deze na
der te omschrijven. 

HR 4 januari 1904, W 8013. 

Bijkomende straf zie. Sr. 251. 
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Bordeelhouder 

Art. 250bis. Hij die van het opzettelijk teweegbrengen of bevorderen van 
ontucht door anderen met derden een beroep of eene gewoonte maakt, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete 
van ten hoogste twee duizend gulden. (Sr. 251, 432, Sv. 67, 551.) 

Sr. 250bis, 250ter, 251, 251bis en 254bis zijn ingevoegd bij de Wet van 
20 mei 1911. S 130, en gewijzigd bij de Wet van 13 mei 1927, S 156. 

-Deze bepaling bestrijdt niet slechts de openbare ontucht in bordelen, 
doch ook het als beroep of gewoonte bevorderen van niet-openbare on
tucht. 

HR 11 november 1918, NJ 1919, 6 

- Gelijke beslissing, voorts: 
Onder het bevorderen van ontucht is mede te verstaan, het verhuren 

van kamers om anderen in de gelegenheid te stellen met derden ontucht 
te plegen. 

HR 6 oktober 1941, NJ 1942, 48. 

-Voor "bevorderen" is niet nodig een actieve handeling of het nalaten 
van een wettelijk voorgeschreven plicht. 

HR 18 november 1940, NJ 1941, 169. 

- Van "een gewoonte maken" is slechts sprake indien de handelingen 
herhaaldelijk worden gepleegd en tussen de handelingen zeker verband 
bestaat. In de telastelegging is daarom de enkele aanduiding "meerma
len" niet voldoende. 

HR 15 februari 1943, NJ 1943, 320. 

-Uit herhaling van het gelegenheid geven tot het plegen van ontucht, zij 
het tegen betaling van geld, volgt niet noodwendig het voor een gewoon
te vereist verband tussen de handelingen, noch het handelen als beroep. 

HR 10 oktober 1921, NJ 1921, 1259. 

"Gewoonte maken", zie arresten bij Sr. 417. 

Bijkomende strafzie Sr. 251. 
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Artikelen uit de Amsterdamse Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) 

Art. 85 

Sluiting alcoholvrije inrichtingen. 

1. De Burgemeester kan voor ten hoogste zes maanden de sluiting 
bevelen van een inrichting waar bedrijfsmatig eetwaren en/ of alcohol
vrije dranken voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, indien zich feiten 
hebben voorgedaan die de gegronde vrees wettigen, dat hetgeopend blij
ven van de inrichting ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde. 

2. De Burgemeester kan de sluiting binnen de door hem gestelde ter
mijn beëindigen, indien de rechthebbende op de inrichting, naar het oor
deel van de Burgemeester, voldoende waarborgen heeft gegeven, waar
door de vrees, bedoeld in het eerste lid, niet langer is gewettigd. 

Art. 86 

Betreden gesloten gebouwen en inrichtingen. 

1. Het is verboden, een gebouw of een gedeelte van een gebouw of 
een vaartuig als bedoeld in de artikelen 84, 89 en 90, of een inrichting als 
bedoeld in art. 85, te betreden of te bezoeken, nadat de sluiting daarvan 
door de Burgemeester dan wel door Burgemeester en Wethouders is be
volen en in het openbaar bekend is gemaakt. 

2. De sluiting wordt geacht in het openbaar bekend te zijn gemaakt, 
zodra een afschrift van het bevel tot sluiting aan het gebouw of gedeelte 
van het gebouw of het vaartuig of de inrichting is aangebracht. 

3. De rechthebbende op hetgebouw of gedeelte van het gebouw, het 
vaartuig of de inrichting, waarvan de sluiting is bevolen, is verplicht, toe 
te laten, dat het in het tweede lid bedoelde afschrift aan het gebouw, het 
vaartuig of de jnrichting wordt aangebracht. 

4. Het is de rechthebbende op het gebouw of gedeelte van het ge
bouw, het vaartuig of de inrichting waarvan de sluiting is bevolen, verbo
den, daarin bezoekers toe te laten ofte laten verblijven, zolang het bevel 
tot sluiting van kracht is. 
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Afdeling 4. 

Overige bepalingen met betrekking tot de openbare orde. 

Art. 87 

Prostitutie. 

1. Het is aan een persoon van wie redelijkerwijs kan worden aange
nomen, dat deze zich aan prostitutie overgeeft, verboden, op of aan de 
openbare weg door handelingen, houding, woorden, geluiden, gebaren 
of op andere wijze iemand aan te lokken. 

2. Het is aan een in het eerste lid bedoelde persoon verboden, zich 
binnenshuis bevindende, hieronder begrepen in de huisdeur, op de in 
het eerste lid bedoelde wijze iemand aan te lokken die zich op de openba
re weg bevindt. 

3. Burgerneester en Wethouders kunnen plaatsen aanwijzen waar 
het bepaalde in het eerste oftweede lid niet van toepassing is. Zij kunnen 
daarbij regels stellen in het belang van de openbare orde. 

Art. 88 

Tippelen. 

1. Het is aan een persoon als bedoeld in art. 87, eerste lid, verboden, 
op of aan door Burgerneester en Wethouders aangewezen openbare we
gen, gedurende de daarbij aangegeven uren, post te vatten of zich daar 
heen en weer te bewegen. 

2. Het is verboden, op of aan in de ingevolge het eerste lid aangewe
zen openbare wegen, gedurende de daarbij aangegeven uren, zich al dan 
niet te voet op te houden of zich' aldaar heen en weer te bewegen, indien 
redelijkerwijze kan worden aangenomen, dat zulks geschiedt ten einde 
als souteneur voordeel te kunnen trekken uit dan wel ter bescherming of 
ondersteuning van de activiteiten van een persoon als bedoeld in art. 87, 
eerste lid. 

Art. 89 

Bordelen. 

Onverminderd het bepaalde in art. 250bis van het Wetboek van Straf
recht is het de rechthebbende op een gebouw of een gedeelte van een ge
bouw of een vaartuig verboden, hetzij bij herhaling, hetzij uit winstbejag: 
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a aan anderen de gelegenheid te geven, zich aan prostitutie over te ge-

ven· 
b per;onen toe te laten ofte dulden die met het kennelijke doel prostitu

tie uit te lokken dit gebouw of een gedeelte van dit gebouw of vaartuig 
bezoeken. 

Art. 90 

Sauna's. 

Het is verboden, zonder vergunning van Burgerneester en W ethou
ders een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een vaartuig waarin ge
regeld dan wel bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het nemen 
van baden, waarbij het gebruik van hete lucht of stoom een bestanddeel 
vormt, te exploiteren. 

Art. 91 

Openbare toiletten. 

Het is verboden, op of aan de openbare weg: 
a buiten een urinoir of andere toiletgelegenheid datgene te verrichten 

waarvoor een toiletgelegenheid is bestemd; 
b een urinoir of andere toiletgelegenheid voor een ander doel te gebrui

ken waarvoor een toiletgelegenheid is bestemd. 

Tippelverbod ingevolge art. 88, lid 1, van de Algemene Plaatselijke 
Verordening. 

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, 

Gelet op art. 88, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening, vast
gesteld bij raadsbesluit van 25 augustus 1982, nr. 1063 (Gemeenteblad 
1983, afd. 3, volgn. 31), nader gewijzigd bij raadsbesluit van 3 november 
1982, nr. 1317 (Gemeenteblad 1983, afd. 3, volgn. 32), 

Brengen ter openbare kennis, dat zij in hun vergadering van 22 februari 
1983 hebben besloten: 

dat het van 12.00 uur 's middags tot 7.00 uur 's morgens verboden is 
aan personen van wie redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat de
ze zich aan prostitutie overgeven, op of aan de volgende openbare we
gen post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen: 
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a op de openbare weg waaraan inrichtingen, als bedoeld in art. 2, on
der g, van de Algemene Plaatselijke Verordening, ofwaaraan uri
noirs of andere toiletgelegenheden zijn gelegen; 

b in parken en plantsoenen, alsmede op de openbare wegen waarin 
zich toegangen c.q. uitgangen tot deze parken en plantsoenen be
vinden; 

c op of in: 
1° de Balk in 't Oogsteeg; 
2° de Bergstraat; 
3° de Beulingstraát; 
4° de Boomsteeg; 
5° de Dollebegijnensteeg; 
6° de Gabriël Metsustraat; 
7° de Haagseweg; 
go de Honthorststraat; 
9° de Huidekoperstraat; 

10° het Johannes Vermeerplein; 
11° het Klimopstraatje; 
12° het Koningsplein; 
13° de Korsjespoortsteeg; 
14° de Korte Kolksteeg; 
15° de Korte Korsjespoortsteeg; 
16° de Langestraat; 
17° de Lijnbaanssteeg; 
18° de Van Miereveldstraat; 
19° de Moreelsestraat; 
20° de Museumstraat, met inbegrip van de onderdoorgang van 

het Rijksmuseum; 
21° de Nieuwezijcts Armsteeg; 
22° het Oosteinde; 
23° de Oude Nieuwstraat; 
24° de Pieter de Hoochstraat; 
25° het Prins Bernhardplein; 
26° de President Kennedylaan; 
27° de Rijnstraat tussen de Vrijheidslaan en de Utrechtsebrug; 
28° het Schapenburgerpad; 
29° de Stadhouderskade alsmede de brandgangen, gelegen; 

tussen de Stadhouderskade en de Van Baerlestraat; 
30° de Sint Annendwarsstraat; 
31° de Teniersstraat; 
32° de Utrechtseweg; 
33° de Zieseniskade; 

U te bepalen, dat dit besluit in werking treedt op 1 maart 1983. 
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Art. 224 

Het is verboden, in enig perceel ofperceelsgedeelte, waarover men de 
beschikking heeft, hetzij bij herhaling hetzij uit winstbejag: 

a aan anderen de gelegenheid te geven, onderling ontuchtige handelin
gen te plegen; 

b toe te laten ofte dulden personen, die met het kennelijke doel om het 
plegen van ontucht uit te lokken, dit perceel of perceelsgedeelte be-

zoeken. 
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