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�
Woord vooraf 
 
 
In 2005 heeft De Rode Draad van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een 
eenmalig projectsubsidie gekregen. De Rode Draad zou daarmee alle prostitutiebedrijven 
bezoeken om prostituees informatie te geven over hun arbeidsrechten. Dat is grotendeels ook 
gelukt. Wij hebben bovendien de opbrengst van dit project, een schat aan informatie over de 
positie van prostituees, benut om een overzicht te geven van de toestand in de Nederlandse 
prostitutiewereld, vijf jaar na de legalisering. Dat is de inhoud van dit rapport. We schetsen 
voor u een aantal schrikbarende ontwikkelingen. En mogelijke oplossingen. Wij denken, dat 
aan die ontwikkelingen een halt toegeroepen kan worden met behulp van een Prostitutiewet 
en met praktische ondersteuning van gemeenten. En, met innovatie!   
 
Het team van De Rode Draad heeft de afgelopen jaren heel hard gewerkt. Met vereende 
krachten is veel bereikt. Er is ook heel veel vrijwilligerswerk verricht, door de parttimers, de 
veldwerkers en het bestuur. Het team bestond in 2005 uit Sietske Altink, Jan Visser, Sylvia 
Bokelman, Marianne Jonker, Kristine, Jeroen, Brigitte, Erna van der Woude, Natalia Turcan, 
de Thaise Lek, ‘Els Stekelenburg’ , Suzanne, en ‘Michelle’ . �
De perscontacten zijn op vrijwillige basis verzorgd door Metje Blaak. Het bestuur van De 
Rode Draad heeft de werkvloer met raad en daad bijgestaan. De arbeidsjuristen van het Hugo 
Sinzheimer Instituut, Romaike Zuidema en Klara Boonstra, hebben per e-mail sommige 
arbeidsrechtelijke vragen beantwoord.  
 
De Rode Draad is voortgekomen uit de emancipatiebeweging van prostituees. Ook op dit 
moment zijn de medewerkers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de Stichting voor het 
merendeel (ex)prostituee of voormalig slachtoffer van mensenhandel. De Stichting bestaat 
sinds 1985 met als doel het behartigen van de belangen van prostituees. Haar doel tracht zij te 
bereiken door individuele prostituees informatie te geven over hun (grond)rechten, de 
ontwikkelingen in de prostitutiebranche in de praktijk te monitoren en hierover overheden, 
instanties en andere relevante organisaties te informeren en bij hen misstanden te signaleren. 
Voorts door suggesties te presenteren voor de oplossing van problemen.  
De Stichting vervult in ons land een unieke functie, doordat zij als enige organisatie in staat is 
rechtstreeks te signaleren, hoe prostituees in de dagelijkse praktijk van de seksindustrie er 
voor staan, en waaraan zij behoefte hebben om hun positie te kunnen verbeteren. 
 
Naast het Ministerie van Sociale Zakenen Werkgelegenheid is De Rode Draad ook dank 
verschuldigd aan de gemeente Rotterdam en de Tillstichting. 
 
 
 
Sietske Altink 
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Samenvatting en conclusies 
 
Samenvatting van de waarnemingen 
 
Het geheel van al onze waarnemingen op de werkvloer van de seksindustrie en via de 
KHOSGHVN van De Rode Draad overziend vatten wij deze als volgt samen. 
 

1. Het aantal vergunde seksbedrijven is drastisch afgenomen.  
2. Er is een opvallende toename van Thaise salons. (Een zesde van het aantal nog 

operationele seksbedrijven zijn Thais.)  
3. Het aantal klanten is teruggelopen; een klant per dag is geen uitzondering. De 

verdiensten zijn daardoor, vooral in de afgelegen gebieden, heel slecht.  
4. Klanten lijken een voorkeur te hebben voor massagesalons en sauna’s en laten de 

klassieke bordelen met de vloerbedekking tegen het plafond, de rode lichtjes en de 
Frans Bauer-muziek links liggen. Met andere woorden, er is gebrek aan innovatie.  

5. De invoering van loondienst stuit op veel verzet van exploitanten. Prostituees weten 
niet wat de voordelen van loondienst zijn.  

6. Nog steeds zijn de arbeidsrelaties, de arbeidsomstandigheden en de 
arbeidsvoorwaarden niet geregeld. Voor zover er in de seksindustrie 
loondienstcontracten voorkomen, lijken die het meest op wurgcontracten.  

7. Met de regels van het zelfstandig ondernemerschap wordt de hand gelicht. 
Exploitanten roepen nog steeds bizarre schijnconstructies in het leven met 
bijvoorbeeld mede-eigenaarschap en bv’s.  

8. Het gezag van de exploitant is alom aanwezig. De zelfstandige ondernemers mogen 
van de exploitant meestal niet beslissen of ze met ons spreken of niet.  

9. Het gebrek aan beschikbare vergunningen op gemeentelijk niveau ontneemt 
individuele prostituees de mogelijkheid voor zichzelf te beginnen.  

10. We komen nog steeds bedrijven tegen waar we ernstige misstanden signaleren.  
11. Er zijn kleine verbeteringen waar te nemen: extreem lange werkdagen worden niet 

meer normaal gevonden. 
12. Nog teveel vrouwen, vooral Oost Europese vrouwen wonen op de werkplek. Dat 

maakt ze volkomen afhankelijk van de exploitant, vooral in de afgelegen gebieden. 
Wij snappen niet hoe je zelfstandig ondernemer kunt zijn als je je domicilie én je 
bedrijfsadres bij de exploitant kiest. De gemeenten accepteren dit. Zo zien we 
dat in één bar wel acht massagesalons zijn gevestigd 

13. Oost Europese vrouwen zijn alleen op papier zelfstandig ondernemers. In feite werken 
ze in loondienst, wat volgens de Wet niet is toegestaan. De consequenties worden niet 
getrokken. Overigens heeft iedere gemeente zijn eigen idee wat een ‘zelfstandig 
ondernemer’  is.  

14. De uitbreiding van het mensenhandelartikel naar VODYHU\�OLNH�FRQGLWLRQV in andere 
beroepen heeft geleid tot een betere omschrijving van ‘uitbuitingssituatie’ . De 
signalen van VODYHU\�OLNH�FRQGLWLRQV� 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 concludeert dat wij van enige verbetering kunnen spreken. De toestand vóór 
de legalisering was namelijk nog een slag beroerder. Maar nog steeds worden elementaire 
mensenrechten geschonden en de simpelste regels van het ondernemingsrecht en het 
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arbeidsrecht met voeten getreden. 9RRU�'H�5RGH�'UDDG�LV�KHW�YLMI�YRRU�WZDDOI��9RRUNRPHQ�
PRHW�ZRUGHQ�GDW�GH�VLWXDWLH�LQ�GH�VHNVLQGXVWULH�RQKRXGEDDU�ZRUGW���
 
 
Uitgangspunten 
 
De Rode Draad concentreert zich op de werksituatie van prostituees. Zij beschouwt prostitutie  
als een beroep dat alleen vrijwillig kan worden uitgeoefend.  
Wij keren ons 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. Wij trekken ten strijde tegen de oneerlijke voorwaarden en wantoestanden waaronder 
velen dit werk moeten doen, tegen dwang en uitbuiting, kortom mensenhandel en moderne 
vormen van slavernij. 
 
Hoe kun je als feministe toestaan, dat mannen tegen geld vrouwen gebruiken en vernederen? 
Dit is een vraag die al jarenlang aan De Rode Draad wordt gesteld, maar de laatste tijd steeds 
luider klinkt. Geïnspireerd door het Zweedse model roepen nu ook sommigen in Nederland 
om strafbaarstelling van de klant. De Rode Draad is daar op tegen. Prostituees die voor dit 
beroep kiezen vragen er niet om, dat zij tegen klanten worden beschermd, maar verlangen 
respect van de maatschappij en realisering van de bescherming van hun arbeidsrechten.  
Bovendien verdwijnt bij strafbaarstelling van klanten een belangrijke ontsnappingsroute voor 
slachtoffers van mensenhandel. �
 
Moet de legalisering maar over boord? Het antwoord is ³1HH´. De Rode Draad staat vierkant 
achter de legalisering RQGHU�VWUHQJH�YRRUZDDUGHQ van de seksindustrie. Hoewel 
wantoestanden nog veel voorkomen, waren die vóór 2000 in ruimere mate aanwezig. Het 
terugdraaien van de legalisering zal ongetwijfeld een vrijbrief vormen voor malafide figuren 
om achter de schermen dit soort ellende weer in te voeren. 
 
Niettemin vinden wij dat er reden is voor kritiek. Het kan en moet allemaal veel beter. Het 
wordt tijd, dat exploitanten hun bedrijfsvoering moderniseren en dat gemeenten ze ook de 
gelegenheid geven dat te doen door innovatie toe te staan. Kort en goed: sancties voor de 
oude exploitanten en een warm welkom voor exploitanten die een transparante en 
arbeidsrechtelijk  correcte bedrijfsvoering voorstaan. 
 
De landelijke overheid moet gemeenten veel beter dan nu gaan ondersteunen. Een Kaderwet 
is mogelijk een bijdrage aan de redding van de legalisering. Bij een verdere teloorgang van de 
seksindustrie zijn alleen criminelen gebaat, die op hun manier ‘het gat in de markt’  zullen 
gaan vullen.  
 
Hierna vatten wij puntsgewijs de conclusies van De Rode Draad samen, hoe wij vijf jaar na 
de legalisering aankijken tegen sekswerk, en wat er nodig is voor een beter prostitutiebeleid. 
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Conclusies puntsgewijs 
 

��� 9LMI�MDDU�QD�GH�OHJDOLVHULQJ�
 

• Ruim vijf jaar na de opheffing van het algemeen bordeelverbod is lang genoeg om 
de effecten van de maatregel en het daaraan gekoppelde beleid te kunnen 
beoordelen.  

• De Rode Draad (RD) heeft als één van de weinige organisaties een diepgaand en 
breed inzicht in de werkelijke, vaak zorgwekkende situatie in de seksindustrie in 
Nederland. Dat inzicht is verkregen door honderden bezoeken aan vele soorten 
prostitutiebedrijven in alle delen van het land en door vele andere contacten met 
(voornamelijk vrouwelijke) sekswerkers via de RD-KHOSGHVN. 

• De algemene indruk van de RD is dat er wel verbetering is opgetreden op 
sommige punten, maar dat nog lang niet is bereikt waar het in de visie van de RD 
naartoe moet; op andere punten vindt de RD dat de situatie voor sekswerkers 
achteruit is gegaan.  

• De RD vindt dat de verandering die met de landelijke beleidsdoelen is nagestreefd, 
halverwege is blijven steken. Vooral gemeenten weten niet goed raad met de 
verantwoordelijkheid die het Rijk ze heeft opgelegd, en bakken er vaak niets van. 

• De overheid heeft echter de plicht om mensenhandel en uitbuiting in de prostitutie 
te bestrijden. Die taak is moeilijk, maar de overheid trekt er ook onvoldoende aan. 

• De RD wil vanuit haar unieke expertise de overheid helpen deze taak te vervullen. 
Overeenkomstig haar doelstelling kijkt de RD daarbij vanuit het perspectief van de 
sekswerkers m/v. 

 
 
��� 9LVLH�YDQ�'H�5RGH�'UDDG�RS�VHNVZHUN�

 
 9LVLH�RS�SURVWLWXWLH�

• De RD constateert dat er in de samenleving een (diverse) behoefte is aan seksuele 
dienstverlening. Zij heeft als uitgangspunt dat het niet zinvol en niet nodig is als 
samenleving om, zoals in Zweden gebeurt1, die behoefte te bestrijden, mits de 
dienstverlening onder aanvaardbare condities kan plaatsvinden. 

• De RD is RQGHU�GLH�YRRUZDDUGH nog steeds voorstander van het legaliseren van de 
exploitatie van prostitutie. Onderdrukken van (exploitatie van of afnemen van) 
seksuele dienstverlening leidt tot ondergronds gaan van de dienstverlening met 
daaruit voortvloeiende risico’ s voor de veiligheid en gevaar voor uitbuiting van de 
dienstverleneners. 

• De RD gaat ook uit van het recht van sekswerkers om zelf te kiezen hoe zij hun 
leven willen inrichten. Het is niet aan de overheid of maatschappelijke organisaties 
om dat voor hen te willen uitmaken.  

• De RD kiest voor een open debat dat hypocrisie achter zich laat. De maatschappij 
kan er kennis van nemen dat een aanzienlijk percentage van de (mannelijke) 
bevolking gebruik maakt van de diensten van sekswerkers m/v. Het is niet meer 
dan IDLU om dit feit onder ogen te zien en prostitutie te beschouwen als een 

                                                
1 In Zweden is er sinds 1999 een wet van kracht die het inkopen van seksuele dienstverlening strafbaar stelt. Met 
andere woorden, de klanten zijn strafbaar. In deze visie vervullen prostituees de rol van slachtoffers. Zij zijn niet 
strafbaar. 
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onderdeel van het maatschappelijk leven en actief te streven naar integratie van 
aanvaardbare vormen van prostitutie in de samenleving. 

• De RD stelt dat sekswerk geen ‘normaal’  beroep is, omdat seksewerkers hun 
lichamelijke integriteit betrekken in hun werk. Juist daarom verdienen zij PHHU in 
plaats van minder respect dan werkers in andere sectoren. 

 � 9LVLH�RS�ORRQGLHQVW�HQ�]HOIVWDQGLJKHLG��
• Hoewel de RD sekswerk niet beschouwt als een baan zoals andere, vindt zij wel 

dat arbeidsverhoudingen, -voorwaarden en -omstandigheden in het sekswerk 
moeten gaan beantwoorden aan de standaard die voor ander werk gelden.    

• Specifieke eisen moeten worden gesteld ter bescherming van de fysieke en 
psychische integriteit van de sekswerkers. 

• Sekswerkers moeten zelf de keus hebben tussen werken in loondienst en als 
zelfstandige. In beide modellen moeten zij voldoen aan de bijbehorende plichten, 
maar ook de ermee verbonden rechten kunnen genieten. 

 � 9LVLH�RS�XLWEXLWLQJ�HQ�PHQVHQKDQGHO�
• De Rode Draad huldigt het standpunt dat migranten in de prostitutie niet slechter 

behandeld mogen worden dan Nederlandse vrouwen. Slavernij -achtige situaties 
zijn niet te tolereren met het argument dat deze vrouwen altijd beter af zijn dan in 
hun eigen land. De RD hoopt dat migranten die ten onrechte door een exploitant 
aan het werk zijn gezet hun recht op hem/haar kunnen verhalen.  

• Volgens de RD 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 prostituees 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 uitbuiting in de prostitutie. Daartoe  
moet het begrip‘uitbuiting’  eenduidig worden gedefinieerd en gespecificeerd. 

• De RD verwacht dat een transparante bedrijfsvoering binnen prostitutiebedrijven, 
ook op arbeidsrechtelijk gebied, uitbuitingssituaties kan helpen voorkomen, en 
bepleit ook om die reden dergelijke transparantie af te dwingen.  

 � 9LVLH�RS�LQQRYDWLH�LQ�GH�HURWLVFKH�XLWJDDQVZHUHOG�
• De RD bepleit een beleid dat zich minder richt op ‘onder de duim houden’  van de 

bestaande prostitutiebedrijven en meer op innovatie van de branche.  
• Daarbij heeft de RD in de eerste plaats innovatie van de arbeidsverhoudingen, -

voorwaarden en –omstandigheden, en transparantie van de bedrijfsvoering op het 
oog. Een schone branche zal het imago van de branche verbeteren.  
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9LVLH�YDQ�'H�5RGH�'UDDG�RS�HHQ�EHWHU�SURVWLWXWLHEHOHLG�
 
 9LVLH�RS�ODQGHOLMN�SURVWLWXWLHEHOHLG 

• Nederland is partij bij het Verdrag dat staten verplicht mensenhandel en uitbuiting 
te bestrijden. De Nederlandse wetgeving sluit daarbij aan. De RD verlangt dan ook 
van de overheid, dat zij de bescherming van sekswerkers tegen mensenhandel, 
schending van de fysieke en psychische integriteit en uitbuiting tot eerste prioriteit 
van haar prostitutiebeleid promoveert. De overheid hoort de voorwaarden te 
scheppen voor een veilige beroepsuitoefening door de sekswerkers, vrij van 
mensenhandel en uitbuiting 

• Deze plicht rust in de eerste plaats op de landelijke overheid. Voor zover deze 
taken overdraagt aan gemeentelijk bestuur, moet de rijksoverheid ervoor zorgen 
dat ook op dat niveau de internationale verplichtingen kunnen worden nageleefd. 

• De RD constateert dat de beleidsontwikkeling op dit gebied door gemeenten nu  
tekort schiet. Zij vindt dat het besluit van de landelijke overheid in 2000 om 
gemeenten algeheel verantwoordelijk te maken voor het prostitutiebeleid te hoog 
gegrepen is geweest. De materie is voor gemeenten té complex. De RD pleit 
daarom voor een meer actieve landelijke ondersteuning voor de gemeenten. 

• De RD denkt dat een Kaderwet Prostitutie daarbij goede diensten kan bewijzen, 
maar ook een landelijk programma deskundigheidsbevordering voor lokale 
beleidsmakers, te organiseren vanuit een landelijk expertisecentrum. 

• Strafbaarstelling van klanten wijst de RD af. Dat brengt prostituees onnodig in 
gevaar. 

• Voor de RD is de legalisering een noodzakelijke voorwaarde voor verbetering. 
 

 � 9LVLH�RS�JHPHHQWHOLMN�SURVWLWXWLHEHOHLG 
• De RD stelt vast dat tal van misstanden in de prostitutiesector die bij de Wet zijn 

verboden, niet actief genoeg worden bestreden. Zij pleit daarom voor een veel 
steviger handhaving door alle (landelijke en lokale) instanties die daartoe bevoegd 
zijn, onder de actieve regie van het gemeentebestuur.  

• Als pendant van de gecoördineerde handhaving op lokaal niveau is een landelijk 
meld- en signaleringspunt (MSP) XLWEXLWLQJ�	�VHNVXHOH�LQWLPLGDWLH nodig. Daar 
kunnen prostituees het melden als ze te lang moeten werken, geen klanten mogen 
weigeren, verplicht van een clubarts gebruik moeten maken enz. Via veldwerk 
(bedrijvenbezoek) vindt monitoring van misstanden op de werkvloer plaats.    

•  De RD bepleit een consequente toepassing van de Wet Bibob in de strijd tegen 
criminele eigenaren van seksbedrijven.  

• De ervaring leert dat veel prostitutiebedrijven hun bedrijfsvoering niet bepaald 
ordelijk inrichten, wat ruimte biedt aan uitbuiting van werkers, 
belastingontwijking en andere misstanden. Het is daarom volgens de RD 
noodzakelijk dat gemeenten   transparantie van de bedrijfsvoering afdwingen.  

• Tegelijk bepleit de RD een ruimhartiger gemeentelijk vergunningenbeleid ten 
gunste van die werkers (zelfstandigen, zzp-ers) en exploitanten die de geldende 
regels op het gebied van fysieke en psychische veiligheid, het arbeidsrecht, 
transparante bedrijfsvoering en andere relevante wet- en regelgeving respecteren.  

• In het verlengde van het voorgaande pleit de RD ervoor dat gemeenten innovatieve 
vormen van prostitutie toestaan om op termijn een kwalitatieve verbetering tot 
stand te brengen van het erotische uitgaansklimaat.  
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• De RD bepleit een actief optreden van de Arbeidsinspectie en betrokkenheid van 
de CWI’ s  bij het prostitutiebeleid. 

• De RD raadt gemeenten met klem af individuele sekswerkers vergunningplichtig 
te maken, omdat deze strategie immers averechts uitwerkt. 

• De RD pleit ervoor dat gemeenten ervoor zorgen dat sekswerkers toegankelijke  
informatie kunnen krijgen over alles wat in verband met hun werk belangrijk is.   

• De RD verlangt van gemeenten dat zij een actief beleid ontwerpen en relevante 
instanties aansporen een effectieve praktijk te ontwikkelen voor de overstap van 
prostituees naar ander werk. 
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Hoofdstuk 1.  Inleiding    
 
 
'H�5RGH�'UDDG�FRQFHQWUHHUW�]LFK�RS�GH�ZHUNVLWXDWLH�YDQ�SURVWLWXHHV�HQ�GDDURYHU�JDDW�GLW�
UDSSRUW��3URVWLWXWLH�LV�WHQVORWWH�HHQ�EHURHS��PDDU�ZHO�HHQ�EHURHS�GDW�DOOHHQ�YULMZLOOLJ�NDQ�
ZRUGHQ�XLWJHRHIHQG�  
:LM�NHUHQ�RQV�WHJHQ�LHGHUH�YRUP�YDQ�GZDQJ�LQ�GH�SURVWLWXWLH��'LW�EHWUHIW�GZDQJ�YDQ�GHUGHQ�
RP�LQ�KHW�YDN�WH�VWDSSHQ��PDDU�RRN�GH�PHHU�VXEWLHOH�YRUPHQ�YDQ�GZDQJ�RP�ELMYRRUEHHOG�SHU�
GDJ��SHU�ZHHN�RI��SHU�MDDU�PHHU�WH�PRHWHQ�ZHUNHQ�GDQ�HHQ�SURVWLWXHH�ZLO��'H�5RGH�'UDDG�
YLQGW��GDW�MH�YULMZLOOLJ�YRRU�KHW�YDN�NXQW�NLH]HQ��PDDU�HU�RRN�YRRU�PRHW�NXQQHQ�NLH]HQ�HUXLW�WH�
VWDSSHQ��=RUJ�YRRU�GH�JH]RQGKHLG�HQ�PDDWVFKDSSHOLMN�ZHUN�RQGHU�SURVWLWXHHV�ODWHQ�ZLM�RYHU�
DDQ�DQGHUHQ��:DDU�ZLM�WHJHQ�WHQ�VWULMGH�WUHNNHQ��]LMQ�GH�RQHHUOLMNH�YRRUZDDUGHQ�HQ�
ZDQWRHVWDQGHQ�ZDDURQGHU�YHOHQ�GLW�ZHUN�PRHWHQ�GRHQ��WHJHQ�GZDQJ�HQ�XLWEXLWLQJ��NRUWRP�
PHQVHQKDQGHO�HQ�PRGHUQH�YRUPHQ�YDQ�VODYHUQLM��'LH�EHWURNNHQKHLG�OHHVW�X�XLW�GH�WHNVW� 2�
 
1.1. De Klant: strafbaar stellen of bewust maken?  
 
Hoe kun je als feministe toestaan, dat mannen tegen geld vrouwen gebruiken en vernederen? 
Dit is een vraag die al jarenlang aan De Rode Draad wordt gesteld, maar de laatste tijd steeds 
luider klinkt. Deze vraag heeft in Zweden in 1999 geleid tot het strafbaar stellen van klanten. 
Prostituees zijn in deze visie slachtoffer en daarom niet strafbaar. Met een enorme inzet van 
de Politie slaagt men er in slechts enkele mannen voor de rechter  te krijgen. En dan nog komt 
het zelden tot een veroordeling. Zijn de slachtoffers er echt mee geholpen? Zweedse 
prostituees die wij kennen, vinden van niet. Klanten willen minder betalen, zij lopen immers 
het risico. Ook worden klanten nerveuzer, waardoor ze eerder vervelend of zelfs gewelddadig 
worden. De vrouwen zijn meer afhankelijk van tussenpersonen die de klanten voor hen 
regelen. Uit onderzoek blijkt, dat de prostituees zich meer geïsoleerd voelen, in de illegaliteit 
naar klanten moeten zoeken en meer psychische stress ervaren (www.petraostergren.com). 
Dat het in de praktijk niet werkt, kan de Zweden niets schelen. Het is symboolwetgeving. 
Men wil mannen een boodschap geven, en dat werkt, zegt men. 
  
In Nederland wil men van hoerenlopers meer kritische consumenten maken. In de Tweede 
Kamer is voorgesteld klanten die gebruik maken van vrouwen die tot prostitutie gedwongen 
zijn, strafbaar te stellen.3 Ook klanten die diensten van illegale prostituees inkopen, zouden 
beboet moeten worden. Het roepen om strafbaarstelling bij het zien van misstanden is een 
begrijpelijke reactie, maar werkt als een boemerang tegen de belangen van prostituees. 
Wanneer klanten strafbaar worden gesteld, verdwijnt een belangrijke ontsnappingsroute voor 
slachtoffers van mensenhandel. Heel vaak weten zij zich met behulp van een klant te 
bevrijden. Deze mannen zijn immers één van hun weinige contacten met de buitenwereld. Een 
andere manier om klanten te benaderen is ze voor te lichten en de mogelijkheid te geven een 
mogelijk 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 ]HOI ook ‘slechte’  seks te willen propageren. Het toegeven 
                                                
2 Wij lichten het vrijwillige karakter van het prostitutievak in een bijlage toe. �ELMODJH���� 
3 Zij zijn dat al. 
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dat het verschijnsel simpelweg bestaat zonder de vraag te beantwoorden, of men er wel of niet 
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 verschil 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 bestaan? Als de condities, waaronder de betaalde seks plaatsvindt, 
niet deugen, dient men GLH aan te pakken en niet het fenomeen zelf te verbieden.  
Prostituees die voor dit beroep kiezen, vragen er niet om, dat zij tegen klanten worden 
beschermd, maar verlangen respect van de maatschappij en realisering van de bescherming 
van hun arbeidsrechten. Dat er op het gebied van positieverbetering van de prostituee veel te 
doen valt, wordt geïllustreerd in de volgende hoofdstukken.   
 
-DQ�9LVVHU��YRRUPDOLJ�GLUHFWHXU�YDQ�'H�5RGH�'UDDG��VFKUHHI�RS�SHUVRRQOLMNH�WLWHO�HHQ�DUWLNHO�
RYHU�GLW�WKHPD��+HW�VWXN��YHUVFKHQHQ�LQ�GH�15&�YDQ����PHL�������LV�RSJHQRPHQ�LQ�HHQ�ELMODJH�
RYHU�GH�URO�YDQ�NODQWHQ���ELMODJH�����
�
 
1.2. Moet de legalisering maar over boord?  
 
µ+RZ�DERXW�WKH�OHJDOL]DWLRQ�RI�WKH�SURVWLWXWLRQV � ¶�ZDV�GH�YUDDJ�GLH�'H�5RGH�'UDDG�DDQ�GH�
YRRUDYRQG�YDQ�GH�OHJDOLVHULQJ��LQ�GH�]RPHU�YDQ�������YHHOYXOGLJ�GRRU�EXLWHQODQGVH�
SHUVPHQVHQ�NUHHJ�YRRUJHVFKRWHOG��1HW�DOV�GH�DQGHUH�RUJDQLVDWLHV�LQ�KHW�YHOG�KDG�'H�5RGH�
'UDDG�YHHO�PRHLWH�PHW�XLW�WH�OHJJHQ�GDW�SURVWLWXWLH�RS�]LFK�QLHW�YHUERGHQ�ZDV��PDDU�GDW�GH�
ZHWVZLM]LJLQJ�GH�H[SORLWDWLH�YDQ�SURVWLWXWLH�]RX�JDDQ�OHJDOLVHUHQ��'H]H�VSUDDNYHUZDUULQJ�
WXVVHQ�GH�OHJDOLVHULQJ�YDQ�SURVWLWXWLH�HQ�OHJDOLVHULQJ�YDQ�VHNVEHGULMYHQ�VSHHOW�RQV�QRJ�VWHHGV�
SDUWHQ����
 
De vraag die de journalisten bedoelden, of wij de legalisering in Nederland nuttig vinden, is 
voor ons geen vraag meer. De Rode Draad staat vierkant achter de legalisering RQGHU�VWUHQJH�
YRRUZDDUGHQ van de seksindustrie.Hoewel wantoestanden nog veel voorkomen, waren die 
vóór 2000 in ruimere mate aanwezig. Men tolereerde die toen echter gemakkelijker dan 
tegenwoordig. Zo vond de rechter een werkdag van twaalf uur in een seksbedrijf nog 
normaal5. Buitenlandse vrouwen werden ook vóór 2000 grof uitgebuit, maar men had toen 
geen instrumentarium om die uitbuiting aan te pakken.6 Kinderprostitutie en prostitutie van 
minderjarigen kwamen toen veel vaker voor. Ook fysiek geweld tot en met moord waren een 
begeleidend verschijnsel dat inherent leek aan het prostitutievak. In de jaren tachtig vond men 
het gewoon dat tieners van zestien op de tippelzones te vinden waren. Zaken als het 
zelfstandig ondernemerschap en het bewaken van de fysieke en psychische integriteit van 
sekswerkers werden toen nauwelijks serieus genomen. Bestuurlijke maatregelen tegen ‘foute’  
seksbedrijven waren toen zo goed als onmogelijk.  
 
Het terugdraaien van de legalisering zal ongetwijfeld een vrijbrief vormen voor malafide 
figuren om achter de schermen dit soort ellende weer in te voeren. 
 
                                                
4 Lees: prostituees 
5  De Jonge, M.M., Rood licht voor prostitutie in loondienst?, Wetenschapswinkel Rechten, Utrecht 2006.  
Otten, L., Mensenhandel,  de strafrechtelijke grens van exploitatie van prostitutie, Wetenschapswinkel Utrecht, 
2006. 
6 Nu is uitbuiting opgenomen in de Wet tegen Mensenhandel. 
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1.3. ‘Legalisering’  en ‘legaal’  
 
In de discussie over prostitutie in Nederland treedt nogal eens spraakverwarring op rond de 
woorden ‘legalisering’  en ‘legaal’ . Ter voorkoming van misverstand op deze plaats enige 
uitleg. 
 
Met nadruk herinnert De Rode Draad eraan dat ‘legalisering’  niet de ‘legalisering van 
prostitutie’  betekent, maar de ‘legalisering van GH�H[SORLWDWLH�YDQ�prostitutie’ , en wel onder 
strenge voorwaarden. In tegenstelling tot wat in het maatschappelijke debat wel wordt 
beweerd, gaat het er dus niet om dat prostitutie sinds 2000 een ‘legale’  of een ‘normale’  vorm 
van werk is geworden. Dat werk was ook voordien al legaal, en is ook nu nog niet ‘normaal’  
in de zin van ‘een beroep als alle andere’ . 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’ . En instantie mag niemand verplichten tot het verrichten van 
sekswerk. Degenen die roepen dat je ‘sinds de opheffing van het bordeelverbod alles maar 
mag doen met prostituees’ , slaan de plank dus behoorlijk mis. 
Dat geldt in de eerste plaats voor het gedrag van klanten; zij mogen niet alles met prostituees 
doen. Wanneer zij een prostituee verkrachten, zijn zij net zo strafbaar als wanneer zij een niet-
prostituee verkrachten.  
 
De termen ‘illegaal’  en ‘illegaal circuit’  vallen veelvuldig in de discussies over prostitutie en 
mensenhandel. Ze zorgen vaak voor misverstanden. Met ‘illegaal’  wordt aangeduid dat een 
persoon ‘zonder geldige verblijfsvergunning’  in Nederland verblijft, maar ook dat een bedrijf  
‘zonder vestigingsvergunning’  van een gemeente, dus clandestien zijn activiteiten ontplooit.  
Soms zijn beide betekenissen tegelijk 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 QLHW wordt opgetreden.   
 
 
1.4.  Achtergrond van dit rapport 
 
De Rode Draad is voortgekomen uit de emancipatiebeweging van prostituees. Dankzij ons 
uitgebreide veldwerk over het hele land en over een reeks van jaren kennen wij de situatie in 
de prostitutiewereld.7 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, als zij die al hebben8, houden zij angstvallig geheim. In het verlengde van onze 
‘veldtochten’  liggen de signalen die wij via de KHOSGHVN van De Rode Draad ontvangen.9 Door 
                                                
7  Dit veldwerk heeft Stichting De Rode Draad in 2005 kunnen uitvoeren dankzij een subsidie van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Directie Arbeidsverhoudingen. De jaren ervoor hebben de Ministeries 
van Justitie, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Directie 
Coördinatie Emancipatiebeleid De Rode Draad subsidies verleend. In 2006 – 2008 verleent het Ministerie van 
Justitie/Directie Vreemdelingenbeleid subsidie voor het zogenoemde Oost-Europaproject van De Rode Draad, 
terwijl het Ministerie van Buitenlanse Zaken/Directie mensenrechten en Vredesopbouw voor dit project een 
eenmalig subsidie verleende. De gemeente Rotterdam geeft jaarlijks een subsidie voor het Rotterdamse 
steunpunt van De Rode Draad. De Tillstichting te Amsterdam heeft de Stichting met donaties bijgestaan.  
8 Nogal wat prostituees blijken in het bedrijf te wonen, een situatie die vragen oproept. 
9 Prostituees kunnen per telefoon, e-mail of door een persoonlijk bezoek aan ons kantoor de KHOSGHVN raadplegen.  
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al die contacten hebben wij gedetailleerde kennis over het functioneren van de sector en 
inzicht in de beweegredenen van prostituees. Daarnaast is De Rode Draad in staat om 
verschillen tussen de regio’ s van ons land aan te geven, waar anderen slechts zicht hebben op 
een bepaalde regio. 
 
Deze kennis en dit inzicht kunnen van belang zijn voor allen die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van een goed prostitutiebeleid. Wij hebben ervoor gekozen geen theoretische 
verhandeling te schrijven, maar onze ervaringen in het veld zoveel mogelijk voor zich te laten 
spreken. Allereerst putten wij daarbij uit de verslagen van de vele tochten ‘het land in’  die 
hebben plaats gevonden in het kader van het project “%HVFKHUPHQ�YDQ�GH�SRVLWLH�YDQ�
SURVWLWXHHV�GRRU�KHW�YHUEHWHUHQ�YDQ�GH�DUEHLGVYHUKRXGLQJHQ�LQ�GH�VHNVLQGXVWULH” in 2005.10 
Vaak is echter ook teruggekeken naar verslagen van bezoeken die in eerdere jaren zijn 
afgelegd. Deze ‘VQDSVKRWV’  van talloze bezoeken vormen een belangrijk deel van de tekst.  
Gestreefd is naar een zekere volledigheid in de weergave van onze bezoeken; wij wilden 
vermijden dat het verhaal zou overkomen als een gekleurde selectie van enkele extreme 
gevallen. Wij hebben de bedrijven niet met name genoemd maar een nummer gegeven. 
 
Onze focus is, uiteraard gezien onze doelstelling, de SRVLWLH�YDQ�SURVWLWXHHV en mogelijkheden 
om daarin verbetering te brengen. Niettemin is er ons veel aan gelegen bij onze bezoeken de 
situatie eerlijk waar te nemen en te verslaan. 
  
De volgende hoofdstukken behandelen zowel de situatie in de seksindustrie als de manieren 
waarop De Rode Draad haar informatie hierover heeft verzameld.  
In een caleidoscopisch beeld van de seksindustrie in Nederland wordt de lezer geconfronteerd 
met een opvallende teruggang in het aantal seksbedrijven, ondoorzichtige bedrijfsvoering in 
de raamgebieden, bedroevend slechte arbeidsrelaties, -voorwaarden en -omstandigheden in de 
meeste seksbedrijven, schijncontructies rond zelfstandigheid, schemerzones tussen legaal en 
clandestien, en ongezonde werkmethoden in de prostitutie. 
Tenslotte komt de rol van de centrale en decentrale overheden aan bod, de huidige en de 
gewenste rol.  
 

                                                
10 Het project, dat werd gesubsidiëerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Directie 
Arbeidsverhoudingen, liep van januari 2005 tot en met maart 2006. Het subsidie was bestemd voor een 
tweeledig doel: het bezoeken van alle prostitutiebedrijven om informatie aan prostituees te geven en het opzetten 
van regionale steunpunten. 
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Hoofdstuk 2.  Teruggang in de seksindustrie 
 
 
2.1. Een harde sector en zachte cijfers 
 
+HW�EHODQJ�YDQ�IHLWHQ�
�
“Door legalisering zal het aantal bordelen alleen maar groeien. De enigen die daar belang bij 
hebben zijn de vrouwenhandelaren. In een land als Nederland betekent dit dat NGO’ s  (niet- 
gouvernementele organisaties zoals De Rode Draad) coalities sluiten met mensenhandelaren 
en zo de wantoestanden in stand houden.” Woorden van dergelijke strekking werden De Rode 
Draad door de auteur Victor Malarek toegevoegd op een van de vele bijeenkomsten in het 
buitenland waar de afschaffing van de prostitutie wordt gepropageerd.11 In deze confrontaties, 
die doen denken aan de film +LJK�1RRQ, willen tegenstanders niet graag feiten horen. Een van 
de feiten is, dat sinds de legalisering het aantal bordelen in Nederland sterk is teruggelopen. 
Dat vooral de eigenaren van relaxhuizen de nadelen van de legalisering ondervinden, is ook 
geen geliefd feit. Als antwoord wordt er vaak gesmeten met allerlei cijfermateriaal. Dit gaat 
altijd om schattingen die zeer uiteen lopen. In tegenstelling tot de norm in andere sectoren, 
waar men een foutenmarge van hooguit vijftien procent accepteert, bevatten cijfers over 
prostitutie soms foutenmarges van 800 procent. Zo beweert men bijvoorbeeld dat er 200 tot 
1000 kinderen commerciëel worden misbruikt. Toegegeven, het is niet gemakkelijk om cijfers 
te geven over een sector waar betrokkenen niet happig zijn op wat voor registratie dan ook, en 
waar men bovendien zeer mobiel is. Maar met zulke vage schattingen is niemand gediend.  
�
'H�5RGH�'UDDG�EHVFKLNW�GDQN]LM�KHW�YHOGZHUN�RYHU�EHWURXZEDUH�JHJHYHQV� En, hoewel 
ook wij er enigszins naast kunnen zitten, zal uit het onderstaande blijken dat het aantal 
bedrijven in Nederland drastisch is teruggelopen. �
�
+HW�WRWDDO�
 
In 2000, het jaar waarin de prostitutiebedrijven werden gelegaliseerd, waren er naar schatting 
800 bedrijven in Nederland.12 %HJLQ������KDG�'H�5RGH�'UDDG�HHQ�OLMVW�YDQ�����DGUHVVHQ�
YHU]DPHOG��'DDUYDQ�EOHNHQ�HU�����DO�JHVORWHQ�WH�]LMQ� ��� �De 633 adressen hebben we bij 
elkaar gesprokkeld door verschillende websites te bezoeken. We hebben ons niet beperkt tot 
de vergunde bedrijven. Ook clandestiene bedrijven staan op deze lijst. In onze inventarisatie 
komen homosauna’ s en erotische kappers voor.14 De raamgebieden hebben we niet bij de 633 
bedrijven geteld.�Gegevens over het aantal werkplekken voor raamprostitutie zijn te vinden in  
hoofdstuk 5. Per saldo noteerden wij begin 2005 dus minder dan 500 seksbedrijven die 
feitelijk als zodanig draaiden. Mogelijk hebben we enkele bedrijven gemist.  
�
                                                
11  Victor Malarek, The Natasha’ s, the New Global  Sex Trade. New York, 2003. 
12  Naar een schatting van exploitanten en de Profeit Studie van de Mr. A. de Graafstichting. 
13  De telling vond plaats in het kader van het project “Beschermen van de positie van prostituees door het 
verbeteren van de arbeidsverhoudingen in de seksindustrie”, dat werd gesubsidiëerd door het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Directie Arbeidsverhoudingen. Het project liep van januari 2005 tot en met 
maart 2006.  
14  Er waren zes erotische kappers bij. De meeste van deze kappers bevinden zich in Den Haag. Van die 6 
kappers waren er 5 in Chinese handen. Twee bedrijven bleken HVFRUWbureaus te zijn. Er stonden 7 homosauna’ s 
op de lijst en zo’ n twintig parenclubs of bedrijven die inmiddels parenclub zijn geworden. We hadden ook 
adressen van zonnebanken die seksuele dienstverlening bieden. 
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+HW�HHUVWH�GDW�RQV�RSYDOW��LV�GDW�GH�ZHUNJHOHJHQKHLG�LQ�GH�µOHJDOH¶�SURVWLWXWLH�VWHUN�LV�
WHUXJJHORSHQ��0DDU�RRN�YHHO�FODQGHVWLHQH��EHGULMYHQ�LV�JHHQ�ODQJ�OHYHQ�EHVFKRUHQ��'LW�LV�
HFKWHU�HHQ�YRRU]LFKWLJH�FRQFOXVLH��ZDQW�HU�KHHIW�]LFK�GH�ODDWVWH�WZHH�MDDU�HHQ��
RSPHUNHOLMNH�RQWZLNNHOLQJ�YRRUJHGDDQ��9DQ�GH�����EHGULMYHQ�ZDUHQ�HU�����7KDLVH ��� �
PDVVDJHVDORQV��'LW�EHWHNHQW�GDW�PHHU�GDQ�HHQ�]HVGH�YDQ�KHW�KHOH�EHVWDQG�XLW�7KDLVH�
EHGULMYHQ�EHVWDDW��Wij hebben niet van  al deze bedrijven gecontroleerd of ze een vergunning 
hadden. Het lijkt ons echter onwaarschijnlijk dat alle nieuwe Thaise en Chinese salons 
vergund zijn.  
 
GHVORWHQ������EHGULMYHQ�
 
De afname van het aantal prostitutiebedrijven is in sommige steden dramatisch. In Enschede 
zijn er in een paar jaar 10 bedrijven dichtgegaan. In Breda waren er eind jaren tachtig 20 
clubs, nu nog maar 5.16 Ook in Rotterdam is het aantal bedrijven met een derde teruggelopen. 
Van minstens drie bedrijven weten we, dat ze onlangs weer geopend zijn. En vaak was dit 
nieuwe bedrijf een oud bedrijf dat onder een nieuwe naam bleef voortbestaan. Het aantal 
nieuwe bedrijven staat echter in geen verhouding tot het aantal gesloten bedrijven. 
Bij drie bedrijven ging enkele maanden na ons bezoek de deur op slot. Wanneer de andere 
bedrijven precies zijn opgehouden te bestaan, kunnen wij niet achterhalen. Enkele zijn al meer 
dan een jaar dicht, van andere was de sluiting recent.17�Een enkel bedrijf is heropend, toen wij 
al lang uit de buurt waren.  
  
Soms zagen we tijdens de voorbereidingen van een ‘veldtocht’  op www.hookers.nl (de 
website voor klanten van de seksindustrie) of op andere sites dat een bedrijf niet meer open 
was. We checkten dat door via een bekende zoekmachine het adres in te voeren. Zo kwamen 
we te weten, of op dat adres in het geheel wel een bedrijf was gevestigd en of het te koop 
stond. Krantenknipsels leverden soms ook informatie over het sluiten of juist weer open gaan 
van een UHOD[huis. We hebben gedurende het project “Beschermen van de positie van 
prostituees” 370 bedrijven bezocht.�Van 65 van de �bezochte bedrijven constateerden we ter 
plekke dat ze opgedoekt waren18. Ook als we wisten, dat ze dicht waren, gingen we als we in 
de buurt waren, even kijken. We hadden immers gehoord dat sommige bedrijven hun zaken 
clandestien voortzetten. Zo reden we langs een bedrijf dat officieel gesloten was, en 
constateerden dat het inmiddels een Thaise massagesalon was geworden. Ook leverde het 
bezoeken van gesloten bedrijven verrassende informatie op. De huidige bewoners kenden 
meestal de reden van sluiting. Eén bedrijf was een koffieshop geworden en de huidige 
eigenaar wist ons te vertellen dat Filippijnse vrouwen er vroeger tot JDQJEDQJV werden 
gedwongen. In één geval bleken de Hell’ s Angels in het voormalige bordeel te zijn getrokken. 
Dit honk had in verband met bepaalde moorden veel publiciteit gekregen en de veldwerkers 
van de Rode Draad waren achteraf blij dat men niet had opengedaan.  
 
Voor zover wij weten, vormen gebrek aan klandizie, bestuursdwang, gemeentelijke 
regelgeving, protesten uit de buurt of een natuurlijke oorzaak zoals de dood van de eigenaar 
                                                
15  En 2 Chinese massagesalons. 
16  Eindhovens dagblad 24-12-04. 
17  Aangezien de veldwerkbezoeken over het hele jaar zijn verricht, is het mogelijk dat de cijfers iets afwijken op 
verschillende meetmomenten. Een bedrijf kan nog open zijn geweest, toen wij er nog niet waren of gesloten zijn, 
nadat we aan de deur zijn geweest. 
18 Van een stuk of drie adressen weten we niet of er ooit een bordeel had gezeten of dat het simpelweg een 
verkeerd adres was.  
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de redenen voor sluiting. We hebben sommige bedrijven die nu dicht zijn, in 2004 of in de 
jaren daarvoor bezocht. Tot onze bevreemding merkten wij bijvoorbeeld in 2003, drie jaar na 
de legalisering, dat een bepaald bedrijf in Limburg nog open was. In 1994 was al bekend dat 
het er mis was. De veldwerkers schreven in 2003 het volgende. 

�
(U�]DWHQ�ZDW�ORXFKH�ILJXUHQ��ZH�YRQGHQ�KHW�EHVW�HQJ��PDDU�ZH�ZDDJGHQ�KHW�HU�PDDU�
RS��(HQ�VFKLFKWLJH�PDQ�ULHS�RQV�ELQQHQ��:H�ZDUHQ�ZHONRP��(U�OLHSHQ�YHHO�PHLVMHV�
URQG��PDDU�]LM�ZHUGHQ�RS�KHW�PRPHQW�YDQ�RQ]H�ELQQHQNRPVW�PHW�]DFKWH�KDQG�QDDU�HHQ�
EHOHQGHQG�YHUWUHN�JHYRHUG��'H�H[SORLWDQW�JDI�WRH�GDW�µKLM�GH�PHLVMHV�ZHO�HUJHQV�
YDQGDDQ�PRHVW�KDOHQ�QX�HU�JHHQ�1HGHUODQGVH�PHLVMHV�WH�NULMJHQ�ZDUHQ¶�'H�
YHOGZHUNHUV�KRUHQ�YDQ�GH�EXUHQ�GDW�LHGHUHHQ�ZHHW�GDW�]H�GDDU�LOOHJDOH�PHLVMHV�
JHYDQJHQ�KRXGHQ�HQ�GURJHUHQ��
�

Eindelijk is het bedrijf definitief gesloten. Ook van een ander bedrijf waar tijdens ons bezoek 
de vrouw geen moment pauze mocht nemen en meteen naar de klanten werd geduwd, spijt het 
ons niet dat het gesloten is (38). 
 
%H]RFKWH�EHGULMYHQ�
�
'H�LQ�WRWDDO�����LQ������EH]RFKWH�VHNVEHGULMYHQ��OHJDOH�HQ�FODQGHVWLHQH��ZDUHQ�]HHU�XLWHHQORSHQG�YDQ�DDUG�19 De meeste Thaise salons en de bedrijven waarvan we wisten dat ze 
dicht waren, waren al afgevallen. Van de 101 operationele Thaise salons hebben we er 
aanvankelijk 27 aangedaan. Later hebben wij daarvan afgezien,  omdat het taalprobleem te 
groot was.20 Een keer hebben we ’ s avonds bij een zonnestudio aangebeld, waarvan we  
achteraf hoorden dat er alleen overdag clandestiene praktijken plaatsvonden. Eenmaal bleek 
ons veldwerkadres een illegale tippelzone te zijn. We zijn ook in een Chinese massagesalon 
geweest, waar volgens het geruchtencircuit en de websites van klanten meer zou gebeuren dan 
alleen massages.   
Twee van de door ons bezochte bedrijven waren Chinese kappers. We troffen daar vrouwen 
aan die graag met ons wilden praten, maar dat niet konden omdat ze geen woord Nederlands 
of Engels spraken. We kwamen in vier gevallen aan de deur van wat een JD\�sauna bleek te 
zijn. Enkele UHOD[bedrijven zijn tot parenclub of homosauna omgevormd. In één geval 
kwamen we wel binnen (316). 
 

1RUPDDO�YLQGHQ�GH�KHUHQ�KHW�QLHW�SUHWWLJ�RP�RQV�ELQQHQ�WH�KHEEHQ��PDDU�GH]H�NHHU�KHHIW�GH�HLJHQDDU�HU�JHHQ�SUREOHHP�PHH��:H�NRPHQ�WHUHFKW�LQ�HHQ�EDU�PHW�YHHO�NHUHOV��
:LM�]LHQ�GDW�HU�LHPDQG�LQ�SDQLHN�RQGHU�GH�EDU�SUREHHUW�WH�NUXLSHQ��PDDU�JHOXNNLJ�LV�
KLM�HHQ�XLW]RQGHULQJ��'H�HLJHQDDU�YHUWHOW�GDW�ZH�HLJHQOLMN�YRRU�QLHWV�NRPHQ��RPGDW�KHW�
FRQFHSW�LV�YHUDQGHUG��=H�RUJDQLVHUHQ�QX�EHSDDOGH�DYRQGHQ�YRRU�GRHOJURHSHQ��(U�LV�
60��HU�]LMQ�PDQQHQDYRQGHQ�HQ�VWHOOHQDYRQGHQ��'H�EH]RHNHUV�EHWDOHQ�HQWUHH�HQ�
GUDQNMHV��HQ�GDDUPHH�LV�KLM�PHWHHQ�YDQ�KHW�JH]HXU�YDQ�GH�%HODVWLQJGLHQVW�DI��:H�]LHQ�
RYHULJHQV�YHHO�RXGHUH�PDQQHQ�LQ�JH]HOVFKDS�YDQ�MRQJH�NQXOOHQ��:RUGW�KLHU�HFKW�QLHWV�
EHWDDOG"��
 

Een vergelijkbaar betalingssysteem werd gehanteerd voor de bioscoopjes waar soms sekswerk 
plaats vindt (310). 
 

                                                
19 Exclusief de raamadressen. Zie daarvoor hoofdstuk 5.  
20 Zie verder hoofdstuk 9. over de Thaise salons. 
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'H�HLJHQDDU�YHUWHOGH�GDW�KLM�LQ�KHW�YHUOHGHQ�KDG�JH]LHQ�GDW�YURXZHQ�PHW�]DNNHQ�YRO�
JHOG�GH�GHXU�XLWJLQJHQ��=RJHQDDPG�RP�KHUKDOLQJ�WH�YRRUNRPHQ�KDG�KLM���KRHZHO�]H�
RIILFLHHO�JUDWLV�QDDU�ELQQHQ�PRFKWHQ���YDQ�GH�YURXZHQ�H[WUD�KRJH�WRHJDQJVSULM]HQ�
JHYUDDJG��+LM�KDG�GXV�EHVORWHQ�HU�HHQ�VODDWMH�XLW�WH�VODDQ���
 

Wanneer we aan de deur van een parenclub kwamen, ontkende men in de regel categorisch 
dat er commerciële dienstverlening plaatsvond. Wij konden in die gelegenheden niet naar 
binnen zonder in de erotische activiteiten te participeren, en hebben die bedrijven dus niet 
bezocht. Maar in 2004 lukte het ons om van het baliepersoneel toch iets te horen over de gang 
van zaken (557).  

 
³1LHPDQG�ZHUNW�KLHU�SURIHVVLRQHHO��+LHU�NRPHQ�JHHQ�DPDWHXUKRHUWMHV��ZDW�]H�RRN�
PRJHQ�EHZHUHQ´��]R�]HL�GH�UHFHSWLRQLVW��´:HO�NXQQHQ�YURXZHOLMNH�NODQWHQ�RS�EHSDDOGH�
DYRQGHQ�]RJHKHWHQ�KDUWMHV�YHUGLHQHQ��'LW�]LMQ�ERQQHQ�WHU�ZDDUGH�YDQ�¼����GLH�MH�NULMJW�
DOV�MH�PHW�HHQ�DQGHU�GDQ�MH�HLJHQ�SDUWQHU�DDQ�GH�KDDO�JDDW��0DDU�]HOIV�GLH�KDUWMHV�
ZLOOHQ�]H�QLHW�RPGDW�]H�KHW�YRRU�GH�NLFN�GRHQ�´�
  

Men verdedigt dit soort praktijken met het argument dat de aanwezige amateurprostituees  
slechts een symbolisch bedrag vragen. Soms troont een klant een HVFRUW mee naar een 
parenclub. Een enkele keer bestelt zo’ n parenclub wel eens een paar vrouwen bij clubs in de 
buurt. Het is de vraag, of vrouwen vrij zijn zich al of niet te voegen in deze gang van zaken. 
Welke afdrachten moeten ze aan wie doen? Een vrouw kan moeilijk een kamer gaan huren als 
het kamergebruik er gratis is. Soms werken er ‘vaste gastvrouwen’  bij deze clubs. Veel clubs 
combineren sekswerk met activiteiten voor parenclubs, vooral in het weekeinde. Waar blijven 
de buitenlandse vrouwen die er doordeweeks als prostituee werken en vaak in deze zeer 
afgelegen FRPELbedrijven wonen?  
 
Van de nog geopende bedrijven weten we van slechts twee, dat er jongensprostituees werken. 
Bij een daarvan zijn we aan de deur geweest. De jongens, allen allochtonen volgens de 
eigenaar, waren er toevallig niet. Ook hier valt een drastische achteruitgang te constateren. 
Jongens hebben massaal hun toevlucht tot internet gezocht. Dat dit niet de ultieme oplossing 
is, blijkt uit onderstaande e-mail aan De Rode Draad.  
 
  /�6��

,N�ZHUN�]HOIVWDQGLJ��QHW�DOV�YHHO�MRQJHQV��DOV�HVFRUW��,N�ZHUN�QLHW�YRRU�HHQ�EXUHDX�PDDU�YRRU�PH]HOI��,N�DGYHUWHHU�RS�HHQ�HVFRUWER[��%HKDOYH�GDW�HU�YHHO�IDNHUV�RS�]LWWHQ�
�PHQVHQ�GLH�YRRU�GH�JUDS�PHW�MH�DIVSUHNHQ���PDNHQ�RRN�YHHO�MRQJHQV�YDQ�GLW�EHGULMI�
JHEUXLN�YDQ�GH]H�ZHEVLWH��(Q�]H�GRHQ�DOVRI�]H�]HOI�NODQW�]LMQ���
,N�KHE�]HOI�RRN�HHQ�NRUWH�SHULRGH�YRRU�HHQ�HVFRUWEXUHDX�JHZHUNW��,N�KHE�WZHH�NODQWHQ�
LQ�YLHU�ZHNHQ�JHKDG��:HO�YUHHPG�YRRU�HHQ�HVFRUWEXUHDX�GDW�EHZHHUGH�HHQ�KHHO�JURRW�
NODQWHQEHVWDQG�WH�KHEEHQ��11���
 

De jongensprostitutiemarkt bevindt zich eveneens in een malaise. Een groot aantal 
animeerbars 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’  voor de Nederlandse jongensprostitutiemarkt drastisch 
gekrompen21.  
 
                                                
21  Voor zover wij weten zijn er slechts twee in het hele land over. De twee bedrijven voor jongens in Rotterdam 
zijn dicht en in Amsterdam is er nog maar één in bedrijf. Het andere bedrijf bevindt zich in Breda. 
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1LHW�EH]RFKWH�EHGULMYHQ�
 
Vijf bedrijven vielen voor ons af, omdat de exploitant ons bij vorige gelegenheden te kennen 
had gegeven dat we VRZLHVR niet binnen mochten. Drie van deze vijf bedrijven waren 
overigens van dezelfde eigenaar. We wisten van vorige bezoeken en andere exploitanten dat 
daar vooral Thaise vrouwen werkten. Een ander bedrijf was van een voormalige deelnemer 
van het Landelijk Prostitutie Overleg22 die de dames als ‘zelfstandig ondernemer’  in een hofje 
met raampanden liet werken (81). 
  

'H�EDDV�ZHUG�HQRUP�ERRV��WRHQ�KLM�KRRUGH�GDW�ZH�YDQ�'H�5RGH�'UDDG�ZDUHQ��+LM�]HL�
RQV�JHHQ�WRHVWHPPLQJ�WH�JHYHQ�RP�LQIRUPDWLH�WH�YHUVWUHNNHQ�DDQ�GH�GDPHV��9ROJHQV�
PHQHHU�EHKDUWLJGHQ�ZH�DOOHHQ�PDDU�RQ]H�HLJHQ�EHODQJHQ��QLHW�GLH�YDQ�GH�GDPHV��'LW�
GHGHQ�ZH�GRRU�VDPHQ�WH�ZHUNHQ�PHW�GH�%HODVWLQJGLHQVW�HQ�GRRU�RQGHU�ppQ�KRHGMH�WH�
VSHOHQ�PHW�GH�)19���
 

Drie adressen vielen af omdat ze - op grond van vroegere ervaringen - te gevaarlijk voor 
veldwerkers zijn. Eén bedrijf werd om privé-redenen van de veldwerker gemeden. Vier 
bedrijven zijn met rust gelaten, omdat de eigenaar als vertegenwoordiger van exploitanten een 
onderhandelingspartner was23. Slechts 57 bedrijven die mogelijk geopend waren, heeft De 
Rode Draad in 2005 niet bezocht. Daarvan zijn er 22 in 2004 wel bezocht en hebben wij de 
prostituees er van informatie voorzien.�In 2004 zijn overigens 11 bedrijven aangedaan die in 
2005 niet meer voorkwamen op welke lijst dan ook. Tijdgebrek was een van de redenen 
waarom we bij dit restje van zo’ n dertig bedrijven niet langs zijn geweest.   
 
Het was nooit precies te voorzien, hoeveel tijd we nodig hadden voor de geplande bezoeken. 
Het was telkens een ingewikkelde logistieke operatie. Veel plekken waren onmogelijk met het 
openbaar vervoer te bereiken. Daarnaast beschikten wij niet over een navigator en hadden we 
net als andere mensen te kampen met files, parkeerproblemen en een falende treinenloop.  
Het bezoek aan de laatste een of twee bedrijven in een stad schoot er daarom soms bij in. 
Bovendien, hoe later op de avond, hoe meer we de kans liepen te worden geweigerd in 
verband met de aanwezigheid van klanten.  
Voor de veiligheid was het van belang dat een team uit minstens twee personen bestond. Een 
enkele keer werkten we met ons drieën, vooral tijdens de meerdaagse tochten, omdat we een 
breed spectrum aan talen nodig hadden. Soms was het wel heel veel van de veldwerkers 
gevraagd om uren te reizen naar een stadje met slechts één bedrijf om van de bedrijfsleider te 
horen te krijgen dat de dames geen belangstelling hadden.  
   
5HJLRQDOH�YHUVFKLOOHQ�
�
In tegenstelling tot veel andere organisaties in het prostitutieveld werkt De Rode Draad   
landelijk. Wij kunnen daarom regio’ s met elkaar vergelijken. We zijn in alle provincies 
geweest.24  
Hoewel het nergens ‘prima’  was, zijn er toch enige verschillen tussen de regio’ s te 
onderkennen. In Zeeland zien we de meeste seksshops waar vrouwen werken en in Brabant de 

                                                
22  Het Landelijk Prostitutie Overleg (LPO) is een informeel overlegplatform waarin de verschillende actoren in 
het prostitutieveld deelnemen.   
23  Drie van deze vier bedrijven waren van één eigenaar. Met de vrouwen in drie bedrijven hielden we contact via 
e-mail, en daarom hadden die bedrijven bij ons geen prioriteit. 
24  Met de Flevopolder waren we overigens betrekkelijk snel klaar; slechts één bedrijf was er operationeel plus 
een Thaise salon.  
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minste niet-West Europese vrouwen. Wel komen we in Brabant schendingen van het 
arbeidsrecht en van de lichamelijke integriteit tegen. Dat ons de treurige situatie in de 
noordelijke provincies opviel, is al eerder naar buiten gekomen25. Een ander 
achterstandsgebied lijkt ons de kop van Noord Holland met Den Helder als centrum van 
ellende. In voorgaande jaren stond Limburg ook bij ons bekend als probleemgebied,  maar 
daar lijkt de situatie iets te zijn verbeterd.  
 
Wat de grote steden betreft: Rotterdam was vóór de legalisering van 2000 de werkplek van 
internationaal beruchte mensenhandelbenden.26 Dit verschijnsel is aangepakt, maar de situatie 
is ook daar nog niet ideaal, zoals dat overigens nog nergens het geval is. Ook Amsterdam valt 
op. De aandacht van de politiek, met in haar kielzog de media, is afwisselend gericht op de 
Wallen en op de tippelprostitutie. Ook ontstaat er regelmatig consternatie over allerlei 
‘illegale circuits’ . Dat er ook nog een ‘vergund’  circuit is waar zich clandestiene praktijken 
afspelen, is niet iets wat de stad, geplaagd door hypes, wil horen. “Al voldoende ellende 
gehad met de Oudkerk-affaire”, was een van de argumenten om hier niet extra op in te zetten. 
Men gaat er gemakshalve van uit dat in het vergunde circuit alles goed geregeld is. 
 
De Rode Draad krijgt echter relatief vaak klachten uit Amsterdamse clubs en ons veldwerk in 
Amsterdam levert dan ook een ongunstig beeld op: extreem lange werkdagen, 
schijnconstructies met mede-eigendom, mishandeling en seksueel misbruik door exploitanten, 
en arbeidsrechtelijke wantoestanden. In een parenclub, die niet onder het vergunningenstelsel 
valt, omdat Amsterdam in tegenstelling tot andere gemeenten, alleen bordelen tot de 
seksinrichtingen rekent, worden vrouwen zo slecht behandeld dat het barpersoneel het niet 
meer aan kan zien. 
�
�
2.2. Leegstand en leegloop 
�
=LFKWEDUH�PDODLVH�
De dramatische afname van het aantal seksbedrijven duidt op ernstige malaise in de 
seksindustrie. In dit hoofdstuk vragen we ons af waardoor die wordt veroorzaakt. We zien dat 
klanten weinig belangstelling meer hebben voor de traditionele bordelen. Innovatie van de 
bedrijfstak zou in veel gevallen op zijn plaats zijn.  
�
*HEUHN�DDQ�LQQRYDWLH�
 
³:H�]DJHQ�YHHO�H[SORLWDQWHQ��VRPV�SURVWLWXHHV��PDDU�NODQWHQ��KR�PDDU�´��Dit verzuchtte een 
van de veldwerksters, de medewerkers van De Rode Draad die de bedrijven en raamgebieden 
bezoeken. De klandizie neemt af, de verdiensten worden minder. Daardoor zijn  de 
gelegaliseerde bedrijven geen aantrekkelijke werkplekken meer.  
 
Van veel bedrijven moeten we constateren dat ze hun beste tijd hebben gehad. Als het gewone 
horecagelegenheden waren geweest, zouden ze ook geen klandizie hebben aangetrokken. 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. 
                                                
25  9RRU�GH�'UDDG�HUPHH. Een opsomming van wantoestanden in de prostitutiesector in de noordelijke 
provincies, De Rode Draad, Amsterdam, zomer 2005. 
26 Fijnaut, C.J.C.F., Officier van Justitie versus de Bende van de Miljardair, Gouda, 1993 
   Altink, S., Stolen Lives, Londen, 1995 
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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 (86). Veel clubs blijken bovendien minder uren open 
te zijn dan staat aangekondigd. 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 dat exploitanten nooit de markt hebben verkend. De 
wonderlijke oplossing  die men soms heeft bedacht, namelijk uitbreiden, getuigt hiervan 
(595). Slechts een enkeling probeert iets nieuws  (153). De veldwerkers rapporteren. 
 

�$DQ�GH�EXLWHQNDQW�LV�GLW�KHW�PHHVW�YUHHPGH�ERUGHHO�GDW�ZH�RRLW�KHEEHQ�JH]LHQ��+HHO�
KHW�KXLV�ZRUGW�EHNORPPHQ�GRRU�NDERXWHUV��GLHUHQ�HQ�ZDW�DO�QLHW�PHHU���
�

In een ander bedrijf grijpt men terug op de aloude truc om gastvrouwen er met mooie pakken 
en brillen als secretaressen te laten uitzien (146). Het ‘klassieke’  bordeel lijkt de jonge 
prostitueebezoeker niet meer aan te spreken.  
�
0DVVDJHVDORQV��
 
De Rode Draad treft wel klanten aan in massagesalons en sauna’ s. Deze gelegenheden zonder 
rode lichtjes, 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 )HHO�*RRG in plaats van een overleefde JODPRXUnaam als 0RXOLQ�
5RXJH�  
Op verzamel-website massagesalons. nl 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 7DQWUD, 7DR-istische massage of een combinatie met +RW�
6WRQH en 5DNHL. De clientèle bestaat vaak uit mannen HQ 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. Men presenteerde het ook 
wel als liefhebberij (585). 
 

³+HW�JDDW�KLHU�RP�HQ�PDVVDJHVDORQ��'H�YURXZHQ�UHNHQHQ�HHQ�EHSDDOG�EHGUDJ�YRRU�
PDVVDJH��0RFKW�KHW�NOLNNHQ�PHW�GH�NODQW�HQ�ZLO�MH�ZHO�HHQ�VWDSMH�YHUGHU�JDDQ�GDQ�LV�
KHW�QLHW�GH�EHGRHOLQJ�GDW�MH�KLHU�H[WUD�JHOG�YRRU�UHNHQW��9HHO�GDPHV�GLH�KLHU�ZHUNHQ��KHEEHQ�HU�QRJ�HHQ�EDDQ�QDDVW�´�
�

Op massagewebsites verschuilt men zich achter het argument dat het om erotiek en niet om 
seks gaat. Ook ERG\�WR�ERG\ (b2B) is volgens de liefhebbers geen seks. Wij hebben overigens 
niet de indruk dat illegale vrouwen of minderjarigen zich op deze markt begeven. Maar bij de 
Thaise salons ligt dat volgens ons anders.  
We namen alleen die massagesalons in ons bestand van te bezoeken bedrijven op, wanneer er 
seksuele dienstverlening plaatsvond. Dit bleek bijvoorbeeld uit de terminologie. Termen als 
‘ERG\�WR�ERG\’ , ‘intiem’  en ‘tot het hoogtepunt’  waren sleutelwoorden. Wij rekenen de 
(Thaise) massagesalons tot de seksbedrijven, wanneer er een vorm van erotische massage 
wordt geboden. Wij baseren ons daarbij op een uitspraak van de rechtbank van Den Bosch 
waarin de rechter stelde, dat seksuele dienstverlening meer omvat dan alleen de klassieke 
handelingen.    
We vergeleken ook de adressen op de massagesites bijvoorbeeld met die op hookers nl.  
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Behalve de massagesalons zijn parenclubs ook ongekend populair, wat aantoont dat de vraag 
naar seksuele dienstverlening niet verdwenen is. 
 
+HW�P\VWHULH�YDQ�GH�YHUGZHQHQ�NODQWHQ�� �
�
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 bij ZHEFDPV en elders in F\EHUVSDFH�
ophouden, horen wij wel zeggen. Helemaal bevredigend kan dat niet zijn, “ want een computer 
heeft geen handjes” , aldus een ondernemer die zich geen zorgde maakte over dit soort 
concurrentie. Men wijst ook op de HVFRUW, een vorm van prostitutie die vroeger duur was, 
maar nu steeds meer de onderkant van de markt bedient. Illegale27 HVFRUW zou goedkoop zijn, 
omdat men er geen BTW afdraagt.  
 
Niettemin valt het moeilijk te geloven, dat het HVFRUWgebeuren zo’ n enorme bres heeft 
geslagen in het klantenbestand van de UHOD[bedrijven. Enige UHVHDUFK op de internetsite voor 
klanten, hookers.nl wijst uit dat HVFRUW�niet beduidend goedkoper is dan prostitutie elders. 
Integendeel, uit twee bronnen vernamen we dat het duurder was, omdat HVFRUWV zonder 
verblijfsvergunning meer bedrijfsrisico’ s genereren. Het 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 HVFRUW in 
huis gehaald! Bovendien lijkt de bestelde vrouw vaak in de verste verte niet op de foto die zij 
op internet had geplaatst. En, als klanten met de vrouw elders afspreken, rijden ze soms uren 
voor niets. Ze krijgen vaak te maken met een µIDNHU¶, iemand die zich voor de grap als 
prostituee uitgeeft.  
 
Andere oorzaken van het teruglopen van klandizie zouden zijn: de dure euro en het feit dat de 
‘bedrijfsuitjes naar het (bouwfraude) bordeel’  niet meer belastingaftrekbaar 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 bedrijfsleven.  
 
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 (459). 
  ,Q�GH]H�ELRVFRRS�ZHUNW�PDDU�ppQ�YURXZ��+DDU�HFKWJHQRRW�ZHUNW�PHH��'H�YURXZ�]LW�

DFKWHU�LQ�GH�]DDN�QDDVW�HHQ�NRHONDVW��+HW�OLMNW�HURS��GDW�HU�DO�ODQJ�JHHQ�NODQW�PHHU�LV�
JHZHHVW��'DW�LV�NODDUEOLMNHOLMN�KDDU�JURWH�NODFKW��0HQVHQ�KHEEHQ�JHHQ�JHOG�PHHU�HQ�]H�
GRHQ�LQ�GH]H�ELRVFRRS�QHW�DOVRI�]H�KRPR�]LMQ��RPGDW�KHW�GDQ�JUDWLV�LV��'H�PDQQHQ�
KHEEHQ�VHNV�PHW�HONDDU ]RQGHU�HUYRRU�WH�EHWDOHQ�HQ�GH�YURXZ�YHUGLHQW�QLHWV�  
 

Mogelijk speelt de promiscuïsering van het uitgaansleven ook een rol. Erotische kleding die 
men decennia geleden alleen aan ‘professionals’  toedacht, is nu de GUHVVFRGH in veel disco’ s. 
Lingeriewinkels en handelaren in seksspeeltjes kunnen zich verheugen in een grote 
klantenkring 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 NLQN\ SDUWLHV.  Sms, mobiele telefoons 
                                                
27  Bedoeld worden clandestiene HVFRUWbedrijven en bedrijven waar prostituees zonder de juiste vergunningen 
werken.   
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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 
zichzelf al promiscue.”   
 
*RHGH�VHNV�HQ�VOHFKWH�VHNV�
 
De vraag naar seksuele dienstverlening zal waarschijnlijk voorlopig wel blijven bestaan, het is 
alleen de vraag hoe. 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 resultaat 
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 feminisme 
geweest, dat ze deze moraal aan de kaak hebben gesteld.  
 
Sindsdien drong langzaam het besef door dat ook vrouwen plezier kunnen beleven en 
behoefte 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 bestempeld. Anonieme televisie-erotiek zou de jeugd bederven. Vooral 
meisjes zouden het slachtoffer zijn van de behoefte aan slechte seks van jongens. Men wil 
kinderen op school weer de kunst van ‘goede seks’  bijbrengen. Dat vrouwen per definitie 
behoefte hebben aan ‘goede seks’ , zou blijken uit de geringe vrouwelijke klandizie van 
JLJROR¶V. 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. Mogelijk voelen ze zich meer thuis in het LQWHUQHW�GDWLQJ 
circuit of het VHNVSDUW\�circuit. Een feit is dat het aantal vrouwen die als consument optreden 
van ‘de slechte seks’ , in het commerciële circuit aan het toenemen is. Dit zou in het Zweedse 
stelsel dus ook verboden moeten worden28. Vrouwen die op een of andere manier betalen, al 
is het maar entreegeld, zouden daar beboet moeten worden. 
  
�

                                                
28  In Zweden is er sinds 1999 een wet van kracht die het inkopen van seksuele dienstverlening strafbaar stelt. 
Met andere woorden, de klanten zijn strafbaar. In deze visie vervullen prostituees de rol van slachtoffers. Zij zijn 
niet strafbaar. Zie ook de bijlage 2. De rol van klanten.  
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Hoofdstuk 3.   Veldwerk van De Rode Draad 
 
 
3.1. Veldwerk van De Rode Draad 
 
+RH�YLQG�MH�SURVWLWXHHV"�
 
“ Koop eens een strippenkaart en ga op pad” , geven wij wel eens als advies aan beleidsmakers 
en wetenschappers die met de beste bedoelingen met prostituees in contact willen treden. 
Prostituees zijn immers alleen op de werkplek te bereiken. Er bestaat geen register van 
werkende prostituees. Zij laten ook hun adres niet achter. Het stigma weegt daarvoor te zwaar.  
Daarom ziet De Rode Draad het als haar kerntaak de bedrijven te bezoeken om informatie te 
geven, een activiteit die we veldwerk noemen. Wij richten ons vooral op GH�VLWXDWLH�RS�KHW�
ZHUN. We vragen niet naar persoonlijke zaken en geven geen gezondheidsvoorlichting. Veel 
onderzoekers zijn aangewezen op individuele interviews met mensen die zich vrijwillig 
melden. Wij houden daarentegen geen gestructureerde enquêtes maar zoeken de prostituees 
op hun werkplek op en laten hen zelf vertellen, wat ze willen. En we kijken naar de interactie 
met hun bazen en eventuele andere aanwezigen in de zaak. 
�
'H�5RGH�'UDDG�HQ�DQGHUH�RUJDQLVDWLHV� 
 
In het prostitutieveld zijn verschillende organisaties actief, ieder met een specifieke taak. 
Lokale of regionale organisaties zoals de GGD hebben een - ook in de ogen van prostituees - 
nuttig aanbod: gezondheidsvoorlichting en soms hulpverlening. Wij zijn daar blij mee;  
daardoor hebben wij de handen vrij om misstanden op het gebied van werk aan te pakken. 
 
Een GDD-medewerker kan dat niet. Zij kan de relatie met de baas beter niet ter discussie 
stellen. Haar kan vervolgens de deur worden gewezen, waardoor ze haar taak niet meer naar 
behoren kan vervullen. Ook hulpverleners, die vooral in de grote steden actief zijn, dienen 
zich achter de individuele cliënten te stellen en hen te beschermen. Maar net als in andere 
sectoren doe je dat niet door namens je cliënt te ruziën met zijn of haar werkgever. Wanneer 
maatschappelijk werkers in een conflict gaan bemiddelen, veranderen zij van rol. Zij moeten 
dan ineens neutraal tussen de partijen in gaan staan en kunnen niet meer partijdig blijven, wat 
zij als maatschappelijk werker per definitie zijn. Maatschappelijk werkers moeten immers 
vierkant achter de cliënt staan. Vooral als de cliënt een slachtoffer van mensenhandel is, 
kunnen ze geen extra risico’ s lopen door ‘de baas’  tegen zich in het harnas te jagen Zij hoeven 
overigens niet de rol van bemiddelaar op zich te nemen om typisch maatschappelijk 
werkvraagstukken, zoals huisvesting, schuldsanering en relatieproblemen, te kunnen 
oplossen. 
  
0HWKRGH�YDQ�KHW�YHOGZHUNHQ�
 
De Rode Draad bestaat voor het grootste deel uit prostituees en ex-prostituees. Op veldwerk 
gaat er minimaal een (ex) prostituee mee. Dit geeft een entree die andere organisaties niet 
hebben. Dat het zelfs dan moeilijk is om de prostituee te bereiken, moge duidelijk worden in 
de volgende hoofdstukken.  
In tegenstelling tot andere organisaties houdt De Rode Draad zich uitsluitend bezig met de 
situatie op de werkvloer en het arbeidsrecht. Voor exploitanten zijn dat echter heikele 
onderwerpen en wij ondervinden dan ook van hun kant veel weerstand. Desondanks hebben 
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we vrouwen en de enkele mannen in het hele land bevraagd over het aspect ‘werk’ , en 
kwesties als verdiensten en relaties met de baas aan de orde gesteld. Vaak belden prostituees 
later de Helpdesk van De Rode Draad met nadere vragen.   
Op grond van ervaring kondigen we nooit ons bezoek aan. Een onverwachts bezoek heeft 
immers een verrassingseffect en levert soms aanvullende informatie op. Bovendien is de kans 
dan groter dat de exploitant er (toevallig) niet is.29 Wanneer we wel op afspraak komen, 
worden we bij aankomst vaak met een kluitje in het riet gestuurd. ‘We moesten toch maar een 
andere keer terug te komen.’  Het volgende bedrijf  is daar een typisch geval van (213).  
 

(HQ�JHVSLHUGH�PDQ�LQ�VPRNLQJ�GRHW�RSHQ��'H�GDPHV�NRPHQ�SDV�ODWHU��2I�ZH�RYHU�HHQ�
XXU�WHUXJ�ZLOOHQ�NRPHQ��'DW�ZLOOHQ�ZH�HQ�ZH�VOXLWHQ�RQGHUOLQJ�HHQ�ZHGGHQVFKDS�DI��
'H�HQH�YHOGZHUNHU�EHZHHUW�GDW�ZH�QDDU�ELQQHQ�PRJHQ��GH�DQGHUH�LV�F\QLVFKHU��'H�
ODDWVWH�ZLQW��³(U�LV�JHHQ�EHODQJVWHOOLQJ´��NULMJHQ�ZH�HHQ�XXU�ODWHU�DDQ�GH�GHXU�WH�
KRUHQ��'LW�YHOGZHUNEH]RHN�RS�HHQ�PLVWLJH�DYRQG�NULMJW�GH�RQGHUWLWHO�µ*RULOOD¶V�LQ�GH�
PLVW¶��'H]H�HLJHQDDU�KHHIW�PHHUGHUH�FOXEV�LQ�KHW�KHOH�ODQG��2YHUDO�KHEEHQ�ZLM�VOHFKWH�
HUYDULQJHQ�PHW�KHP��(HQ�YDQ�GH]H�EHGULMYHQ�������EHYLQGW�]LFK�LQ�HHQ�DQGHUH�VWDG��'H�
SRUWLHU�LQ�VPRNLQJ�VWDDW�RQV�LQ�KHW�1HGHUODQGV�WH�ZRRUG�PDDU�PHW�HHQ�]ZDDU�
EXLWHQODQGV�DFFHQW��:H�JHYHQ�KHP�HHQ�IROGHU��+LM�EHJULMSW�KHW�QLHW�KHOHPDDO��
³5HFKWHQ��ZHONH�UHFKWHQ"�+LHU�LV�DOOHV�JRHG�JHUHJHOG�HQ�GH�YURXZHQ�]LMQ��KRH�KHHW�RRN�
DO�ZHHU��HK��]HOIVWDQGLJ��.LMN�PDDU��RS�GH]H�OLMVW�VWDDW�DOOHV�´�+LM�KDDOW�HHQ�URRVWHU�WH�
YRRUVFKLMQ�ZDDURS�MH�NXQW�]LHQ��KRH�ODDW�LHGHUHHQ�NRPW�HQ�JDDW��2QGHUWXVVHQ�]HJW�KLM��
³:H�KHEEHQ�KLHU�QDWXXUOLMN�ZHO�RQ]H�HLJHQ�UHJHOV��$OV�MH�KLHU�PLQGHU�GDQ�GULH�GDJHQ�
ZLOW�ZHUNHQ��EHQ�MH�KLHU�QLHW�ZHONRP��(Q�LHGHUHHQ�JDDW�NHXULJ�QDDU�GH�FOXEDUWV�´��
,Q�KHW�YHUOHGHQ�NUHJHQ�ZH�RYHU�GLW�EHGULMI�NODFKWHQ�RYHU�PLVKDQGHOLQJ��IUDXGH�PHW�
SDVSRRUWHQ�HQ�GHUJHOLMNH��'H�HLJHQDDU�KHHIW�RRN�EHODQJHQ�ELM�DQLPHHUEDUV.  

 
+RH�EHUHLN�MH�GH�SURVWLWXHHV"�
�
Wij worden als Rode Draad bij clubs en privé-huizen vaak door de exploitant geweigerd. 
Soms worden wij onder een mom van gastvrijheid elegant de deur uitgewerkt, soms wordt de 
deur nogal grof voor onze neus dichtgegooid (1). Van één van de bedrijven hebben wij zelfs 
een bordeelverbod gekregen; wij mogen er niet in30. Het antwoord op de vraag of dat zomaar 
kan, als de dames zelfstandig ondernemer zijn, kwam van het advocatenkantoor dat door de 
exploitant was ingeschakeld. Op geschept papier stond te lezen dat een ondernemer het recht 
heeft mensen te weigeren, als hij vindt dat zij de bedrijvigheid verstoren31. Maar, dat wij niet 
binnen mogen komen, geeft te denken. Als de dames zelfstandige ondernemers zijn, bepalen 
zij immers zelf, of en wanneer zij met ons willen praten.  
 
Wij letten vooral op de manier waarop we geweigerd worden. In het smoezenboek dat De 
Rode Draad heeft verzameld, zien wij: “ de dames hebben geen belangstelling” , “ er zijn 
klanten binnen” , “ de meisjes zijn net weg of ze zijn er nog niet”  en “ GH�EDDV�LV�HU�QLHW”  (614, 
158, 467, 484). Vaak vindt men dat we een afspraak met de exploitant moeten maken (470, 
347), en men bestaat het zelfs om te zeggen dat de baas bepaalt, welke folders de vrouwen 
mogen lezen.  
 
6PRH]HQERHN�
                                                
29  Gesprekken voeren met ‘de baas’  viel niet onder de doelstellingen van ons project.   
30  Zie verder de VRDS in het hoofdstuk 8. 
31 De klandizie wegjagen is overigens het laatste wat wij willen. Wij vinden het dan ook beter om niet in de 
barruimte maar in de kleedkamers met prostituees te spreken.  
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De baas bepaalt welke folders de vrouwen mogen aannemen (545).  

 
³'DPHV��ZDW�NDQ�LN�YRRU�X�GRHQ"´���]HJW�GH�RXGHUH�YURXZ�GLH�RSHQGRHW�YHUKHXJG��'H�
YUHXJGH�YHUGZLMQW�DO�UDV�ZDQQHHU�ZH�]HJJHQ�ZDW�ZH�NRPHQ�GRHQ��³'H�HLJHQDUHVVH�LV�
HU�QLHW��LN�SDV�DOOHHQ�PDDU�RS��,N�PDJ�JHHQ�IROGHUV�XLWGHOHQ�]RQGHU�WRHVWHPPLQJ�YDQ�GH�
HLJHQDUHVVH�´��

 
“ De dames zijn er nog niet of ze zijn net weg”  
Hoewel wij aan de deur komen op het moment dat het bedrijf open zou zijn, merken we dat 
het nog gesloten is32. Een andere keer (452).��
�

:LM�VWUXLNHOHQ�HHQ�SLNGRQNHUH�FOXE�ELQQHQ��9ROJHQV�GH�HLJHQDDU�LV�HU�PDDU�ppQ�YURXZ��
8LWHLQGHOLMN�]LH�LN�GDW�]H�YODN�YRRU�PH�VWDDW��=LM�EOLMNW�GH�JDVWYURXZ�WH�]LMQ�HQ�QHHPW�
HHQ�IROGHU�LQ�RQWYDQJVW��=H�YLQGW�KHW�QLHW�QRGLJ�RP�IROGHUV�YRRU�GH�FROOHJD¶V�DDQ�WH�
SDNNHQ��2S�KHW�PRPHQW�GDW�HHQ�YURXZ�ELQQHQNRPW�RP�WH�ZHUNHQ��]HJW�GH�H[SORLWDQW�
GDW�GH�PHLVMHV�HU�QRJ�QLHW�]LMQ��+LM�PDDNW�WHJHQ�GH�]RMXLVW�JHDUULYHHUGH�SURVWLWXHH�HHQ�
JHEDDU��GDW�KHW�QLHW�YDQ�EHODQJ�LV�WH�ZHWHQ�ZLH�ZLM�]LMQ��:LM�YUDJHQ�RQV�RYHULJHQV�DI�
KRH�MH�KLHU�LQ�KHW�GRQNHU�MH�NODQW�NXQW�EHRRUGHOHQ������

 
In enkele bedrijven deed men niet open, hoewel wij wisten dat er mensen aanwezig waren 
(19, 518). De camera’ s bij de deuren waren in ieder geval in bedrijf. Soms kwamen 
mannelijke voorbijgangers ons nieuwsgierig vragen, wat we kwamen doen. Een voorbeeld 
(396). 

 
:DQQHHU�ZH�DDQEHOOHQ�KRUHQ�ZLM�QD�HHQ�WLMGMH�HQLJ�JHVWRPPHO��PDDU�HU�LV�JHHQ�DQLPR�
RP�GH�GHXU�RSHQ�WH�PDNHQ��:H�ODWHQ�IROGHUV�DFKWHU��'RRU�GH�EULHYHQEXV�]LHQ�ZH�GDW�
KHW�HU�QLHW�HUJ�YHU]RUJG�XLW]LHW��(HQ�SDDU�ZHNHQ�ODWHU�NULMJHQ�ZH�HHQ�WHOHIRRQWMH�YDQ�
HHQ�YURXZ�XLW�GH]H�FOXE���:DW�MDPPHU�GDW�ZH�QLHW�ZDUHQ�ELQQHQJHODWHQ���=H�KDG�
WURXZHQV�HHQ�HUQVWLJH�NODFKW����

 
“ Er zijn klanten”  
Het is niet onze bedoeling om de vrouwen van hun klanten af te houden. Wij vertrekken altijd 
wanneer er een klant binnenkomt. Sommige mannen vinden overigens onze aanwezigheid 
geen bezwaar en gaan onze folders lezen. Dat mag van ons maar daar komen ze niet voor. 
Soms is het argument van de klandizie een smoes. We zien geen auto’ s op de parkeerplaats 
staan en degene die opendoet is nogal onvriendelijk (603). Er kunnen ook echt klanten binnen 
zijn (622, 546) In andere gevallen weten we het niet�(154, 16, 212, 519, 520). Zoals in 
onderstaand bedrijf. (211). 

��
%RYHQDDQ�GH�WUDS�VWDDW�GH�JDVWYURXZ�GLH�RQV�YHUWHOW�GDW�]H�KHW�]R�GUXN�KHEEHQ��GDW�KHW�
KHODDV�QLHW�XLWNRPW��1DWXXUOLMN�]LMQ�ZH�DOWLMG�ZHONRP�PDDU�QX�QLHW���
,Q�KHW�YHUOHGHQ�ZHUG�GDDU�]HOIV�ppQ�YDQ�GH�YHOGZHUNVWHUV�HHQ�EDDQ�DDQJHERGHQ��2S�
SDSLHU�LV�DOOHV�SHUIHFW�JHUHJHOG�PHW�EHWUHNNLQJ�WRW�KHW�]HOIVWDQGLJH�RQGHUQHPHUVFKDS��
0DDU�ZH�NULMJHQ�VWHHGV�WHOHIRRQWMHV�PHW�NODFKWHQ�GDW�KHW�LQ�GH�SUDNWLMN�WRWDDO�DQGHUV�
JDDW���

�
“ De baas is er niet”  

                                                
32  Soms sluit men teleurgesteld omdat er geen klanten komen (86,240, 388). 
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Het feit dat de baas er niet is, is vaak reden om ons de toegang te weigeren. Maar zelfstandige 
ondernemers hebben toch geen baas? Zie de volgende bedrijven (233, 348). 

 
$DQ�GH�EXLWHQNDQW�OLMNW�KHW�HHQ�]RQQHVWXGLR��1D�HHQ�WUDS�WH�KHEEHQ�EHNORPPHQ�
ORSHQ�ZH�WHJHQ�HHQ�YURXZ�DDQ�GLH�GULIWLJ�DDQ�KHW�VWRI]XLJHQ�LV��=H�EUHQJW�RQV�
QDDU�GH�ZRRQNDPHU�ZDDU�YURXZHQ�]LWWHQ��(U�]LMQ�YLHU�1HGHUODQGV�VSUHNHQGH�
YURXZHQ��'H�VIHHU�LV�RQWVSDQQHQ��=H�]HJJHQ�DOOHV�]R�JHUHJHOG�WH�KHEEHQ�GDW�HU�
JHHQ�ORRQGLHQVW�LV��=R�QHPHQ�]H�KXQ�HLJHQ�HWHQ��FRQGRRPV��ROLH��HQ]��PHH��'H�
NOHGLQJ�LV�RRN�QDDU�HLJHQ�NHX]H��$OOHHQ�GH�SULM]HQ�OLJJHQ�YDVW���³0DDU�MD��ZLH�
ZHHW�ZLH�ZDW�GRHW�RS�GH�NDPHU��GDDU�KHEEHQ�ZH�KHW�QLHW�RYHU´��(pQ�YDQ�GH�
YURXZHQ�KDG�HHQ�YUDDJ�RYHU�GH�**'��RI�GH]H�RRN�ODQJV�NRQ�NRPHQ��
:LM�KDGGHQ�GH�LQGUXN�GDW�GH�YURXZHQ�KHW�KLHU�QLHW�VOHFKW�KDGGHQ��:H�ZDUHQ�GDQ�
RRN�]HHU�YHUEDDVG�HHQ�GDJ�ODWHU�HHQ�WHOHIRRQWMH�WH�NULMJHQ�YDQ�GH�HLJHQDUHVVH�
GLH�RQV�OLHW�ZHWHQ�RQV�EH]RHN�QLHW�RS�SULMV�WH�VWHOOHQ��DOV�GLW�QLHW�HHUVW�ELM�KDDU�
ZHUG�DDQJHNRQGLJG��
 
'H�GHXU�JDDW�RS�HHQ�NLHU�HQ�ZH�NULMJHQ�WH�KRUHQ�GDW�ZH�QLHW�QDDU�ELQQHQ�NXQQHQ��
RPGDW�GH�HLJHQDDU�HU�QLHW�LV��(U�LV�WURXZHQV�QLHPDQG��2S�GDW�PRPHQW�KRUHQ�ZH�
LHPDQG�KRHVWHQ��³2K��PDDU�GDW�LV�HHQ�YULHQGLQ�GLH�RS�YLVLWH�LV�´�2S�KHW�DGUHV�HUQDDVW�
NULMJHQ�ZH�H[DFW�KHW]HOIGH�YHUKDDO�WH�KRUHQ��GH�EDDV�LV�HU�QLHW�HQ�GH�UHVW�LV�RS�YLVLWH��
0HQ�YRHJW�HUDDQ�WRH��³.RP�PDDU�ODQJV�DOV�GH�YHUJXQQLQJ�URQG�LV�´��

�
“ Ik zal eens gaan vragen of de meisjes belangstelling hebben voor De Rode Draad”  
Dit gaat als volgt (125). De bedrijfsleidster gaat binnen vragen of de dames ons willen 
spreken. Na haar terugkomst krijgen we de PDQWUD te horen dat de vrouwen geen 
belangstelling hebben en dat we de papieren aan de bedrijfsleidster mogen overhandigen. Dit 
wordt soms al bij voorbaat gezegd (442). Een enkele keer lijkt het van de gastvrouw af te 
hangen of de dames ‘belangstelling’  hebben. In 2004 was in een aantal bedrijven (575, 114) 
de belangstelling heel groot, maar die was in 2005 als sneeuw voor de zon verdwenen. Enkele 
bezoeken ter illustratie (266, 17). 

�
9ROJHQV�KRRNHUV�QO�]RX�KLHU�]RQGHU�FRQGRRP�ZRUGHQ�JHZHUNW��+HW�EHGULMI�EHYLQGW�]LFK�
LQ�HHQ�DFKWHUVWDQGVEXXUW��'H�EHGULMIVOHLGVWHU�GLH�RSHQGRHW��]HJW�GDW�GH�YURXZHQ�JHHQ�
WLMG�KHEEHQ�YRRU�'H�5RGH�'UDDG���
 :H�NRPHQ�ELM�HHQ�EHGULMI�GDW�JHHQ�YHUJXQQLQJ�]RX�KHEEHQ�HQ�ZDDU�2RVW�(XURSHVH�
YURXZHQ�DDQ�KHW�ZHUN�]LMQ��'H�JDVWYURXZ�JDDW�ELQQHQ�YUDJHQ��RI�HU�EHODQJVWHOOLQJ�
YRRU�RQV�LV��=H�NRPW�ODWHU�WHUXJ�PHW�GH�PHGHGHOLQJ�GDW�GH�YURXZHQ�JHHQ�EHODQJVWHOOLQJ�
KHEEHQ�YRRU�RQ]H�LQIRUPDWLH���
/DWHU�KRUHQ�ZH�GDW�GH�H[SORLWDQWH�GH�EHODVWLQJ�LQKRXGW�YRRU�GH�PHLVMHV��(HQ�3RROVH�LV�
GDDUGRRU�LQ�HLJHQ�ODQG�LQ�PRHLOLMNKHGHQ�JHNRPHQ��=H�EHOW�HQ�KDG�ZHO�GHJHOLMN�
LQIRUPDWLH�ZLOOHQ�KHEEHQ��

 
Een variant op “ De meisjes hebben geen belangstelling”  luidt: “ Jullie zijn hier verkeerd met 
folders in buitenlandse talen. Hier werken alleen maar legale meisjes.”  Dit werd bijvoorbeeld 
tegen ons gezegd in een bedrijf (20) waar we ondertussen vrouwen met een typische Oost 
Europese haardrachtstijl naar binnen zagen gaan. Of we horen dat er alleen Bulgaarsen 
werken die al lang met een Nederlander zijn getrouwd,(32) maar wel graag folders in het 
Russisch willen (46, 477).  
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“ Hier is alles goed geregeld”  
In enkele gevallen lijkt er geen reden te zijn voor een bezoek van De Rode Draad (36, 469).  

 
³:LM�PRJHQ�X�YDQ�GH�EDDV�QLHW�ELQQHQODWHQ��8Z�IROGHUV�JRRLHQ�ZH�PHWHHQ�ZHJ��0DDU�
HU�]LMQ�KLHU�JHHQ�SUREOHPHQ��(U�ZHUNHQ�KLHU�DOOHHQ�KHHO�PRQGLJH�YURXZHQ�¶��
 
,Q������PHOGGH�GH�H[SORLWDQW�YDQ�HHQ�DQGHU�EHGULMI�GDW�KLM�PRHVW�VOXLWHQ�LQ�YHUEDQG�
PHW�LQYDOOHQ�YDQ�GH�SROLWLH��,Q������LV�KHW�EHGULMI�QRJ�VWHHGV�RSHQ��'H�HQLJH�YURXZ�GLH��
HU�ZHUNW��GRHW�RSHQ��³,N�KHE�JHHQ�SUREOHPHQ�HQ�LN�JD�QHWMHV�QDDU�GH�GRNWHU�´�'DDURS�
VOXLW�]H�GH�GHXU��(LQGH�EH]RHN���

 
“ Ceci n’ est pas un bordel”   
Bij sommige bedrijven ontkent men dat men aan prostitutie doet (34).   

 
+RHZHO�KHW�YHU�QD�GH�RIILFLsOH�RSHQLQJVWLMGHQ�LV��ZRUGW�HU�WRFK�RSHQJHGDDQ��2S�GH�
PHGHGHOLQJ�GDW�KHW�EHGULMI�EHNHQG�VWDDW�DOV�HURWLVFKH�PDVVDJHVDORQ��ZRUGHQ�ZH�
GRRUYHUZH]HQ�QDDU�HHQ�YURXZ�GLH�]HJW�KHW�DOOHHQ�PHW�KDDU�SDUWQHU�WH�GRHQ��WH�ZHWHQ�
GH�EDDV�YDQ�GH�]DDN��³2K��PDDU�HURWLVFKH�PDVVDJH�GRHQ�ZH�ZHO�´��

 
“ De Rode Draad is niet welkom”  
De Rode Draad heeft als taak misstanden op het vlak van werk in de prostitutie aan te kaarten. 
Exploitanten voelen zich daardoor aangesproken. Informatie over loondienst en belasting 
betalen wordt als zeer subversief gezien (451).   
 

³:LOW�X�Q~�ZHJJDDQ"´��]R�NUHJHQ�ZH�WH�KRUHQ��QDGDW�LQ�HHQ�EHGULMI�GH�JDVWYURXZ�
NHQQLV�KDG�JHQRPHQ�YDQ�GH�LQKRXG�YDQ�GH�IROGHUV��'LW�EHGULMI�KHHIW�YHHO�SUREOHPHQ�
JHKDG��GH�RPYRUPLQJ�WRW�HVFRUWEHGULMI�VWXLWWH�RS�YHU]HW�YDQ�JHPHHQWH]LMGH��(HQ�
YROJHQG�MDDU�ZRUGW�'H�5RGH�'UDDG�QLHW�ELQQHQJHODWHQ��$DQ�GH�DQGHUH�NDQW�YDQ�GH�
LQWHUFRP�KRUHQ�ZLM�VOHFKWV�JHUXLV�DOV�WHNHQ�GDW�PHQ�WKXLV�LV��PDDU�QLHWV�ZLO�]HJJHQ���

 
'H�5RGH�'UDDG�LV�ZHO�ZHONRP�
 
Hoewel de vrouwen de folders soms al hebben, kan De Rode Draad wel welkom zijn (149, 
350). Wij merken dat oudere vrouwen die al jaren werken, ons kennen. Zij zijn echter een 
minderheid; wij komen vooral nieuwkomers tegen. 
Wanneer de exploitant er niet is, worden we gemakkelijker binnengelaten (466). Ondanks het 
feit dat er klanten binnen zijn, willen de vrouwen nog even kwijt dat er vaste prijzen werden 
gehanteerd. Een ander voorbeeld. Dit betreft een massagesalon met een heel open karakter 
(541). 
 

:H�]LHQ�HU�HHQ�,HUVH��HHQ�6XULQDDPVH�HQ�WZHH�1HGHUODQGVH�YURXZHQ��'H�JDVWYURXZ�ZLO�
JUDDJ�ELM�KHW�JHVSUHN�]LMQ��PDDU�GDW�ZHWHQ�ZLM�WH�YHUPLMGHQ��(U�ZRUGW�RYHU�YDQ�DOOHV�
JHVSURNHQ��0HQ�YLQGW�KHW�]HHU�RQUHGHOLMN�GDW�]H�YRRU�ROLsQ�HQ�DQGHUH�VSXOOHQ�PRHWHQ�
EHWDOHQ��RRN�DOV�]H�GLH�QLHW�JHEUXLNHQ��=H�YRHOHQ�]LFK�LQ�KHW�RRWMH�JHQRPHQ�GRRU�KHW�
PDQDJHPHQW�RS�KHW�JHELHG�YDQ�GH�ORRQGLHQVW�]HOIVWDQGLJKHLGVNZHVWLH��:DQQHHU�GH�
YURXZHQ�ELQQHQNRPHQ��JHYHQ�]H�GH�JDVWYURXZ�VFKULIWHOLMN�GH�RSGUDFKW�DIVSUDNHQ�PHW�
NODQWHQ�WH�PDNHQ��'LW�DOOHV�GLHQW�ZHHU�RP�WH�EHZLM]HQ�GDW�GH�GDPHV�]HOIVWDQGLJH�
RQGHUQHPHUV�]LMQ��:HGHURP�HHQ�SDSLHUHQ�FRQVWUXFWLH�  
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3.2. Lijst van signalen 
 
'H�EHRRUGHOLQJ�
 
,Q������]LMQ�EHGULMYHQ�EH]RFKW��ZDDU�ZH�RRN�LQ������]LMQ�JHZHHVW��RYHULJHQV�QLHW�DOWLMG�
PHW�GH]HOIGH�WHDPV��:H�NXQQHQ�HU�QRRLW�YDQXLW�JDDQ��GDW�ZH�GH]HOIGH�VLWXDWLH�DDQWUHIIHQ�
DOV�ELM�HHQ�HHUGHU�EH]RHN��'H�EHGULMYHQ�ZLVVHOHQ�LPPHUV�YDDN�YDQ�HLJHQDDU���
�
We merkten dat de bedrijven, waarover we klachten hadden binnen gekregen, daadwerkelijk 
niet prettig waren. Gaandeweg hebben we een lijst van signalen van misstanden opgesteld. 
Tijdens ons veldwerk leggen wij nadruk op kenmerken van uitbuiting - ook als het volgens 
ons niet direct om mensenhandel gaat - , wat de reden kan zijn, waarom onze waarnemingen 
soms niet stroken met de Politiemonitor waar wordt gelet op kenmerken van mensenhandel. 
�2P�GXLGHOLMN�WH�PDNHQ�GDW�GH�ZHHUJDYH�YDQ�RQ]H�EH]RHNHQ�LQ�GLW�UDSSRUW�JHHQ�JHNOHXUGH�
VHOHFWLH�LV�YDQ�HQNHOH�H[WUHPH�JHYDOOHQ��WUHIW�X�LQ�HHQ�ELMODJH�QRJ�PHHU�LPSUHVVLHV�DDQ�YDQ�
EH]RHNHQ�GDQ�GLH�HU�LQ�GH�KRRIGWHNVW�]LMQ�RSJHQRPHQ���ELMODJH������
 .�
:LM�GHOHQ�GH�VLJQDOHQ�LQ�YLMI�JURHSHQ�LQ���

��� VLJQDOHQ�YDQ�IUDXGXOHX]H�ZHUYLQJ�
��� VLJQDOHQ�GLH�GXLGHQ�RS�VODYHU\�OLNH�FRQGLWLRQV�

�����������DDQZLM]LQJHQ�GDW�PHQ�QLHW�RYHU�GH�HLJHQ�YHUGLHQVWHQ�NDQ�EHVFKLNNHQ��
�����������VLJQDOHQ�YDQ�VFKHQGLQJ�YDQ�GH�I\VLHNH�HQ�OLFKDPHOLMNH�LQWHJULWHLW��
�����������VLJQDOHQ�YDQ�RYHUPDWLJH�FRQWUROH��
 
1. SIGNALEN VAN FRAUDULEUZE WERVING; VERKEERDE VOORLICHTING 
 EN NIET ZELF DE REIS GEREGELD HEBBEN 
 
 
Wij fronsen de wenkbrauwen, wanneer vrouwen vragen stellen als: “ Als ik een man vind, 
mag ik hier dan werken? Als ik binnen een week een garantsteller vind, mag ik dan 
werken?” 33 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 zelfstandig de Wallen in 
Amsterdam kan vinden, maar hoe weet iemand uit het Amazonegebied dat haar een mooie 
toekomst in een dorpje in het Oosten van Drenthe wacht? Tevens vinden wij het vreemd, als 
in een bepaald, vaak afgelegen bordeel, een grote concentratie vrouwen van éénzelfde 
nationaliteit werkt. Van onze collega’ s met ervaring in de prostitutie in het buitenland weten 
wij, dat op werkplekken waar buitenlandse vrouwen vrijwillig werken, de populatie nooit uit 
slechts één nationaliteit bestaat. Voorts vragen we ons altijd af, welke contacten de exploitant 
aanboort, wanneer er één groep vrouwen uit één land afkomstig is. Wij vermoeden dat iemand 
anders die vrouwen bij elkaar heeft gebracht.  
 
Wij zijn niet bevoegd naar verblijfspapieren te vragen. Een enkele keer vertelt een vrouw 
echter uit zichzelf wat haar verblijfsstatus is. Soms beweert een vrouw van buiten de 
Europese Unie slechts een paar maanden in Nederland te zijn. Maar vrouwen van buiten de 
Europese Unie kunnen niet legaal in de prostitutie werken. Prostituees uit de twee 

                                                
33  Dit vroeg een groep Braziliaanse vrouwen in bedrijf nr. 179.  
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associatielanden,  Roemenië en Bulgarije, kunnen in feite ook niet legaal werken. Zij hebben 
een Machtiging Voorlopig Verblijf nodig, een document dat ze in hun eigen land moeten 
aanvragen en afwachten. Wij weten, dat dit document zelden of nooit voor prostitutie wordt 
afgegeven. Mogelijk heeft ze in dat geval een verblijfsvergunning als partner van een 
Nederlander, maar de snelle instap in de prostitutie is verdacht, ook volgens de Politie. Op een 
keer hoorden we dat een vrouw na drie maanden verblijf op een toeristenvisum illegaal nog in 
Nederland verbleef. Wij vinden dat de vrouw, die haar brood met prostitutie moest verdienen, 
in een onmogelijke positie was gebracht. Op dat moment wordt illegaliteit een 
chantagemiddel.  
  
2.  SIGNALEN DIE DUIDEN OP 6/$9(5<�/,.(�&21',7,216 EN VEEL MENSEN 
 IN DE BRANCHE TREFFEN; SIGNALEN OVER TE LAGE VERDIENSTEN 
 
Als een van de signalen van ‘VODYHU\�OLNH�FRQGLWLRQV’  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. Bijna alle prostituees die op papier 
zelfstandig ondernemer zijn, moeten onevenredig veel afstaan. De meeste prostituees worden 
op die manier uitgebuit, maar sommigen meer dan anderen. 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 raamgebieden 
voor. De prijzen voor seksuele dienstverlening zijn in sommige raamgebieden zo extreem 
laag (¼�20 tot  ¼����LQ�'HQ�+DDJ��GDW�GH�YURXZHQ erover  klagen dat ze voor de huur werken 
(meestal ¼�100 per dagdeel) of zelfs die niet meer kunnen opbrengen. Het beeld in clubs is 
niet vrolijker. De prijs voor standaarddienstverlening is gemiddeld ¼�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.34  Werken voor ¼����SHU�GDJ�LV�
geen uitzondering. Wij zijn niet de enigen die dit signaleren. Zie hieronder bijvoorbeeld een 
citaat uit een e-mail van een bedrijfsleider uit het noorden des lands. 
  

³7LMGHQV�KHW�ZHUNHQ�LQ�GH�YRULJH�FOXE�KHE�LN�KHHO�YHHO�JHVSUHNNHQ�JHKDG�PHW�GH�
YURXZHQ�GLH�GDDU�ZHUNWHQ��:DW�PLM�QDPHOLMN�RSYLHO�ZDV��GDW�VRPPLJH�YURXZHQ�HFKW�
KHHO�ZHLQLJ�JHOG�YHUGLHQGHQ��HQ�WRFK�VWXJ�GRRUJLQJHQ��,N�YURHJ�KHQ�ZDDURP��+HW�
ZDUHQ�YHHODO�EXLWHQODQGVH�YURXZHQ��GLH�PLM�GDQ�YHUWHOGHQ��GDW�WZHH�NODQWHQ�YRRU�KHQ�
HYHQYHHO�RSOHYHUHQ�DOV�HHQ�PDDQG�ZHUNHQ�LQ�KXQ�WKXLVODQG��,N�YRQG�GLW�QRJDO�
VFKULMQHQG��RPGDW�KHW�VRPV�GH�RSEUHQJVW�ZDV�YDQ�HHQ�ZHHN��,N�YHUWHOGH�KHQ�GDW�KHW�
GRPVWH�ZHUN�LQ�1HGHUODQG��ELMYRRUEHHOG�EHGULMIVOHLGHU�LQ�HHQ�VHNVFOXE��JUDSMH���PHHU�
JHOG�RSOHYHUGH�´��

  

                                                
34  Wij komen daar achter door aan de vrouwen te vragen, of ze goed draaien in het betreffende bedrijf. 
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3. SIGNALEN DIE DUIDEN OP HET NIET OVER EIGEN VERDIENSTEN 
 KUNNEN BESCHIKKEN: 

 
Niet kunnen beschikken over de eigen verdiensten wordt in bijna alle gevallen als een van de 
kenmerken van mensenhandel gezien. Dit zou 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 (3). Dit wijst op afhankelijkheid van de exploitant.  
Wanneer een vrouw moet bedelen om een klein bedrag,  bijvoorbeeld om sigaretten  te  
kopen, kan dit erop duiden dat de vrouwen alleen maar een zakcentje krijgen (179). 
 
4. SIGNALEN VAN SCHENDING VAN LICHAMELIJKE EN FYSIEKE  
 INTEGRITEIT 
 
De werkdefinitie van vrijwillige prostitutie van De Rode 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 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 (620).   
We vragen ons ook af hoe het met de vrijheid is gesteld, wanneer we prijslijsten aantreffen 
met de vermelding van oraal contact ‘zonder’ . Soms maakt de exploitant afspraken met de 
klant over welke seksuele dienstverlening wordt verleend.35  Net als ieder ander bepaalt een 
prostituee 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 tijdens een sollicitatie door de exploitant worden uitgeprobeerd, is dit 
een schending van hun integriteit (232). 
Ook verplicht alcohol gebruiken en/of andere stimulerende middelen is een schending van de 
lichamelijke integriteit.36 Dat geldt ook, wanneer vrouwen niet zelf kunnen bepalen wanneer 
en waar ze (buiten werktijd) mogen eten (482), onder andere in veel bedrijven waar 
prostituees intern zijn.  
 
5,  NIET NAAR BELIEVEN KUNNEN STOPPEN MET WERK 
 
Het ‘zelf werktijden kunnen bepalen’  is in heel veel bedrijven een fictie. Wij kennen daarvan 
talloze voorbeelden. Ook krijgen wij klachten dat vrouwen hun ‘tijd’  met de klant moeten 
volmaken. Wij vinden daarom, 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 seksuele contacten heeft gehad. Iedere burger heeft daartoe het recht. Een 
prostituee moet daarom parttime kunnen werken, als zij dat wil, en op ieder moment uit het 
vak kunnen stappen. Dit kan ze vaak niet, ook al heeft ze op papier wel dit recht.  
De Rode Draad legt op het gebied van de vrijwilligheid de lat heel hoog. Deze wordt 
geschonden, als prostituees geen klanten of handelingen mogen weigeren en niet mogen 
stoppen met seksuele dienstverlening in welke tijdseenheid dan ook. Dit is voor De Rode 
Draad een vorm van seksuele intimidatie op de werkplek. 
                                                
35  Dit gebeurt bij een HVFRUWbedrijf, blijkens hookers.nl.  
36 . Dat eerste komt heel vaak voor, het tweede in bedrijven 179 en 482. 
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6.  SIGNALEN DIE DUIDEN OP OVERMATIGE CONTRÔLE EN GEBREK AAN 
 BEWEGINGSVRIJHEID 
 
Wonen op de werkplek is ook een signaal van VODYHU\�OLNH�FRQGLWLRQV. Dat dit gebeurt blijkt 
bijvoorbeeld  uit de aanwezigheid van stapelbedden in de gemeenschappelijke ruimte (353, 
179). 
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 ze 
worden toch gecontroleerd; ze moeten telefonisch bereikbaar blijven of ze krijgen het advies 
niet de aandacht te trekken door in een restaurant te gaan eten. Dat laatste was bijvoorbeeld in 
een van de raamgebieden het geval.  
Wij vragen ons af, of er sprake is van een vorm van beperkte bewegingsvrijheid, wanneer een 
migrant geen enkele kennis van de Nederlandse situatie en zelf niet een minimale kennis van 
de geografie heeft. 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. Ook is het een teken aan de wand, wanneer 
zij niet weet hoe ze naar het openbaar vervoer moet komen.   
 
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. We hebben meegemaakt dat 
een exploitant een vrouw in het Russisch vertelde, dat ze het door hem vastgestelde verhaal 
moest vertellen (4). Wanneer het lukt om met een vrouw te spreken, komt er vaak iemand 
bijzitten om mee te luisteren. De vrouw met wie we oorspronkelijk aan het praten waren, 
houdt plotseling haar mond en kijkt ons angstig aan. Dit kan erop wijzen, dat de luistervink de 
taak heeft de vrouwen te bewaken. (Vaak wijzen handelaren binnen een groepje iemand aan 
die moet klikken als iemand ongehoorzaam is).  
 
Niet onder werktijd (in een geval van een werkdag van 12 uur) tijdens de pauze het bordeel 
mogen verlaten is een duidelijk teken van vrijheidsberoving, vooral als de vrouw op papier 
zelfstandig ondernemer is (238).  
Aanwezigheid van mannen op de werkvloer die geen klant zijn maar ook geen werknemer 
van het bedrijf, wekt bij ons bevreemding, vooral als ze verhinderen dat wij met de vrouwen 
spreken.37 Soms merken we dat wanneer we met de vrouw praten, zij voortdurend door één 
bepaalde persoon wordt gebeld. Dit kan duiden op controle via haar mobieltje.   
Wanneer vrouwen ongevraagd al te vrolijk vertellen, dat het allemaal prima gaat, moeten we 
ook opletten. Dit geldt bijvoorbeeld voor een tekst als: “ Ik heb geen problemen met de 
barman, ik hoef de portier niet te betalen, de exploitant perst me niet af.”  Dat vertelde een 
vrouw die in een bar zat waar illegale prostitutie plaats zou vinden. Dit was daarom een teken 
aan de wand omdat een ‘gewone’  barbezoeker zo’ n opmerking nooit zou maken.  
 

                                                
37  Dit treffen wij vooral aan in animeerbars in Rotterdam en de raamgebieden.  
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Hoofdstuk 4.  De KHOSGHVN van De Rode Draad 
 
 
³(U�LV�ZHLQLJ�WH�]LHQ�PDDU�YHHO�WH�EHOHYHQ�´�
 
9UDJHQ�DDQ�'H�5RGH�'UDDG�
�
“ Kunnen we een rondleiding op jullie kantoor krijgen?” , zo luidt een vraag die we soms aan 
de informatietelefoon - of in eigentijdse termen µKHOSGHVN¶ - te beantwoorden krijgen. We 
leggen uit dat er op kantoor niets te zien is en dat het geven van rondleidingen niet in onze 
kerntaak past. Die is namelijk prostituees telefonisch of per e-mail van informatie voorzien.  
Aan de hand van thema’ s als zelfstandig alleen werken, loondienst, HVFRUW, mensenhandel en 
klachten behandelen we in dit hoofdstuk een aantal typische vragen aan De Rode Draad. Aan 
het einde van dit hoofdstuk besteden we aandacht aan verzoeken van derden om informatie.  
 
Tot voor kort stonden vragen van prostituees over belasting betalen en boekhouders boven 
aan de lijst van vragen aan De Rode Draad. Meestal wilde men enkele aanvullingen op de 
informatie die op de website te vinden is. De meeste prostituees weten onderhand wel dat ze 
geen echte zelfstandige ondernemers zijn.  
Inmiddels zijn vragen over de papierwinkel van het zelfstandig ondernemerschap, althans in 
het geval van Nederlandse prostituees, naar de tweede plaats verdreven. Nummer één is nu de 
kwestie van het zelfstandig adverteren en klanten bedienen, zonder tussenkomst van een 
exploitant. En, De Rode Draad geeft ze geen ongelijk.  
Op de derde plaats met stip staan de vragen over loondienst. De vierde wordt ingenomen door 
kwesties met Oost Europese vrouwen. Ook komen klachten over exploitanten en vragen van 
HVFRUWV bij ons terecht. 
 
*HNQRHL�
 
Tot onze verbazing horen wij soms nog dat een vrouw in een bepaald bedrijf alleen maar als 
zelfstandige onderneemster mag werken, als ze haar belastingzaken door de baas laat 
afhandelen. En nog steeds willen sommige exploitanten de boekhouding van prostituees op de 
hunne afstemmen. Soms krijgen we vragen over vreemde facturen die de exploitanten 
verstrekken. Hoe komt het bijvoorbeeld dat een vrouw het wonderlijke bedrag van ¼�41 
verdient en ¼�39 aan kamerhuur moet betalen? Eén van de vele vrouwen die nu wel weten dat 
ze alleen op papier zelfstandig ondernemer zijn, belde ons verontwaardigd op. Ze wilde twee 
uur per dag korter werken om haar kind te kunnen opvangen. Wij hebben haar geadviseerd 
haar baas erop te wijzen dat hij zich door zijn handelwijze in de ‘gevarenzone’  van de 
loondienst begeeft.  
Ook komen er nog vragen over de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, vooral als dit 
op last van de baas gebeurt die wil kunnen aantonen dat de bewuste vrouw wel degelijk 
zelfstandige ondernemer is. Er wordt op dat gebied wat afgeknoeid. Zo vertelde een vrouw: 
“ Mijn 'baas' vindt dat ik niet tegen de Belastingdienst moet zeggen dat ik in de prostitutie zit, 
omdat ik dan geen BTW-nummer krijg. Dat is volgens hem omdat de Belastingdienst nog 
steeds niet precies weet hoe ze de arbeidsrechtelijke situatie van prostituees moeten 
behandelen. Hij oppert dat ik me maar als ‘nagelstudio’  moet inschrijven.”  Overigens hoort 
De Rode Draad heel vaak dat ook andere exploitanten prostituees aanraden zich als 
‘nagelstudio’  te laten registreren. Daarmee stimuleren ze valsheid in geschrifte die ten nadele 
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van de prostituees kan werken. Ze zijn immers officieel strafbaar als ze foutieve informatie 
aan het handelsregister verstrekken.  
 
Zo’ n inschrijving is niet verplicht omdat de Belastingdienst een ruimere definitie van 
zelfstandig ondernemerschap hanteert dan de Kamer van Koophandel. Prostituees zijn in die 
zin te vergelijken met IUHHODQFH journalisten. Ze zijn BTW-plichtig in de zin van de 
Belastingwetgeving, maar geen ondernemers volgens de normen van de Kamer van 
Koophandel. Dat wil zeggen, dat ze (volgens de definitie van de KvK ) niet actief wervend 
naar buiten treden en niet deelnemen aan ondernemersnetwerken. Het gekke is dat dit niet 
geldt voor prostituees uit de nieuwe EU- landen. Zij moeten zich in de meeste gemeenten ZHO 
verplicht inschrijven bij de Kamers van Koophandel om te bewijzen dat ze zelfstandige 
ondernemers zijn.   
 
,N�ZLO�]HOIVWDQGLJ�ZHUNHQ�
 

³,N�EHWDDO�EHODVWLQJ��LN�EHQ�PHHUGHUMDULJ�HQ�LN�ZHUN�OHJDDO��,N�ZLO�YRRU�PH]HOI�YDQXLW�
PLMQ�HLJHQ�KXLV�DOV�HVFRUW�EHJLQQHQ��0DDU�GDW�PDJ�QLHW��ZDQW�GDQ�PRHW�LN�PLMQ�
SRVWFRGH�YHUPHOGHQ��'DW�NRPW�QHHU�RS�PLMQ�DGUHV�LQ�GH�NUDQW�]HWWHQ��,N�KHE�QRJ�
JHSUREHHUG�HHQ�YHUJXQQLQJ�DDQ�WH�YUDJHQ��PDDU�GLH�NULMJ�LN�QLHW��=H�ZLOOHQ�]HNHU�GDW�LN�
ZHHU�LQ�HHQ�FOXE�JD�ZHUNHQ��ZDDU�LN�GH�KHOIW�PRHW�DIGUDJHQ�HQ�ZDDU�LQ�GH�NDPHUV�HHQ�
ERUGMH�KDQJW�PHW�GH�WHNVW��¶$OV�HHQ�PHLVMH�EHSDDOGH�KDQGHOLQJHQ�QLHW�ZLO�YHUULFKWHQ��
NXQW�X�DOV�NODQW�UHFODPHUHQ�ELM�GH�JDVWYURXZ�¶�+LHU�LQ�GH]H�JHPHHQWH�OXNW�KHW�QLHW�HHQ�
YHUJXQQLQJ�WH�NULMJHQ��0RHW�LN�GDQ�YHUKXL]HQ"´�

 
Die strenge regels voor thuiswerkers in bepaalde gemeenten dienen officieel om het ontstaan 
van een illegaal circuit tegen te gaan. Daarom worden individuele vrouwen die vanuit hun 
eigen huis als�HVFRUW werken, door bepaalde gemeenten gedwongen een vergunning aan te 
vragen die zij niet krijgen. Het aantal vergunningen per gemeente is immers beperkt en 
meestal al vergeven.  
Bij de term ‘illegaal circuit’  denkt men vooral aan HVFRUW, 06-nummers en internet, met andere 
woorden, communicatiemiddelen die per definitie de gemeentegrenzen overschrijden. Men 
eist dat vrouwen adverteren met vermelding van hun postcode en/of vergunningnummer. 
Deze strenge regels worden in de praktijk niet echt toegepast. De meeste dagbladen willen 
dergelijke gegevens slechts inzien voordat men tot plaatsing van een advertentie overgaat. 
Een vluchtige blik op de seksadvertenties leert dat er geen postcodes bijstaan. Niettemin 
mogen thuiswerkers in bepaalde gemeenten niet regelmatig adverteren. Doen ze dat wel, dan 
moeten ze een vergunning aanvragen. Dit niet mogen adverteren heeft een negatief gevolg 
voor hun inkomen. Er komen minder klanten. Voor sommige vrouwen betekent het dat ze 
aanvullende bijstand nodig hebben. Een andere klacht luidt dat het aanvragen van een 
vergunning heel erg duur is. Over het algemeen noteren wij dit soort telefoontjes en we 
verwijzen de vrouwen door naar Vakwerk, de vakbond voor prostituees.  
 
/RRQGLHQVW 
 
Zoveel als de vrouwen nu onderhand weten over zelfstandig ondernemerschap, zo weinig zijn 
ze op de hoogte van wat loondienst inhoudt. Wanneer de Belastingdienst heeft geconstateerd 
dat er in een bepaald bedrijf dienstverbanden zijn, roept dat de nodige vragen op. Zo bellen 
vrouwen ons omdat zij er de schuld van hebben gekregen dat er dienstverbanden zijn 
‘opgelegd’ , omdat ze de vragen van de Belastingdienst naar waarheid hebben beantwoord. 
Een vrouw belde, omdat ze niet mocht adverteren op de website van de baas, want dan zou 
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volgens de baas ‘iedereen’  denken dat ze in loondienst is. Af en toe krijgen we schrijnende 
gevallen binnen, zoals dat van de vrouw die haar spaarcenten opmaakte in plaats van gewoon 
bij ziekte doorbetaald te krijgen.   
 

³%HVWH���������
,N�KHE�YDQ�PDDUW������WRW�RNWREHU������ELM�«�JHZHUNW�HQ�GH�XUHQ�YDULHHUGHQ�SHU�
ZHHN��PDDQG��,N�EHQ�HLJHQOLMN�QLHW�YULMZLOOLJ�ZHJJHJDDQ��,N�ZHUG�]LHN�HQ�LN�KHE�LQ�GH�
WXVVHQWLMG�QRJ�JHZRRQ�FRQWDFW�JHKDG�PHW�KHW�EHGULMI��,N�]RX�RRN�ZHHU�WHUXJ�NRPHQ��DOV�
LN�KHUVWHOG�ZDV��7RHQ�LN�KHUVWHOG�ZDV�HQ�ZHHU�RS�GH�VLWH�ZLOGH��NZDPHQ�]H�PHW�HHQ�
VPRHV�RYHU�GH�VDPHQZHUNLQJ��
%LM�GH�%HODVWLQJGLHQVW�KHE�LN�DDQJHJHYHQ�GDW�LN�ZHUN�YRRU�«���9HUYROJHQV�EHQ�LN�GRRU�
GH�%HODVWLQJGLHQVW�1,(7�]HOIVWDQGLJ�EHYRQGHQ��:DW�YRRU�VWDSSHQ�PRHW�
LN�QX�RQGHUQHPHQ"�,N�EHQ�JHKHHO�YRRU�PLMQ�OHYHQVRQGHUKRXG�DIKDQNHOLMN�YDQ�PLMQ�
ZHUN�LQ�GH�SURVWLWXWLH��'LW�ODDWVWH�EUHQJW�PLM�WHYHQV�ELM�PLMQ�YROJHQGH�YUDDJ��,N�KHE�WRW�
RS�KHGHQ�QLHW�PHHU�JHZHUNW��1X�KHE�LN�PDDQGHOLMNV�ZHO�JHOG�JHVWRUW�RS�GH�EDQN�RP�
PLMQ�UHNHQLQJHQ�WH�EHWDOHQ��'LW�ZDV�PLMQ�VSDDUJHOG��,N�EHQ�RRN�QLHW�PHHU�ZHUN]DDP�
ELM«����RPGDW�LN�HU�Wp�ODQJ�XLW�EHQ�JHZHHVW��0RHW�LN�PLMQ�VWRUWLQJHQ�YHUDQWZRRUGHQ"����
�.XQQHQ�MXOOLH�PLM�DOVMHEOLHIW�KHOSHQ"�,N�KHE�JHHQ�XLWNHULQJ�DDQJHYUDDJG�´�11�
 

Wij hebben haar erop gewezen dat ze dat laatste misschien toch kon proberen. In al dit soort 
gevallen bespreekt De Rode Draad met de vrouwen wat de beste strategie is om het probleem 
op te lossen. Er is immers weinig voor nodig om prostituees tot klokkenluiders te maken. Net 
als andere klokkenluiders verliezen ze vaak hun werkplek en keren hun collega’ s hun de rug 
toe. Zij krijgen tevens te horen dat alle exploitanten voor hen zijn gewaarschuwd. De 
zwartwerkers onder hen zijn bang tegen de lamp te lopen. Bovendien dreigt de exploitant bij 
het invoeren van loondienst vaak met sluiting van het bedrijf.  
 
.ODFKWHQ�RYHU�H[SORLWDQWHQ 
 
Dat exploitanten geen bonnen voor kamerverhuur geven, brengt vooral migranten in de 
problemen. De Rode Draad is twee keer vanuit het buitenland gebeld door een vrouw die niet 
kon aantonen dat ze in Nederland kosten had gemaakt. De vrouwen die helemaal geen 
bewijzen kunnen overleggen, kunnen in hun eigen land in de gevangenis terechtkomen op 
verdenking te leven van inkomsten uit criminele activiteiten. Een vrouw die bijna vermoord 
was, kon haar advocaat niet de hoogte van de schade laten bewijzen. Zij moest tijdens haar 
afwezigheid de huur doorbetalen, maar kon dat niet met bonnen adstrueren. Vier keer hoorden 
wij in 2005 dat vrouwen die wilden stoppen, door de exploitant thuis werden gebeld, wat zeer 
ongewenst kan zijn als de huisgenoten niet weten waar de vrouw werkt. Dit is de reden 
waarom prostituees het bezwaarlijk vinden al hun personalia aan de exploitant te geven. 
Een vrouw meldde dat haar buitenlandse collega’ s buiten in een camper moesten slapen. Ze 
werken in het bedrijf van 13.00  tot 3.00 uur. Een andere vrouw berichtte per e-mail dat ze in 
een bedrijf in Amsterdam niet altijd een condoom mocht gebruiken en dat de contracten niet 
klopten met de praktijk. Eén van de bellers wilde weten of je in een bepaald bedrijf het risico 
loopt om opgesloten te worden.  
 
Niet altijd willen mailers of bellers kwijt, welk bedrijf de klachten betreffen. Wij weten soms 
ook niet van wie de melding komt. Onderstaande e-mail lijkt afkomstig van een personeelslid. 
  

³,N�ZHHW�YDQ�HHQ�SULYp�KXLV�GDW�HU�DIOXLVWHUPDWHULDDO�HQ�FDPHUD¶V�YHUERUJHQ�]LMQ�LQ�GH�
NDPHUV�ZDDU�GH�GDPHV�ZHUNHQ��0HW�GH�FDPHUD¶V�NXQ�MH�LQ]RRPHQ�HWF��HWF��
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'LW�ZRUGW�RRN�JHGDDQ�HQ�KHW�ZRUGW�YDVWJHOHJG�RS�YLGHR��'H�GDPHV�HQ�RRN�GH��
NODQWHQ�]LMQ�KLHU�QLHW�YDQ�RS�GH�KRRJWH��0LMQ�YUDDJ�LV�RI�GLW�VWUDIEDDU�LV�RI�QLHW��+HW�
OLMNW�PLM�GDW�]RZHO�GH�GDPHV�DOV�GH�NODQWHQ�KLHU�QLHW�YDQ�JHGLHQG�]LMQ�´�11�

 
Hoewel wij een vermoeden hebben om welke club dit zou gaan, kunnen wij in zo’ n geval niet   
meer dan algemene informatie geven over privacy en camerabewaking. Wanneer een 
prostituee wel haar werkplek noemt, bespreken we met haar wat voor haar de beste 
handelwijze is. We hebben bijvoorbeeld de klachten van een vrouw die in een bepaald bedrijf 
(623) werkt, op een rijtje gezet en haar verteld naar welke instantie ze met welke klacht kan 
gaan, Politie, vakbond en UWV.  
 

���(U�ZDV�HHQ�SUREOHHP�PHW�HHQ�NODQW�GLH�DJUHVVLHI�ZDV�HQ�HHQ�YURXZ�PLVKDQGHOGH��(U�
PRFKW�YDQ�GH�EHGULMIVOHLGLQJ�JHHQ�DDQJLIWH�ZRUGHQ�JHGDDQ���
���'H�ZHUNYHUKRXGLQJHQ�]LMQ�RQGXLGHOLMN��'H�YURXZHQ�]LMQ�]HOIVWDQGLJ�RQGHUQHPHUV��
PDDU�PRHWHQ�YDQ�¶V�DYRQGV����XXU�WRW�¶V�PRUJHQV���XXU�DDQ�GH�EDU�]LWWHQ��LQ�JHSDVWH�
NOHGLQJ��3DQWDORQV�]LMQ�YHUERGHQ���
���0HQ�ZHUNW�PHW�YDVWH�SULM]HQ��GH�NODQW�EHWDDOW�¼������'DDUYDQ�JDDW�RS�SDSLHU�¼�����
QDDU�GH�YURXZ��PDDU�LQ�ZHUNHOLMNKHLG�LV�GDW�¼�����(U�LV�XLWGUXNNHOLMN�JHYUDDJG�GLW�QLHW�
DDQ�GH�%HODVWLQJGLHQVW�WH�PHOGHQ��1D�HHQ�EHSDDOGH�WLMG�ZRUGHQ�GH�SULMV�HQ�GH�
YHUGHHOVOHXWHO�LHWV�DQGHUV���
���0HQ�PDJ�QLHW�WH�ODDW�NRPHQ�HQ�QLHW�HHUGHU�ZHJJDDQ�GDQ�LV�DIJHVSURNHQ��'HJHQHQ�
GLH�GH�UHJHOV�RYHUWUHGHQ��ZRUGHQ�RS�UDDGVHODFKWLJH�ZLM]H�QLHW�LQJHURRVWHUG��$OV�UHGHQ�
ZRUGW�RSJHJHYHQ�GDW�GH�VDPHQZHUNLQJ�QLHW�]R�OHNNHU�ORRSW��
�

Voor haar betekent dit een lange mars door de instituties. Een klacht indienen bij één instantie 
doet men al niet, laat staan bij diverse instanties. 
En enkele keer krijgen wij een serieuze klacht binnen van een partner, zoals die van een man 
die klaagt, dat zijn vriendin in een club werkt, maar ’ s nachts niet naar huis mag. Ze mag pas 
naar buiten wanneer de eigenaar de zaak ’ s morgens opendoet.  
 
7HOHIRRQWMHV�YDQ�H[SORLWDQWHQ���
 
Aanstormende exploitanten bellen ons vaak om te vragen, hoe ze een bedrijf moeten 
beginnen. Wij verwijzen hen naar organisaties van exploitanten. Dat vindt degene die De 
Rode Draad belt, niet altijd een bevredigend antwoord. Zo wilde een exploitante een paar 
vrouwen in een caravan laten werken. “ Daar zal ik wel geen gehoor voor vinden.” , voegde zij 
er zelf aan toe. Wij hebben haar geadviseerd haar gemeente te bellen om te vragen wat die 
ervan zou vinden. Een andere aankomende exploitante wilde onze actieve steun bij haar 
vergunningaanvraag bij de gemeente. Het was goed bedoeld, maar wij kunnen  onze naam 
niet verlenen aan één enkel bedrijf. Een exploitant liet via het antwoordapparaat van De Rode 
Draad weten dat hij tijdens de paasdagen gewoon open was. Heel attent, maar niet echt van 
belang voor ons werk.   
 
(VFRUW��
 
Dat we de vrouwen die als HVFRUW werken, niet met ons veldwerk kunnen bereiken, wordt 
ruimschoots gecompenseerd door hun vragen via de PDLO�en over de telefoon. Deze gaan over 
het mogen weigeren van klanten, de betaling, de vraag of het bedrijf waar ze werken wel een 
vergunning heeft, de boetes die door de exploitant zijn opgelegd en over wie er 
verantwoordelijk is bij geweld van klanten. Een HVFRUW-vrouw klaagde over het feit, dat ze 
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geen betaling had gekregen na haar weigering met een klant FRNH te gebruiken. In zo’ n geval 
raden we haar aan het bedrijf een aangetekende brief te sturen met het verzoek haar alsnog uit 
te betalen. Hier speelt het probleem dat externe dienstverleners zich soms ernstig misdragen. 
Zo had een HVFRUW-jongen een website laten maken. Toen hij tegen de exorbitant hoge kosten  
protesteerde, dreigde de ZHEVLWH�bouwer zijn personalia op zijn eigen website bekend te 
maken. Drie HVFRUWV die zonder vergunning  werken, wilden per e-mail weten hoe ze legaal 
konden gaan opereren. Een andere HVFRUW had klachten over het ongevraagd publiceren van 
compromitterende foto’ s op internet.  
. 
6OHFKW�(QJHOV�RI�2RVW�(XURSHVH�YURXZHQ��HQ�PHQVHQKDQGHO�� 
 
Tot onze verbijstering denken bepaalde personen dat wij mensenhandel een goede zaak 
vinden. Bijvoorbeeld deze man.   
 

³0HW�«����LN�]RHN�YURXZHQ�YRRU�PLMQ�OHJDOH�ERUGHHO�LQ�&\SUXV��.XQW�X�HU�HHQ�VWXN�RI�
]HV�VWXUHQ"´�'H�PDQ�ZDV�]R�GRP�RP�]LMQ�WHOHIRRQQXPPHU�ELM�RQV�DFKWHU�WH�ODWHQ��+LM�
KDG�ERYHQGLHQ��LQ�WHJHQVWHOOLQJ�WRW�DQGHUH�JHYDOOHQ��]LMQ�QXPPHUKHUNHQQLQJ�ODWHQ�DDQ�
VWDDQ���

 
Of deze, een financieel adviseur. 
 

'H�PDQ�HLVWH�LQIRUPDWLH�YRRU�HHQ�+RQJDDUVH��+LM�ZLVW�QLHWV�YDQ�GH�UHJHOV�PDDU�]RX�
KDDU�HQWUHH�LQ�GH�SURVWLWXWLHZHUHOG�IDFLOLWHUHQ��+LM�ZLOGH�GH�YURXZ�QLHW�]HOI�ODWHQ�
EHOOHQ��´:DQW´��]R�]HL�KLM��³]H�VSUHHNW�DOOHHQ�PDDU�6OHFKW�(QJHOV�´�³'DW�VSUHNHQ�ZLM�
RRN´��UHSOLFHHUGHQ�ZLM��³,QGLHQ�QRGLJ�VSUHNHQ�ZLM�RRN�*RHG�(QJHOV�´�+LM�YRQG�KHW�
RQ]H�SOLFKW�KHP�YDQ�DOOH�LQIRUPDWLH�WH�YRRU]LHQ��]RGDW�KLM�GH�YURXZ�LQ�GH�SURVWLWXWLH�
NRQ�EUHQJHQ��:H�OHJGHQ�QRJPDDOV�XLW��GDW�ZLM�DOOHHQ�PHW�GH�YURXZHQ�]HOI�VSUHNHQ��
RPGDW�ZH�DQGHUV�JHHQ�JRHG�DGYLHV�NXQQHQ�JHYHQ���'DDUPHH�SUREHUHQ�ZLM�XLW�WH�
YLQGHQ�RI�]H�XLW�HLJHQ�LQLWLDWLHI�LQ�GH�SURVWLWXWLH�VWDSSHQ��RI�RQGHU�GZDQJ���'H�PDQ�
YRQG�GDW�ZH�]HXUGHQ��+LM�SUREHHUGH�KDDU�DOOHHQ�PDDU�YDQXLW�KDDU�ORJHHUDGUHV�DOV�
HVFRUW�WH�ODWHQ�ZHUNHQ��7RHQ�ZH�]HLGHQ��GDW�GLW�ZDDUVFKLMQOLMN�QLHW�WRHJHVWDDQ�LV��EUDN�
KLM�KHW�WRFK�DO�RQDDQJHQDPH�WHOHIRRQJHVSUHN�DI����
�

Nog een voorbeeld.  
 ³,N�JD�3RROVH�YURXZHQ�GLH�LQ�GH�1HGHUODQGVH�SURVWLWXWLH�ZLOOHQ�ZHUNHQ��

RQGHUVWHXQHQ�´�³+RH"´��]R�OXLGGH�RQ]H�ZHGHUYUDDJ��³'DW�GRH�LN�QDWXXUOLMN�GRRU�
H[SORLWDQW�WH�ZRUGHQ�HQ�]H�RS�WH�OHLGHQ�LQ�HURWLVFKH�PDVVDJH��+RH�GRH�LN�GDW�]RDOV�
MXOOLH�GDW�ZLOOHQ"�1HH��GLH�YURXZHQ�]LMQ�QLHW�LQ�1HGHUODQG���]H�]LMQ�QRJ�LQ�3ROHQ�HQ�
NXQQHQ�QLHW�]HOI�EHOOHQ��ZDQW�]LM�VSUHNHQ�DOOHHQ�PDDU�6OHFKW�'XLWV�´��'DW�'H�5RGH�
'UDDG�RRN�6OHFKW�'XLWV�VSUHHNW��ZDV�YRRU�KHP�JHHQ�UHGHQ�RP�GH�YURXZHQ�]HOI�WH�ODWHQ�
EHOOHQ���

 
Ook mailen mannen om informatie te vragen voor hun Litouwse, Letse, Tsjechische of 
Bulgaarse vriendin.  
 

³0LMQ�%XOJDDUVH�YULHQGLQ�]RHNW�HHQ�SOHNMH�LQ�GH�1HGHUODQGVH�SURVWLWXWLH��=H�LV����MDDU��
]H�LV�NOHLQ�HQ�]H�KHHIW�ODQJ�NUXOOHQG�KDDU�´�'H]H�PDQQHQ�NULMJHQ�VWHHYDVW�KHW�DQWZRRUG�
GDW�]H�KXQ�µYULHQGLQ¶�]HOI�PRHWHQ�ODWHQ�EHOOHQ���

�
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(HQ�PDQ�GLH�VDPHQZRRQW�PHW�HHQ�VODFKWRIIHU�YDQ�PHQVHQKDQGHO��EHOGH�ZDQW�KLM�YRQG�
KHW�OHYHQ�PHW�KDDU�]R�GXXU���9RRU�GH�6RFLDOH�'LHQVW�LV�KLM�LPPHUV�YRRUGHXUGHOHU��'H�
YURXZ�PRFKW�QLHW�]HOI�DDQ�GH�WHOHIRRQ�NRPHQ�HQ�KLM�ZLOGH�KDDU�RRN�QLHW�GRRUYHUZLM]HQ� 
  

Vaak komen er vreemde telefoons bij de Helpdesk binnen. In dit soort gevallen vermoeden 
wij, dat er sprake is van mensenhandel. 
 

(HQ�2RVW�(XURSHVH�YURXZ�XLW�HHQ�QLHW�(8�OLGVWDDW�EHOGH�PHW�HHQ�YHUZDUG�YHUKDDO��]H�
ZHUNW�DO�YLMI�MDDU�LQ�GH�SURVWLWXWLH��GDDULQ�WHUHFKWJHNRPHQ�YLD�IRUVH�EHWDOLQJHQ�DDQ�HHQ�
FRQWDFWSHUVRRQ��HHQ�JHYDO�YDQ�PHQVHQKDQGHO�GXV���HQ�KDG�SUREOHPHQ�PHW�HHQ�NODQW�HQ�
HHQ�YULHQG��'H�ODDWVWH�FKDQWHHUGH�KDDU�PHW�HHQ�GHWHFWLYHEXUHDX�GDW�EHODVWHQGH�
LQIRUPDWLH�RYHU�KDDU�QDDU�EXLWHQ�]RX�EUHQJHQ��DOV�]LM�QLHW�YDQ�]LMQ�IRQGV�YRRU�
ILQDQFLHULQJ�JHEUXLN�]RX�PDNHQ��

   
(HQ�H[SORLWDQW�EHOGH�RYHU�SUREOHPHQ�PHW�GH�YUHHPGHOLQJHQSROLWLH��³-XOOLH�KRXGHQ�MH�
WRFK�RRN�EH]LJ�PHW�PHQVHQKDQGHO"�1HH��KHW�LV�QLHW�GH�EHGRHOLQJ�GDW�'H�5RGH�'UDDG�
]RQGHU�PLM�PHW�GH�YURXZHQ�SUDDW��,N�ZLO�MXOOLH�DOOHHQ�VSUHNHQ�´�'H�PDQ�ZDV�
WHOHXUJHVWHOG��GDW�ZLM�QLHW�RS�]LMQ�YHU]RHN�LQJLQJHQ���

 
(HQ�$IULNDDQVH�EHOGH�LQ�QRRG��=H�ZDV�KHHO�HUJ�]LHN��(HQ�PDQ�VWRQG�RS�GH�DFKWHUJURQG�
WH�VFKUHHXZHQ�GDW�]H�VQHO�PRHVW�SUDWHQ�ZDQW�WHOHIRQHUHQ�LV�KHHO�GXXU��9RRUGDW�]H�GH�
YHUELQGLQJ�YHUEUDN��NRQGHQ�ZH�KDDU�QRJ�QHW�HHQ�WHOHIRRQQXPPHU�JHYHQ���

�
³µ,N�ZDV�ELM�HHQ�5XVVLVFKH�SURVWLWXHH�HQ�]LM�ZDV�VWRPGURQNHQ��=H�ULHS�VWHHGV��KHOS�PH��
KHOS�PH�´�'LW�VRRUW�PDQQHQ�ZRUGHQ�GRRUYHUZH]HQ�QDDU�0HOG�0LVGDDG�$QRQLHP��:H�
YUDJHQ�]R¶Q�PDQ�RRN�GH�YURXZ�KHW�QXPPHU�YDQ�'H�5RGH�'UDDG�WH�JHYHQ���

 
(HQ�DQGHU�ZDV�]R�YULHQGHOLMN�RQV�PHH�WH�GHOHQ�GDW�KLM�ZLOGH�FKDXIIHUHQ�YRRU�]LMQ�
YULHQGLQ��HHQ�LOOHJDOH�7VMHFKLVFKH�YURXZ�GLH�µJUDDJ¶�DOV�HVFRUW�ZLOGH�ZHUNHQ��
�
$QGHUH�PDQQHQ�ZLOOHQ�RQ]H�KXOS�RP�KXQ�YULHQGLQ�YDQ�EXLWHQ�GH�(XURSHVH�8QLH�LQ�GH�
SURVWLWXWLH�WH�EUHQJHQ��:H�PDNHQ�]H�GXLGHOLMN�GDW�]H�ELM�RQV�QLHW�DDQ�KHW�JRHGH�DGUHV�
]LMQ���
=R�EHOGH�HHQ�PDQ�RP�DOOH�VHNVZHUNDGUHVVHQ�YRRU�]LMQ�%UD]LOLDDQVH�YULHQGLQ�RS�WH�
YUDJHQ��:H�NUHJHQ�KDDU�ZDUHPSHO�DDQ�GH�WHOHIRRQ�HQ�NRQGHQ�KDDU�DGYLVHUHQ�HU�]HOI�RS�XLW�WH�WUHNNHQ��'H�YURXZ�EHZHHUGH�HFKW�]HOI�GH�SURVWLWXWLH�LQ�WH�ZLOOHQ���
�
'H�YULHQG�YDQ�HHQ�7DQ]DQLDDQVH�YURXZ�GLH�GRRU�KDDU�EDDV�JHGZRQJHQ�ZHUG�]LFK�ELM�
GH�.DPHU�YDQ�.RRSKDQGHO�LQ�WH�VFKULMYHQ��YURHJ�KRH�KHW�]DW��:H�NUHJHQ�KDDU�ZHO�DDQ�
GH�WHOHIRRQ�HQ�NRQGHQ�KDDU�LQIRUPDWLH�JHYHQ���
�
%HGHQNHOLMN�LV�RRN�KHW�YROJHQGH�JHYDO��(HQ�5XVVLVFKH�YURXZ�NDQ�LPPHUV�LQ�SULQFLSH�
QLHW�LQ�1HGHUODQG�ZHUNHQ��µ.XQW�X�PLM�KHOIHQ"¶�YURHJ�HHQ�5XVVLVFKH�YURXZ�LQ�6OHFKW�
'XLWV��=H�ZLOGH�KHW�WHOHIRRQQXPPHU�YDQ�KHW�JURWH�EHGULMI�GDW�DOOH�UDPHQ�HQ�
ZHUNSOHNNHQ�LQ�KHHO�1HGHUODQG�YHUKXXUGH��=H�ZRRQGH�DO�MDUHQ�LQ�1HGHUODQG�PDDU�ZLVW�
QLHW�ZDW�HHQ����QXPPHU�ZDV��+DDU�YHUKDDO�JDI�DDQ��GDW�GH�YURXZ�]HHU�DIKDQNHOLMN�
ZDV��:LM�YUDJHQ�RQV�LQ�]R¶Q�JHYDO�DI��KRH�]HOIVWDQGLJ�GH]H�YURXZ�ZHUNW��'LW�VODFKWRIIHU�
LV�QX�LQ�KHW�EXLWHQODQG��
�
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�³0LMQ�YULHQGLQ�XLW�%UD]LOLs�KHHIW�RQGHU�GZDQJ�LQ�1HGHUODQG�JHZHUNW��=H�LV�QX�WHUXJ�LQ�
%UD]LOLs�HQ�]LW�LQ�%HOHP�KHOHPDDO�LQ�GH�VKLW�´�'H]H�PDQ�LV�JHZH]HQ�RS�RQ]H�FRQWDFWHQ�
LQ�%HOHP���
�
(HQ�1HGHUODQGVH�YURXZ�YHUWHOGH�GDW�]LM�LQ�KHW�EXLWHQODQG�PRGHOOHQZHUN�]RX�JDDQ�
GRHQ��%LM�DDQNRPVW�LQ�KHW�EXLWHQODQG�EOHHN�GLW�RP�HVFRUW�WH�JDDQ��=H�ZHLJHUGH�GLW�HQ�
NHHUGH�WHUXJ�QDDU�1HGHUODQG��'H�H[SORLWDQW�HLVWH�JHOG�YDQ�KDDU��RPGDW�KLM�NRVWHQ�YRRU�
KDDU�KDG�JHPDDNW��=H�KDG�DO�HHQ�DGYRFDDW�HQ�ZH�DGYLVHHUGHQ�KDDU�RP�WH�GUHLJHQ�PHW�
HHQ�DDQNODFKW�ZHJHQV�PHQVHQKDQGHO���/DWHU�EOHHN�RQV�GDW�HHQ�GHUJHOLMNH�DDQJLIWH�
KHHIW�SODDWVJHYRQGHQ����
�
(HQ�3RROVH�PHOGGH�GDW�]H�YDQ�GH�EDDV�PRHVW�VWRSSHQ�PHW�ZHUN�RPGDW�]H�HHQ�UHODWLH�
PHW�HHQ�1HGHUODQGVH�PDQ�ZDV�DDQJHJDDQ���
6RPV�URHSW�PHQ�RQ]H�KXOS�LQ�ELM�KHW�]RHNHQ�QDDU�YHUPLVWH�SHUVRQHQ��(QNHOH�PDQQHQ�
EHOOHQ�RPGDW�KXQ�2RVW�(XURSHVH�YULHQGLQ�XLW�GH�SURVWLWXWLH�ZLO��/XNW�KHW�KDDU�RP�
DQGHU�ZHUN�WH�YLQGHQ"���
(HQ�EH]RUJGH�WD[LFKDXIIHXU�PDLOGH�RYHU�HHQ�%XOJDDUVH�UDDPSURVWLWXHH�GLH�VOHFKWV�YLHU�
NODQWHQ�SHU�GDJ�KDG�HQ�WH�ZHLQLJ�YHUGLHQGH�RP�GH�KXXU�WH�NXQQHQ�EHWDOHQ���

 
.0LQGHUMDULJKHLG�HQ�ORYHUER\V 
 
Regelmatig wordt De Rode Draad benaderd door (minderjarige) slachtoffers van zogenoemde 
µORYHUER\V¶ 
 

(HQ�PHLVMH�EHOGH�YRONRPHQ�RYHUVWXXU��=H�ZLOGH�XLW�GH�SURVWLWXWLH��HQ�KDG�DO�
SURIHVVLRQHOH�KXOS�JHUHJHOG��=H�ZLOGH�KDDU�KDUW�OXFKWHQ�HQ�YHUWHOGH�HQ�SDVVDQW�GDW�]H�
DOV�PLQGHUMDULJH�LQ�HHQ�EHGULMI�������ZDV�EHJRQQHQ���
�

Een ander meisje wilde weten hoe je aan een beschermer kwam. 
 

�³-H�ZHHW�ZHO��GLH�PDQQHQ�GLH�PHHUGHUH�YURXZHQ�LQ�GH�SURVWLWXWLH�EHVFKHUPHQ�´�2QV�
DQWZRRUG��µRI�]H�VRPV�EHGRHOGH�ZDDU�]H�HHQ�VWHOOHWMH�FULPLQHOHQ�YDQGDDQ�NRQ�KDOHQ"¶��
EOHHN�YRRU�KDDU�HHQ�H\H�RSHQHU���=H�ZDV�YHUEDDVG�WRHQ�ZLM�KDDU�YHUWHOGHQ��GDW�MH�
]RQGHU�SRRLHUV�LQ�GH�SURVWLWXWLH�NDQ�ZHUNHQ��,HPDQG�KDG�KDDU�YHUWHOG�GDW�MH�HHQ�
SRRLHU�QRGLJ�KDG�RP�MH�WHJHQ�GH�GURQNHQ�(QJHOVHQ�LQ�$PVWHUGDP�WH�ZHHU�WH�VWHOOHQ���

 
(HQ�VODFKWRIIHU�YDQ�HHQ�ORYHUER\�KDG�KDDU�YHUKDDO�RS�KHW�DQWZRRUGDSSDUDDW�
LQJHVSURNHQ��PDDU�KHODDV�KDDU�QXPPHU�QLHW�DFKWHUJHODWHQ��/DWHU�EHOGH�KDDU�YDGHU��
:LM�KHEEHQ�KHP�GRRUYHUZH]HQ�HQ�DGYLH]HQ�JHJHYHQ��'DW]HOIGH�KHEEHQ�ZLM�JHGDDQ�PHW�
HHQ�PHLVMH�GDW�QHW�LQ�GH�SURVWLWXWLH�ZHUNWH�HQ�QRJ�QLHW�ZLVW�KRH�MH�HHQ�FRQGRRP�PRHW�
JHEUXLNHQ��-H�NXQW�MH�DIYUDJHQ��KRH�]H�RS�KHW�LGHH�LV�JHNRPHQ�LQ�GH�SURVWLWXWLH�WH�JDDQ���

 
Ook minderjarige jongens laten van zich horen. 

�
(HQ�MRQJHQVSURVWLWXHH�ZDV�EOLM�YHUUDVW�WRHQ�KLM�KRRUGH�GDW�KLM�VHNVXHOH�KDQGHOLQJHQ�
PRFKW�ZHLJHUHQ��³:LO�MLM�HLJHQOLMN�ZHO�LQ�GH�SURVWLWXWLH"´��YURHJHQ�ZLM�KHP��³-D´��]HL�
KLM��KLM�ZLOGH�RRN�]HOI���HHQ�RSPHUNLQJ�GLH�HURS�NDQ�GXLGHQ��GDW�HHQ�GHUGH�]LMQ�LQWUHGH�
LQ�GH�EUDQFKH�KDG�JHVXJJHUHHUG��:H�KHEEHQ�KHW�RQGHUZHUS�µPHQVHQKDQGHO¶�WHU�
VSUDNH�JHEUDFKW���
�
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(HQ�PDQ�GLH�DOV�NLQG�LQ�GH�SURVWLWXWLH�HQ�SRUQRZHUHOG�YHU]HLOG�ZDV�JHUDDNW�HQ�DO�MDUHQ�
LQ�WKHUDSLH�]LW��ZLOGH�]LMQ�YHUKDDO�DDQ�RQV�NZLMW��:H�KHEEHQ�HHUVW�HHQ�OXLVWHUHQG�RRU�
JHERGHQ�HQ�KHP�GDDUQD�GRRUYHUZH]HQ���
�

Of man en vriendin allebei. 
�

(HQ�PDQ�YURHJ�LQ�6OHFKW�(QJHOV�RI�KHW�ZDDU�ZDV�GDW�KLM�LQ�7LOEXUJ�RS�GH�WLSSHO]RQH�
NRQ�ZHUNHQ��+LM�KDG�QDPHOLMN�YDQ�]LMQ�YULHQGLQ�JHKRRUG�GDW�GLW�NRQ��%HOGH�KLM�YRRU�]LMQ�
YULHQGLQ"�1HH��YRRU�]LFK]HOI��³1HH´��ZDV�RQV�DQWZRRUG��³GDW�NDQ�QLHW��ZDQW�LQ�7LOEXUJ�
LV�JHHQ�WLSSHO]RQH�´�(YHQ�ODWHU�EHOGH�HHQ�YURXZ�GLH�PHW�KHW]HOIGH�DFFHQW�6OHFKW�(QJHOV�
VSUDN��2I�]H�LQ�7LOEXUJ�NRQ�JDDQ�WLSSHOHQ��³'DW�NDQ�QLHW��ZDQW�LQ�7LOEXUJ�LV�JHHQ�
WLSSHO]RQH�´��ZDV�RSQLHXZ�RQV�DQWZRRUG����

 
�6H[EXVLQHVV�HOOHQGH�DOOHUOHL�
 
In 2006 is De Rode Draad zich gaan richten op Oost Europese vrouwen. Voor een deel kon 
dit, omdat zij al ervaring had met Zuid Amerikaanse vrouwen. Men denkt ten onrechte dat de 
plaats van de Latijns Amerikaanse vrouwen volledig is ingenomen door Oost Europese 
vrouwen. Dat is niet waar. Er werken nog veel Latijns Amerikaanse vrouwen in de 
Nederlandse prostitutie Ook deze Spaanstalige prostituees weten De Rode Draad te vinden. 
Wij constateren trouwens een toename van Spaanstaligen in de prostitutie38.  
 
Sommige vrouwen willen in het buitenland gaan werken. Daarnaast mailt men ons vanuit het 
buitenland voor een werkplek hier. Een Amerikaanse was hier net aangekomen en wilde in de 
prostitutie om een loonstrookje te kunnen bemachtigen. Zo hoopte ze recht te krijgen op een 
woning. Nog steeds krijgt De Rode Draad telefoontjes over ziektekostenverzekering, de 
onmogelijkheid een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, bijstandsuitkeringen, de 
mogelijkheid om parttime te werken en vragen van zowel uittreders, intreders als herintreders. 
Veel vrouwen willen weten, waar goede werkplekken te vinden zijn. Wij geven nooit 
adressen, omdat De Rode Draad nooit voor een bedrijf kan instaan. We raden de vrouwen 
altijd aan de tijd te nemen om een paar bedrijven te vergelijken.  
 
Nog steeds komen er klachten binnen over banken die de vrouwen als klant weigeren. Wij 
kunnen dan niet anders doen dan wijzen op het jaarverslag van de ING-Bank over 2001 
waarin deze instelling haar beleidswijziging ten aanzien van prostituees heeft gepubliceerd, 
namelijk dat prostituees niet meer uitsluitend wegens hun beroep mogen worden afgewezen.   
Ook  komen er veel vragen over bijstand, het gevaar van zwart werken en schuldsanering. Een  
enkele keer ontvangt De Rode Draad een verzoek om een bijeenkomst te organiseren voor ex 
prostituees. Die starten wij overigens zodra we zeker weten dat er voldoende belangstelling 
voor is. Vóór de verandering van het zorgstelsel waren er veel problemen met prostituees die 
als zelfstandigen bij het ziekenfonds waren aangesloten. Ze kwamen in de problemen wanneer 
de Belastingdienst hen niet meer als zelfstandigen beschouwde. Dit probleem is nu door het 
nieuwe zorgstelsel van de baan. Eén vrouw meldde op grond van haar beroep door een 
ziektekostenverzekering geweigerd te zijn.  
 
Een ander KRW�LWHP is privacy. Dit gaat niet alleen om registratie door de Belastingdienst maar 
ook om andere zaken. Sommige vrouwen zijn bijvoorbeeld bang dat een familielid dat bij de 
Politie werkt achter hun beroep komt. Een enkeling ambieert een baan waarvoor het niet 
                                                
38  Dankzij een vorig project heeft De Rode Draad alle informatie voor hen in hun eigen taal.  
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hebben van een strafblad van groot belang is. Ook al hebben ze nooit iets crimineels gedaan, 
vrezen zij door hun verleden achtervolgd te zullen worden. Zoals deze vrouw. 
 

³+L�WKHUH��0LVVFKLHQ�]LMQ�MXOOLH�QLHW�GH�MXLVWH�SHUVRQHQ�RP�PLMQ�YUDJHQ�DDQ�YRRU�WH�
OHJJHQ��PDDU�ZHOOLFKW�NXQQHQ�MXOOLH�PH�GRRUYHUZLM]HQ�QDDU�HHQ�GHVNXQGLJH��+HW�LV�DO�
ELMQD���MDDU�JHOHGHQ�GDW�LN�KHW�YDN�PLMQ�PRHJHZHUNWH�UXJ�KHE�WRHJHNHHUG��9RRU�PLMQ�
RXGHUV�KHE�LN�PLMQ�EHURHS�JRHG�YHUERUJHQ�JHKRXGHQ��,N�KDG�RRN�QLHW�]R
Q�PRHLWH�
PHW�GH�ZHUN]DDPKHGHQ��KHE�]HOIV�KHOH�OHXNH�KHULQQHULQJHQ�DDQ�GH�PHLGHQ��GH�JH]HOOLJH�
DYRQGHQ�HQ�GH�UHGHOLMN�JHYXOGH�SRUWHPRQQHH��,N�EHQ�LHWV�WH�ODQJ�LQ�KHW�YDN�EOLMYHQ�
SODNNHQ��PDDU�KHE�YHUGHU�JHHQ�VSLMW��1X�KHE�LN�HHQ�KHHHHO�DQGHU�OHYHQ�LQ�HHQ�DQGHU�
ODQG�PHW�HHQ�EHUJ�YHUDQWZRRUGLQJ��(HQ�UHGHOLMNH�GRVLV�VWUHVV��ZHOLVZDDU�PLQGHU�
LQNRPVWHQ�PDDU�ZHO�YHHO�PHHU�UHVSHFW�HQ�]HOIV�SUHVWLJH��,N�EHQ�QX�HHQ�WRWDDO�DQGHUH�
YURXZ��GLH�MH�QLHW��PHHU��DOV��KDSS\�KRRNHU�]RX�NXQQHQ�W\SHUHQ��PRFKW�]RLHWV�QRGLJ�
]LMQ��$OOHV�JRHG�HQ�ZHO�]RX�MH�GHQNHQ��PDDU�LN�EHQ�HHQ�NOHLQ�EHHWMH�RQJHUXVW��,N�ZRRQ�
QLHW�PHHU�LQ�1HGHUODQG���
,N�PDJ�GDQ�QX�RRN�ILMQ�NHQQLVPDNHQ�PHW�LPPLJUDWLHSURFHGXUHV��EXUHDXFUDWLH�
HQ�ZDFKWHQ��ZDFKWHQ�HQ�QRJ�HHQV�ZDFKWHQ��9RRU�]RYHU�LN�NDQ�EHRRUGHOHQ��ZHHW�PLMQ�
PDQ�KHOHPDDO�QLNV�YDQ�PLMQ�YHUOHGHQ��LHWV�ZDW�LN�ELM]RQGHU�JUDDJ�]R�ZLO�KRXGHQ���2RN�
RS�PLMQ�DDQYUDDJIRUPXOLHUHQ�KHE�LN�KHW�KRNMH�12�LQJHYXOG�ELM�GH�YUDDJ�RI��LN�GH�
ODDWVWH����MDDU�ZHUN]DDP�EHQ�JHZHHVW�LQ�GH�SURVWLWXWLH��0DDU�LN�NULMJ�QX�ZHO�HHQ�KHHO�
DQWHFHGHQWHQ�RQGHU]RHN�DOV�RQGHUGHHO�YDQ�GH�LPPLJUDWLH�SURFHGXUH�DDQ�PLMQ�EURHN�´�
11���

���
Wij konden deze vrouw onderstaand antwoord van Bureau BIBOB 
geven:                                             

De Wet BIBOB geeft aan Bureau BIBOB van het ministerie van Justitie de 
mogelijkheid om, op verzoek van bestuursorganen, de aanvrager van bepaalde 
vergunningen (bijv. horeca-, milieu-, exploitatie-, bouwvergunningen), 
aanbestedingen (op het gebied van de bouw, milieu, ICT) en subsidies te 
VFUHHQHQ. Een VFUHHQLQJ mag dus alleen plaatsvinden, als er een dergelijke 
vergunning is aangevraagd bij het bevoegd gezag. 
In de situaties die u omschrijft, zal er zeker geen BIBOB-VFUHHQLQJ worden 
opgestart. Misschien is er wel sprake van een onderzoek van de AIVD of dienen 
voormalige prostituees een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen 
overleggen, maar dat is iets heel anders dan een onderzoek van het Bureau 
BIBOB. Ik hoop uw vraag hiermede voldoende te hebben beantwoord.  

Een schrijnend geval is het volgende. 

³,N�KHE�PHW�WHOHIRRQVHNV�¼���YHUGLHQG�HQ�HHQ�VFKXOG�YDQ��������HXUR�RSJHORSHQ´��]R�
PHOGGH�]LFK�HHQ�YURXZ��=H�KDG�HHQ�ER[�JHKXXUG��'DDUYRRU�PRHVW�]H�HHQPDOLJ����
HXUR�EHWDOHQ��/DWHU�EOHHN�GDW�]H�LHGHUH�PDDQG�HHQPDOLJ�����HXUR�PRHVW�EHWDOHQ��
%RYHQGLHQ�ZHUG�]H�JHDFKW�YLD�HHQ�VRRUW�SLUDPLGHV\VWHHP�DQGHUH�YURXZHQ�YRRU�KHW�
EHGULMI�WH�URQVHOHQ��'LW�JHYDO�LV�YRRUJHOHJG�DDQ�DUEHLGVUHFKWGHVNXQGLJHQ��+HW�
DQWZRRUG�OXLGGH���³+HW�ZXUJFRQWUDFW�YDQ�GH�YURXZ�NDQ�LQGHUGDDG�ZRUGHQ�RQWERQGHQ��
PLWV�GH�UHFKWHU�YLQGW�GDW�KHW�LQ�VWULMG�LV�PHW�GH�UHGHOLMNKHLG�HQ�GH�ELOOLMNKHLG�´���
8LW�HHQ�VWULSWHQW�NZDP�GH�NODFKW�GDW�GH�]HOIVWDQGLJH�GDQVHUV�DDQ�GH�EDDV�SHU�GDJ�¼����
EHODVWLQJ�PRHWHQ�EHWDOHQ��$OV�]H�PDDU�YDDN�JHQRHJ�NZDPHQ�ZHUNHQ��NUHJHQ�]H�HHQ�
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JXQVWLJH�SOHN�LQ�KHW�URRVWHU��'H�GUXSSHO�GLH�GH�HPPHU�GHHG�RYHUORSHQ�ZDV��GDW�]LM�DDQ�
KXQ�HLJHQ�ZF�SDSLHU�PRHVWHQ�PHHEHWDOHQ��
�

Ouders van prostituees vragen ons vaak om advies. Wij proberen altijd uit te vinden of hun 
(meerderjarige) dochter vrijwillig in de prostitutie is gegaan. De rest van de familie weet ook 
de weg naar De Rode Draad te vinden. Zo belde een vrouw, omdat ze bang was dat haar zoon 
zich problemen op de hals haalde door zijn relatie met een Zuid-Amerikaanse prostituee. Een 
tante die belde over een nichtje die een dag na haar huwelijk de prostitutie in ging hebben we 
kunnen doorverwijzen.  
 
Ook de hulpverlening moet soms een beetje worden bijgepraat. Dat gold bijvoorbeeld voor de 
hulpverleenster die belde over een 16 jarige cliënte die zich vrijwillig naar een andere stad liet 
brengen voor commerciële seks. De hulpverleenster wilde weten, wat ze daarmee aanmoest. 
We hebben haar uitgelegd dat de leeftijd voor vrijwillige commerciële seks op 18 ligt en haar 
doorverwezen naar een instelling die gespecialiseerd is in dit probleem.   
 
 “ Niemand wil me helpen, ook de politie niet.”  Dat vertelde een vrouw die er onlangs achter  
was achtergekomen dat ze zelf als achtjarige in de prostitutie had gewerkt. Haar kind was uit 
huis geplaatst en ze had de indruk dat kinderen in veel pleeggezinnen, inclusief haar eigen 
kind, onder invloed van drugs tot seksuele handelingen werden gedwongen. Wij konden hier 
verder niet op in gaan, maar dergelijke telefoons komen wel bij onze KHOSGHVN binnen.  
Een Amerikaanse prostituee laat blijken boos te zijn omdat ze niet legaal in Nederland kan 
werken. Een kennis van een Thaise prostituee zoekt een tolk.  
 

(HQ�YURXZ�EHOW�KXLOHQG�RS��+DDU�GDJRSEUHQJVW�LV�QHW�GRRU�HHQ�µNODQW¶�JHVWROHQ��:H�
UDGHQ�KDDU�DDQ�ELM�GH�3ROLWLH�DDQJLIWH�WH�GRHQ��'DQ�NDQ�]H�LQ�LHGHU�JHYDO�GH]H�
YHUOLHVSRVW�YRRU�GH]H�GDJ�ELM�GH�%HODVWLQJGLHQVW�YHUDQWZRRUGHQ���

 
Daarnaast  bellen er nogal eens hulpverleners die seksuele dienstverlening zoeken voor hun 
gehandicapte cliënten. De laatsten bellen nooit zelf. We geven ze de geschikte adressen en 
zeggen erbij dat de cliënten ook zelf iets zouden kunnen regelen. Andere hulpverleners bellen 
over vrouwen met problemen met woonruimte, over vrouwen die geen geld hebben voor 
medische zorg, of zij vragen De Rode Draad als postadres te willen fungeren39.  
 
8LWWUHHGUHJHOLQJHQ�
 
De Rode Draad krijgt veel telefoontjes van vrouwen die uit het vak zijn gestapt. Zij maken 
gewag van diverse problemen.  
In andere sectoren maken carrièreverandering, promotiekansen, bijscholing, omscholing en 
uittreedregelingen deel uit van de arbeidsvoorwaarden. In de seksbranche daarentegen waren 
prostituees in het verleden vooral aangewezen op stoppersprogramma’ s van hulpverleners. 
Meestal gingen die ervan uit, dat uittredende prostituees radicaal stopten en al hun contacten 
met het wereldje verbraken. Hun arbeidsverleden in de prostitutie 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 stoppersprogramma.  
 

                                                
39  Dat doet De Rode Draad overigens niet. 
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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, om een al of niet 
betaalde seksuele relatie te beëindigen.   
De laatste tijd is er veel aandacht voor verandering van loopbaan voor prostituees, met andere 
woorden voor begeleiding van prostituees die ‘uit het leven willen’ . 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 zonnetje te zetten is er 
al helemaal niet bij.  
 
(FKW�JHOG�HQ�VQHO�JHOG�
 
Een vast onderdeel van uitstapprogramma’ s is, dat prostituees moeten leren met minder geld 
genoegen te nemen. In de aankondiging van de UHDOLW\VRDS ter redding van prostituees door 
Talpa benadrukte men dit probleem. In de Verenigde Staten worden prostituees die willen 
uittreden, behandeld 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 in de praktijk nog een heel 
gevecht te zijn om door banken als een normale klant te worden behandeld.  
Veel prostituees menen dat ze alleen in de prostitutie zonder diploma’ s snel aan geld te 
kunnen 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 verdiensten 
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 uitbetaling per dag of 
soms per week geschiedt, in plaats van per maand, zoals gebruikelijk in andere beroepen. Zo 
kwam een prostituee bij ons op kantoor met het verheugende bericht. dat zij die dag ¼�����KDG�
verdiend. Toen we haar vroegen. wat de dag daarvoor had opgeleverd, moest ze toegeven, dat 
dit niets was. 
 
Het duurt even, voordat ze de voordelen zien van een stabiele, maandelijkse betaling. Wij 
hebben de grootste moeite om de dames voor te rekenen, dat in loondienst 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. Dat grensoverschrijding op ieder gebied nadelig kan zijn voor hun fysiek en mentaal 
welzijn, is iets waar ze liever niet aan willen denken. En de meeste mensen in het 
prostitutiewerk stimuleren dit ook niet. De meeste exploitanten zijn geen�UROH�PRGHOV�van 
goede werkgevers en hebben ook zelden of nooit een lange termijn planning. Prostitutie lijkt 
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een manier om snel van 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 
verdiende geld moet zo snel mogelijk worden uitgegeven. Dit idee stamt uit de tijd dat al het 
verdiende geld zwart was, dus eigenlijk alleen maar diende voor de aanschaf van 
consumptieartikelen op de korte termijn. Slechts een enkeling heeft gespaard en heeft een 
aardig kapitaaltje. De Rode Draad kennen ook heel weinig vrouwen die rijk zijn geworden 
van de prostitutie.  
�
+HW�VWLJPD��
�
De meeste praktische problemen die uittredende prostituees tegenkomen, liggen op het vak 
van de SULYDF\bewaking en stigma. Ook verkeren zij in een sociaal isolement, omdat ze niet 
op een ‘normale’  manier over hun verleden kunnen spreken.  
 

*RHGHPRUJHQ��,N�KHE�HQNHOH�SUREOHPHQ��0HHU�GDQ����MDDU�JHOHGHQ�KHE�LN�RRLW�HHQ�
SDDU�PDDQGHQ�LQ�HHQ�FOXE�JHZHUNW��,N�EHQ�GDDU�XLWJHNRPHQ�HQ�KHE�MDUHQ�QRUPDDO�
NXQQHQ�ZHUNHQ�LQ�DOOHUOHL�IXQFWLHV�
7RW�GH�ODDWVWH�MDUHQ��,N�EHQ�YHUKXLVG�QDDU�HHQ�DQGHUH�VWDG��HQ�GDDU�LV��GRRU�
RPVWDQGLJKHGHQ�LHWV�EHNHQG�JHZRUGHQ�RYHU�GH]H�WLMG�HQ�VLQGVGLHQ�KHE�LN�RYHUDO�
SUREOHPHQ��,N�EHQ�RS�KHW�PRPHQW�QRJDO�RQ]HNHU�JHZRUGHQ�RYHU�PH]HOI��KHE�
SV\FKLVFKH�SUREOHPHQ��QDFKWPHUULHV��ZRHGH�HWF��GLH�LN�KLHUPHH�LQ�YHUEDQG�EUHQJ��,N�
NDQ�KHW�KHHO�VOHFKW�DFFHSWHUHQ�GDW�LN�MDUHQODQJ�QRUPDDO�KHE�NXQQHQ�IXQFWLRQHUHQ�HQ�
ZHUNHQ�LQ�µQRUPDOH�EHURHSHQ¶��LN�KHE�RSOHLGLQJHQ�JHGDDQ�HWF��HQ�QX�PRHW�LN�KHHO�YDDN�
RS�KHOH�VXEWLHOH�PDQLHUHQ�LHWV�RYHU�PLMQ�µYHUOHGHQ¶�YRHOHQ���
+HEEHQ�MXOOLH�PLVVFKLHQ�PDDWVFKDSSHOLMN�ZHUNVWHUV�RI�DQGHUH�PHQVHQ��GLH�PLM�KLHUPHH�
NXQQHQ�KHOSHQ�"�

�
µ:DW�LV�GLW��ZDW�LV�GDW��ZDW�LV�GLW�QX�ZHHU"¶�
 
‘Wat is dit, wat is dat, wat is dit nu weer?’  Zo heette de quiz in de Barend Servetshow jaren 
geleden. Dit deuntje speelt vaak door het hoofd van degene die bij De Rode Draad de 
helpdesk bezet. Hoewel het officieel niet onze taak is om op allerlei vragen van derden te 
antwoorden, kunnen wij mensen die bellen met serieuze vragen, moeilijk een antwoord 
weigeren. Bijvoorbeeld de vraag, of je een speciale vergunning moet hebben om bij bordelen 
te mogen colporteren. Of, de vraag van een nabestaande van een bekende prostituee, die 
informatie over haar oma wil hebben. De Politie vroeg onze hulp bij het oplossen van een 
moord op een prostituee die enkele jaren geleden is gepleegd, een zogeheten &ROG�&DVH.  
Bezorgde buren mailen over een verslaafde prostituee die haar kinderen zou verwaarlozen. 
Een meisje mailt over haar vriendin die onder invloed van een loverboy zou staan. Een 
medewerker van een ziekenhuis vraagt, wat hij aanmoet met een zieke baby van een illegale 
prostituee. Weer  een ander probleem laat het volgende geval zien (208). 
�

³$OV�LHPDQG�MH�SDVSRRUW�PLVEUXLNW�GRRU�GLHIVWDO�HQ�RS�MRXZ�QDDP�ELM�HHQ�FOXE��
�]HV�ZHNHQ�JDDW�ZHUNHQ��KRH�PRHW�MH�GDQ�EHZLM]HQ�GDW�MLM�KHW�QLHW��
EHQW�JHZHHVW"�,N�KHE�QDPHOLMN�HHQ�WHOHIRRQWMH�YDQ�GH�%HODVWLQJGLHQVW�JHKDG��GDW�LN�
GDDU�GULH�MDDU�JHOHGHQ�KHE�JHZHUNW�KHE��,N�KHE�RYHUGDJ�JHZRRQ�HHQ�YDVWH�EDDQ��,N�
KHE�GHVWLMGV�ZHO�DDQJLIWH�YDQ�YHUPLVVLQJ�YDQ�KHW�SDVSRRUW�JHGDDQ��=LMQ�HU�YLGHR��
RSQDPHQ�RSYUDDJEDDU�RI�PHGLVFKH�JHJHYHQV"��
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Mannen willen weten hoe ze als gigolo kunnen werken. Vrouwen willen weten waar ze 
gigolo’ s kunnen vinden. Mensen staan ten onrechte op internetsites met prostitutiebedrijven, 
zo melden zij ons. Klanten die kennelijk in therapie zitten, mailen soms een standaardbriefje 
met het ongebruikelijke verzoek om zich te verontschuldigen bij al die vrouwen die ze als 
prostituee misbruikt zouden hebben. Deze therapieën tegen seksverslaving komen uit de VS 
overgewaaid en zijn op dezelfde leest geschoeid als de AA. Wij raden ze altijd aan om, als 
een soort aflaat, een donatie te schenken aan een bevriende organisatie. We horen dat ze dat 
inderdaad soms doen. Enkele klanten willen weten, waar ze vrouwen kunnen vinden die niet 
uitgebuit of gedwongen worden. In die gevallen blijven wij het antwoord schuldig. Wij achten 
De Rode Draad niet bevoegd daarover uitspraken te doen. Vaak gaat De Rode Draad niet in 
op verzoeken om informatie en voorlichting.  
 
.(HQ�NRSMH�WKHH�H[FHOOHQWLH"   
 
“ Hoe laat zijn jullie op dinsdag open? Dan komen we met de hele klas langs” . Wanneer 
scholieren met dit soort vragen bellen, krijgen zij te horen dat De Rode Draad geen kans ziet  
om voorlichting te geven.40 Zij krijgen dan een standaardafwijzing. Dat is jammer, want 
voorlichting op scholen zou vooroordelen ten aanzien van prostituees enigszins kunnen 
wegnemen. Wij moeten zo’ n 200 verzoeken per jaar afwijzen. Ook dat kost op zich tijd.  
De naamsbekendheid van De Rode Draad is gunstig, maar levert dus ook onvoorziene 
problemen op voor degene die de KHOSGHVN bezet, als er verzoeken binnenkomen waarvoor de 
tijd ontbreekt erop in te gaan.  
 
Een enkele keer is een vrijwilliger van De Rode Draad bereid voorlichting te verzorgen, maar 
dat kan alleen tegen betaling. Zo dichten we een klein deel van ons begrotingstekort. 
Soms reageert men daarop agressief, men vindt dat we het aan onze doelgroep verplicht zijn 
om voor iedere PhD, artikelschrijver, romanschrijver of wie dan ook gratis klaar te staan. Het 
zorgt voor een waar dilemma. Moeten we al deze mensen weigeren? Een probleem is, dat zij 
zichzelf presenteren als iemand die bij wijze van ultieme acceptatie van prostitutie De Rode 
Draad wil inschakelen. Het schaadt onze reputatie om het niet te doen; het kost heel veel tijd 
om het wel te doen. 
 
We maken wel uitzonderingen voor nationale en lokale politici met wie een dialoog werkelijk 
iets voor de doelgroep kan betekenen. Zo heeft De Rode Draad aan een hoorzitting van de 
Tweede Kamer en aan verschillende politieke debatten deelgenomen, en is zij op diverse 
symposia opgetreden. Ook waren we bij verschillende expertmeetings over mensenhandel en 
loondienst aanwezig.  
Uit het buitenland komen er wel eens verzoeken om beleidsmakers of politici voor te lichten. 
Zo hebben we de kleinzoon van Mao, allerlei staatssecretarissen en ministers over de vloer 
gehad. Zij komen meestal met beveiligingsmensen en een paar HPEHGGHG�MRXUQDOLVWV. Helaas 
kunnen wij nooit een zware delegatie samenstellen en kan slechts één persoon ze te woord 
staan. Zij moet ook de excellenties en hun gevolg van thee en dergelijke voorzien.  
 
Journalisten benaderen ons vaak voor informatie of voor bemiddeling. “ Ik wil een artikel 
maken over dakloze prostituees in kleine steden, zoals Den Helder. Kunt u me aan hun 
adressen helpen?”  De Rode Draad geeft nooit gevolg aan dit soort verzoeken. We gaan de 
vrouwen die wij kennen niet lastig vallen. De perscontacten worden overigens door Vakwerk, 
de vakbond voor prostituees, verzorgd.  
                                                
40  Dit staat duidelijk op de website van De Rode Draad. De Stichting heaft namelijk geen subsidie voor deze 
activiteiten.  Toch krijgen leerlingen vaak de opdracht van docenten om ons te bellen of te mailen.  
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 “ Wij hebben een format voor een UHDOLW\�VKRZ waardoor vrouwen een nieuw leven kunnen 
starten” , zo begon een televisiemaker over een programma waarin prostituees een restaurant 
gingen runnen bij wijze van loopbaanproject. Men was buitengewoon boos dat wij niet 
meededen. Inmiddels is het restaurant dicht, de vrouwen zijn wel bekend maar niet beroemd 
geworden. Ze zijn brodeloos, exact wat we hadden voorspeld. Een andere UHDOLW\�VRDS wou de 
dagelijkse gang van zaken bij de Rode Draad registreren. Het enige wat we konden aanbieden 
was het filmen van de andere ploeg die wanhopig op zoek was naar prostituees voor het 
restaurant. Waarom ook HHQ�UHDOLW\�VRDS op De Rode Draad. Het is klein, er valt niets te zien 
maar er valt des te meer te beleven aan de telefoon en via de e-mail.  
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Hoofdstuk 5.  De Ramen, een ondoorzichtige bedrijfsvoering 
 
 
³/HJEDWWHULMHQ´�
�
7RHQDPH�HQ�DIQDPH 
 
In de jaren vijftig en zestig was raamprostitutie nog een kleinschalig 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 seksclubs opkwamen. In die periode werd de prostitutie ook grootschaliger. 
Prostituees overschreden gemeentegrenzen, de raamprostitutie breidde zich uit en werd 
zichtbaarder.  
In de jaren tachtig werden de kamers in kleinere eenheden 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. Uit deze tijd stammen de reeksen 
kleine hokjes in de raamgebieden, de ‘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. 
De 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 raamgebieden. Nu zijn de ramen weer schaars.   
�
$DQWDOOHQ�UDPHQ�
�
%LM�GH�UDDPSURVWLWXWLH�YDOW�HHQ�GUDVWLVFKH�DFKWHUXLWJDQJ�YDQ�KHW�DDQWDO�ZHUNSOHNNHQ�WH�
FRQVWDWHUHQ��,Q������ZDUHQ�KHW�HU�QRJ�������LQ������QRJ�PDDU�������$OOHHQ�LQ�(LQGKRYHQ�
]LMQ�HU�HQNHOH�WLHQWDOOHQ�UDPHQ�ELMJHNRPHQ��Gegevens over aantallen prostitutiebedrijven  
buiten de werkplekken in de raamgebieden vindt u in hoofdstuk 2.�
'H�UDDPSURVWLWXWLH��DOWKDQV�GLH�DDQ�GH�RSHQEDUH�ZHJ��LV�QRJ�ppQ�YDQ�GH�ZHLQLJH�YRUPHQ�
ZDDU�PHQ�NDQ�EHZLM]HQ�GDW�PHQ�HFKW�DOV�]HOIVWDQGLJH�RQGHUQHPHU�ZHUNW��'DW�LV�YRRUDO�
YDQ�EHODQJ�YRRU�GH�2RVW�(XURSHVH�YURXZHQ��=LM�PRJHQ�LPPHUV�QLHW�LQ�ORRQGLHQVW�
ZHUNHQ��'LW�EHWHNHQW�LQ�GH�SUDNWLMN�GDW�HU�PHHU�GUXN�RS�GH�UDDPJHELHGHQ�LV�JHNRPHQ��,Q�VRPPLJH�VWHGHQ�]LMQ�HU�ZDFKWOLMVWHQ�YRRU�GH�UDPHQ��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 exploitanten ook gevoelig voor lieden die extra willen dokken 
om ‘hun vriendinnen’  een raam te gunnen. In Groningen zou een exploitant zo het gebied van 
jonge meisjes voorzien.  
 
:LM�KRUHQ�GDW�YURXZHQ�KHW�HHQ�HQ�DQGHU�YDQ�GH�µEDDV¶�VOLNNHQ�RPGDW�]H�DQGHUV�KXQ�
UDDP�NZLMWUDNHQ��'H�ODDWVWH�WLMG�NRPHQ�HU�]HOIV�ZHHU�NODFKWHQ�RYHU�H[SORLWDQWHQ�GLH��QHW�
DOV�LQ�YRULJH�GHFHQQLD��QDDVW�GH�KXXU�HHQ�SHUFHQWDJH�YDQ�GH�YHUGLHQVWHQ�RSVWULMNHQ��'DW�
V\VWHHP�ZDV�LQ�GH�MDUHQ�]HYHQWLJ�DIJHVFKDIW��'H�YURXZHQ�NUHJHQ�LPPHUV�HHQ�VWHUNHUH�
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RQGHUKDQGHOLQJVSRVLWLH��GRRUGDW�GH�FROOHJD¶V�HQ�PDVVH�QDDU�GH�FOXEV�JLQJHQ�GLH�LQ�GLW�
WLMGVJHZULFKW�LQ�RSNRPVW�ZDUHQ��
 
+XUHQ�HQ�KXXUYHUKRJLQJHQ��
 
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 ¼�����SHU�GDJGHHO��'DW�GH�UDPHQ�]R�GXXU�]LMQ��LV�QRJ�HHQ�HUIHQLV�XLW�
de tijd van de illegale prostitutie. Een raamprostitutiepand was een speelbal in de handen van 
veelal malafide vastgoedhandelaren die door een snelle aankoop en verkoop de prijzen in 
eigen hand hielden.41 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. 
In het Parool van 26-11-2005 staat een reconstructie van de aankoop van een raampand. In 
tien jaar tijd is de prijs van dit pand van ¼���������WRW�¼���������JHVWHJHQ��%LM�GH�WUDQVDFWLHV�
van koop en verkoop zijn bekende onderwereldfiguren betrokken. Deze verkopen de panden 
aan brievenbusmaatschappijen in het buitenland en lenen het geld weer terug. Zo zien ze kans 
door middel van aankoop en verkoop een tonnetje of wat wit te wassen.  
'DDU�NRPW�QRJ�ELM�GDW�GH�JHPHHQWHQ�DDQ�GH�H[SORLWDQWHQ�HHQ�VRRUW�PRQRSROLHSRVLWLH�
KHEEHQ�YHUVFKDIW��'H�EHGRHOLQJ�ZDV�GH�UDDPSURVWLWXWLH�ELQQHQ�HHQ�EHSDDOG�JHELHG�WH�
FRQFHQWUHUHQ��0DDU�GDDUGRRU�KHEEHQ�GH�UDDPH[SORLWDQWHQ�RQEHGRHOG�HHQ�PDFKWVSRVLWLH�
JHNUHJHQ�� 
  
De Rode Draad krijgt al tijden klachten over plotselinge huurverhogingen. Daar valt echter 
weinig tegen te doen. Een huurder van een bedrijfspand heeft immers pas rechten als hij een 
ruimte voor vijf jaar of meer huurt. En in de raamprostitutie is dat niet aan de orde. Bovendien 
zijn de kamers in de raamgebieden officieel geen bedrijfsruimten, omdat ze niet voor het 
algemene publiek toegankelijk zijn.   
Gesprekken met gemeenten over deze problemen leverden de vrouwen weinig op. Hoewel 
hygiënische normen in de gemeentelijke vergunningseisen staan vermeld, zijn de exploitanten  
beperkt aanspreekbaar als het gaat om klachten over bijvoorbeeld schoonmaken. In één 
gemeente werden de vrouwen, ondanks de fikse huurprijzen, geacht de lakens zelf te 
verschonen. In de APV (Algemene Politieverordening, dat wil zeggen gemeentelijke 
regelgeving) stond dat er dagelijks schone lakens moesten komen. In de veronderstelling, dat 
iedereen zou begrijpen dat dit de verantwoordelijkheid van de exploitant was, had men dit 
niet expliciet vermeld. Exploitanten legden dit uit als een verplichting van de vrouwen om 
zelf iedere dag schone lakens mee te nemen. De Zweedse schrijver Strindberg beschreef het 
huwelijk als een was- en strijkinrichting; hetzelfde had hij van een bordeel kunnen zeggen.  
 
*ppQ�GDJ�YULM�
�
Het laatste jaar klagen vrouwen steeds vaker dat ze de ramen voor zes of zeven dagen per 
week moeten huren. Zo is er in Amsterdam een geval gemeld van een vrouw die een raam 
voor een jaar lang moet huren.42 Dit betekent in de praktijk, dat ze dat jaar niet kan stoppen.  
                                                
41  In die periode hebben bijvoorbeeld de heren Van Hout en Holleeder de nodige ramen kunnen aankopen. 
Sommige panden staan op naam van een vage %9�of /WG  in het buitenland. 
42  Haar contract was opgesteld door de ‘vaste boekhouder’  van exploitanten. 
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Dit is strijdig met het recht om op elk moment te stoppen met dit werk, met andere woorden 
met het recht op fysieke en psychische integriteit. In theorie kan deze vrouw uitstappen, maar 
dat betekent voor haar een enorme financiële aderlating.  
In tegenstelling tot een winkelier of een andere ondernemer kan zij geen personeel aannemen. 
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.  
  
De Vereniging Vakwerk heeft handtekeningenacties gehouden en de resultaten aan 
gemeenten gepresenteerd. Bij die gelegenheden kreeg zij te horen, dat een gemeente niets aan 
de hoogte van raamhuren kon doen. Een gemeente zou echter wel degelijk duidelijk naar 
raamverhuurders toe kunnen communiceren, dat verhuur aan meerdere vrouwen is toegestaan.  
 
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 
weg met het argument dat hij de vrouwen geen dag vrij kon geven, omdat je alleen in 
loondienst 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. Dat exploitanten desondanks gezag uitoefenen, 
merkten wij in Leeuwarden, waar we uit het raamgebied werden weggestuurd.  
 
Een exploitant is als zelfstandig ondernemer verplicht de andere partij een factuur te 
verschaffen. Deze voor de hand liggende regel wordt door heel veel raamexploitanten 
overtreden. Toen wij één van hen daarop aanspraken, kregen we het wonderlijke verweer:  
“ Ik geef geen bonnen, zolang ik niet weet wat ermee gebeurt” . Uit dezelfde stad kwamen er 
klachten dat de huur tweemaal werd geïnd, omdat de vrouwen bij gebrek aan nota’ s niet 
konden bewijzen, dat ze reeds hadden betaald. Overigens houdt de Belastingdienst in 
Nederland er rekening mee, dat het niet de schuld van prostituees is, als zij geen 
betalingsbewijzen van de raamhuur kunnen overleggen. Maar in andere EU landen ligt dat 
anders. Zo bellen vrouwen ons uit het buitenland over problemen met de Belastingdienst 
aldaar, omdat ze niet kunnen bewijzen dat ze een deel van haar omzet in Nederland aan 
raamhuur hadden uitgegeven.  
 
'XELHX]H�YHUHQLJLQJHQ�
 
De Rode Draad heeft in 2005 de raambuurten in Leeuwarden, Deventer, Amsterdam, 
Eindhoven, Alkmaar, Arnhem, Utrecht en Haarlem bezocht.  
Wij zijn tweemaal in Arnhem geweest, één keer een paar dagen voor de sluiting van de 
ramen. De eerste keer troffen we er vrouwen in opperste verwarring aan. De exploitant had 
hen tot bedrijfsleidsters gebombardeerd. Dit had hij gedaan om aan de gemeentelijke eis te 
voldoen, dat de bedrijfsleiding altijd in het pand aanwezig moet zijn. De tweede keer troffen 
wij er een deprimerende boel aan, vervallen panden en weinig klanten. De meeste, vooral 
Spaanstalige vrouwen wisten niet eens, dat zij hun werkplek kwijt zouden raken. Dit staat in 
schril contrast met berichten in de pers, dat de vrouwen naar de rechter waren gestapt om de 
sluiting van de raamgebieden aan te vechten. Naderhand bleek dat één of meer exploitanten 
namens de prostituees, die zelf van niets wisten, een kort geding hadden aangespannen.  
 
Hoewel de kamers in Alkmaar schoner waren dan vroeger, waren er ook nogal wat klachten 
over het Alkmaarse raamgebied. Nog steeds werden vrouwen daar min of meer gedwongen 
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om lid te zijn van een vereniging, een zogenaamde zelforganisatie die door exploitanten is 
opgericht. Deze organisaties dateren uit de periode dat de huidige nieuwe EU-landen nog 
associatielanden waren. Advocaten die gespecialiseerd waren in vreemdelingenrecht, hadden 
ontdekt dat de associatieverdragen van de Europese Unie ook op prostituees uit Oost Europa 
van toepassing waren. Onder bepaalde voorwaarden mochten prostituees uit die landen als 
zelfstandige ondernemer in Nederland werken. Aan één van die voorwaarden, het aanvragen 
en vervolgens afwachten van een Machtiging Voorlopig Verblijf bij de Nederlandse 
ambassade in het land van herkomst43, was meestal niet voldaan. Men probeerde dat probleem 
te ondervangen door de vrouwen te verenigen en de gemeenten ervan te overtuigen dat ze 
daar belang bij hadden. De vrouwen waren daardoor immers bereikbaar voor de 
gezondheidszorg, was het argument.  
 
Het lidmaatschapsgeld voor de vereniging, over het algemeen een hoog bedrag, werd gebruikt 
om de advocaten te betalen voor de aanvraag van een werkvergunning die ze nooit zouden 
krijgen. Bovendien moest de schijn van legaliteit worden verstrekt door dure 
administratiekantoren voor een overbodige boekhouding in te schakelen.  
De boekhouder van de vereniging voorzag de vrouwen tevens van bedrijfsplannen die veel te 
rooskleurig waren. Zo ging men uit van aftrekposten voor persoonlijke verzorging die 
vrouwen niet konden opvoeren. Nog steeds is dat soort kosten voor prostituees niet fiscaal 
aftrekbaar. Via de vereniging betaalden ze hun belasting, althans dat hoopten ze. In 2003 
bleek tijdens een bijeenkomst, dat de vrouwen uit de toenmalige associatielanden wel 
belasting afdroegen, maar niet legaal werkten. Naar wie ging het geld dat zogenaamd voor de 
fiscus werd gereserveerd?   
 
Wanneer de exploitanten konden aantonen dat de prostituees echte zelfstandige ondernemers 
waren, liepen ze geen gevaar een boete te krijgen of zelfs hun bedrijf te moeten sluiten omdat 
ze vrouwen illegaal in loondienst hadden. Hoewel de prostituees volkomen afhankelijk waren 
van de exploitanten, beweerden de advocaten bij hoog en bij laag, dat de vrouwen dezelfde 
belangen hadden als de exploitanten. Zo ontkenden zij dat ze belangen van twee partijen 
dienden.44  
Wij hebben enige tijd geleden met de voorzitster van deze vereniging en enkele ‘zelfstandige’  
prostituees gesproken. Wij voerden dit gesprek in aanwezigheid van iemand die net deed alsof 
ze geen Bulgaars verstond. De voorzitster vertelde de aanwezige vrouwen in het Bulgaars, dat 
zij zich niets van ons moesten aantrekken. Zij wist het beter. In het Nederlands vertelde ze ons 
dat ze de vrouwen afried zonder haar naar buiten te gaan, en dat ze de vrouwen op het hart 
drukte gebruik te maken van een bepaalde boekhouder. Enkele maanden later liep er een 
strafrechtelijk onderzoek wegens mensenhandel tegen deze voorzitster en de desbetreffende 
boekhouder45. 
 
De Oost-Europese vrouwen zijn in de kleinere raamgebieden nog steeds afhankelijk van deze 
verenigingen en vaak dubieuze dienstverleners. 
 
9HUYHOLR¶V�HQ�YHUYHOLD¶V��
 
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 
‘boodschappenjongens’ , jonge mannen die voor een zeer ruime vergoeding een boodschap 
                                                
43  Dat geldt overigens nog steeds voor vrouwen uit Roemenië en Bulgarije, de huidige associatielanden. 
44  Wij weten niet of prostituees nog schulden bij de exploitanten hebben voor de rekening van de advocaat. 
45  Dit onderzoek heeft niet tot een veroordeling geleid. 
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voor de vrouwen doen. (Voor even een broodje kroket halen bij de dichtstbijzijnde snackbar 
rekenen zij minimaal ¼������9DQ�RQ]H�FRQWDFWHQ�PHW�UDDPSURVWLWXHHV�ZHWHQ�ZLM��GDW�YHOHQ�
onder hen pooiers (ORYHUER\V) zijn. De vrouwen die onafhankelijk werken, hebben veel last 
van deze lastige lieden of vervelio’ s. Zij bemoeien zich soms met de prijsstelling van de 
onafhankelijke vrouwen en gaan hinderlijk bij hen op de stoep zitten.  
 

³ËN�KHE�µURW�RS�SRRLHU¶ WHJHQ�KHP�JH]HJG´��]R�EHOGH�HHQ�YHURQWZDDUGLJGH�YURXZ�QDDU�
'H�5RGH�'UDDG��³+LM�]DW�RS�PLMQ�VWRHS�KHW�DDQWDO�NODQWHQ�YDQ�PLM�PHW�GLH�YDQ�PLMQ�
EXXUYURXZ�WH�YHUJHOLMNHQ�´�=LM�ZHUNW�YRRU�HHQ�ORYHUER\�  

 
Niet altijd zijn deze vermoedelijke pooiers van de mannelijke kunne. In Arnhem werden we 
voor de voeten gelopen door een in een dikke winterjas geklede oudere vrouw die iedere keer 
opdook in de raampanden, waar we naar binnen wilden. Zij zat er niet om klanten te werven, 
maar probeerde op een bijzonder agressieve manier onze folders te onderscheppen.  
Uit de stad Groningen kwam het bericht dat een exploitant conceptraamcontracten à ¼����
verkocht, voordat de vrouwen ze konden tekenen. Rijkelijk veel voor een simpele uitdraai uit 
de computer. Men had de vrouwen (uit nieuwe EU-landen) verteld, dat zij die nodig hadden 
om een vergunning als zelfstandige sekswerker te verkrijgen. �
In Eindhoven is er een nieuwe prostitutieboulevard aangelegd. Onze Eindhovense 
veldwerkster rapporteert: 
 

(U�ORSHQ�PDDU�YLMI��NODQWHQ�LQ�KHW�JHELHG�ZDDU����ZHUNSOHNNHQ�]LMQ��,N�VSUHHN�HHQ�
YURXZ�GLH�QHW�XLW�KHW�EXLWHQODQG�LV�WHUXJJHNHHUG��=H�KDG�H[WUD�EHWDDOG�RP�KDDU�RXGH�
UDDP�WH�PRJHQ�EHKRXGHQ��'HVRQGDQNV�EOHHN�ELM�WHUXJNRPVW�GDW�KDDU�UDDP�DDQ�HHQ�
DQGHU�YHUJHYHQ�ZDV��:HOJHPRHG�YHUKXLVGH�]H�QDDU�HHQ�DQGHUH�NDPHU��0DDU�GLH�KHHIW�
RRN�HHQ�QDGHHO��'H�H[SORLWDQW�GRHW�DOVRI�KLM�LQ�KDDU�NDPHU�ZRRQW��+LM�NRPW�
RQJHYUDDJG�ELQQHQ�RP�HHQ�GXWMH�WH�GRHQ�HQ�]LMQ�VSXOOHQ�VWDDQ�LQ�KDDU�NDPHU����� �

 
&RQWUDFWHQ�
 
Er is vaak gesuggereerd dat prostituees misschien baat hebben bij de Wet op de kartelvorming 
en de Mededingingswet voor de aanpak van de woekerhuren in de raamgebieden. 
De Kartelwet kan worden ingezet, wanneer minimaal acht ondernemers met een gezamenlijke 
jaaromzet van ¼���������KXQ�PDUNWJHGUDJ�RS�HONDDU�DIVWHPPHQ�HQ�FRQFXUUHQWLHEHSHUNHQGH�
afspraken maken. Met een lagere jaaromzet kan in het geval van een uitzonderingssituatie 
toch op deze wet een beroep worden gedaan. De Mededingingswet is verwant aan de 
Kartelwet en bestrijdt economisch machtsmisbruik. Een klacht zou echter alleen zinvol zijn,  
als wij konden aantonen dat er voor vrouwen achter de ramen geen alternatief is, zo liet een 
medewerker van de Mededingingsautoriteit ons weten. 
Hij vond het moeilijk te accepteren dat raamprostitutie specifieke vaardigheden van 
prostituees vergt, zoals het actief klanten werven, en bepaalde voordelen heeft boven werken 
in clubs, zoals het zelf klanten kiezen en geen afdrachten per klant hoeven doen. Voorts wilde 
hij zich liever niet mengen in gebiedsbeperkingen die door een lokale overheid zijn opgelegd. 
Buiten het raamgebied mogen er immers geen panden geschikt worden gemaakt voor 
raamprostitutie. Ten derde gaf hij aan dat een dergelijke klacht geen prioriteit zou hebben. 
Voor ons was het feit dat een mogelijke boete voor de raamexploitant niet aan de vrouwen ten 
goede zou komen, de reden om niet met de Mededingingsautoriteit in zee te gaan.  
 
De Rode Draad nam contact op met de Raad Onroerende Zaken die suggereerde dit alles op te 
lossen door de belangenorganisatie, de Vereniging Vakwerk, modelhuurcontracten te laten 
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opstellen. Dit is gepoogd, maar niet gelukt. Het enige waarin de organisaties van de 
raamexploitanten de andere partij tegemoet wilden komen, was het vermelden van het adres 
van de raamexploitant op de contracten. Veel vrouwen konden de raamexploitant tot dan toe 
alleen maar via een mobiel telefoonnummer bereiken. Een ondernemer is echter verplicht een 
postadres te verstrekken aan een andere ondernemer, met wie hij of zij een overeenkomst 
sluit. 
De exploitanten bleven echter weigeren de ramen aan meerdere personen te verhuren. Zij 
beriepen zich hierbij op gemeentelijke regelgeving. Bij navraag bleek echter dat geen enkele 
gemeente verhuur aan meer dan één persoon verhindert.  
Bonnen zijn al een probleem, maar behoorlijke huurcontracten zijn helemaal schaars. Enkele 
raamexploitanten hadden gemakshalve de intakeformulieren van de Politie als huurcontracten 
gebruikt. Wij kregen klachten dat vrouwen moesten invullen of ze al eerder in de prostitutie 
hadden gezeten en of ze ooit ander werk hadden gedaan. Afgezien van de vraag of de Politie 
die vragen mag stellen, is het tamelijk idioot dat een huurder dergelijke gegevens aan een 
verhuurder moet geven.  
 
,QSDQGLJH�UDDPSURVWLWXWLH��GH�KRIMHV 
 
Sommige bedrijven zijn een mengvorm van raamprostitutie en een club. De vrouwen huren in 
dat geval een ‘vitrine’  in een bepaald pand (37, 567) Dit is bijvoorbeeld het geval in sommige 
bedrijven in Haarlem. Vooral daar heeft De Rode Draad ernstige twijfels of de vrouwen op 
die plekken wel zelfstandige ondernemers zijn. Wij worden bij één van de bedrijven 
onveranderlijk door de exploitant ontboden die ons te kennen geeft, dat wij alleen terug 
kunnen komen als we tussen negen en vijf een afspraak met de leiding maken. In andere 
panden (37,567 en 507) zijn wij fortuinlijker. Wij mogen naar binnen en zien dat vrouwen in 
ieder geval iets voor zichzelf kunnen doen als er geen klanten zijn.  Bijvoorbeeld in het 
volgende geval (567). 
 

DH�NODQWHQ�PRHWHQ�GRRU�HHQ�PHWDDOGHWHFWRU��(U�ORSHQ�HHQ�SDDU�NODQWHQ�URQG�WH�
VSRNHQ��QLHPDQG�LV�QRJ�DDQ�KHW�ZHUN�HQ�HU�]LMQ�YHHO�OHJH�NDPHUV�ZDDULQ�ERUGMHV�PHW�
KXLVUHJHOV�KDQJHQ��.ODQWHQ�PRHWHQ�QHWMHV�JHNOHHG�]LMQ��PRJHQ�GH�YURXZHQ�QHUJHQV�WRH�
GZLQJHQ�HQ�PRJHQ�JHHQ�RQYHLOLJH�VHNV�KHEEHQ��(U�VWDDQ�RRN�YUHHPGH�WHNVWHQ�ELM�DOV��
´+HHIW�X�HHQ�ZDSHQ�ELM�]LFK"�'DQ�PRHW�GLW�LQ�GH�DXWR�ZRUGHQ�JHOHJG��%HWUDSSHQ�ZH�X�
GH�WZHHGH�NHHU��GDQ�ZRUGW�X�GH�WRHJDQJ�JHZHLJHUG�´��'LW�DOOHV�LV�YRRU]LHQ�YDQ�HHQ�
SROLWLHORJR���(U�]LMQ�HHQ�SDDU�'XLWVH�YURXZHQ�GLH�]LFK�QLHW�ZLOOHQ�ODWHQ�]LHQ��RPGDW�]H�GHQNHQ�GDW�
ZLM�YDQ�GH�3ROLWLH�]LMQ��:LM�RQWPRHWHQ�RRN�HHQ�SDDU�1HGHUODQGVH�YURXZHQ��,QPLGGHOV�
KHEEHQ�ZH�DO�KHHO�ZDW�PDWHULDDO�RS�WDIHO�JHOHJG�HQ�ZH�]LHQ�YURXZHQ�YRRU]LFKWLJ�RP�GH�
KRHN�NLMNHQ�HQ�LHWV�YDQ�WDIHO�QHPHQ���
(HQ�YURXZ�YHUWHOW�VWRHU�GDW�]H�ELM�HHQ�EHODVWLQJFRQWUROH�JHZRRQ�GH�GHXU�YRRU�GH�QHXV�
YDQ�GH�DPEWHQDDU�GLFKW�JRRLGH�HQ�GDW�]H�GDDU�QRRLW�SUREOHPHQ�PHH�KHHIW�JHKDG��'H�
HLJHQDDU�YDQ�GH�]DDN�KHHIW�KLHU�QLHWV�PHH�WH�PDNHQ��]HJW�]LM��ZDQW�]H�KXUHQ�DOOHHQ�HHQ�
NDPHU�HQ�GRHQ�YHUGHU�ZDW�]H�ZLOOHQ��:HO�EHSDDOW�GH�HLJHQDDU�GDW�GH�]DDN�GH�KHOH�
PDDQG�MXOL�GLFKW�LV��
2S�ZHJ�QDDU�EXLWHQ�PDNHQ�ZH�HHQ�SUDDWMH�PHW�GH�PDQDJHU�GLH�RQV�KHW�HHQ�HQ�DQGHU�
YHUWHOW��
������������'H�YURXZHQ�EHWDOHQ�¼�����SHU�GDJ�

- +HW�KXLVUHJOHPHQW�LV�LQ�VDPHQZHUNLQJ�PHW�GH�0U��'H�*UDDIVWLFKWLQJ�RSJHVWHOG�
- 'H�YURXZHQ�HQ�GH�GLUHFWLH�KHEEHQ�VDPHQ�SULMVDIVSUDNHQ�JHPDDNW��¼�������

YRRU����PLQXWHQ� 
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Hoofdstuk 6.   De bedrijfsvoering van Relaxhuizen 
 
 
³'H�JHPHHQWH�VWHOW�GH�DDQZH]LJKHLG�YDQ�HHQ�EDDV�YHUSOLFKW�HQ�GDW�]XOOHQ�ZH�ZHWHQ�RRN�´�
�
7UDQVSDUDQWLH�JH]RFKW�
 
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 
vandien vermeden kan worden. Dit zou betekenen dat de eigenaar zich nauwelijks met de 
vrouwen bemoeit. Maar daar begint de onduidelijkheid al. Er is altijd wel een ‘baas’ . Maar 
wie is dat?   
Vaak komt er iemand aan de deur die één van de klassiekers ten beste geeft: “ Al mijn meisjes 
zijn zelfstandig” . De Rode Draad gaat ervan uit dat zo iemand de eigenaar is, maar soms is dat 
totaal onhelder. Zo was er bijvoorbeeld in een bedrijf (264) een wirwar van BV’ s van de 
partner van de masseuse. De kwestie van het eigendom is niet het enige aspect van de 
bedrijfsvoering dat vragen oproept. In dit hoofdstuk beschrijven wij bizarre opvattingen over 
bedrijfsvoering en ondermaatse tot schandalige praktijken die wij nog steeds tegenkomen. Wij 
verwonderen ons erover dat sommige bedrijven nog open zijn. Soms is het in diverse 
opzichten een chaos of het bedrijf is volstrekt malafide. Een paar bedrijven blijkt er een 
dubieuze bedrijfsvoering op na houden waardoor een vrije klantenkeuze onmogelijk is.  
 
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 
persoon zich ook als een baas moet gedragen, maar dat zien we wel heel vaak gebeuren. Dit 
geldt overigens ook vaak voor bedrijven waar een vrouw de scepter zwaait.  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. Dit is niet overal 
gelukt. In dit hoofdstuk komen enkele onduidelijkheden op dit gebied aan de orde, zoals de 
kwestie van het eigendom, en we duiden in enkele capita selecta vormen van bedrijfsvoering 
aan die in ieder geval bizar zijn, zo niet ronduit crimineel.  
 
:LH�LV�GH�HLJHQDDU"��
 
Het is voor De Rode Draad niet altijd duidelijk of we met de eigenaar of de bedrijfsleider te 
maken hebben. Voorts is het volstrekt onduidelijk of de eigenaren van een pand ook de 
eigenaren van het bedrijf zijn. Zo blijken enkele prostitutiebedrijven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel nevenbedrijven te zijn van een vastgoedhandelaar die elders 
weer openlijk de exploitant is. Sommige bedrijven hebben meerdere vestigingen. 
Een betrekkelijk recente trend is om prostituees mede-eigenaar te maken van het bedrijf. Iets 
in die richting zagen wij al in Arnhem waar verbijsterde prostituees zonder het te weten  
beheerster waren geworden van het pand. Zij werden in dit geval ineens verantwoordelijk 
gesteld voor het vrijmaken van de nooduitgangen die de exploitant tijdens amateuristische 
verbouwingen had geblokkeerd.  
 
Uit de wereld van clubs en privé-huizen bereiken ons berichten dat prostituees subtiel worden 
gedwongen 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 
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worden. Het bedrijf gaat vervolgens failliet en de vrouw draait op voor de onbetaalde 
rekeningen.  
 
Een vergelijkbare, maar meer VRSKLVWLFDWHG constructie zien wij terug in de ‘maatschap’ . Het 
lijkt zo mooi en geëmancipeerd, een maatschap van prostituees die allemaal mede-eigenaar 
zijn, maar de werkelijkheid is anders. Sinds 2001 krijgen wij klachten over een bekend bedrijf 
in Amsterdam waar de zelfstandige prostituees na een kennismakingsperiode van drie 
maanden worden uitgenodigd om mede-eigenaar te worden. Dit is een RIIHU�WKH\�FDQ¶W�UHIXVH. 
Doen ze het niet, dan raken zij hun werkplek kwijt in één van de weinige bedrijven die goed 
draaien. Ze moeten snel beslissen, een kopie van het contract krijgen zij niet. De Rode Draad 
heeft het advocatenkantoor dat hierbij betrokken is, gebeld. Men wist dit niet en zou de 
eigenaren er in het vervolg op wijzen dat zij de vrouwen een kopie moeten overhandigen. 
Voor zover wij weten, gebeurt dat nog steeds niet. Als reden om de vrouwen geen kopie te 
verstrekken, wordt opgegeven dat men bang is dat ‘de concurrentie’  het concept steelt.  
Met hulp van dit advocatenkantoor heeft men de constructie bedacht dat de maatschap een 
stichting runt die weer de bedrijfsuitgaven doet. De maatschap deelt als mede-eigenaar mee in 
de winst. Volgens onze informatie is er echter nooit winst uitgekeerd. Wel moeten vrouwen 
via de stichting meebetalen aan verbeteringen en verbouwingen in het interieur. Dit alles dient 
om te bewijzen dat de vrouwen zelfstandige ondernemer zijn. Wij weten echter dat zij onder 
gezag werken en zich zelfs verplicht medisch moeten laten controleren door een arts die niet 
aangesloten is bij een Arbodienst.46  
 
Een vergelijkbare constructie is bekend geworden onder de naam ‘BV–ik’ . In dit geval 
moeten de vrouwen een BV oprichten zodat zij werknemer zijn van hun eigen BV. Dit kost 
hun ¼��������LQOHJJHOG��HHQ�EHGUDJ�GDW�LQ�YHHO�JHYDOOHQ�YDQ�GH�H[SORLWDQW�PRHW�ZRUGHQ�
geleend. Deze constructie is tamelijk ingewikkeld en ‘duur’ ; ze wordt tegen nog eens zo’ n 
slordige ¼�����DDQ�DGPLQLVWUDWLHNRVWHQ�DDQ�GH�SURVWLWXHH�YHUNRFKW. Het is alsof je met een 
kanon op een mug schiet, want de vrouwen zijn daarmee nog geen zelfstandige ondernemers. 
Dat hangt immers af van weer andere factoren.  
Wat de papieren constructie ook is, De Rode Draad merkt snel genoeg wie de feitelijke baas 
of bazin is. Een geval (355). 

 
6LQGV�HQLJH�WLMG�KHHIW�GH]H�]DDN�HHQ�QLHXZH�QDDP�HQ�HHQ�QLHXZH�HLJHQDDU��$DQ�GH�GHXU�
KDQJW�GH�OLMVW�PHW�KXLVUHJHOV��'LW�DOOHV�PRHW�GH�OH]HU�GRHQ�JHORYHQ�GDW�MH�KLHU�WH�PDNHQ�
KHEW�PHW�YURXZHQ�GLH�DOV�]HOIVWDQGLJH�RQGHUQHPHU�ZHUNHQ��(HQ�PDQ�JDDW�KHW�SDQG�LQ�RP�WH�YUDJHQ�RI�GH�YURXZHQ�RQV�ZLOOHQ�]LHQ��
:LM�NRPHQ�WHUHFKW�LQ�HHQ�SLHSNOHLQ�NHXNHQWMH�PHW�HHQ�PLQLWDIHOWMH�HQ�WZHH�VWRHOWMHV��:H�
]LWWHQ�HU�PHW�RQV�YLMYHQ�HQ�MH�NXQW�MH�HU�DPSHU�EHZHJHQ��'H�YURXZHQ�]HJJHQ�GDW�]LM�
KLHU�GH�KHOH�GDJ�ELYDNNHUHQ��:H�VSUHNHQ�PHW�HHQ�3RROVH�YURXZ��=H�YHUWHOW�GDW�]H�KLHU�
DI�HQ�WRH�HHQ�SDDU�ZHNHQ�ZHUNW�HQ�GDQ�ZHHU�HHQ�KHOH�WLMG�ZHJ�EOLMIW��:LM�YLQGHQ�KHW�
YHUKDDO�YUHHPG��RPGDW�ZH�KDDU�HHUGHU�KHEEHQ�JH]LHQ��KRHZHO�]H�]HJW�HU�ELMQD�QRRLW�WH�
]LMQ��(HQ�DQGHUH�RSPHUNLQJ�GLH�YUDDJWHNHQV�RSURHSW�LV�GDW�]H�KLHU�DO�MDUHQ�ZHONRP�LV�
RP�WH�NRPHQ�ZHUNHQ��:H�NXQQHQ�GLW�QLHW�ULMPHQ�PHW�KHW�IHLW�GDW�HU�QHW�HHQ�QLHXZH�
HLJHQDDU�LV���
7LMGHQV�RQV�JHVSUHN�JDDW�GH�WHOHIRRQ�HQ�ZLM�]LHQ�GDW�NODQWHQ�RS�GH�PRELHOWMHV�YDQ�GH�
YURXZHQ�EHOOHQ��'H�YURXZHQ�DGYHUWHUHQ�RRN�RS�LQWHUQHW��
'H�QLHXZH�HLJHQDDU�YHUWHOW�RQV�GDW�KLM�KHW�PRHLOLMN�YLQGW�GH�PHQWDOLWHLW�YDQ�GH�YURXZHQ�
WH�YHUDQGHUHQ��=H�ZDUHQ�HU�DDQ�JHZHQG�GDW�DOOHV�YRRU�]H�ZHUG�JHUHJHOG��'LW�JH]HJG�

                                                
46  Zie hoofdstuk 10 over gezondheid. 
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KHEEHQG�YHUWUHNW�KLM�QDDU�HHQ�KRN�ZDDU�KLM�DDQ�KHW�VWULMNHQ�LV��,QPLGGHOV�LV�HU�QRJ�HHQ�
PDQ�GH�NHXNHQ�ELQQHQJHNRPHQ��+LM�NRPW�RS�YLVLWH�HQ�SDNW�HHQ�KDPEXUJHU�HQ�HHQ�
ELHUWMH��

 
(HQ��YURXZ�DOV�EHGULMIVOHLGVWHU�RI�HLJHQDUHVVH��
�
Romantici die het beste met prostituees voorhebben, denken dat een bordeel vanzelf 
prostitueevriendelijk wordt als een vrouw het bedrijf runt. De Rode Draad is echter in veel 
bedrijven geweest waar de gastvrouw of de bedrijfsleidster een ex-prostituee is en het er 
allesbehalve prostitueevriendelijk aan toe gaat.  
Vaak verhindert één van de aanwezige vrouwen dat we met de prostituees spreken. Dat is 
vaak de gastvrouw. Of de vriendin van de baas. In sommige gevallen gaat het om een 
informele ‘bedrijfsleidster’  die de taak heeft de vrouwen te controleren. Dat is meestal degene 
die onmiddellijk de baas gaat bellen als De Rode Draad op bezoek komt of komt meeluisteren 
wanneer wij met de vrouwen praten.  
Opvallend is overigens het aantal Poolse vrouwen dat het tot bedrijfsleidster of eigenaresse 
heeft geschopt. Wij denken dat enkelen onder hen landgenoten naar Nederland halen om hen 
in het bedrijf te laten werken. Zij fungeren vaak als stoorzender tijdens onze bezoeken (13). 
 

(U�LV�HHQ�HQRUP�JHGRH��RPGDW�GH�EDDV�HU�QLHW�LV��+HW�YDOW�GH�SDQLHNHULJH�YURXZ�
PRHLOLMN�GXLGHOLMN�WH�PDNHQ��GDW�GH�EDDV�GH�ODDWVWH�ZDV�GLH�ZH�ZLOOHQ�]LHQ��(HQ�3RROVH�
YURXZ�NRPW�ELM�RQV�]LWWHQ��=LM�KHHIW�KHW�PRELHOWMH�DO�LQ�KDDU�KDQG�RP�GH�EDDV�WH�EHOOHQ��
'LH�LV�LPPHUV�LQ�GH�EXXUW�ERRGVFKDSSHQ�GRHQ��=H�VQDSW�QLHW��KRH�KHW�LQ�RQV�KRRIG�LV�
RSJHNRPHQ�RP�]RQGHU�DIVSUDDN�PHW�GH�EDDV�ODQJV�WH�NRPHQ��'H�3RROVH�YHUPRHGW��GDW�
HHQ�YDQ�RQV�2RVW�(XURSHHV�LV��'H]H�YHOGZHUNVWHU�QHHPW�KHW�LQ�KHW�5XVVLVFK�RYHU��=H�
OHJW�XLW�GDW�ZH�DOOHHQ�LQIRUPDWLH�NRPHQ�EUHQJHQ���
2YHULJHQV�ZHWHQ�ZH�GDW�ZH�RS�]R¶Q�PRPHQW�PDDU�HHQ�SDDU�PLQXWHQ�GH�WLMG�KHEEHQ��
ZDQW�GH�EXLWHQODQGVH�EHGULMIVOHLGVWHU�EHOW�GH�EDDV��6QHO�KDQGHOHQ�GXV��:LM�OHJJHQ�GH�
PDWHULDOHQ�QHHU��LQ�DOOH�WDOHQ�EHKDOYH�1HGHUODQGV��ZDQW�HU�ZHUNHQ�JHHQ�1HGHUODQGVH�
YURXZHQ��:HO�%UD]LOLDDQVHQ��'H�FOXE�ZDV�RIILFLHHO�QRJ�GLFKW���

 
Maar deze Oost Europese bedrijfsleidsters en eigenaressen redden het niet altijd….(314)  
 

9DQ�HHQ�]DDN�ZHWHQ�ZLM�GDW�GH�1HGHUODQGVH�HLJHQDDU�DOV�µVHULH��HFKWJHQRRW¶�HHQ�
DDQWDO�5RHPHHQVH�YURXZHQ�OHJDDO�KHHIW�JHPDDNW��0HW�DQGHUH�ZRRUGHQ��KLM�WURXZW�HQ�VFKHLGW�RS�JH]HWWH�WLMGHQ�PHW�HQ�YDQ�HHQ�5RHPHHQVH��=LMQ�YRULJH�YURXZ�LV�HOGHUV�LQ�GH�
VWDG�YRRU�]LFK]HOI�EHJRQQHQ��7HUZLMO�ZH�PHW�KHP�VSUHNHQ��]LW�GH�QLHXZH�HFKWJHQRWH�
PHW�WZHH�PDQQHQ�LQ�HHQ�NHXNHQWMH��:H�EH]RHNHQ�ODWHU�GH�RXGH�HFKWJHQRWH��+DDU�
EHGULMI�ORRSW�QLHW�HQ�]LM�]HJW��GDW�]H�JDDW�VWRSSHQ���

�
%HURHUGH�EHGULMIVYRHULQJ�
 
Nog steeds zijn er exploitanten die zich niet willen voegen naar de normen van een reguliere 
bedrijfsvoering. Daar zijn zij immers al decennia lang mee weggekomen! Zie het volgende 
geval (544). 

 
+HW�LV�������'H�GHXU�YDQ�KHW�EHGULMI�ZRUGW�RSHQJHGDDQ�GRRU�HHQ�GDPH�GLH�'H�5RGH�
'UDDG�YUROLMN�ELQQHQ�ODDW��:LM�YRHOHQ�RQV�RQJHYHHU�GHUWLJ�VHFRQGHQ�ZHONRP��(HQ�
PHLVMH�LV��YHHO�DDQ�KHW�ZRRUG�HQ�JDDW�YROVWUHNW�QRGHORRV�LQ�GH�DDQYDO��³:LM�KRHYHQ�
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QLHWV�WH�ZHWHQ�ZDQW�GH�**'�KHHIW�DOOHV�DO�XLWJHOHJG��,N�EHQ�]R�EOLM�GDW�LN�YRRU�HHQ�
YURXZ�ZHUN�´�
2S�GH�YUDDJ�RI�HU�EHKRHIWH�LV�DDQ�PHHUWDOLJH�IROGHUV��NULMJHQ�ZLM�HHQ�YHUZDUG�YHUKDDO�
RYHU�LOOHJDOHQ�WH�KRUHQ��'H�HLJHQDUHVVH�ZRUGW�RQGHUWXVVHQ�RS�GH�EDQN�JHPDVVHHUG�
GRRU�HHQ�DQGHU�PHLVMH��%LM�KHW�KRUHQ�YDQ�GH�QDDP�5RGH�'UDDG´�URHSW�GH�HLJHQDUHVVH��
³'DDU�GRHQ�ZLM�QLHW�DDQ´��
,Q������LV�GH�VLWXDWLH�WRWDDO�DQGHUV��'H]HOIGH�HLJHQDUHVVH�LV�QX�EOLM�GDW�ZH�NRPHQ��=H�
KHHIW�DO����MDDU�FRQWDFW�PHW�'H�5RGH�'UDDG��]R�URHSW�]H�YHUKHXJG��'DW�NDQ�HFKWHU�QLHW�
RPGDW�ZLM�QRJ�JHHQ����MDDU�EHVWDDQ��=LM�LV�DO�MDUHQ�EH]LJ�YRRU�GH�SURVWLWXWLH�HQ�]H�KHHIW�
WRHQ�RRN�µGLH�NZHVWLH¶�DDQJHNDDUW��:H�VQDSSHQ�QLHW��ZDW�]H�EHGRHOW�HQ�ZH�NRPHQ�HU�
RRN�QLHW�DFKWHU��=HOI�KDG�]H�RRN�LQ�GH�SURVWLWXWLH�JH]HWHQ��2QJHYUDDJG�YHUWHOW�]H�GDW�]H�
PHW�VWDQGDDUGWDULHYHQ�ZHUNW��$OV�GH�YURXZHQ�]HOI�LHWV�]RQGHU�FRQGRRP�GRHQ�PRHWHQ�]H�
KHW�PHOGHQ��=H�NODDJW�GDW�DOOH�YURXZHQ�DDQ�GH�FRNH�]LWWHQ��RRN�ELM�KDDU�LQ�GH�]DDN��=H�
NRRSW�GH�NOHUHQ�YRRU�GH�YURXZHQ�]HOI��:H�ZRUGHQ�QDDU�HHQ�NDPHUWMH�JHGLULJHHUG�GDW�
KHOHPDDO�LV�YROJHVWRXZG�PHW�NOHUHQ�HQ�DFFHVVRLUHV��'H�YURXZHQ�PRHWHQ�GDDU�RRN�KXQ�
OLQJHULH�XLW�EHWUHNNHQ��9DQ�HHQ�SURVWLWXHH�GLH�LQ�GH]H�]DDN�KHHIW�JHZHUNW�ZHWHQ�ZH�GDW�
KHW�JHEUXLN�YDQ�GH�NOHUHQ�HQ�KHW�RQGHUJRHG�XLW�KHW�NDPHUWMH�YHUSOLFKW�LV���
:H�NXQQHQ�RQ]H�VSXOOHQ�NZLMW�DDQ�GH�GDPHV��PDDU�KHW�ZDV�RQPRJHOLMN�RP�]H�DOOHHQ�WH�
VSUHNHQ���
(HQ�YURXZ�]RX�HHQ�PDDQG�RI�ZDW�JHOHGHQ�ELM�'H�5RGH�'UDDG�HHQ�NODFKW�RYHU�KDDU�
KHEEHQ�LQJHGLHQG��'H�HLJHQDUHVVH�]RX�GH�YURXZHQ�EHOHGLJHQ�HQ�YHUKLQGHUHQ�GDW�]H�
FRQWDFW�PHW�HONDDU�KHEEHQ��=H�VWDDW�QLHW�WRH�GDW�GH�YURXZHQ�HUJHQV�DQGHUV�JDDQ�
ZHUNHQ��%RYHQGLHQ�YDOW�]H�GH�YURXZHQ�WKXLV�ODVWLJ��,Q�HHQ�DQGHU�EHGULMI�������
RQWPRHWHQ�ZH�HHQ�YURXZ�GLH�KLHU�KHHIW�JHZHUNW��=LM�YHUWHOW�RYHU�GLW�EHGULMI�GDW�MH�HU�RRN�
YHUSOLFKW�PRHW�VWULSSHQ����
 

Ook al ziet een bedrijf er keurig uit, dan nog kunnen er misstanden heersen. Dit gaat vaak om 
een combinatie van overtredingen van diverse soorten wetgeving, dus niet alleen het 
strafrecht. Daarbij komt nog dat de exploitant de vrouwen vaak onbehoorlijk behandelt. In 
huiselijke taal is er het�om diverse redenen een ‘zooi’ . Een geval (482). 

 
'H�5RGH�'UDDG�NULMJW�NODFKW�RS�NODFKW�RYHU�GLW�EHGULMI��GH�HLJHQDUHVVH�ZHUNW�PHH�HQ�
SLNW�HU�GH�EHVWH�NODQWHQ�XLW�HQ�GH�HLJHQDDU�JHHIW�NRUWLQJ�DOV�MH�PHHUGHUH�NODQWHQ�
WHJHOLMN�QHHPW��'H�5RGH�'UDDG�NRPW�PHW�HQLJH�PRHLWH�ELQQHQ��'H�HLJHQDDU�YRHUW�KHW�
ZRRUG��+LM�YLQGW�ORRQGLHQVW�PDDU�RQ]LQ��+LM�ZLO�QDPHOLMN�]HOI�EHSDOHQ�ZLH�HU�ZHUNW��(Q�KLM�ZLO�YHFKWHQGH�YURXZHQ�NXQQHQ�ZHJVWXUHQ��'H�YURXZHQ�PRJHQ�]HVWLJ�SURFHQW�YDQ�
GH�YHUGLHQVWHQ�KRXGHQ�HQ�HU�ZRUGW�¼�����YRRU�HHQ�KDOI�XXU�JHUHNHQG��9ROJHQV�RQ]H�
LQIRUPDWLH�LV�KHW�HFKWHU�DQGHUVRP�=H�PRJHQ�VOHFKWV�YHHUWLJ�SURFHQW�EHKRXGHQ�HQ�]HVWLJ�
SURFHQW�JDDW�QDDU�GH�HLJHQDDU��(Q�YURXZHQ�GLH�H[WUD�GLHQVWHQ�OHYHUHQ�]RQGHU�JHOG�WH�
YUDJHQ��ZRUGHQ�HURS�DDQJHVSURNHQ��7LMGHQV�GLW�KHOH�EHWRRJ�]LWWHQ�GULH�YURXZHQ�HU�
]ZLMJHQG�ELM��'H�PDQ�JDDW�ZHJ�HQ�ppQ�YDQ�GH�YURXZHQ�ZLO�ZHWHQ�ZDW�GH�YRRUGHOHQ�YDQ�
ORRQGLHQVW�]LMQ��2S�GDW�PRPHQW�NRPW�HU�HHQ�YURXZ�PHW�HHQ�VWRI]XLJHU�ELQQHQ�GLH�DO�GLH�
WLMG�PHHJHOXLVWHUG�KHHIW��-DZHO��GH�HLJHQDUHVVH��ZDQW�]H�VODDW�YDQ�]LFK�DI�PHW�GH�
YROJHQGH�WHNVW��³-H�GHQNW�WRFK�QLHW�GDW�LN�GH�YURXZHQ�JD�GRRUEHWDOHQ�DOV�]H�]LHN�]LMQ´��
'DQN]LM�RQ]H�KHOSGHVN�ZHHW�'H�5RGH�'UDDG�GDW�GLW�EHGULMI�JHUXQG�ZRUGW�GRRU�YDGHU��
PRHGHU�HQ�GRFKWHU��0RHGHU�HQ�GRFKWHU�ZHUNHQ�PHH��2RN�ZRUGHQ�HU�UHJHOPDWLJ�GUXJV�
XLWJHGHHOG�RP�GH�VWHPPLQJ�HULQ�WH�KRXGHQ����
�

Een vrouw belde De Rode Draad over dit bedrijf. Haar baas liet klanten op de pof komen. De 
vrouwen krijgen in zo’ n geval ook niet uitbetaald. Ze kunnen niet weg omdat hij ze steeds 



 

 64 

belooft de volgende dag uit te betalen. Hij bedreigt ze en chanteert ze met de mededeling dat 
hij wel eens naar hun huisgenoten zal bellen als ze hem niet gehoorzamen. Ze hebben niets 
zwart op wit. De boekhouder van de baas weigert ze bonnen te geven. Als ze moeten werken 
en geen kinderoppas hebben, eist hij van ze dat ze hun kind in een internaat stoppen. Een 
andere klacht is dat de baas bepaalt, wat en hoeveel ze eten. Dit is een schending van de 
mensenrechten en is volgens geen enkele wetgeving toegestaan.  
�
)RXWH�ERHO�
 
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. We gebruiken hiervoor diverse kanalen, waar we om begrijpelijke 
redenen niet verder op kunnen ingaan. Wij doen dit altijd wel in overleg met prostituees of 
wanneer dit niet kan, zonder hun positie in gevaar te brengen. Zo leggen we soms bepaalde 
wantoestanden op het bordje van een gemeente. Een geval uit ons veldwerk (179). 

 
:H�KRUHQ�GDW�HU�ELQQHQ�HHQ�UX]LH�JDDQGH�LV��'H�EDDV�GLH�RSHQGRHW��IURQVW�GH�
ZHQNEUDXZHQ��PDDU�GDQN]LM�KHW�IHLW�GDW�'H�5RGH�'UDDG�HU�RS�]LMQ�YHU]RHN�HHUGHU�LV�
JHZHHVW��PRJHQ�ZLM�QDDU�ELQQHQ��'H�PDQ�ZDV�YRULJ�MDDU�GH�EHGULMIVOHLGHU�HQ�LV�QX�
HLJHQDDU�YDQ�GH�]DDN��7HUZLMO�KLM�EH]LJ�LV�PHW�GH�PLVH�HQ�SODFH�YDQ�GH�EDU�LV�KLM�LQ�KHW�
3RUWXJHHV�DDQ�KHW�EDNNHOHLHQ�PHW�HHQ�YURXZ��+LM�YLQGW��GDW�]H�WH�YHHO�URRNW�HQ�PDDNW�
SUREOHPHQ�RYHU�JHOG�YRRU�VLJDUHWWHQ��(HQ�YURXZ�LV�GH�JDQJ�DDQ�KHW�GZHLOHQ��(U�ORSHQ�
YHUVFKLOOHQGH�YURXZHQ�LQ�EDGMDV�URQG�HQ�ZH�KHEEHQ�GH�LQGUXN�GDW�YURXZHQ�KLHU�
ZRQHQ��:H�KHEEHQ�HHQ�%XOJDDUVH�YURXZ�JH]LHQ�HQ�YLHU�RI�YLMI�%UD]LOLDDQVH�YURXZHQ��
'H�HQLJH�1HGHUODQGVH��ZDDUVFKLMQOLMN�GH�JDVWYURXZ��LV�QLHW�KDSSLJ�RS�HHQ�JHVSUHN�PHW�
'H�5RGH�'UDDG��:H�PRHVWHQ�PDDU�PHW�GH�HLJHQDDU�JDDQ�SUDWHQ��'H�YURXZHQ�GLH�
NRPHQ�ELQQHQORSHQ��]LMQ�ZHO�JHwQWHUHVVHHUG�LQ�GH�IROGHUV�HQ�EHJLQQHQ�PHWHHQ�WH�OH]HQ��
:H�LQIRUPHUHQ�QRJ��KRH�KHW�YRULJ�MDDU�LV�DIJHORSHQ�PHW�KHW�SUREOHHP�PHW�GH�YURXZHQ��
9ROJHQV�KHP�ZLVW�GH�SROLWLH�QRFK�GH�,1'�HU�KHW�ILMQH�YDQ���
$DQ�GH�PXXU�KDQJW�UHFODPH�YRRU�HHQ�9LDJUDFRFNWDLO��:LM�GHQNHQ�GDW�KHW�DOOHHQ�HHQ�
JUDSSLJ�EHGRHOGH�QDDP�LV�YRRU�HHQ�GUDQNMH��PDDU�QHH��HU�JDDW�HFKWH�9LDJUD�LQ�GH�
GUDQN��0HQ�KRRSW�GDDUPHH�WH�EHUHLNHQ�GDW�GH�PDQQHQ�HU�]LQ�LQ�NULMJHQ�HQ�ODQJHU�RS�GH�
NDPHUV�EOLMYHQ��2S�GH�NDVVD�OLJJHQ�HOI�SDSLHUWMHV�NODDU�PHW�QDPHQ�HURS�HQ�GDDUQDDVW�
VWDDQ�DFKW�NRRNZHNNHUV��(U�LV�JHHQ�OLMVW�PHW�SULM]HQ�YRRU�GH�NDPHUV�PDDU�ZH�]LHQ�ZHO�
GDW�HHQ�IOHV�FKDPSDJQH�¼����NRVW���

 
Al eerder hadden wij begrepen dat in een bordeel in deze stad de vrouwen ‘s nachts alleen 
naar huis mogen als ze getrouwd 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. Nog een aantal gevallen (353 en 355, 232) 
 

(HQ�SDDU�MDDU�JHOHGHQ�NZDP�HHQ�3RROVH�YURXZ�PHW�GH�NODFKW�GDW�]H�LQ�KHW�EHGULMI�
ZDDU�]H�ZHUNWH��ZDV�EHVWROHQ��(Q�GRRU�ZLH�GDQ�ZHO"�'RRU�GH�EDDV��+HW�YHUKDDO�GDW�
YROJGH�ZDV�HHQ�NODVVLHN�YHUKDDO�RYHU�YURXZHQKDQGHO���
$O�YDQDI������NRPHQ�HU�EHULFKWHQ�RYHU�YURXZHQKDQGHO�LQ�GLW�EHGULMI��(U�LV�UHJHOPDWLJ�
DDQJLIWH�JHGDDQ��1LHWWHPLQ�EOLMIW�KHW�EHVWDDQ��'H�5RGH�'UDDG�NRPW�PHHVWDO�QLHW�YHUGHU�
GDQ�GH�NHXNHQ��,QGLHQ�ZLM�IROGHUV�NXQQHQ�RYHUKDQGLJH��YDOW�KHW�RQV�RS�GDW�GH�YURXZHQ�
YROOHGLJ�ODQJV�RQV�KHHQ�NLMNHQ��(U�]LWWHQ�LHGHUH�SDDU�ZHNHQ�QLHXZH�YURXZHQ�XLW�3ROHQ��
=LM�KHEEHQ�DOOHPDDO�KXQ�ZRRQ��HQ�ZHUNDGUHV�KLHU��]R�EOLMNW�XLW�GH�JHJHYHQV�YDQ�GH�
.DPHU�YDQ�.RRSKDQGHO��'H�ODDWVWH�NHHU�GDW�'H�5RGH�'UDDG�HU�ZDV��ZDV�PHQ�EH]LJ�HU�
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UXLPWH�ELM�WH�PDNHQ�ZDDU�GH�YURXZHQ�NXQQHQ�RYHUQDFKWHQ��,Q�HHQ�EHGULMI�LQ�GH]HOIGH�
VWDG�KRRUGHQ�ZLM�µGDW�MH�GDDU�QLHW�PRHW�JDDQ�ZHUNHQ��ZDQW�GDDU�SDNNHQ�]H�MH�MH�
SDVSRRUW�DI¶��,Q�GH�JHPHHQWHUDDG�]LMQ�RYHU�GLW�EHGULMI�YUDJHQ�JHVWHOG�  
 
(HQ�DQGHU�EHGULMI�YHUDQGHUW�YRRUWGXUHQG�YDQ�HLJHQDDU��+HW�LV�HHQ�WLMG�JHVORWHQ�
JHZHHVW�HQ�GDDUQD�JHNUDDNW�GRRU�VWXGHQWHQ��+HW�JLQJ�ZHHU�RSHQ�HQ�HHQ�YDQ�GH�
HLJHQDUHQ�KDG�HHQ�XLW]HQGEXUHDX�LQJHVFKDNHOG��'H�LQLWLDWLHIQHPHUV�NZDPHQ�ELM�'H�
5RGH�'UDDG�RP�WH�YUDJHQ�KRH�KHW�DOOHPDDO�NHXULJ�JHUHJHOG�NRQ�ZRUGHQ��:H�KLHOGHQ�
GH�ERRW�DI�PDDU�NHQQHOLMN�LV�KHW�QLHW�NHXULJ�JHUHJHOG���(HQ�YURXZ�EHOW�RQV�RPGDW�]H�WRW�
WZHH�NHHU�WRH�GRRU�GH�HLJHQDDU�LV�PLVKDQGHOG��+LM�SUREHHUW�RRN�QRJ�VHNVXHHO�DOOH�
QLHXZH�PHLVMHV�XLW��=LM�NDQ�QRJ�NODQWHQ�ZHLJHUHQ��PDDU�GDW�JHOGW�QLHW�YRRU�DOOH�DQGHUH�
PHLVMHV��=LM�]LMQ�YDDN�LOOHJDDO�HQ�NRPHQ�ELMYRRUEHHOG�XLW�0DURNNR��'HJHQH�GLH�EHOW�ZDV�
HHQ�NHHU�WZHH�XXUWMHV�HHUGHU�ZHJJHJDDQ�HQ�PRHVW�YRRU�VWUDI�GLH�WZHH�XUHQ�LQKDOHQ��
:DQQHHU�HU�YROGRHQGH�JHOG�LQ�NDV�LV��NULMJHQ�GH�YURXZHQ�DDQ�KHW�HLQGH�YDQ�GH�GDJ�¼�
�����$OV�GH�NDV�WRHYDOOLJ�OHHJ�LV��PRHWHQ�GH�YURXZHQ�GH�YROJHQGH�GDJ�WHUXJNRPHQ��
:DQQHHU�]H�PHW�GH�NODQW�RS�GH�NDPHU�]LW��EHOW�GH�EDDV�GH�NODQW�RI�KHW�ZHO�EHYDOW��'H�
PHLVMHV�PRJHQ�QLHW�YRRU�YLHU�XXU�µV�QDFKWV�ZHJ�HQ�PRHWHQ�WLMGHQV�]LHNWH�JHZRRQ�
GRRUZHUNHQ��:DQQHHU�HU�0DURNNDDQVH�YULHQGMHV�YDQ�GH�EDDV�LQ�GH�]DDN�NRPHQ��
PRHWHQ�]H�]LFK�RQPLGGHOOLMN�PHW�KHQ�EH]LJKRXGHQ�HQ�KXQ�HLJHQ�NODQWHQ�OLQNV�ODWHQ�
OLJJHQ��'H�YURXZ�LV�HU�YHUWURNNHQ��'H�FOXE�KHHIW�QRJDO�JULOOLJH�RSHQLQJVWLMGHQ��:LM�
KHEEHQ�KHW�EHGULMI�QRJ�QRRLW�RSHQ�JHWURIIHQ���

 
De vrouw had haar klacht hard kunnen maken. We hebben deze zaak voorgelegd aan een 
onderzoekster47. Haar antwoord luidde:  
Op basis van art. 7:658 BW in combinatie met 7:611 (goed werkgever- en werknemerschap) 
is de werkgever verantwoordelijk voor door de veiligheid van zijn werknemers. Deze plicht is 
veelomvattend en omvat een verbod op drugs aanbieden, zonder condoom seks hebben, slaan, 
en het veroorzaken van psychische schade. De rechter accepteert zelden het argument dat 
deze zaken de werknemer verweten kunnen worden. Ook al is er geen arbeidscontract, door 
het rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst (wat vaak het geval is) staan veel prostituees 
juridisch sterk omdat ze aanspraak kunnen maken op het arbeidsrecht. Als de werkgever - de 
exploitant dus - schadeplichtig is wanneer een vrouw een contract opzegt  wegens een 
dwingende reden (daar valt heel veel onder), kan de werkneemster bijvoorbeeld aanspraak 
maken op doorbetalen van loon en andere schadevergoedingsmaatregelen. Als een exploitant 
prostituees slaat en uitprobeert is er sprake van seksuele intimidatie en /of verkrachting. Dit 
valt uiteraard onder het strafrecht (verkrachting). De exploitant is schadeplichtig 
aan de prostituee. De eventuele arbeidsovereenkomst blijft gelden, maar de prostituee kan 
deze opzeggen wegens een dringende reden (verkrachting en intimidatie), art. 7:679 lid 2 
onder a. Hetzelfde geldt voor zelfstandige prostituees; zij hoeven alleen de 
arbeidsovereenkomst niet op te zeggen, wel de overeenkomst van opdracht als die er al is. 
Een huurovereenkomst kan om deze reden ook worden opgezegd. 
 
Uit een MRQJHQVERUGHHO ving De Rode Draad weer andere geluiden op (503)����

�
,Q������ZDUHQ�GH�MRQJHQV�LQ�HHQ�MRQJHQVERUGHHO�QLHW�DDQZH]LJ��PDDU�KHW�MDDU�
GDDUYRRU�KHEEHQ�ZH�]H�ZHO�JHVSURNHQ��2Q]H�YHOGZHUNHUV�VFKULMYHQ�RYHU�GLW�EH]RHN��
µ:H�]LMQ�QDDU�ERYHQ�YHUWURNNHQ�ZDDU�KHW��]HHU�VMRIHO�ZDV��+HW�OHHN�ZHO�HHQ�
VWXGHQWHQKXLV��'H�KHUHQ�KDGGHQ�QRJ�QRRLW�YDQ�'H�5RGH�'UDDG�JHKRRUG��PDDU�ZDUHQ�

                                                
47  Het betrof een onderzoekster verbonden aan het Hugo Sinzheimer Instituut te Amsterdam.  
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]HHU�HQWKRXVLDVW�HQ�EOHYHQ�DOOHPDDO�LQ�GH�NDPHU�RP�PHW�RQV�WH�VSUHNHQ��'H�PHHVWHQ�
GHGHQ�KHW�ZHUN�QDDVW�VWXGLH�RI�DQGHU�ZHUN��(U�ZDUHQ�YHHO�YUDJHQ�RYHU�EHODVWLQJ��
DIWUHNSRVWHQ��ERHNKRXGHUV�HQ�]HOIV�ZHUNHQ�YRRU�'H�5RGH�'UDDG���

 
Dat de werkelijkheid minder rooskleurig was, doet onderstaande e-mail ons vermoeden.  
 

³,N�KHE�GDDU�DOV�EDUPDQ�JHZHUNW�HQ�ZHHW�XLW�HLJHQ�HUYDULQJ�GDW�KHW�GDDU�KppO�VOHFKW�
LV��,HGHUH�QLHXZH�MRQJHQ�GLH�GDDU�ELQQHQNRPW��ZRUGW�RS�GH�HHUVWH�DYRQG�DO�GRRU�GH�
%DUPDQ�JHGURJHHUG�PHW�HHQ�JODV�GULQNHQ�PHW�ZDW�*+%��GH�µYHUNUDFKWLQJVGUXJ¶���
9HUYROJHQV�PLVEUXLNW�KLM�GH�MRQJHQV�]RZHO�JHHVWHOLMN�DOV�VHNVXHHO��'DDUQD�]RUJW�KLM�HU�
YRRU�GDW�GH�MRQJHQV�FRNH��SLOOHQ��*+%��HWF��ELM�KHP�NRSHQ�HQ�RYHUWXLJW�KLM�GH�MRQJHQV�
HUYDQ�GDW�]H�GDDUGRRU�PHHU�HQHUJLH�NULMJHQ�RP�EHWHU�HQ�PHHU�WH�NXQQHQ�ZHUNHQ��
9HHO�MRQJHQV�]LWWHQ�GDDU�LQWHUQ��KRHZHO�LN�ZHHW�GDW�GH�JHPHHQWH�GDW�QLHW�WRHVWDDW��'H�
FOXE�]HOI�LV�DEVROXXW�QLHW�YHLOLJ��
,N�EHQ�HU�YDQ�RYHUWXLJG�GDW�HU�UHJHOPDWLJ�LOOHJDOH�MRQJHQV�ZHUNHQ��:DQQHHU�]H�QLHW�
PHHU�QRGLJ�]LMQ��ZRUGHQ�]H�JHZRRQ�RS�VWUDDW�JHJRRLG��,HGHUHHQ�]LW�HU�YULMZLOOLJ��PDDU�
]RDOV�MXOOLH�]HOI�RRN�ZHO�]XOOHQ�ZHWHQ�LV�KHW�HHQ�IHLW�GDW�MRQJHQV�GLH�GDDU�ZHUNHQ�VQHO�HQ�
JHPDNNHOLMN�WH�PDQLSXOHUHQ�]LMQ�HQ�XLWHLQGHOLMN�GLQJHQ�JDDQ�GRHQ�ZDDU�]H�QLHW�DFKWHU�
VWDDQ��'H�MRQJHQV�ZHUNHQ�GDDU�QLHW�]HOIVWDQGLJ��PDDU�ZRUGHQ�JHZRRQ�JH�SRRLHUG�´�
11�
�

Ook de signalen die wij in de volgende bedrijven opvangen, doen ons het ergste vermoeden 
(581, 633).  

 
,Q�HHQ�EHGULMI�]LWWHQ�PHHUGHUH�JDVWYURXZHQ��1LHPDQG�VSUHHNW�1HGHUODQGV��'H�
HLJHQDUHVVH�ZRRQW�HUQDDVW��'H�JDVWYURXZ�YHUWHOW�GDW�]H�RS�KDDU�NRS�NULMJW�DOV�HU�RS�
HHQ�GDJ�QLHW�YROGRHQGH�NODQWHQ�]LMQ��0DDU�KRH�NDQ�]LM�GDDUYRRU�YHUDQWZRRUGHOLMN�
ZRUGHQ�JHVWHOG�DOV�GH�GDPHV�]HOIVWDQGLJH�RQGHUQHPHU�]LMQ"�(U�ZHUNHQ�KLHU�YURXZHQ�
YDQ�DOOHUOHL�QDWLRQDOLWHLWHQ��(HQ�3RROVH�PLMGW�RQV��(U�ZHUNHQ�QRJ�PHHU�2RVW�(XURSHVH�
YURXZHQ�HQ�HHQ�7KDLVH��(HQ�+RQJDDUVH�NODDJW�GDW�]H�KLHU�QLHW�NDQ�VSDUHQ��.HQQHOLMN�
ZRUGW�KHW�KHOH�EHGULMI�RQGHU�GUXN�JH]HW�RP�HHQ�HQRUPH�RP]HW�WH�KDOHQ��'DW�HU�QLHW�
JHVSDDUG�NDQ�ZRUGHQ�LV�RRN�HHQ�WHNHQ�DDQ�GH�ZDQG���

�
+HW�LV�������,Q�GH�]DDN�]LWWHQ�GULH�GDPHV�GLH�YROJHQV�GH�2RVW�(XURSHVH�YHOGZHUNVWHU��
%XOJDDUVHQ�]LMQ��:H�EHVWHOOHQ�LHWV�WH�GULQNHQ�HQ�ZH�EOLMYHQ�HYHQ�KDQJHQ��'H�YURXZ�DFKWHU�GH�EDU�SUREHHUW�ELM�VOHFKW�OLFKW�HHQ�EODDGMH�WH�OH]HQ�HQ�GH�RYHULJH�YURXZHQ�
ORSHQ�GH�KHOH�WLMG�KHHQ�HQ�ZHHU��(U�ZRUGW�HHQ�YURXZ�GRRU�HHQ�RXGHUH�PDQ�
ELQQHQJHEUDFKW��+LM�YHUWHOW�DDQ�GH�EDUYURXZ�GDW�]H�NRPW�RP�WH�ZHUNHQ��,QPLGGHOV�]LW�
HU�QRJ�HHQ�YURXZ�DDQ�GH�EDU�HQ�GH�QLHXZH�PHGHZHUNVWHU�UDDNW�PHW�KDDU�LQ�JHVSUHN��
'H�5RGH�'UDDG�YDQJW�RS�GDW�GH�HQH�YURXZ�QLHW�RYHU�KDDU�SDVSRRUW�EHVFKLNW�HQ�HUJHQV�
YRRU�PRHW�EHWDOHQ ��� ��2S�GDW�PRPHQW�NRPW�GH�HLJHQDDU�ELQQHQ�HQ�YHUWHOW�RQV�GDW�GH�
NODQWHQ�GHQNHQ�GDW�DOOH�YURXZHQ�]LHN�]LMQ��=H�ORSHQ�LQGHUGDDG�DOOHPDDO�PHW�HHQ�
SOHLVWHU�RS�KXQ�DUP��=H�KDGGHQ�QHW�HHQ�KHSDWLWLV�YDFFLQDWLH�JHKDG��:H�EHVOXLWHQ�GH�
5XVVLVFKH�YURXZHQ�DDQ�WH�VSUHNHQ��=H�UHDJHUHQ�QRJDO�NRUWDI�GDW�]H�LQ�JHVSUHN�]LMQ�HQ�
GDW�ZH�PRHWHQ�ZDFKWHQ���
$OV�]H�XLWJHSUDDW�]LMQ��NXQQHQ�ZH�YHUWHOOHQ��ZLH�ZH�]LMQ�HQ�]H�HHQ�IROGHU�JHYHQ��'H�
GDPHV�GDFKWHQ�GDW�ZH�ZHUN�]RFKWHQ��:LM�KRUHQ�QRJ�LHPDQG�]HJJHQ�GDW�RQ]H�LQIRUPDWLH�
DOOHPDDO�RQ]LQ�LV��'H�DQGHU�]HJW�GDDURS��³-LM�KHEW�JHPDNNHOLMN�SUDWHQ��ZDQW�MH�EHQW�

                                                
48  Het niet kunnen beschikken over de eigen paspoorten is een signaal van mensenhandel. 
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JHWURXZG��9RRU�PLM�OLJW�KHW�LHWV�PRHLOLMNHU�´�,Q������PRJHQ�ZLM�]HOI�FRQVWDWHUHQ�GDW�HU�
RS�KHW�PRPHQW�GDW�ZH�DUULYHUHQ��JHHQ�YURXZHQ�]LWWHQ���

 
Vrijwillige prostitutie betekent dat de geestelijke en lichamelijke integriteit van de prostituee  
wordt gewaarborgd. 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 bepaalde klantenacties zijn: zoals ‘alles voor één euro’ ? Dubieuze praktijken noemt De 
Rode Draad een dergelijke bedrijfsvoering die de grondrechten van de prostituees schendt. 
Zoals in het volgende bedrijf (529) 
 

+RRNHUV�QO�QRHPW�HHQ�EHSDDOG�EHGULMI�µKHW�EHVWH�KXLV�YDQ�1HGHUODQG¶��,Q������
SUREHHUGH�PHQ�KLHU�NODQWHQ�WH�WUHNNHQ�GRRU�VOHFKWV�ppQ�HXUR�YRRU�VHNVXHOH�
GLHQVWYHUOHQLQJ�WH�YUDJHQ��2YHUDO�LQ�GLW�EHGULMI�KDQJHQ�FDPHUD¶V��2RN�KDQGLJ�LQ�
YHUEDQG�PHW�UX]LHV�PHW�NODQWHQ��2YHU�GLW�EHGULMI�]LMQ�YHHO�NODFKWHQ��'H�YURXZHQ�
PRHWHQ�YHHUWLHQ�XXU�SHU�GDJ�ZHUNHQ�HQ�GDDUQDDVW�QRJ�DOOH�ERRGVFKDSSHQ�YRRU�KHW�
ERUGHHO�GRHQ��'H�JDVWYURXZ�GLH�RQV�ELQQHQ�ODDW��ZHHW�JHURXWLQHHUG�GH�LQGUXN�WH�
ZHNNHQ�GDW�'H�5RGH�'UDDG�QLHWV�YRRUVWHOW��$DQJH]LHQ�GH�%HODVWLQJGLHQVW�YDQ�SODQ�LV�
]H�LQ�ORRQGLHQVW�WH�EUHQJHQ��PDJ�GLH�QLHW�PHHU�QDDU�ELQQHQ��DOGXV�GH�JDVWYURXZ��1D�
HQLJH�XLWOHJ�YLQGHQ�GH�YURXZHQ�ORRQGLHQVW�WRFK�]R�JHN�QRJ�QLHW���

 
,HWV�EHWHU�RI�MXLVW�VOHFKWHU"�
 
Soms vraagt De Rode Draad zich af of het in enkele bedrijven langzaam maar zeker iets beter 
wordt. Wij blijven hopen dat exploitanten hun leven beteren. En inderdaad, in sommige 
bedrijven was het in 2005 iets beter dan in 2004. De vooruitgang is echter nog maar zeer 
bescheiden. Enkele gevallen uit ons veldwerk (88, 60, 485). 
   

'H�5RGH�'UDDG�ZRUGW�KDUWHOLMN�RQWYDQJHQ�HQ�GH�YURXZHQ�OLMNHQ�KHW�LQ�GLW�EHGULMI�QDDU�
KXQ�]LQ�WH�KHEEHQ��=H�EHWDOHQ�DOOHHQ�YRRU�GH�ZHUNUXLPWH�HQ�NXQQHQ�GDDU�GRHQ�ZDW�]H�
ZLOOHQ��]R�ZRUGW�RQV�YHUWHOG���
�
:DQQHHU�ZH�LQ�GLW�EHGULMI�ELQQHQNRPHQ�]LWWHQ�HU�WZHH�1HGHUODQGVH�YURXZHQ�DDQ�WDIHO�
PHW�SDSLHUHQ�YRRU�]LFK��(pQ�YDQ�GH�YURXZHQ�NRPW�PHW�RQV�SUDWHQ��GH�DQGHUH�JDDW�]LFK�
XLWJHEUHLG�RSPDNHQ��(U�ZDUHQ�ZDW�YUDJHQ�RYHU�GH�LQVFKULMYLQJ�ELM�GH�.Y.�HQ�NODFKWHQ�
RYHU�KHW�IXQFWLRQHUHQ�YDQ�GH�6RFLDOH�'LHQVW��%LM�XLW]RQGHULQJ�PRJHQ�ZLM�RRN�HHQV�HHQ�NHHU�YHUWHOOHQ�ZDW�'H�5RGH�'UDDG�KHHIW�EHUHLNW���
 
(HQ�FOXE�GLH�'H�5RGH�'UDDG�LQ������EH]RHNW��LV�PRRL�JHOHJHQ�PDDU�GDDU�LV�RRN�DOOHV�
PHH�JH]HJG��:LM�ZRUGHQ�ELQQHQ�JHODWHQ�GRRU�HHQ�PDQ�GLH�PRELHO�DDQ�KHW�EHOOHQ�LV��1D�
ODQJH�WLMG�YUDDJW�KLM�HLQGHOLMN�ZLH�ZH�]LMQ�HQ�ZDW�ZH�ZLOOHQ��9DQXLW�GH�EDU���ZDDU�
QLHPDQG�]LW����ZRUGHQ�ZH�QDDU�GH�ZRRQNDPHU�JHOHLG��(HQ�MRQJ�PHLVMH�NRPW�LQ�S\MDPD�
ELQQHQ��=H�LV�]LHN��/DWHU�NRPW�HU�QRJ�HHQ�YURXZ�ELM�]LWWHQ��+HW�PHLVMH�LV�VLQGV�HHQ�
PDDQG�DDQ�KHW�ZHUN�LQ�GH�SURVWLWXWLH�HQ�YLQG�KHW�HHQ�ILMQH�ZHUNSOHN��=H�NDQ�]LFK�QLHW�
YRRUVWHOOHQ�GDW�KHW�EHWHU�NDQ��0DDU�KRH�JRHG�LV�KHW"��
,Q�GH�NHXNHQ�NDPHU�OLJW�HHQ�EHUJ�ZDVJRHG�RS�GH�YURXZHQ�WH�ZDFKWHQ��'H�]DDN�JDDW�¶V�
PLGGDJV�RSHQ�HQ�VOXLW�RP�������XXU��'H�NODQWHQ�GLH�RS�GDW�PRPHQW�ELQQHQ�]LMQ��PRJHQ�
WRW�]HYHQ�XXU�EOLMYHQ��'DQ�SDV�NDQ�GH�SURVWLWXHH�QDDU�EHG��,Q�GH�PLGGDJ�PRJHQ�]H�EOLM�
]LMQ�DOV�HU�LQ�WRWDDO�YLHU�NODQWHQ�NRPHQ��1D�PLGGHUQDFKW�EHJLQW�KHW�SDV�HHQ�EHHWMH�WH�
ORSHQ��
'H�RXGHUH�YURXZ�NODDJW�RYHU�VODDSJHEUHN�HQ�RYHU�KHW�IHLW�GDW�HU�QRRLW�LHWV�WH�HWHQ�LV��
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,Q�KHW�EHJLQ�ZHUG�]LM�DOV�YULHQGHQGLHQVW�RSJHKDDOG�HQ�QDDU�KXLV�JHEUDFKW�PDDU�GDW�
PRHVW�LQHHQV�¼����JDDQ�NRVWHQ��'LH�GDJ�KDG�GH�HLJHQDDU�KDDU�EHHWJHSDNW�HQ�JH]HJG�
³(LJHQOLMN�]RX�LN�MH�PHW�MH�NRS�GRRU�GH�PXXU�PRHWHQ�VWRPSHQ´��+HW�EOHHN�GDW�HU�ELM�KHW�
RSUXLPHQ�YDQ�GH�NDPHU�HHQ�YHUGZDDOG�FRQGRRP�ZDV�DFKWHUJHEOHYHQ��(HQ�3RROVH�]HJW�
GDW�]H�GDDU�PDDU�EOLMIW�KDQJHQ�RPGDW�]H�SUREOHPHQ�PHW�KDDU�SDSLHUHQ�KHHIW��
'RRUJDDQV�ZHUNW�]H�]HYHQ�GDJHQ�SHU�ZHHN�HQ�KHW�LV�ZHO�HHQV�YRRUJHNRPHQ�GDW�]H�QD�
WDFKWLJ�XXU�ZHUNHQ�VOHFKWV�¼����KDG�YHUGLHQG��(U�]LMQ�QRRLW�JHQRHJ�KDQGGRHNHQ�HQ�HHQ�
DQGHUH�NODFKW�LV�GDW�MH�HU�JHHQ�H[WUD¶V�NDQ�YHUGLHQHQ�RPGDW�DOOHV�LQ�GH�SULMV�LV�
LQEHJUHSHQ��¼�����SHU�XXU���
,Q������NXQQHQ�ZH�PHWHHQ�QDDU�GH�YURXZHQ��:H�VSUHNHQ�HHQ�'XLWVH�GLH�KHW�ZHUN�QLHW�
DDQNDQ��$QGHUHQ�EHNODJHQ�]LFK�RYHU�NODQWHQ�GLH�VWHHGV�YDNHU�RQYHLOLJH�VHNV�ZLOOHQ��
(pQ�YDQ�GH�YURXZHQ�OLMNW�HU�WH�ZRQHQ��(HQ�DQGHU�JHHIW�DDQ�GDW�]H�LQPLGGHOV�ZLW�LV�JDDQ�
ZHUNHQ��+HW�OLMNW�PLQGHU�HUJ�GDQ�YRULJ�MDDU��PDDU�GLW�EHGULMI�PDDNW�QRJ�VWHHGV�HHQ�
VOHFKWH�LQGUXN�RS ons.  

 
In het volgende geval lijkt de situatie echter eerder slechter te zijn geworden (354).�
 

(HQ�]DDN�KHHIW�VLQGV�HHQ�MDDU�HHQ�QLHXZH�HLJHQDDU��9RRUKHHQ�ZDV�HU�HHQ�DQGHUH�FOXE�
JHYHVWLJG��'H�QDDP�GRHW�YHUPRHGHQ�GDW�MH�LQ�KHW�EHGULMI�DOOHHQ�7KDLVH�YURXZHQ�]XOW��
DDQWUHIIHQ�PDDU�RS�KHW�PRPHQW�YDQ�RQV�EH]RHN�LV�HU�RRN�HHQ�6SDDQVWDOLJH��$FKWHU�GH�
EDU�VWDDW�HHQ�YURXZ�GLH�QLHW�RQYULHQGHOLMN�LV��'H�WZHH�SURVWLWXHHV�]LWWHQ�DIJHVFKHUPG�
RS�HHQ�VRRUW�YHUKRJLQJ�PHW�HHQ�NHWWLQJ�HUYRRU��]RGDW�GH�NODQWHQ�KLHU�QLHW�NXQQHQ��
NRPHQ��'H�]DDN�LV�]HHU�GRQNHU�HQ�QLHW�DO�WH�VFKRRQ��'H�WDIHO�ELM�GH�GDPHV�VWDDW�YRO�
HWHQVZDUHQ��'H�7KDLVH�YHUWHOW�GDW�]H�HHQ�KHHO�JRHGH�EDDV�KHHIW�GLH�DOOHV�YRRU�KDDU�
GRHW��+LM�]RX�QRJ�HHQ�FOXE�JDDQ�RSHQHQ�HQ�PLVVFKLHQ�ZLO�]H�GDDU�GDQ�ZHO�JDDQ�
ZHUNHQ��8LW�DQGHUH�EURQ�YHUQHPHQ�ZLM�HFKWHU�GDW�GH]H�EDDV�DEVROXXW�QLHW�GHXJW��'H�
YURXZHQ�NXQQHQ�JHOG�YHUGLHQHQ�DDQ�GUDQN�PDDU�GLW�ZRUGW�QLHW�DOWLMG�XLWEHWDDOG��2RN�
ZHUG�RQV�YHUWHOG�GDW�LOOHJDOH�YURXZHQ�HU�LQ�HHQ�DFKWHUNDPHUWMH�]LWWHQ���

�
6HNVVKRSV�
 
De Rode Draad heeft de indruk dat de vrouwen in de zogenaamde seksshops - mits de baas 
het toestaat - betrekkelijk zelfstandig kunnen werken (574). Mogelijk komt dat doordat de 
baas voor zijn inkomen niet alleen van prostitutie afhankelijk is. Het nadeel is dat de 
hygiënische omstandigheden niet altijd optimaal zijn. Bovendien is er meestal slechts 
werkruimte voor één of twee vrouwen. Een voorbeeld (384). 
  

2S�KHW�PRPHQW�GDW�ZH�LQ�GH]H�VHNVVKRS�NRPHQ��]LMQ�HU�JHHQ�YURXZHQ��+HW�UXLNW�HU�
QDDU�QDW�ZDVJRHG�HQ�LQ�HHQ�KRHNMH�]LHQ�ZH�HHQ�YLH]H�ZF��%LM�HHQ�YROJHQG�EH]RHN�
YHUZLMVW�GH�HQLJH�YURXZ�GLH�HU�ZHUNW�RQV�QDDU�HHQ�PDQ�DFKWHU�HHQ�ORNHW�  Misschien 
zijn ze niet zo zelfstandig als wij hadden gehoopt.  

 
2YHULJ�SHUVRQHHO��
 
Er werken niet alleen prostituees in een bordeel maar ook barmannen en soms chauffeurs. Een 
enkele keer laten die van zich horen, zoals de volgende e-mail  laat zien. 
 

“+RL�PHQVHQ��0LVVFKLHQ�NXQQHQ�MXOOLH�PH�KHOSHQ�PHW�HHQ�YUDDJ��
,N�EHQ�VWXGHQW��HQ�LN�KHE�KHHO�ZDW�EDDQWMHV�JHSUREHHUG��ZDDUYDQ�GH�ODDWVWH�DOV�
WD[LFKDXIIHXU��'LW�OHYHUW�PH�LQ�GH�EHSHUNWH�WLMG�GLH�LN�KHE�HFKWHU�WH�ZHLQLJ�JHOG�RS��,N�
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]DJ�YRULJH�ZHHN�HHQ�DGYHUWHQWLH�VWDDQ�LQ�HHQ�EXXUWEODDGMH�YDQ�HHQ�HVFRUWEXUHDX�GDW�
FKDXIIHXUV�]RHNW��,N�KHE�JHEHOG��HQ�JLVWHUHQ�LV�GH�HLJHQDDU�ELM�PH�ODQJV�JHZHHVW��+LM�
NZDP�ELM�PLM�WKXLV�RPGDW�KLM�JUDDJ�ZLO�ZHWHQ�ZDDU�]LMQ�FKDXIIHXUV�ZRQHQ��YRRU�KHW�
YHUWURXZHQ��'DW�EHJULMS�LN�KHHO�JRHG��HQ�LN�KHE�JHHQ�ER]H�SODQQHQ�RI�ZDW�WH�YHUEHUJHQ�
GXV�GDW�ZDV�JHHQ�SUREOHHP��:DW�LN�ZHO�HHQ�EHHWMH�UDDU�YRQG��LN�ZHHW�KLHU�GXV�WRWDDO�
QLHWV�YDQ���LV�GDW�LN�YDQ�KHP�YHUGHU�QLHWV�ZHHW�EHKDOYH�]
Q�YRRUQDDP�HQ�]LMQ����
QXPPHU��+LM�]HL�KLHURYHU�RRN�RSHQOLMN�GDW�QLHPDQG�ZHHW�ZDDU�KLM�ZRRQW��YURXZ�HQ�
NLQGHUHQ��GXV�������=LMQ�EHGULMI�LV�OHJDDO�QDDU�]LMQ�]HJJHQ�HQ�DDQJH]LHQ�KLM�JURRW�
DGYHUWHHUW��JHORRI�LN�GDW�ZHO��+LM�GUDDJW�]HOI�EHODVWLQJ�DI��YRRU�]LFK]HOI�HQ�]LMQ�
ZHUNQHPHUV��0DDU�LN�ZHUN�DOV�FKDXIIHXU�ZHO�]ZDUW��+LM�]HJW�YDQ�QLHW��PDDU�LN�ZHHW�
KHHO�JRHG�GDW�DOV�LN�]HOI�JHHQ�EHODVWLQJ�DIGUDDJ��LN�GXV�]ZDUW�ZHUN��,N�EHQ�KHHO�
EHQLHXZG�ZHONH�ULVLFR
V�GLW�PHW�]LFK�PHHEUHQJW��,N�ZHHW�GDW�HU�MDUHQ�ODQJ�YHHO�JHGRRJG�
ZHUG�LQ�GH]H�EUDQFKH��:RUGHQ�PLMQ�YHUGLHQVWHQ�DOV�FKDXIIHXU�RRN�JHGRRJG"�0RHW�LN�
KLHU�DOVQRJ�EHODVWLQJ�RYHU�DIGUDJHQ�HQ�LV�KHW�GDQ�ZHO�YROOHGLJ�OHJDDO"�$OV�LN�ZRUG�
DDQJHKRXGHQ��RP�ZHONH�UHGHQ�GDQ�RRN��NDQ�LN�GDDU�GDQ�SUREOHPHQ�PHH�NULMJHQ"�
0RHW�LN�GDQ�OLHJHQ��GDW�NDQ�HQ�ZLO�LN�QDPHOLMN�QLHW���$OV�HU�LHWV�JHEHXUW�PHW�HHQ�
SURVWLWXHH��GUDDJ�LN�GDDU�GDQ�HQLJH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�YRRU"�$OV�PLM�LHWV�JHEHXUW��
KHE�LN�GDQ�HQLJH�SRRW�RP�RS�WH�VWDDQ"�:HONH�SOLFKWHQ�KHHIW�PLMQ�ZHUNJHYHU�
QRUPDOLWHU"�'HQNW�X�GDW�GLW�HHQ�FRUUHFWH�ZHUNZLM]H�LV�YDQ�PLMQ�ZHUNJHYHU"�.XQW�X�PLM�
PLVVFKLHQ�YHUWHOOHQ�ZDW�GH�QRUPDOH��HQ�OHJDOH�MXLVWH��ZHUNZLM]H�LV��]RGDW�LN�GDDU�LQ�GH�
HYHQWXHOH�WRHNRPVW�UHNHQLQJ�PHH�NDQ�KRXGHQ"�
9HHO�YUDJHQ��]RDOV�X�]LHW��,N�YLQG�KHW�JHHQ�HQNHO�SUREOHHP�RP�GLW�ZHUN�WH�GRHQ��HQ�KHW�
OLMNW�PH�HHQ�ZLM]H�OHYHQVHUYDULQJ��,N�EHQ�VWUDNV�KRRJRSJHOHLG��HQ�LN�JHORRI�GDW�KHW�JRHG�
LV�RP�ZDW�YDQ�GH�DQGHUH��PLQGHU�YRRU�GH�KDQG�OLJJHQGH�OHHI��HQ�ZHUNZHUHOGHQ�WH�
KHEEHQ�JH]LHQ��,N�ZLO�HFKWHU�QLHW�GDW�KHW�PLM�GXXU�NRPW�WH�VWDDQ�´�11�

 
Bij een ander - inmiddels gesloten bedrijf -  trok de barkeeper aan de bel. Zowel hijzelf als de 
meisjes werden slecht behandeld. Hij heeft zijn zaak via de vakbond aangekaart. En de 
meisjes die verplicht moesten drinken en slechts twintig procent kregen, van wat de klant 
betaalt? Zij zijn niet naar de vakbond gegaan, maar zijn ergens anders gaan werken. Zij 
durfden geen verdere actie te ondernemen uit angst voor represailles… 



 

 70 

Hoofdstuk 7.  Arbeidsrelaties in de prostitutie  
 
 
³$OV�KHW�KDDU�KLHU�QLHW�EHYDOW�GDQ�JDDW�]H�WRFK�JHZRRQ�HUJHQV�DQGHUV�ZHUNHQ"´��
 
1HS�]HOIVWDQGLJKHLG�
 
In de discussie over prostitutie als arbeid zijn er drie kernthema’ s. Het gaat om 
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.  
 
Al deze kwesties convergeren in de strijd rond het zelfstandige ondernemerschap. 
Exploitanten beweren massaal, dat prostituees als zelfstandige werken, maar mogen 
prostituees hun eigen prijzen bepalen? Hebben ze vrije werktijden? Oefent de exploitant 
gezag uit? Deze vragen komen in dit hoofdstuk aan de orde. 
Op al deze gebieden zijn de problemen niet gering. Het grootste probleem is echter, dat 
prostituees in werkelijkheid meestal in dienstverband werkzaam zijn, maar dat het 
werknemerschap van de prostituees vrijwel nergens formeel wordt erkend. In de praktijk 
lopen zelfstandig ondernemerschap en werknemerschap voortdurend 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 
zelfstandige ondernemer. Aan de meest fundamentele kenmerken van het zelfstandige 
ondernemerschap zoals zelf afrekenen, zelf de prijzen en werktijden bepalen, wordt al 
niet voldaan. 
 
9HUGLHQVWHQ�
 
Een paar jaar geleden signaleerde De Rode Draad, dat de verdiensten in de prostitutie 
achteruit gingen. Toen stuitten wij nog op ongeloof. Nu horen we niets anders. Dit is extra 
schrijnend wanneer we de verdiensten afzetten tegen de lange werkdagen. Vrouwen wachten 
steeds langer op klanten. En deze wachttijd in de verdiensten incalculeren is prostituees al 
lang geleden afgeleerd. Wij ontmoeten moedeloze vrouwen die willen stoppen (382) of 
vrouwen die ons wanhopig vragen of wij adressen weten waar wel klanten komen. Vooral 
oudere Spaanstalige migranten klagen over hun positie op de markt (493). Een paar 
voorbeelden (276, 514).    
 

,Q�KHW�YRRUSRUWDDO�NLMNHQ�ZH�YHUEDDVG�QDDU�GH�YRFKWSOHNNHQ�HQ�GH�VPHULJH�
YORHUEHGHNNLQJ�GLH�DDQ�GH�PXXU�NOHHIW��'H�JDVWYURXZ�KHHIW�JHHQ�SUREOHPHQ�PHW�RQV�HQ�
ZH�PRJHQ�GH�RQWYDQJVWUXLPWH�LQ�ZDDU�WZHH�YURXZHQ�RS�GH�EDQN�KDQJHQ��$DQ�KXQ�
JH]LFKWHQ�LV�DO�WH�]LHQ�GDW�KHW�YUHVHOLMN�VWLO�LV��=LM�EHYHVWLJHQ�GDW�GLW�QLHW�DOOHHQ�YDQGDDJ�
KHW�JHYDO�LV��
��'H]H�VHNVVKRS�KHHIW�YROJHQV�RQV�]LMQ�EHVWH�WLMG�JHKDG��:LM�PRJHQ�QDDU�ERYHQ�HQ�]LHQ�
DOOHUOHL�SULMVOLMVWHQ��RUDDO�¼����HQ�¼����YRRU�GULH�NZDUWLHU��(HQ�$IULNDDQVH�HQ�HHQ�2RVW�
(XURSHVH�SURVWLWXHH�VSHOHQ�VDPHQ�HHQ�ERUGVSHO��/DWHU�PHOGW�]LFK�QRJ�HHQ�3RROVH��'H�
HLJHQDDU�ORRSW�VWHHGV�LQ�HQ�XLW�HQ�ZH�NXQQHQ�QDXZHOLMNV�PHW�GH�YURXZHQ�VSUHNHQ��=H�
]LMQ�EOLM�GDW�]H�KLHU�ZHO�YLMIWLJ�SURFHQW�NULMJHQ�YDQ�ZDW�GH�NODQW�EHWDDOW��6RPV�NRPW�HU�
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PDDU�ppQ�NODQW�SHU�GDJ��HQ�GH�GDJ�GXXUW�RRN�QRJ�HHQV�KHHO�ODQJ��YDQ�������WRW�������
XXU��=H�EHVFKRXZHQ�]LFK�DOV�SDUWWLPHUV��'LW�EHWHNHQW�GDW�DOV�]H�GULH�GDJHQ�ZHUNHQ��]LM�
ELMQD�KHW�XUHQDDQWDO�YDQ�HHQ�YROOHGLJH�ZHUNZHHN�KHEEHQ��:LM�]LMQ�EHQLHXZG�ZDW�]H�
RQGHU�µIXOO�WLPH¶�ZHUNHQ�YHUVWDDQ�� 

 
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 prijzen vast.  In vergelijking met 
andere landen in - en zelfs buiten - Europa ligt het prijspeil voor seksuele dienstverlening 
hoger. Op hookers.nl merkt een globetrottende klant  bijvoorbeeld op dat een mooie 
Russische op het Groningse platteland goedkoper is dan in Moskou. Toeristen betalen in 
Zuid-Amerika en Azië bedragen die zelfs nominaal hetzelfde zijn als in Nederland. Prostitutie 
voor de lokale markt is elders dan ook betrekkelijk duur, de levensstandaard in aanmerking 
genomen.    
 
3HUFHQWDJHUHJHOLQJHQ�
 
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 systeem 
nodigt de exploitant uit zich met het werk te bemoeien, wat moeilijk te rijmen valt met het 
zelfstandige ondernemerschap. Bij het zelfstandige ondernemerschap 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. Enkele gevallen uit de praktijk (582, 547).  

�
,Q�HHUVWH�LQVWDQWLH�NXQQHQ�ZH�]RQGHU�SUREOHPHQ�QDDU�ELQQHQ��'H�YURXZHQ�YHUWHOOHQ�
GDW�]H�KHW�QLHW�SUHWWLJ�YLQGHQ�GDW�]H�PDDU����SURFHQW�NULMJHQ��'H�HLJHQDDU�PHQJW�]LFK�
LQ�KHW�JHVSUHN�HQ�]HJW�GDW�]H����SURFHQW�]RXGHQ�NXQQHQ�NULMJHQ�DOV�GH�%7:�ZHWJHYLQJ�
]RX�YHUDQGHUHQ��'H�YURXZHQ�YLQGHQ��GDW�GH�EDDV�PRHW�YHUWHOOHQ��ZDW�KXQ�PHQLQJ�LV�
RYHU�%7:�EHWDOLQJ��(pQ�PHLVMH�ZLO�QRJ�PHHU�RYHU�GH�%7:�ZHWHQ��PDDU�GH�JDVWYURXZ�
JHHIW�HHQ�VLJQDDO�GDW�KHW�QX�ZHO�JHQRHJ�LV�JHZHHVW���
 
:H�PRJHQ�QDDU�ELQQHQ�HQ�]LHQ�HHQ�VWXN�RI�DFKW�YURXZHQ�RS�HHQ�ULMWMH�]LWWHQ��9DQ�HHQ�SURVWLWXHH�GLH�LQ�GLW�EHGULMI�KHHIW�JHZHUNW��ZHWHQ�ZLM�GDW�GH�JDVWYURXZ�HHQ�SHUFHQWDJH�
RQWYDQJW�YDQ�ZDW�GH�NODQW�EHWDDOW��1HW�DOV�ZH�ELQQHQ�]LMQ��NRPW�HU�HHQ�NODQW��:LM�
ZRUGHQ�LQ�HHQ�]LMNDPHUWMH�JHVWRSW��:H�OHJJHQ�GH�IROGHUV�QHHU�HQ�YHUWUHNNHQ��

 
=LMQ�GH�ZHUNWLMGHQ�YULM"�
�
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 paar keer hebben we 
gehoord dat vrouwen onder druk worden gezet om de wensen van de exploitant te 
respecteren. Een enkele keer schuwt hij chantage niet door te dreigen de vrouwen thuis te 
bellen om bijvoorbeeld de kinderen op de hoogte te stellen van het beroep van de moeder.  
Niet altijd, gelukkig, zoals in het volgende voorbeeld (510). 
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,Q�GH]H�QHWWH�WHQW�ZRUGHQ�ZH�YULHQGHOLMN�ELQQHQJHODWHQ��:H�NRPHQ�LQ�GH�KXLVNDPHU�
WHUHFKW�ZDDU�HHQ�VWXN�RI�WLHQ�GDPHV�]LWWHQ��=HOI�]RX�LN�QLHW�JUDDJ�GH�KHOH�GDJ�RS�LHGHUV�
OLS�]LWWHQ��PDDU�GH�VIHHU�LV�]HHU�RQWVSDQQHQ��'H�GDPHV�OLMNHQ�RQV�EHKRRUOLMN�VOLP��
,Q�GLW�EHGULMI�ORRS�MH�µDOOHHQ�PDDU¶�GH�NDQV�GDW�MH�ZRUGW�JHVFKRUVW��DOV�MH�KHW�WH�ERQW�
PDDNW��-H�NXQW�HU�QLHW�SDUWWLPH�ZHUNHQ��'H�]DDN�LV�RSHQ�YDQ�������WRW�������HQ�GDQ�
PRHW�MH�GH�KHOH�GDJ�DDQZH]LJ�]LMQ�HQ�GDW�PLQLPDDO�WZHH�GDJHQ�SHU�ZHHN��

 
8LWEHWDOLQJ�
 
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 ondernemer rekent toch zelf af?  
Er is echter een reëel probleem. De vrouwen willen niet altijd met hun geld ‘s avonds laat 
over straat. En hoe moet het als klanten met een FUHGLWFDUG of pinpas betalen? Vrouwen 
moeten overigens meestal meebetalen aan de kosten voor dit soort transacties. Sommige 
HVFRUWbureaus geven de vrouwen FUHGLWFDUGmachientjes mee.  
 
µ2QWVODJ¶�
 
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 zelfstandige ondernemers kunnen toch niet ontslagen worden? 
Voor zover er opzegtermijnen worden gehanteerd, gebeurt dat eenzijdig: de exploitant 
ontslaat de zelfstandige ondernemers op staande voet. In dat soort gevallen bellen die 
vrouwen ons stikkend van woede op. Van dat idee van zelfstandig ondernemerschap blijft 
dus vaak niet veel over. Een geval (568).�
��

'H�]DDN�LV�QRJ�QLHW�JHRSHQG�HQ�HU�]LMQ�QRJ�JHHQ�YURXZHQ�DDQJHWURNNHQ��:LM�PDNHQ�
NHQQLV�PHW�GH�QLHXZEDNNHQ�HLJHQDDU��9RRU�¼������SHU�PDDQG�HQ�¼��������JRRGZLOO�
NRQ�KLM�EHJLQQHQ��+LM�ZLO�GH�YURXZHQ�KHOHPDDO�]HOIVWDQGLJ�ODWHQ�ZHUNHQ��+LM�KHHIW�]HOI�
HHQ�]HOIVWDQGLJHQFRQWUDFW�LQ�HONDDU�JHVOHXWHOG��'DDULQ�VWDDW�GDW�]H�]LFK�YHUSOLFKWHQ�WRW�
VHNVXHOH�KDQGHOLQJHQ��2RN�JDDW�KLM�]LFK�VWRUWHQ�RS�GH�PDUNW�YRRU�FKDPSDJQH�PHW�HHQ�
ODDJ�DOFRKROSHUFHQWDJH��1DDUPDWH�ZH�ODQJHU�ELQQHQ�]LMQ��NRPHQ�HU�YHUKDOHQ�ORV�RYHU�HHQ�YURXZ�GLH�DO�RQWVODJHQ�LV�RPGDW�]H�HU�QLHW�JRHG�XLW]DJ��2RN�ZHUNW�PHQ�PHW�
YDVWJHVWHOGH�SULM]HQ��ZDDUYDQ�GH�YURXZ�GDQ������NULMJW��³0DDU�DOV�HHQ�YURXZ�QX�YRRU�
PLQGHU�QDDU�GH�NDPHU�ZLO"´�³'DW�PDJ�GDQ�QLHW�´�³0DDU�MH�YHUWHOGH�QHW�QRJ�GDW�
LHGHUHHQ�]HOIVWDQGLJ�LV�´�,Q�GLW�EHGULMI�LV�RYHULJHQV�ODWHU�HHQ�VFKLHWSDUWLM�JHZHHVW�  

 
:HUNHQ�LQ�PHHU�GDQ�ppQ�EHGULMI�
 
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 en elkaar waarschuwen in het geval van 
controles van Politie, Belastingdienst, enz. Een echte zelfstandige ondernemer heeft meerdere 
opdrachtgevers, maar het - goedgekeurd -  werken in meerdere bedrijven hebben wij slechts 
één vrouw openlijk zien doen (463). Een voorbeeld van een ‘gewoon’  bedrijf (530). 
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'H�5RGH�'UDDG�LV�KLHU�HHQ�NHHU�RS�YHU]RHN�YDQ�GH�H[SORLWDQW�JHZHHVW��'DDUQD�KHEEHQ�
ZLM�DSDUW�PHW�GH�YURXZHQ�JHVSURNHQ��+HW�LV�HHQ�RXGHUZHWVH�EDU�ZDDU�YHHO�ZRUGW�
JHGURQNHQ��=H�ZHUNHQ�GDDU�ZHO�RS�ILIW\�ILIW\�EDVLV��PDDU�GH�ED]LQ�ZLO�QLHW�GDW�GH�
YURXZHQ�EXLWHQ�GH�EDU�RP�PHW�GH�NODQW�DIVSUHNHQ�  

 
9RHOEDUH�JH]DJVYHUKRXGLQJ�  
 
Een gezagsverhouding is het belangrijkste kenmerk van loondienst. Het belangrijkste 
kenmerk van zelfstandig ondernemerschap is de afwezigheid van een gezagsrelatie. Maar de 
alomtegenwoordigheid 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. Hij (of zij) praat RYHU hen waar ze zelf bij zijn. Op de achtergrond hoor je soms 
mensen bevelen schallen, zoals:  ” Kom hier. Er is een klant.”  Het zit al in kleine dingen, zoals 
de volgende gevallen laten zien (621, 500).  

 
(HQ��YURXZ�RQWSRSW�]LFK�DOV�ZRRUGYRHUVWHU�HQ�YHUWHOW�GDW�]H�]RZHO�ORRQGLHQVW�DOV�
OHJDOLVHULQJ�PDDU�QLHWV�YLQGW��'H�JDVWYURXZ�YLQGW�GDW�ZH�XLWJHSUDDW�PRHWHQ�]LMQ�HQ�ZH�
JDDQ�  

 
,Q�HHQ�EHGULMI�]RXGHQ�RQJHYHHU�GHUWLJ�YURXZHQ�ZHUNHQ��ZDDUYDQ�HU�WLHQ�DDQZH]LJ�]LMQ��
:H�NRPHQ�WHUHFKW�LQ�HHQ�VSHUYXXU�YDQ�YUDJHQ�RYHU�EHODVWLQJ�HQ]RYRRUW��0DDU�GH�
JDVWYURXZ�NRPW�GH�VHVVLH�ELWV�RQGHUEUHNHQ��³2I�ZH�DO�NODDU�]LMQ��ZDQW�HU�LV�ZHUN�DDQ�
GH�ZLQNHO�´��

 
Het gezag van de exploitant gaat in bepaalde gevallen nogal ver. Over kleding hoorden we 
bijvoorbeeld: “ Op oneven dagen dragen de dames hier lingerie, op even dagen avondjurken.”   
Een keer hoorden wij dat een vrouw geen gerecht met knoflook mocht eten. De lucht zou 
klanten afschrikken. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Worden ze van hun eten afgehaald als er 
klanten binnenkomen? Kunnen vrouwen naar een restaurant of zijn ze verplicht in de club of 
het privé-huis te eten? Mogen de vrouwen drinken wat ze willen of dient hun drankje de kleur 
van champagne te hebben?  
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 huishoudelijke taken verrichten.  
De exploitant verplicht ze soms mee te doen aan promotie-acties voor het bedrijf. 
We horen ook vaak dat er een sollicitatieprocedure is, en een keer hoorden we dat een bedrijf 
vrouwen met een Aziatisch uiterlijk op de wachtlijst zette omdat daar minder vraag naar was. 
�
µ(pQ�JURWH�IDPLOLH¶�
 
“ Wat ‘gezag uitoefenen’ ?! Wij zijn hier één grote familie.”  Zo wordt het alomtegenwoordige 
gezag van de exploitant soms gepresenteerd. De exploitant regelt alles voor ‘de meisjes’ . 
Soms is de Grote Familie overigens betrekkelijk klein. In sommige bedrijven zitten de 
exploitant en de enige vrouw die er werkt samen de hele dag op klanten te wachten. In een 
bedrijf waar je alleen welkom bent als je zeer veel uren wil draaien, hoorden we dat de 
gastvrouw de klanten in de winter van soep voorzag. Een paar ander gevallen (499, 433). 

 
,Q�GLW�EHGULMI�ZHUNHQ�WZHH�YURXZHQ��(pQ�LV�EH]LJ�PHW�HHQ�NODQW�HQ�GH�DQGHU�]LW�ELM�RQV�
LQ�GH�NHXNHQ��=H�ZHUNW�KLHU�DI�HQ�WRH��=H�JXQW�GH�1HGHUODQGVH�VWDDW�JHHQ�FHQW��0HQ�
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KHHIW�KDDU�RRN�QLHW�JHKROSHQ�WRHQ�]H�HHQ�GDNOR]H�WLHQHU�ZDV��'H�YURXZ�GHV�KXL]HV�
PHQJW�]LFK�LQ�KHW�JHVSUHN�HQ�YHUWHOW�GDW�]H�YDDN�YURXZHQ�KHOSW�GRRU�]H�UXLPWH�WH�JHYHQ�
RP�WH�VWXGHUHQ�HQ�GRRU�]H�HHQ�UXVWLJH�GUXJVYULMH�ZHUNSOHN�WH�ELHGHQ��=LM�YLQGW�KHW�ZHO��
HHQ�SUREOHHP�GDW�HU�WH�ZHLQLJ�YURXZHQ�]LMQ�GLH�VHULHXV�ZLOOHQ�ZHUNHQ��GXV�IXOO�WLPH�HQ�
]RQGHU�RYHU�NLQGHURSYDQJ�WH�]HXUHQ��=H�YUDDJW�]LFK�DI�KRH�KHW�NRPW�GDW�]LM�DOV�DDUGLJH�
H[SORLWDQW�JHHQ�YURXZHQ�NDQ�YLQGHQ�GLH�ELM�KDDU�ZLOOHQ�ZHUNHQ���
 
(HQ�PDQ�LQ�HHQ�SDN�PHW�GH�JURWH�9�YDQ�9HLOLJKHLG�GRHW�RSHQ��+LM�LV�GH�HLJHQDDU�HQ�
YHUWHOW�GDW�KLM�ZHUNW�PHW�MRQJH�YURXZHQ�XLW�6ORZDNLMH��'H�YURXZHQ�NXQQHQ�RQV�DPSHU�
YHUVWDDQ�HQ��]RDOV�EOLMNW��LV�GH�ELMGUDJH�YDQ�GH�H[SORLWDQW�DDQ�KXQ�NHQQLV�YDQ�GH�
1HGHUODQGVH�WDDO�JHZHHVW�GDW�KLM�]H�'XLWVH�ZRRUGHQERHNHQ�KDG�JHJHYHQ. 

 
2Q]HOIVWDQGLJH�]HOIVWDQGLJH�RQGHUQHPHUV�
 
Veel prostituees en exploitanten verwarren zelfstandig ondernemerschap als economische 
categorie met zelfstandigheid als persoonlijkheidskenmerk. Een persoonlijkheidskenmerk valt 
niet contractueel vast te leggen, gedrag op de werkvloer wel. Voor prostituees is het een 
gruwel om niet zelfstandig te zijn. Dat ben je wel, als iemand anders baas is over jouw lijf en 
leden. Dit soort zelfstandigheid zou gegarandeerd moeten zijn in het ondernemerschap, maar 
we hebben al te veel voorbeelden gezien van het tegendeel. 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. Prostituees menen echter dat ze in loondienst helemaal hun gevoel van zelfstandigheid 
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.  

/RRQGLHQVW�LQ�GH�SUDNWLMN�
Een toenemend aantal prostituees moet in een systeem van loondienst gaan functioneren 
omdat de Belastingdienst/UWV heeft geconstateerd dat er op grond van feiten en 
omstandigheden geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap. Dit geeft veel onzekerheid. 
De praktijk in een paar bedrijven (324, 314, 540). 
 

'H�YURXZHQ�LQ�HHQ�EHGULMI�KDGGHQ�]LFK�ELM�GH�%HODVWLQJGLHQVW�XLWJHVFKUHYHQ�RPGDW�HU�
ORRQGLHQVW�ZHUG�JHFRQVWDWHHUG��*HHQ�ZRQGHU��MH�EHQW�HU�µ]HOIVWDQGLJH�RQGHUQHPHU¶�
PDDU�MH�NXQW�QLHW�EHSDOHQ�ZDW�MH�GUDDJW�HQ�ZDQQHHU�MH�NRPW�HQ�JDDW��³/RRQGLHQVW�KHHIW�
JHHQ�YRRUGHHO��DOV�]HOIVWDQGLJ�RQGHUQHPHU�YHUGLHQHQ�ZH�GHUWLJ�HXUR�SHU�GDJ´��]R�
YHUWHOGH�PHQ�RQV�YHUKHXJG��'H�JDVWYURXZ�]HL�]HOIV�GDW�YURXZHQ�GLH�QLHWV�YHUGLHQHQ��
EXLWHQJHZRRQ�ILMQ�]LMQ�DOV�µRSYXOOLQJ¶��8LW�GLW�EHGULMI�NRPHQ�RRN�NODFKWHQ�GDW�YURXZHQ�
ERHWHV�PRHWHQ�EHWDOHQ��=H�PRHWHQ�LQHHQV�HHQ�NZDUWLHU�HHUGHU�EHJLQQHQ�HQ�¼����ERHWH�
EHWDOHQ�ELM�WH�ODDW�NRPHQ��%RYHQGLHQ�PRHWHQ�]LM����SURFHQW�%7:�DIVWDDQ���
 
'H�HLJHQDDU�YDQ�HHQ�EHGULMI�EHJULMSW�GDW�ORRQGLHQVW�YRRUGHOHQ�KHHIW��8LW�HLJHQ�
HUYDULQJ�ZHHW�KLM�LPPHUV�GDW�MH�GDQ�HHQ�YRRUDI�DIJHVSURNHQ�VRP�JHOG�NULMJW��0DDU�GDW�
NDQ�KLHU�KHODDV�QLHW��$OV�HU�ppQ�YURXZ�]LHN�LV�HQ�GH�DQGHUH�YURXZ�JHOG�YHUGLHQW��GDQ�
JDDW�GLW�YHUGLHQGH�JHOG�QDDU�GH�]LHNH�YURXZ�HQ�GDQ�KHHIW�GH�ZHUNHQGH�YURXZ�QLHWV��=H�
KHEEHQ�QX�HHQ�VOXLWHQG�V\VWHHP��ZDQQHHU�]H�GH�KHOH�GDJ�LQ�KHW�EHGULMI�DDQZH]LJ�LV�HQ�
JHHQ�NODQW�KHHIW�GDQ��NULMJW�]H�RYHU�GULH�XXU�¼���SHU�XXU�XLWEHWDDOG��2S�HHQ�GDJ�ZDDURS�
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]H�ZHO�NODQWHQ�KHHIW��NULMJW�]H�YRRU�DFKW�XXU�XLWEHWDDOG��%LM�PHHUGHUH�NODQWHQ�ZRUGW�KHW�
XXUORRQ�YHUKRRJG���
 
,Q�HHQ�EHGULMI�ZRUGW�LQ�ORRQGLHQVW�JHZHUNW��³3ULPD�V\VWHHP��GDW�PRJHQ�MXOOLH�YDQ�PH�
NRSHQ´��DOGXV�GH�HLJHQDUHVVH��+HW�NRPW�HURS�QHHU��GDW�GH�YURXZHQ�QHWWR�¼����SHU�XXU�
NULMJHQ�YRRU�GH�GLHQVWHQ�GLH�]H�YHUOHQHQ��=H�PRHWHQ�WLHQ�XXU�SHU�GDJ�DDQZH]LJ�]LMQ�HQ�
LQ�GLH�WLMG�ZDFKWHQ�]H�WRW�]H�¼����NXQQHQ�JDDQ�YHUGLHQHQ��(HQ�YURXZ�ZHUNW�SDUWWLPH�
WHJHQ�GH]HOIGH�FRQGLWLHV�HQ�GDW�LV�JHHQ�SUREOHHP��(pQ�YDQ�GH�YURXZHQ�YLQGW�KHW�
V\VWHHP�QLHW�]R�VOHFKW��RQGDQNV�KHW�IHLW�GDW�]H�QLHW�EHWDDOG�ZRUGW�YRRU�GH�XUHQ�GDW�]H�
DDQZH]LJ�LV��PDDU�XLWHLQGHOLMN�]LMQ�GH�YHUGLHQVWHQ�QHW�]R�ODDJ�DOV�ELM�KHW�V\VWHHP�YDQ�
QHS�]HOIVWDQGLJ�RQGHUQHPHUVFKDS��(U�]LMQ�RRN�ORRQVWURRNMHV�EHVFKLNEDDU��=H�]LMQ�
YHUSOLFKW�RP�YHLOLJ�WH�YULMHQ��2RN�]RX�HU�HHQ�UHJHOLQJ�]LMQ�RP�GH�NRVWHQ�YRRU�GH�FUqFKH�
WH�YHUJRHGHQ� ��� ��

 
Het oordeel ‘loondienst’  brengt Oost Europese vrouwen in de gevarenzone. Zij mogen 
immers alleen als zelfstandige ondernemer werken.50 Een voorbeeld (563).  

 
,Q�HHQ�DIJHOHJHQ�EHGULMI�WUHIIHQ�ZH�WZHH�2RVW�(XURSHVH�YURXZHQ�DDQ��=H�]LMQ�DO�HHQ�
DDQWDO�MDUHQ�LQ�1HGHUODQG��(pQ�YDQ�KHQ�ZLO�ZHWHQ�KRH�]H�RQDIKDQNHOLMN�YDQ�KDDU�
SDUWQHU�HHQ�YHUEOLMIVVWDWXV�NDQ�NULMJHQ��+DDU�DGYRFDDW�]RX�JH]HJG�KHEEHQ�GDW�GLW�QLHW�
NDQ�]RODQJ�]H�LQ�GH�SURVWLWXWLH�]LW��=H�ZHUNW�RRN�QRJ�LQ�HHQ�DQGHU�EHGULMI��=H�YHUVOLQGW�
GH�LQIRUPDWLH�YDQ�'H�5RGH�'UDDG��'H�EDDV�KHHIW�WHJHQ�GH�YURXZHQ�JH]HJG�GDW�]H�LQ�
ORRQGLHQVW�ZHUN]DDP�]LMQ��0DDU�2RVW�(XURSHVH�YURXZHQ�PRJHQ�WRFK�QLHW�LQ�ORRQGLHQVW�
LQ�GH�SURVWLWXWLH�ZHUNHQ"�:DQQHHU�HU�HQ�NODQW�LV�JHZHHVW��NULMJHQ�GH�YURXZHQ��PLQGHU�
GDQ�YLMIWLJ�SURFHQW�RPGDW�KLM�LPPHUV�YRRU�KHQ�DO�EHODVWLQJ�KHHIW�EHWDDOG��'H�XUHQ�GLH�
]H�DDQZH]LJ�]LMQ��NULMJHQ�]H�QLHW�EHWDDOG��(HQ�ORRQVWURRNMH�KHEEHQ�]H�RRN�QRJ�QRRLW�
JH]LHQ���
 

Veel exploitanten willen de waarnemingen van de Belastingdienst/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 gevallen 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 niet eens één uur. 
 
In een bedrijf betaalt men per uur een bedrag uit dat lager is dan het minimumloon. Elders 
heeft men het als volgt geregeld: de vrouwen worden opgeroepen voor drie uur tegen 
minimumloon. De overige uren krijgen ze niet betaald. 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’  uitbetaald. 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.  
                                                
49 Onder de vorige eigenaresse kregen wij te horen dat de dames geen tijd mochten nemen om folders te lezen. 
Het zag er toen vreselijk uit, maar nu is er een grondige verbouwing gaande.  
50 Volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). 
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&RQFXUUHQWLHEHGLQJHQ�HQ�ERHWHV�
�
Ook als prostituees zelfstandig ondernemer zijn, moeten zij vaak een concurrentiebeding 
tekenen, moeten ze boetes betalen en kunnen ze ontslagen worden. Boetes zijn overigens 
alleen in loondienst toegestaan en dan alleen nog als een boetebeding schriftelijk is vastgelegd 
bij een kantonrechter. Een zelfstandige ondernemer kan per definitie niet aan een 
concurrentiebeding worden onderworpen. Een geval (95). 

 
'H�YURXZHQ�NXQQHQ�LQ�HHQ�EHGULMI�NLH]HQ�RI�]H�DOV�]HOIVWDQGLJ�RQGHUQHPHU�RI�LQ�
ORRQGLHQVW�ZLOOHQ�ZHUNHQ��'DW�ODDWVWH�JDDW�YLD�HHQ�QXO�XUHQFRQWUDFW�RIZHO�HHQ�
RSURHSFRQWUDFW��.HQQHOLMN�JDDW�GDW�SDV�LQ�ZDQQHHU�HU�HHQ�NODQW�ELQQHQNRPW��,Q�KHW�
FRQWUDFW�VWDDW�GDW�]H�¼������ERHWH�NULMJHQ�ELM�RYHUWUHGLQJ�YDQ�HHQ�EHSDDOG��
FRQFXUUHQWLHEHGLQJ����

 
Dit kan niet. Ook een concurrentiebeding mag in hoge uitzondering in een loondienstsituatie 
worden 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 
arbeidscontract omschreven zijn. Een concurrentiebeding is tevens slechts maximaal twaalf  
maanden geldig. De Rode Draad komt termijnen tegen van drie tot vijf jaar. Het is ook 
gebruikelijk 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 en is onderworpen aan sociale 
zekerheidswetgeving. 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.  
 
$UEHLGVRPVWDQGLJKHGHQ�RI�ZDDU�EOLMIW�GH�$UEHLGVLQVSHFWLH"��
 
De Rode Draad komt op plekken waar prostituees tussen de klanten door de was moeten doen 
en waar vrouwen in het pikkedonker moeten werken. De arbeidsomstandigheden - dus de 
omstandigheden op het gebied van gezondheid en veiligheid - zijn in 2000 tijdelijk verbeterd. 
Later werd dat minder want de geringe inkomsten werkten achterstallig 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 Arbeidsinspectie? Van de gemeente? 
Er is nog geen overeenstemming tussen deze verschillende instanties die allemaal regels 
uitvaardigen. Zo kan het gebeuren dat de gemeente een ander aantal wc’ s voorschrijft dan de 
Arbeidsinspectie.  
 
Een exploitant van een seksbedrijf is, net als die van een horecabedrijf, verantwoordelijk voor 
de veiligheid voor allen die zich in zijn bedrijf bevinden, dus ook voor die van de bezoekers. 
De laatste jaren werd vaak gezegd dat na de legalisering van de exploitatie van prostitutie de 
Arbeidsinspectie, de instantie die moet controleren of de arbeidsomstandigheden gezond en 
veilig zijn, in de seksindustrie een grote rol zou gaan spelen. Maar de Arbeidsinspectie komt 
pas in beeld als er loondienstverhoudingen zijn opgelegd. Dus ook de Arbeidsinspectie is 
gebaat bij duidelijkheid in de arbeidsrelaties, met andere woorden bij een definitieve 
vaststelling van loondienst of zelfstandig ondernemerschap. Nu is die duidelijkheid er. In de 
meeste bedrijven heersen dienstverbanden. Het arbeidsrecht wordt er echter met voeten 
getreden. Het minimumloon wordt niet uitbetaald, een zaak die de Arbeidsinspectie zou 
moeten aankaarten. Maar de Arbeidsinspectie houdt zich nog steeds afzijdig. Bijna zes jaar na 
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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. Dan kunnen ze lang wachten.  
De Arbeidsinspectie wordt overigens vaak verward met de Arbodienst, een particuliere 
instelling waarbij een werkgever zich kan verzekeren tegen ziekte van werknemers. Voor 
zover bekend zijn de Arbodiensten nog niet betrokken bij de seksindustrie. �
�
:RQHQ�RS�GH�]DDN���
 
Als veldwerkers van De Rode Draad zich al een ongeluk moeten zoeken naar een bepaald 
bedrijf, 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 het is een goede voorziening voor vrouwen die te veel 
champagne hebben gedronken en niet meer het hele end naar huis kunnen rijden. Het wordt al 
minder acceptabel als exploitanten vinden, dat iemand zeven dagen in het bedrijf moet 
blijven, en als ze de vrouwen uit bed halen als er klanten komen. 
  
Overnachten is niet hetzelfde als in het bedrijf wonen. Dat laatste gebeurt echter heel vaak. 
Vooral Oost Europese 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 ondernemer te zijn. Ze zijn op die manier 
volledig afhankelijk van de exploitant. Een bedrijf aan huis hebben is betrekkelijk normaal, 
maar is het nog steeds normaal als iemand geen eigen huis heeft? Een voorbeeld (458). 

 
'H�FOXE�LV�QRJ�QLHW�RSHQ�HQ�GH�YURXZHQ�OLJJHQ�QRJ�WH�VODSHQ��0HQ�VOXLW�LPPHUV�RP�HHQ�
XXU�RI�YLMI�µV�PRUJHQV��PDDU�GDW�NDQ�ZHO�HHQV�WRW�DFKW�XXU�XLWORSHQ��/DQJ]DDP�DDQ�
NRPHQ�YLHU�6SDDQVWDOLJH�YURXZHQ�WH�YRRUVFKLMQ��=H�VWDDQ�WH�VODSHQ��1D�GH�IROGHU�WH�
KHEEHQ�JHSDNW��JDDQ��]H�ZHHU�RQGHU�]HLO���
9DQ�DFKWHU�HHQ�OXLNMH�ZRUGHQ�ZH�KHUNHQG�GRRU�GH�EDDV��+LM�SDUNHHUW�RQV�DDQ�HHQ�
WDIHOWMH�HQ�NRQGLJW�DDQ�GDW�LHGHUHHQ�GLH�LQ�RQV�JHwQWHUHVVHHUG�LV��PHW�RQV�PDJ�SUDWHQ��
(QNHOH�YURXZHQ�NRPHQ�YHUWHOOHQ��KRH�ILMQ�]H�KHW�YLQGHQ��GDW�]H�GDDU�PRJHQ�
RYHUQDFKWHQ��:H�VSUHNHQ�HHQ�6SDDQVWDOLJH�HQ�HHQ�(QJHOVWDOLJH��1D�GH]H�NRUWH�
JHVSUHNMHV�NRPW�GH�EDDV�YUDJHQ�RI�ZH�NODDU�]LMQ�  

 
Op onze vraag aan de arbeidsjuristen van het Hugo Sinzheimer Instituut wat ze ervan vinden 
als je in het bordeel slaapt en je bed uit moet, zodra er een klant komt, krijgen wij het 
volgende antwoord. “ Dit valt niet onder het strafrecht. Je kunt onder diensttijd slapen, als je er 
maar voor wordt betaald. Anders kun je de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden 
opzeggen. Het is zo, dat een werknemer niet mag overnachten op de zaak, behalve in het 
geval dat men gedurende het slapen werkzaam is. In de prostitutiesector is dat niet het geval, 
lijkt mij. Ze krijgen er immers niets extra's voor betaald. In geval van zelfstandig 
ondernemerschap kun je prostituees hier niet toe dwingen, tenzij dit is afgesproken.”   
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Hoofdstuk 8.  De modelcontracten voor de prostitutiebranche 
 
 
³$OV�LN�JHHQ�FRQWUDFW�WHNHQ�YRRU�]HOIVWDQGLJ�RQGHUQHPHUVFKDS�ZRUG�LN�RQWVODJHQ�´��
 
2QZLOOLJH�KRQGHQ�
�
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 vlotte start. De acties van exploitanten(organisaties) deden ons51 echter 
besluiten de onderhandelingen af te breken. Met onwillige honden is het slecht hazen 
vangen. Intussen zijn prostituees de dupe. Hun bijzondere positie in de maatschappij en 
de historisch gegroeide macht van de exploitanten zorgen ervoor, dat zij in de narigheid 
blijven zitten of andere oplossingen zoeken voor hun problemen dan de voor de hand 
liggende oplossingen die al sinds jaar en dag voor iedere werker in Nederland openstaan. �
�
3URVWLWXHHV�WXVVHQ�GH�ZDO�HQ�KHW�VFKLS�
 
Exploitanten kunnen moeilijk blijven volhouden dat de dames als zelfstandige 
ondernemers in hun bedrijf werken. In de meeste prostitutiebedrijven is er immers 
feitelijk sprake van dienstverbanden. De exploitant bestempelt de dames echter als 
zelfstandig ondernemer, en onthoudt hun daardoor de rechten van werknemers. Hij draagt 
evenmin 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 ondernemerschap is vrijheid; van loondienst vastigheid, ziekte- en 
zwangerschapsverlof en bescherming bij ontslag. De meeste prostituees weten dit alles 
niet, en exploitanten geven hun niet de juiste voorlichting.  
 
De Belastingdienst en het UWV hebben in veel gevallen geconstateerd dat de feiten en 
omstandigheden 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. Wij kunnen niet bepalen hoe lang deze overgangsfase duurt, maar wij 
constateren dat er bij prostituees veel paniek is en dat zij in onzekerheid verkeren. Eén 
(418) uit vele voorbeelden. 
 

,Q�GLW�EHGULMI�NULMJHQ�ZLM�VOHFKWV�ppQ�YURXZ�WH�VSUHNHQ��ZDDUVFKLMQOLMN�GH�JDVWYURXZ��
:H�]LWWHQ�LQ�GH�NHXNHQ�HQ�KRUHQ�GDW�GH�HLJHQDUHVVH�YDQGDDJ�ODVDJQH�JDDW�PDNHQ��'H�
ODDWVWH�EHZHHUW�GDW�GH�YURXZHQ�]R�JRHG�RS�GH�KRRJWH�]LMQ��GDW�]H�RQ]H�LQIRUPDWLH�QLHW�
PHHU�QRGLJ�KHEEHQ��9URXZHQ�GLH�GHQNHQ�GDW�]H�EHWHU�DI�]LMQ�PHW�HHQ�GLHQVWYHUEDQG��
YLQGW�]H�PDDU�GRP���

 

                                                
51  D.w.z. de Vereniging Vakwerk, de vakbond voor prostituees, geadviseerd door Stichting De Rode Draad. 
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De vrouwen hadden in 2005 tevens problemen met hun ziekenfonds. Ze konden zich niet voor 
een laag tarief aanmelden bij de ziekenfondsen als zelfstandigen en waren ook niet verplicht 
verzekerd op grond van hun dienstverband. Die situatie is veranderd sinds de invoering in 
2006 van het nieuwe zorgstelsel. �
 
'H�SROLWLHN�JULMSW�LQ�
�
De Rode Draad heeft de kwestie van de arbeidsrelaties, loondienst of het zelfstandige 
ondernemerschap, in 2003 op de politieke agenda gezet. Dit heeft tot genoegen van De Rode 
Draad geleid tot de motie van de Kamerleden De Pater/Griffith. Naar aanleiding hiervan heeft 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de opdracht gekregen de relaties te 
verduidelijken. Men koos ervoor dit te realiseren door het opstellen van modelcontracten. De 
partijen in deze onderhandelingen waren MKB (Midden en Klein Bedrijf) en organisaties van 
exploitanten (de VER en de Excellentgroep) enerzijds en De Rode Draad/Vakwerk/ FNV 
anderzijds.52 Dit was een ingewikkeld ‘samen op weg’  proces, en hoewel de 
onderhandelingen later zijn afgebroken, was de start veelbelovend.   
Over zelfstandig ondernemerschap viel goed te onderhandelen, 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 op internet verschijnen en daarna worden gedistribueerd. Helaas konden de 
exploitanten dit moment niet afwachten; zij verspreidden de nog niet goedgekeurde contracten 
in de bedrijven, en gaven er veelal een eigen draai aan.  
 
'H�5RGH�'UDDG�WUHNW�]LFK�WHUXJ�
 
Daarna, nog voordat de Belastingdienst/UWV deze zelfstandigencontracten hadden 
kunnen beoordelen, kreeg De Rode Draad vragen van prostituees over deze concepten. 
Zij meldden ons dat exploitanten hen verplicht hadden ze te tekenen. Daarop heeft De 
Rode Draad onder prostituees een waarschuwing in het Nederlands en Engels verspreid. 
Vervolgens deed zich het volgende incident voor (211).  
 

(HQ�YURXZ�GLH�KLHU�ZHUNW��NZDP�ODQJV�HQ�YHUWHOGH�GDW�]LM�GH�PRGHOFRQWUDFWHQ�KDG�
PRHWHQ�WHNHQHQ��=H�KDG�UX]LH�JHNUHJHQ�RPGDW�GH�EDDV�]LFK�PHW�KDDU�ZHUN�
EHPRHLGH��]LM�JHHQ�NODQWHQ�PRFKW�ZHLJHUHQ��]H�QRJ�JHOG�WH�JRHG�KDG�HQ�YHUSOLFKW�
EHSDDOGH�GDJHQ�PRHVW�ZHUNHQ��=H�PRHVW�RRN�QDDVW�GH�RIILFLsOH�NDPHUKXXU�QRJ�HHQ�IOLQN�DDQWDO�SURFHQWHQ�DIGUDJHQ�DDQ�GH�EDDV��=LM�NUHHJ�JHHQ�NRSLH�YDQ�KHW�
FRQWUDFW��(U�ZDV�RRN�KHW�HHQ�HQ�DQGHU�DDQ�GH�RRUVSURQNHOLMNH�WHNVW�WRHJHYRHJG��
=H�ZDV�EDQJ�GDW�KHW�YRRU�ZLWZDVSUDNWLMNHQ�PLVEUXLNW�]RX�ZRUGHQ. 

 
En het bleef niet bij dit incident. Zo ontvingen wij van een prostituee de volgende e-mail:  
 

³*HDFKWH�5RGH�'UDDG��,N�ZHUN�DO�HHQ�DDQWDO�MDDU�LQ�GH�SURVWLWXWLH��ZDDUYDQ�GH�
DIJHORSHQ�YLHU�MDDU�LQ�KHW]HOIGH�SULYp�KXLV��1X�PRHWHQ�ZLM�ELQQHQNRUW�HHQ�FRQWUDFW�
YRRU�]HOIVWDQGLJKHLG�RQGHUWHNHQHQ�ZDDULQ�ELMYRRUEHHOG�VWDDW�GDW�ZH�LQ�JHHQ�DQGHUH�
FOXE�RI�SULYp�KXLV�PRJHQ�ZHUNHQ��GDW�ZLM�RS�YHUJDGHULQJHQ�DDQZH]LJ�PRHWHQ�]LMQ��
YDNDQWLHV�PRHWHQ�DDQYUDJHQ�HQ�QRJ�HHQ�KHOH�OLMVW�PHW�UHJHOV�ZDDU�ZH�RQV�DDQ�]XOOHQ�
PRHWHQ�KRXGHQ��

                                                
52 De Rode Draad adviseerde de Vereniging Vakwerk bij de onderhandelingen. 
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9ROJHQV�GH�HLJHQDDU�KHHIW�GH�ERHNKRXGHU�JH]HJG�GDW�]H�KLHU�ZHWWHOLMN�WRH�YHUSOLFKW�
]LMQ��0DDU�LN�ZHUN�GDDU�WRFK�DOV�]HOIVWDQGLJH"�,QGLHQ�ZLM�GLW�FRQWUDFW�QLHW�WHNHQHQ�
ZRUGHQ�ZH�RQWVODJHQ��,Q�GH�KRRS�GDW�MXOOLH�PLM�KLHU�DQWZRRUG�RS�NXQQHQ�JHYHQ��ZDFKW�
LN�DI�´�11�

�
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 
onderhandelingstafel vertelden. In verreweg de meeste bedrijven komt de gang van zaken op 
één of heel veel meer punten niet overeen met de handleiding van de organisaties van 
exploitanten. Die aanwijzingen staan in de vele publicaties die vakbroeders moeten 
informeren over een bedrijfsvoering, waarin prostituees alleen maar kamers huren en 
faciliteiten inkopen. Ondanks deze inspanningen van de brancheorganisaties zag De Rode 
Draad tijdens het veldwerk, dat de praktijk heel anders was dan op papier beschreven stond. 
Dat gold ook voor veel bedrijven die bij de brancheorganisaties zijn aangesloten, zoals in het 
volgende geval (521). 
 

1DDU�EXLWHQ�WRH�SUHVHQWHHUW�KHW�EHGULMI�]LFK�DOV�HHQ�IDFLOLWDLU�EHGULMI�ZDDU�DOOH�GDPHV�
]HOIVWDQGLJH�RQGHUQHPHUV�]LMQ��'H�5RGH�'UDDG�LV�ZHONRP�HQ�ZLM�NULMJHQ�HHQ�
URQGOHLGLQJ��+HW�]LHW�HU�ZHUNHOLMN�SLHNILMQ�XLW��(U�]LMQ�DSDUWH�UXLPWHV�YRRU�GH�YURXZHQ�
RP�XLW�WH�UXVWHQ��8LWHLQGHOLMN�NXQQHQ�ZH�DOOHHQ�PHW�GH�YURXZHQ�SUDWHQ��=H�YHUJHZLVVHQ�
]LFK�HUYDQ�GDW�GH�HLJHQDDU�EXLWHQ�JHKRRUVDIVWDQG�LV�HQ�]HJJHQ�GDW�]H�GH�ZHUNWLMGHQ�
QLHW�]HOI�NXQQHQ�EHSDOHQ��GDW�HU�NOHGLQJYRRUVFKULIWHQ�]LMQ�HQ�GDW�]H�WLHQ�SURFHQW�YDQ�GH�
ULWSULMV�PRHWHQ�EHWDOHQ�DOV�HHQ�NODQW�PHW�HHQ�WD[L�NRPW��=LM�PRJHQ�QLHW�YRRUDI�PHW�GH�
NODQW�DIUHNHQHQ��=H�PRJHQ�QLHW�URNHQ�RI�GULQNHQ�RS�GH�NDPHUV��GH�SULMV�ZRUGW�GRRU�KHW�
KXLV�EHSDDOG��DOV�HHQ�NODQW�WH�ZHLQLJ�JHOG�ELM�]LFK�KHHIW�NULMJHQ�]LM�QLHW�EHWDDOG��=H�
PRJHQ�JHHQ�NODQWHQ�ZHLJHUHQ��%LM�WZHH�NHHU�WH�ODDW�NRPHQ�ZRUGHQ�]H�µRQWVODJHQ¶��=H�
PRHWHQ�ZHUNGDJHQ�PDNHQ�YDQ����XXU�RI�ODQJHU��=H�KHEEHQ�ZHO�HHQV�JHSUREHHUG�GH�
UHJHO�YDQ�GH�QLHW�EHWDOHQGH�NODQW�WH�YHUDQGHUHQ��PDDU�GDW�LV�QLHW�JHOXNW��$OV�MH�NULWLHN�
KHEW�YOLHJ�MH�HUXLW���
,Q�GH�NOHHGNDPHU�KDQJW�HHQ�NRSLH�YDQ�GH�EULHI�YDQ�GH�%HODVWLQJGLHQVW�ZDDULQ�VWDDW�GDW�
GH�FOXE�¼��������KHHIW�EHWDDOG�RP�µGH�HHUVW�NRPHQGH�WLMG�PHW�UXVW�JHODWHQ�WH�ZRUGHQ¶��
'H�GDPHV�EHWDOHQ�GXEEHO�EHODVWLQJ��]RZHO�KHW�HLJHQ�GHHO�DOV�KHW�DDQGHHO�YDQ�GH�
FOXEHLJHQDDU��1LHWWHPLQ�ZHUNHQ�GH�YURXZHQ�KLHU�JUDDJ�RPGDW�HU�YHHO�NODQWHQ�NRPHQ��=H�KHEEHQ�]LFK�HU�PDDU�ELM�QHHUJHOHJG��

   
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 DOOH prostituees zelfstandige ondernemers wilden zijn. De 
Rode Draad stuurde er een brief achteraan om de staatssecretaris te melden dat de 
exploitanten niet namens onze organisatie spraken.  
Als de onderhandelingen over contracten voor zelfstandige ondernemers zo moeizaam 
verliepen, hoe verging het dan met een mogelijke invulling van loondienst? 
 
2QGHUKDQGHOLQJHQ�RYHU�ORRQGLHQVW�
 
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 
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contact) in loondienst, maar seksuele dienstverlening voor eigen rekening. Dit leidde tot een 
vruchteloze discussie over de vraag waar de seksuele dienstverlening zou beginnen, wanneer 
er lichamelijk contact was of wanneer een man seksuele gevoelens kreeg. Het dieptepunt in 
deze discussie werd bereikt toen de exploitanten en hun adviseur53 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-overheidsorganisaties dat op grond 
van intenties en ‘de mannelijke inborst’  geen arbeidsrecht geïmplementeerd kan worden.   
 
Behalve tegen het moeten afdragen van vaste lasten, kwamen exploitanten ook steeds in het 
geweer tegen het moeten doorbetalen van loon bij de minste of geringste ziekmelding 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-besmettelijke 
huidziekte of een gebroken been. Overigens is het in al dit soort gevallen aan de bedrijfsarts,  
oftewel de Arboarts, of een vrouw wel of niet kan werken. De exploitanten meenden echter 
dat als ze eenmaal een vrouw in huis haalden, ze zou gaan verzuimen, zich ziek zou melden, 
waardoor zij 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. In 
hoeverre dit nog steeds opgaat, is De Rode Draad op het moment niet bekend. Een andere 
kwestie die in dit verband steeds ter sprake komt is de lengte van het zwangerschapsverlof. 
Moeten prostituees, net als bijvoorbeeld stewardessen eerder zwangerschapsverlof  krijgen 
dan vrouwen in andere beroepen? Voor een hoogzwangere prostituee is het immers niet altijd 
verantwoord om lang door te werken. De exploitanten voelden zich niet alleen door mogelijke 
arbeidsongeschiktheid maar ook door het ontslagrecht gedwongen om een vrouw die bij hen 
komt werken, twee jaar te betalen. Zij beseffen niet, dat ook een prostituee een proeftijd heeft. 
In één opzicht, te weten de gangbare opzegtermijn van één maand, hadden 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. 
  
Een ander heikel punt dat voortvloeit uit het recht op fysieke en psychische integriteit van de 
prostituee is de mogelijkheid voor klanten tot het indienen van klachten. Bij wie kunnen zij 
klagen bij onvoldoende dienstverlening? De klant kan de prostituee niet om restitutie vragen. 
De rechter heeft ooit gezegd dat een HVFRUW halverwege de rit de dienstverlening mag  
opschorten, wat de klant nog geen recht op teruggave geeft.  
 
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 
kenmerk van dienstverbanden, het uitoefenen van gezag over de seksuele dienstverlening van 
een ander, onmogelijk zijn. Vakwerk en De Rode Draad waren het op dat punt met de 
exploitanten eens, maar vinden dat er door prostituees ook werkzaamheden worden verricht 
die wel in dienstverbanden kunnen worden uitgevoerd. Dit gaat bijvoorbeeld om animeren, 
gasten verwelkomen en andere horeca-achtige verrichtingen. We geven de exploitanten gelijk 

                                                
53 Dit was voorheen de voorzitter van dit overleg. 
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op het punt van seksuele dienstverlening maar niet op het punt van de andere handelingen die 
van de vrouwen gevraagd worden.  
�
+HW�ULVLFR�YDQ�VHNVXHOH�LQWLPLGDWLH�
 
Hoewel De Rode Draad twijfels heeft over de nobele bedoelingen van exploitanten als zij 
wijzen op artikel 11 Grondwet, nemen wij als Rode Draad 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. In 
principe kunnen prostituees daaromtrent aangifte doen bij de politie. Het UWV heeft ons 
laten weten de bedrijven waar dat gebeurt, onverwijld te zullen laten sluiten. Maar wij 
verwachten dat niemand dit ook werkelijk bij de autoriteiten gaat aankaarten op het 
gevaar af de anonimiteit te verliezen. De meeste vrouwen zullen  blijven zwijgen. Wij 
zien daarom meer in een vertrouwensvrouw die de klachten anoniem opneemt en de 
problemen bij de verantwoordelijke instanties aankaart. De Rode Draad heeft in de loop 
van de jaren hiervoor - in overleg met het UWV - een handelwijze ontwikkeld.  
Daarnaast baart een aantal opmerkingen van exploitanten over gezag uitoefenen over seksuele 
diensten van anderen ons zorgen. Zo beweren sommige exploitanten dat prostituees in 
loondienst hebben betekent dat ze prostituees ‘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 besteden.  
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 was mogelijk in de prostitutie en niet in strijd met de 
mensenrechten waarop de exploitanten zich steeds beriepen.  
Aangezien er een patsituatie was ontstaan in de onderhandelingen, had het Ministerie van 
SZW een groep arbeidsrechtdeskundigen aangezocht een onderzoek te doen naar loondienst 
in de prostitutie. De Rode Draad maakte deel uit van de begeleidingscommissie. Eén van de 
conclusies van dit onderzoek, naar voren gebracht tijdens een expertmeeting, was niet 
verrassend:  

“ De feiten laten zien dat de noodzakelijke elementen van de arbeidsovereenkomst, 
gezag, loon, de plicht persoonlijk de bedongen arbeid te verrichten gedurende een 
zekere tijd, aanwezig zijn. De rechter (Centrale Raad van Beroep of CRvB) heeft dat 
oordeel overgenomen en daarmee vastgesteld dat in elk geval in publiekrechtelijke zin 
sprake is van een arbeidsovereenkomst. Inmiddels heeft dat ook geleid tot de betaling 
van een uitkering voor een werkloze prostituee. 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 beantwoorden. Het probleem 
is echter dat in het kader van het arbeidsovereenkomstenrecht de (vermeende) 
werknemer zelf naleving van het recht moet afdwingen. Verschillende redenen zorgen 
ervoor dat prostituees daar niet toe overgaan. De ongelijke machtspositie tussen 
werkgever en werknemer in het algemeen is in de prostitutiesector niet vereffend door 
de collectivering van belangen en de behartiging ervan door middel van CAO’ s” , zo 
concluderen de onderzoekers van het Hugo Sinzheimer Instituut (HSI)54.  
 

                                                
54 Uit het verslag van de expertmeeting, op 12 januari 2006 georganiseerd door het HSI.  
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(Q�GH�YDNERQG�GDQ"�
 
“ Waarom lopen prostituees niet massaal naar de vakbond?” , zal menigeen zich afvragen. “ Of 
naar de rechter?”  Om allerlei redenen kunnen prostituees naar de rechter gaan. In sommige 
gevallen moeten zij een klacht indienen op grond van het strafrecht, in andere op grond van 
het civiel recht, maar allebei kan ook. Vrijwel alle prostituees die wij kennen zouden een 
goede reden hebben voor dergelijke klachten. 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 prostituee 
afzonderlijk haar  recht moeten gaan halen. Zij wordt daarmee klokkenluider. Zelfs een 
werkloosheidsuitkering aanvragen is al een probleem.  
Hoewel het UWV werkloosheidsuitkeringen voor prostituees zeer ruimhartig toewijst, heeft 
zover wij weten de afgelopen vijf jaar slechts één prostituee van die mogelijkheid gebruik 
gemaakt. Ook hier speelt weer de angst voor het verlies van anonimiteit. Die behoefte aan 
anonimiteit is heel reëel, in sociaal opzicht levert het stigma van ‘prostituee’  risico’ s op. Over 
de gevolgen van die angst vertelt een van onze veldwerksters het volgende. 
 

³(U�LV�ELM]RQGHU�ZHLQLJ�YUHXJGH�WH�EHVSHXUHQ�LQ�GH�FOXEV��(HQ�YURXZ�PHW�SOH]LHU�LQ�
KDDU�ZHUN�LV�HHQ�XLW]RQGHULQJ��,N�ZHHW�QLHW�RI�GLW�EHWHNHQW�GDW�PHQVHQ�PHW�WHJHQ]LQ�LQ�
GH�SURVWLWXWLH�KXQ�JHOG�YHUGLHQHQ�RI�GDW�HU�LHWV�PLV�LV�PHW�GH�EHGULMYHQ��'LH�
H[SORLWDQWHQ�]RUJHQ�HU�RRN�QLHW�YRRU�GDW�MH�MH�SUHWWLJ�YRHOW��=H�EOLMYHQ�RP�KXQ�HLJHQ�
KDFKMH�GHQNHQ�HQ�]H�EOLMYHQ�EHSDOHQ�ZDW�JRHG�LV�YRRU�GH�YURXZHQ��=H�]LMQ�WH�VFKLMWHULJ�
RP�HHQ�SULMVYHUKRJLQJ�GRRU�WH�YRHUHQ��7H�YHHO�YURXZHQ�ZHUNHQ�LQ�HHQ�ERXZYDO��*HHQ�
ZRQGHU�GDW�]H�QHUYHXV�YDQ�HONDDU�ZRUGHQ��=H�]LMQ�RQWHYUHGHQ�PDDU�]H�KHEEHQ�QLHW�KHW�
OHI�RP�PHW�]
Q�DOOHQ�GH�WHQW�WH�YHUODWHQ��:DDUVFKLMQOLMN�EHVHIIHQ�]H�QLHW�GDW�MH�HHQ�YXLVW�
NXQW�PDNHQ�GRRU�ZHJ�WH�EOLMYHQ��'H�YRRUOLFKWLQJ�RYHU�DUEHLGVUHODWLHV�]RX�QX�DIJHURQG�
PRHWHQ�]LMQ��0DDU�LN�]LH�GDW�HU�QRJ�YHHO�WH�GRHQ�LV´��DOGXV�GH�YHOGZHUNVWHU���

 
Men vindt over het algemeen dat een vakbond al deze problemen moet oplossen. Maar dit 
proces komt heel moeilijk van de grond, onder andere door de angst voor het verlies van 
anonimiteit. Lid worden van de vakbond betekent in ieder geval je adres opgeven bij een 
instelling. Ook de vakbond loopt tegen taaie regelgeving aan en een LQVWDQW oplossing voor 
bijvoorbeeld de hoge raamhuren is niet te geven. De problematiek is ook te complex en te 
veelomvattend om met een klein clubje vrijwilligers te behappen.  
 
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. Een goede voorlichtingscampagne is een start, maar ook als 
vrouwen hun rechten kennen, zullen ze dus niet naar de rechter gaan om ze af te dwingen.  
Dat komt ook, omdat de exploitant vaak stelt dat de zaak failliet 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. Dit hoorde De Rode Draad bijvoorbeeld in een 
massagesalon (596).  
 

'H�YURXZHQ�]LWWHQ�KLHU�LQ�WZHH�NOHLQH�UXLPWHQ��=LM�]HJJHQ�GDW�]H�VDPHQZHUNHQ�PHW�GH�
EDDV�µRP�WH�YRRUNRPHQ�GDW�GH�%HODVWLQJGLHQVW�JDDW�EHSDOHQ�KRH�]LM�PRHWHQ�ZHUNHQ¶��LQ�
KXQ�ZRRUGHQ��:DQQHHU�GLW�LQ�KHW�HUJVWH�JHYDO�ZHO�JHEHXUW��PRHW�GH�]DDN�JDDQ�VOXLWHQ��
'H�EDDV�NDQ�QLHW�DQGHUV��RPGDW�GH�WZLQWLJ�YURXZHQ�GLH�KLHU�ZHUNHQ��QLHW�YDQ�SODQ�]LMQ�
YRRU�KXQ�JHOG�WH�JDDQ�ZHUNHQ��]R�]HJW�KLM���
'H�EDDV�KHHIW�VDPHQ�PHW�GH�YURXZHQ�HHQ�IUDQFKLVHFRQVWUXFWLH�YHU]RQQHQ��PHQ�LV�
]HOIVWDQGLJ�PDDU�JHEUXLNW�EHSDDOGH�]DNHQ��]RDOV�UHFODPHPRJHOLMNKHGHQ��JH]DPHQOLMN��
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RP�]H�DOV�]HOIVWDQGLJH�WH�EHVFKRXZHQ��'LW�DOOHV�RP�KHW�RRUGHHO�µGLHQVWYHUEDQGHQ¶�WH�
YHUPLMGHQ��0DDU�ZLM�ZHWHQ�GDW�GH]H�EDDV�ERHWHV�KHIW�ELM�RYHUWUHGLQJ�YDQ�GH�UHJHOV�   
 

'H�5RGH�'UDDG�NULMJW�HHQ�ERUGHHOYHUERG��(HQ�VRDS�LQ�YLHU�DIOHYHULQJHQ���
 
Vaak krijgt De Rode Draad te horen, dat ze alleen maar kritiek levert en exploitanten altijd 
negatief benadert. Dat is niet juist. Soms hebben we initiatieven van ondernemers gesteund. 
Het voert te ver om hiervan een uitputtend relaas te geven, maar in dit verband is de volgende 
VRDS (322) relevant. Dit was onze meest recente, oprechte poging tot samenwerking��Onze 
goede wil werd echter niet gehonoreerd. Een VRDS in vier ‘afleveringen’ .  
 

$IOHYHULQJ�����
³1HH�X�PDJ�QLHW�QDDU�ELQQHQ��+LHU�LV�DOOHV�JRHG�JHUHJHOG��:H�]XOOHQ�ELM�GH�
=HGHQSROLWLH�HHQ�NODFKW�WHJHQ�X�LQGLHQHQ�´��'LW�NUHHJ�'H�5RGH�'UDDG�WH�KRUHQ��QDGDW�
ZH�NHHU�RS�NHHU�ELM�GLW�EHGULMI�ZDUHQ�JHZHLJHUG��:LM�KHEEHQ�QRRLW�GH�=HGHQSROLWLH�
RYHU�GH�YORHU�JHNUHJHQ��PDDU�RQWYLQJHQ�ZHO�HHQ�EULHI�YDQ�GH�DGYRFDDW�GDW�ZH�QRRLW�
PHHU�ELM�GLW�EHGULMI�PRFKWHQ�DDQEHOOHQ��:H�NRHVWHUHQ�GLW�GRFXPHQW�]RUJYXOGLJ��'H�
5RGH�'UDDG�NULMJW�LPPHUV�QLHW�GDJHOLMNV�HHQ�ERUGHHOYHUERG��2QGDQNV�KHW�
ERUGHHOYHUERG�ZDUHQ�ZLM�DO�ELQQHQ�JHZHHVW�HQ�ZLVWHQ�ZH�GDW�KHW�]HOIVWDQGLJH�
RQGHUQHPHUVFKDS�HU�YHU�WH�]RHNHQ�ZDV��'H�YURXZHQ�XLW�KHW�EHGULMI�KDGGHQ�RQV�DO�RS�
HHQ�PRRLH�GDJ�RS�HHQ�5RWWHUGDPV�WHUUDV�JHVSURNHQ��(U�ZDUHQ�JHHQ�YULMH�ZHUNWLMGHQ��MH�
NRQ�HU�RQWVODJHQ�ZRUGHQ�HQ�GH�HLJHQDUHVVH�SUREHHUGH�YURXZHQ�YLD�HHQ�V\VWHHP�YDQ�
LQVFKULMYLQJHQ�ELM�GH�.DPHU�YDQ�.RRSKDQGHO�DOV�µQDJHOVWXGLR¶�WH�ODWHQ�EHZLM]HQ��GDW�
]LM�ZHO�GHJHOLMN�]HOIVWDQGLJH�RQGHUQHPHUV�ZDUHQ��%RYHQGLHQ�]RXGHQ�]H�QRJ�HHQV�YLD�
HHQ�XLW]HQGEXUHDX��GDW�ZRQGHU�ERYHQ�ZRQGHU�YDQ�KHW�EHGULMI�]HOI�ZDV��WH�ZHUN�ZRUGHQ�
JHVWHOG��'LW�GXLGW�RS�DOOHUOHL�YHUNOHYLQJHQ�HQ�VFKLMQFRQVWUXFWLHV���/DWHU�KRUHQ�ZH�GDW�
GH�HLJHQDUHVVH�LQIRUPDWLH�YDQ�RQV�ZLO��:LM�ZHLJHUHQ�GDW��ZLM�ZLOOHQ�DOOHHQ�DDQ�GH�
GDPHV�]HOI�LQIRUPDWLH�JHYHQ��8LWHLQGHOLMN�NRPW�KHW�WRW�HHQ�DIVSUDDN���
�
$IOHYHULQJ���
+HW�JHOXN�VFKHHQ�RQV�WRH�WH�ODFKHQ��WRHQ�ZLM�GLH�GDJ�QDDU�KHW�EHGULMI�YHUWURNNHQ�
DOZDDU�ZLM�HHQ�DIVSUDDN�KDGGHQ�PHW�GH�EHGULMIVOHLGVWHU��'DDUQD�]RXGHQ�ZLM�GH�
SURVWLWXHHV�WH�VSUHNHQ�NULMJHQ��:LM�NZDPHQ�ELQQHQ�HQ�GH�UHFHSWLH�PHGHZHUNVWHU�ULHS�
QRJ�³:DW�OHXN�´��WRHQ�ZH�YHUWHOGHQ�ZLH�ZH�ZDUHQ��$FKWHU�RQV�ZDV�HHQ�GHXU�ZDDU�HHQ�
ER]H�PDQ�GUXN�DDQ�KHW�JHEDUHQ�ZDV��'H�ERRGVFKDS�ZDV��GDW�HU�JHHQ�ZRRUG�PHHU�JH]HJG�PRFKW�ZRUGHQ��9HUYROJHQV�]HL�KLM�KHHO�YULHQGHOLMN�WHJHQ�RQV��GDW�ZH�HHQ�
RJHQEOLNMH�PRHVWHQ�ZDFKWHQ��+LM�YHUWURN�RP�WH�WHOHIRQHUHQ��+HW�GXXUGH�QRJDO�ODQJ�
YRRUGDW�KLM�WHYRRUVFKLMQ�NZDP��+LM�GHHOGH�RQV�PHH�GDW�]LMQ�]XV�]LHN�ZDV�HQ�GDW�ZH�WRFK�
HFKW�HHQ�QLHXZH�DIVSUDDN�PRHVWHQ�PDNHQ���
7LMGHQV�GLW�NRUWH�EH]RHN�RQWGHNWH�ZH�GDW�ppQ�PHLVMH�ELM�ELQQHQNRPVW�DDQ�GH�
UHFHSWLRQLVWH�YURHJ�RP�WH�QRWHUHQ��GDW�]H�RP�DFKW�XXU�DDQZH]LJ�ZDV�HQ�GDW�GH�UHFHSWLH�
GH�GHXU�QDDU�EXLWHQ�PRHVW�RSHQHQ��
�$IOHYHULQJ���
:H�SUREHUHQ�ZHHU�HHQ�DIVSUDDN�WH�PDNHQ��PDDU�NULMJHQ�WH�KRUHQ�GDW�GH�HLJHQDUHVVH�
QDDU�%HOJLs�RQGHUZHJ�LV��9ROJHQGH�ZHHN�]LMQ�ZH�ZHO�ZHONRP��LV�GH�ERRGVFKDS��1D�WLHQ�
PLQXWHQ�ULQNHOW�GH�WHOHIRRQ�HQ��MDZHO��GH�DGYRFDDW�KHHIW�GH�RSGUDFKW�RQ]H�DIVSUDDN�DI�
WH�]HJJHQ��³,N�KHE�EHJUHSHQ�GDW�HU�HHQ�DIVSUDDN�LV�JHPDDNW�RP�ODQJV�WH�NRPHQ��PDDU�
PLM�LV�JHYUDDJG�RP�GH]H�DI�WH�]HJJHQ��'H�HLJHQDDU�YDQ�GH�]DDN�LV�%HOJLVFK�HQ�RP�UXLV�
WH�YRRUNRPHQ�LQ�GH�FRPPXQLFDWLH�EHO�LN��$OV�X�QRJ�ODQJV�ZLOW�NRPHQ�GDQ�ZLOOHQ�ZH�
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HHUVW�HHQ�ID[�RQWYDQJHQ�PHW��XLWOHJ�RYHU�XZ�YLVLWH�HQ�GH�GRHOVWHOOLQJHQ�YDQ�GH�5RGH�
'UDDG�´�:H�EHVOXLWHQ�GDW�ZH�JHQRHJ�ZHWHQ�RYHU�GLW�EHGULMI���
�
$IOHYHULQJ���
³:DQQHHU�MH�EHQW�XLWJHODFKHQ��EHO�MH�PH�GDQ�HYHQ"´�PDLOGH�GH�SURMHFWPHGHZHUNVWHU�
LQ�5RWWHUGDP�QDDU�KHW�KRRIGNDQWRRU�YDQ�'H�5RGH�'UDDG�LQ�$PVWHUGDP���=H�KDG�
QDPHOLMN�HHQ�YHU]RHN�JHNUHJHQ�YDQ�GH�ERHNKRXGHU�YDQ�GH]H�FOXE�RP�PHW�KHP�WH�
VSUHNHQ��+LM�ZRX�'H�5RGH�'UDDG�EHWUHNNHQ�ELM�KHW�]RYHHOVWH�ZDWHUGLFKWH�V\VWHHP�RP�
YURXZHQ�HU�DOV�]HOIVWDQGLJ�RQGHUQHPHU�WH�ODWHQ�ZHUNHQ����
9RO�YHUZDFKWLQJ�JDDQ�ZLM�DIOHYHULQJ�YLHU�YDQ�GH�VRDS�LQ��GH�ERHNKRXGHU�YDQ�GLW�
EHGULMI�ZLO�RQV�VSUHNHQ�RYHU�HHQ�PRJHOLMNH�EHWURNNHQKHLG�YDQ�'H�5RGH�'UDDG�ELM�GH�
EHKHHUVVWLFKWLQJ�YDQ�GLW�EHGULMI��:LM�GHOHQ�KHP�PHH��GDW�ZH�KHW�ZLOOHQ�RYHUZHJHQ��PLWV�
ZH�LQ�KHW�EHGULMI�ZRUGHQ�WRHJHODWHQ�RP�DDQ�GH�GDPHV�WH�YUDJHQ��RI�]LM�]LFK�GRRU�RQV�
YHUWHJHQZRRUGLJG�ZLOOHQ�]LHQ���
'LW�NRQ�KLM�WRW�RQ]H�WHOHXUVWHOOLQJ�QLHW�JDUDQGHUHQ��'DDURS�JLQJHQ�ZLM�QLHW�LQ�RS�]LMQ�
YRRUVWHO�WRW�VDPHQZHUNLQJ��+LM�YRQG�KHW�HHQ�JHPLVWH�NDQV��ZDQW�KLM�WUDG�RRN�RS�
QDPHQV�DQGHUH�EHGULMYHQ�LQ�5RWWHUGDP�GLH�KHW�]HOIVWDQGLJH�RQGHUQHPHUVFKDS�³VHULHXV�
YRUP�ZLOOHQ�JHYHQ´��'DDU�NZDPHQ�ZLM�HFKWHU�RRN�DO�PRHLOLMN�ELQQHQ��9DQ�YURXZHQ�GLH�
HU�KHEEHQ�JHVROOLFLWHHUG��ZHWHQ�ZH�GDW�HU�LQ�GH]H�EHGULMYHQ�YDQ�]HOIVWDQGLJ�
RQGHUQHPHUVFKDS�JHHQ�VSUDNH�LV���0HQ�KDQWHHUW�HU�YDVWH�ZHUNWLMGHQ�HQ�GH�
KXLVUHJOHPHQWHQ�]LMQ�KHHO�VWUHQJ��
2QV�EHVOXLW�RP�QLHW�LQ�GH�EHKHHUVWLFKWLQJ�SODDWV�WH�QHPHQ�EOHHN�GXV�WHUHFKW�WH�]LMQ��
/DWHU�KRRUGHQ�ZH�GDW�GH]H�ERHNKRXGHU�GH�UHJHOV�YDQ�GH�ILQDQFLsOH�DXWRULWHLW�
RYHUWUHHGW�GRRU�SURVWLWXHHV�XLW�]LMQ�EHVWDQG�WH�DGYLVHUHQ�ILQDQFLsOH�FRQVWUXFWLHV�PHW�
HHQ�H[SORLWDQW�DDQ�WH�JDDQ���

�
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Hoofdstuk 9.  Grijs gebied 
 
 
6.1. De Thaise salons   
 
³%DDV�QLHW�KLHU´��
 
2SYDOOHQGH�JURHL��
 
Een van de meest opmerkelijke conclusies uit ons veldwerk is de opvallende groei van het 
aantal Thaise massagesalons in ons land. (HQ�]HVGH van de bij ons bekende seksbedrijven is 
Thais. De salons kunnen in verschillende groepen worden onderverdeeld. Een duidelijk 
onderscheid vloeit voort uit het feit, dat de Thaise vrouwen in verschillende perioden naar 
Nederland zijn gekomen. Mensenhandel is hier ongetwijfeld vaak in het spel (geweest). 
Hoewel tijdens het veldwerk van De Rode Draad het taalprobleem een rol speelt (de meeste 
Thaisen spreken niet of nauwelijks een Europese taal), is ons duidelijk geworden dat deze 
categorie bedrijven en de vrouwen die er werken specifieke kenmerken vertonen die wij 
elders niet in die vorm tegenkomen.�
�
$DQWDOOHQ�HQ�VRRUWHQ�VDORQV�
 
De Thaise salons zijn te vinden in Noord Holland (26 buiten Amsterdam) en in de grote 
steden. In Amsterdam heeft De Rode Draad er 21 geteld, in Den Haag 14 en in Rotterdam 14. 
Rond het jaar 2000 was er alleen een concentratie van Thaise bedrijven in Rotterdam, later 
zijn de andere locaties erbij gekomen. Ook in België lijkt er een vergelijkbare toename te zijn. 
Wij kennen de oorzaak van deze explosieve groei niet.�
Van de Thaise salons weten wij dat er inmiddels minstens 11 zijn gesloten. Uit de media 
vernemen wij, dat er nogal eens brand uitbreekt of dat ze overvallen worden. Ook afpersing 
komt voor.55 Deze 11 niet-succesvolle bedrijven zijn bij het totaal van 147 gesloten56 
seksbedrijven geteld. Het verloop onder de Thaise bedrijven is heel groot; zij wisselen vaak 
van eigenaar57 en staan dan een poos te koop. Zo wordt een salon met een huur van ¼�����WHU�
overname aangeboden. Het bedrijf kost ¼���������GH�KHOIW�YDQ�GH�SULMV�GLH�LQ�$PVWHUGDP�
wordt gevraagd. Er staat niet bij of de bedrijven een vergunning hebben. 
 
De Rode Draad komt vier typen Thaise massagesalons tegen.  

1. Klassieke Thaise massage. Daar is geen sprake van erotische massage. Wij zien geen 
redenen deze bedrijven te bezoeken.  

      
2. Reguliere relaxbedrijven waarbinnen men een ‘Thaise specialisatie’  heeft (zoals 147). 

�
'H�HLJHQDDU�ZLMVW�RQV�HURS�GDW�KLM�QRJ�HHQ�DIGHOLQJ�PHW�7KDLVH�YURXZHQ�KHHIW��+HW�
HWHQ�VWDDW�RS�KHW�YXXU�HQ�]H�ZLOOHQ�HQLJH�LQIRUPDWLH�RYHU�DGPLQLVWUDWLH�HQ�JH]RQGKHLG���
:H�PHUNHQ�RRN�GDW�EHGULMYHQ�ZDDU�YURHJHU�60�ZHUG�JHGDDQ�RI�ZDDU�
1HGHUODQGVH�YURXZHQ�ZHUNWHQ��RPJHVFKDNHOG�]LMQ�RS�KHW�7KDLVH�PDVVDJHZH]HQ��
ELMYRRUEHHOG�������RPGDW��DOGXV�GH�H[SORLWDQW�´7KDLVH�GDPHV�HFKW�HHQ�VWXN�
UXVWLJHU�]LMQ�GDQ�ELMGHKDQWH�+ROODQGVH�GDPHV��+HW�LV�EHWHU�ZHUNHQ�PHW�GH]H�

                                                
55 Limburgs dagblad 31-8-05, Noord Hollands  Dagblad 17-6-03, Reformatorisch Dagblad 24-2-06. 
56  Zie hoofdstuk 2. over de teruggang in de seksindustrie. 
57  Bijvoorbeeld 617. 
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GDPHV��=H�PDNHQ�GH�WLMG�YRO��ODWHQ�GH�NDPHU�VFKRRQ�DFKWHU��KHEEHQ�JHHQ�
ULYDOLWHLW�RQGHU�HONDDU��6RPV�GHQN�LN�ZHO�GDW�]H�PHHU�KXQ�PRQG�RSHQ�PRHWHQ�
GRHQ�DOV�HU�RS�GH�NDPHU�LHWV�YRRUYDOW��ZDW�]H�QLHW�EHYDOW��0DDU�KHW�]LMQ�7KDLVHQ�
Kq´�   

 
3. De Thaise  massagesalons die al jaren bestaan. Niet alle Thaise salons van dit type zijn 

illegaal. Enkele hebben gewoon een vergunning. Hier 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. Ze komen om te kaarten, Thai te praten en weg te zijn van 
huis. Ze spreken nauwelijks Nederlands, doen geen moeite meer klanten te trekken en 
hebben ook geen toekomstperspectief. Deze salons komen niet erg professioneel over. 
Er wordt gegeten in de ruimte waar klanten komen, de vrouwen verzorgen zichzelf 
maar matig en maken geen reclame voor zichzelf. Dit was bijvoorbeeld het geval 
(305) in het volgende bedrijf.  
 
'H�HLJHQDUHVVH�YHUWHOW�VWHHGV�GDW�]H�QRJ�HQNHOH�MDUHQ�PRHW�ZHUNHQ�HQ�GDQ�WHUXJ�JDDW�
QDDU�7KDLODQG��'H�YURXZHQ�NHQQHQ�RQV�HQ�ZHUNHQ�DO�ODQJHU�RS�GLW�DGUHV��=H�KHEEHQ�
JHHQ�]LQ�RP�PHW�RQV�WH�SUDWHQ��:H�EOLMYHQ�XLWHLQGHOLMN�ELMQD�HHQ�XXU�ELQQHQ�HQ�]H�
YHUWHOOHQ�KHW�YROJHQGH��'H�YURXZHQ�]LMQ�DO�ODQJ�LQ�1HGHUODQG�HQ�VSUHNHQ�QDXZHOLMNV�
1HGHUODQGV��'H�]DDN�KHHIW�JHHQ�WHOHIRRQDDQVOXLWLQJ�YRRU�NODQWHQ�HQ�JHHQ�ZHEVLWH�RI�
YLVLWHNDDUWMHV��'H�YURXZHQ�NRPHQ�DOOHPDDO�XLW�WRHULVWLVFKH�JHELHGHQ�LQ�7KDLODQG��
6RPPLJH�YURXZHQ�KHEEHQ�ZHO�HHQV�WRPDWHQ�JHSOXNW�PDDU�ZLOOHQ�WRFK�OLHYHU�³SXVV\�
YHUNRSHQ´��'H�YURXZHQ�ZLOOHQ�KXQ�7KDLVH�QDWLRQDOLWHLW�QLHW�NZLMW��=H�]LMQ�LQ�GH�]DDN�
WHUHFKW�JHNRPHQ�YLD�HHQ�YULHQGLQ��$OV�]H�QLHWV�YHUGLHQHQ��YUDJHQ�]H�JHOG�DDQ�KXQ�PDQ��
(U�LV�GH]H�GDJ�QRJ�JHHQ�HQNHOH�NODQW�JHZHHVW��
'H�YURXZHQ�ZHUNHQ�YDQ�������WRW�������HQ�VFKLMQHQ�GLW�WH�SUHIHUHUHQ�ERYHQ�WKXLV�ELM�
GH�HFKWJHQRRW�]LWWHQ��'H�HLJHQDUHVVH�YHUWHOW�GDW�]H�KDDU�SHUVRQHHO�QLHW�GZLQJW�RP�
VSRQWDDQ�WH�]LMQ�WHJHQ�GH�NODQW��+HW�LV�KXQ�SUREOHHP�DOV�]H�QLHW�YHUGLHQHQ��

 
4. Een vierde groep wordt gevormd door de pas ontstane huizen. Daar werken jongere 

vrouwen die op de een of andere manier onlangs in Nederland zijn beland. Ze hebben 
waarschijnlijk geen idee waar ze terechtkunnen voor problemen. Zo hoorden wij in 
een bedrijf (344) dat een vrouw zwanger was geworden van een klant en bij gebrek 
aan een beter idee heen en weer naar Thailand was gegaan voor een abortus.   
 

De Rode Draad heeft in totaal 27 Thaise salons bezocht. Dank zij vrijwilligsters uit het Thaise 
circuit hebben wij enkele salons betrekkelijk succesvol kunnen bezoeken. Wanneer we echter 
zonder hen op pad gingen, was het resultaat minimaal. De taalproblemen waren te groot.   
Meestal sprak alleen de PDPDVDQ (bedrijfsleidster) enig Nederlands of Engels. De vrouwen  
willen vooral informatie in het Thais over belasting betalen. Een typisch geval ( 495).  
 

'H�HLJHQDDU�LV�KHHO�EOLM�PHW�RQ]H�NRPVW��PDDU�JHHIW�HHQ�RSVRPPLQJ�YDQ�DOOHUOHL�JRHGH�
UHGHQHQ�RP�QLHW�PHW�GH�YURXZHQ�WH�SUDWHQ��=H�]RXGHQ�WRFK�DOOHHQ�PDDU�MD�HQ�DPHQ�
]HJJHQ��:H�VSUHNHQ�XLWHLQGHOLMN�HHQ�YURXZ���PDDU�KHW�OXNW�LQGHUGDDG�QLHW�RP�GH�]DNHQ�
GXLGHOLMN�WH�PDNHQ���
�

Overigens overkomt ons iets dergelijks bij de Chinese kappers. Er zijn er inmiddels al drie, in 
Den Haag en Rotterdam. Door de taalbarrière kunnen we er niets uitrichten. Jammer want de 
vrouwen wekten de indruk heel graag met ons te willen spreken. 
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0HQVHQKDQGHO�LQ�GH�MDUHQ�WDFKWLJ 
 
Medio jaren tachtig werd Nederland geconfronteerd met de tweede golf mondiale 
vrouwenhandel. De eerste was rond het jaar 1900. Die tweede golf kwam onder de aandacht 
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 5HG�/LJKW�'LVWULFWV - die voor Amerikaanse militairen in Thailand in het leven waren 
geroepen. 'DDU werden de eerste Thaise vrouwen voor de Europese seksindustrie 
gerekruteerd. Reeds in 1976 waren 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 generatie 
slachtoffers van mensenhandel.  
��
1HGHUODQGVH�HFKWJHQRRW�
�
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, waardoor ze wel een verblijfsvergunning hebben, maar ook in een echtscheiding 
zijn terechtgekomen. 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 blijven. Of dat zij nog steeds 
aan die echtgenoot vastzitten. Wanneer het ons lukt om de ‘juiste taal’  te vinden zijn de 
vrouwen daar heel open over. Zo vertelde een van hen dat ze relatieproblemen had. Zij was 
legaal maar haar wispelturige echtgenoot dreigde haar op straat te gooien en in te ruilen voor 
een ander.  
In de periode dat deze vrouwen naar Nederland kwamen, gedoogde de politie dat ze zonder de 
juiste verblijfspapieren in de prostitutie werkten. Zij deden geen aangifte, maar zijn na het 
afbetalen van hun schulden voor zichzelf gaan werken. Helaas bood dit gedoogbeleid de 
vrouwen geen mogelijkheid een opleiding en Nederlandse les te volgen, zo vertelde een van 
hen.  
 

=H�JHHIW�DDQ�OLHYHU�DQGHU�ZHUN�WH�GRHQ�PDDU�KHW�&:,�KDG�KDDU�YHUWHOG�GDW�]H�NDQVORRV�ZDV��RPGDW�]H�GH�WDDO�QLHW�JRHG�VSUHHNW��'H�YURXZ�ZLOGH�ZHO�HHQ�WDDOFXUVXV�GRHQ�PLWV�
GLH�JUDWLV�ZDV��,QPLGGHOV�LV�GH�ED]LQ�HWHQ�DDQ�KHW�NRNHQ�HQ�ORSHQ�WZHH�YURXZHQ�LQ�GH�
KXLVNDPHU�WH�URPPHOHQ�DFKWHU�GH�EDU��'H�YURXZ�GLH�DO�GH�KHOH�WLMG�DDQ�KHW�ZRRUG�LV��
ODDW�RQV�ZHWHQ�GDW�KDDU�NLQG�QLHW�ZHHW�GDW�]H�KLHU�ZHUNW�HQ�GDW�KDDU�PDQ�KHW�QLHW�ILMQ�
YLQGW���
 

Zij spreken nauwelijks Nederlands en hebben geen enkel toekomstperspectief. Overigens 
tekent een zelfde soort problematiek zich af bij de vrouwen uit Latijns Amerika die in dit  
tijdsgewricht naar Nederland zijn gekomen. 
 
'H�QLHXZNRPHUV�
�
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 (259). Op een forum op internet blijkt dat de meeste Thaise 
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vrouwen die in de salons werken, meestal voor drie maanden op een toeristenvisum in 
Nederland verblijven. De Thaise vrouwen komen vaak op uitnodiging. Een voorbeeld (305). 
 

(HQ�7KDLVH�GDPH�VWRQG�ELM�GH�GHXU�IOLQN�WH�WZLMIHOHQ��PDDU�QDGDW�KDDU�FROOHJD�LHWV�LQ�
KHW�7KDLV�KDG�JH]HJG�ZHUGHQ�ZH�ELQQHQJHODWHQ��2S�KHW�PRPHQW�ZDUHQ�HU�WZHH�GDPHV�
DDQ�KHW�ZHUN�ZDDUYDQ�ZLM�HU�ppQ�HHUGHU�KDGGHQ�JH]LHQ�RS�GLW�DGUHV��]LM�]DW�QX�]HHU�
JHERHLG�QDDU�HHQ�7KDLVH�WHOHYLVLH]HQGHU�WH�NLMNHQ��'H�DQGHUH�YURXZ�KDG�ZHO�]LQ�RP�WH�
SUDWHQ�HQ�YHUWHOGH�RQV�GDW�]LM�KLHU�SDV�HHQ�SDDU�GDJHQ�DDQ�KHW�ZHUN�ZDV��=H�NZDP�XLW�
%HOJLs�DOZDDU�]LM�YDQ�GLW�DGUHV�KDG�JHKRRUG��0RPHQWHHO�ORJHHUW�]LM�ELM�HHQ�NHQQLV�
ZDDU�]H�ZDW�JHOG�NDQ�YHUGLHQHQ��³µ'DW�LV�QRJ�QLHW�]R�JHPDNNHOLMN�ZDQW�HHQ�JRHGH�GDJ�
LQ�GLW�KXLV�EHWHNHQW�GDW�LHGHUHHQ�ppQ�NODQW�KHHIW�JHKDG��'H�SULM]HQ�EHJLQQHQ�ELM����HXUR�
YRRU�HHQ�KDOI�XXU�HQ�JDDQ�WRW�����HXUR�´��
'H�HLJHQDUHVVH�YDQ�GH�]DDN�KHHIW�QRJ�HHQ�]DDN�HOGHUV�LQ�GH�VWDG�HQ�HHQ�WUDGLWLRQHOH�
PDVVDJHVDORQ�LQ�$PVWHUGDP��(QNHOH�MDUHQ�JHOHGHQ�ZDV�]LM�ELM�HHQ�YURXZHQKDQGHO]DDN�
EHWURNNHQ��]R�YHUWHOW�RQV�HHQ�YDQ�GH�PHGHZHUNHUV��

 
Mensenhandel komt nog wel eens ter sprake. Een bazin vertelde dat ze erachter was gekomen, 
dat ze strafbaar was toen ze vrouwen naar Nederland wou halen (356). De exploitant van een 
ander bedrijf (281) klaagde erover, dat hij als bordeeleigenaar zijn Thaise vriendin niet naar 
Nederland kon laten overkomen. Om die reden kon hij ook al geen geld lenen.  
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 nieuwe 
vrouwen naar de salons te halen. De vrouwen die naar Nederland komen, worden geronseld 
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 plaatsvindt. 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 (319). 

  
µ%DDV�QLHW�KLHU¶��
 
Niet altijd deed men open voor De Rode Draad, ook al waren de vrouwen wel aanwezig 
(296). En soms waren we niet welkom (259). Nadat wij herhaalde malen te horen hebben 
gekregen “ baas niet hier’ , hebben wij de Thaise salons geen prioriteit meer gegeven, als er 
geen Thaise meeging (580, S 417, 188). In een bedrijf lieten ze het niet bij ‘baas niet hier’ . De 
vrouwen renden keihard weg, toen we probeerden hen wat folders te geven (175). Het valt op 
dat wij vooral ‘de baas niet blij’  maken met onze komst, zoals in het volgende gevallen (535, 
624, 259). 
 

'H]H�7KDLVH�PDVVDJHVDORQ�LV�YULM�WRHJDQNHOLMN�HQ�DGYHUWHHUW�PHW�WUDGLWLRQHOH�7KDLVH�
PDVVDJH��:LM�ZHWHQ�GDW�HU�KLHU�RRN�HURWLVFKH�PDVVDJH�SODDWVYLQGW��'H�YURXZHQ�
UHDJHUHQ�DQJVWLJ�HQ�NLMNHQ�KXOSHORRV�QDDU�HHQ�PDQ�GLH�LQ�GH�]DDN�DDQZH]LJH�LV��:LM�
YUDJHQ�RI�KLM�GH�EDDV�LV��RI�HHQ�NODQW��+LM�DQWZRRUGW�GDW�KLM�HHQ�WXVVHQSRVLWLH�LQQHHPW�
WXVVHQ�EDDV�HQ�]DDNZDDUQHPHU��+LM�ELHGW�DDQ�KHW�ZRRUG�LQ�KHW�(QJHOV�WH�YRHUHQ��+LM�
EHZHHUW�SORWVHOLQJ�GDW�GH�GDPHV�KHP�GXLGHOLMN�PDNHQ�GDW�ZH�PRHWHQ�YHUWUHNNHQ��+LM�
]HJW�QRJ�GDW�µGH�EDDV�QLHW�EOLM�]RX�]LMQ�PHW�RQ]H�NRPVW¶��,QGHUGDDG�EHOW�GH�EDDV�RQV��
ODWHU�RP�]LFK�RYHU�RQV�EH]RHN�WH�EHNODJHQ���

 
(HQ�7KDLVH�GRHW�GH�GHXU�YDQ�GH�VPHULJH�ZRQLQJ�RSHQ��2I�ZH�³.HHNHHGHH´�]LMQ"�
�**'��³6RUU\��VRUU\´��NOLQNW�HU�HQ�GH�YURXZ�NLMNW�QDDU�DFKWHUHQ�HQ�JHHIW�WH�NHQQHQ��
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GDW�]H�RQV�QLHW�ELQQHQ�PDJ�ODWHQ��'DDURS�EHJLQQHQ�GH�YURXZHQ�RSJHZRQGHQ�PHW�
HONDDU�WH�SUDWHQ��PDDU�ZH�]XOOHQ�QRRLW�ZHWHQ�ZDDURYHU���

 
7H�RRUGHOHQ�QDDU�GH�DDQZH]LJKHLG�YDQ�GH�ULMVWNRNHU�HQ�GH�HWHQVOXFKW�ZHUNHQ�KLHU�
7KDLVH�YURXZHQ��:H�ZRUGHQ�LQ�HHQ�VRRUW�URPPHOKRN�JHSDUNHHUG��1D�HQLJH�WLMG�NRPW�
GH�JDVWYURXZ�YUDJHQ�ZDW�ZH�HLJHQOLMN�NRPHQ�GRHQ��:H�OHJJHQ�WDFWLVFK�XLW�GDW�ZH�XLW�
GH�HHUVWH�KDQG�ZLOOHQ�KRUHQ�ZDW�GH�YURXZHQ�YDQ�KHW�SURVWLWXWLHEHOHLG�YLQGHQ��'H�
YURXZ�ZRUGW�NZDDG�HQ�URHSW�PHWHHQ�GDW�KDDU�EHOHLG�JRHG�LV�HQ�KRH�ZH�HUELM�NRPHQ�RP�
HHQ�RRUGHHO�WH�YHOOHQ�RYHU�]DNHQ�ZDDU�ZH�QLHWV�YDQDI�ZHWHQ���

 
%HG��EUHDNIDVW�DQG�EURWKHO��
 
Wij hebben de indruk dat vrouwen in het merendeel van de Thaise salons ook ZRQHQ. Bijna 
overal treffen we ze al kokend aan. Ze doen soms in hun pyjama open (181). 

 
+HW�SDQG�OLJW�LQ�HHQ�XLWJDDQVFHQWUXP��'H�RPOLJJHQGH�NURHJHQ�]LHQ�HU�]HHU�YHUORSHQ�
XLW��:H�KDGGHQ�HQLJH�WLMG�VWDDQ�ZDFKWHQ�ELM�GH�GHXU�HQ�ZDUHQ�DO�ZHHU�RS�ZHJ��DOV�
RSHHQV�GH�GHXU�RSHQJDDW��(U�VWDDW�HHQ�7KDLVH�YURXZ�YRRU�RQV�GLH�LQ�KHW�1HGHUODQGV�
DOOHHQ�NDQ�]HJJHQ�GDW�GH�EDDV�HU�QLHW�LV�HQ�GDW�]H�QLHWV�EHJULMSW��'H�]DDN�JDDW�ODDW�RS�
GH�DYRQG�RSHQ�HQ�KHW�IHLW�GDW�GH�YURXZHQ�HU�DO�RP�������XXU�]LMQ��ZHNW�ELM�RQV�GH�
LQGUXN�GDW�]H�LQ�GH�FOXE�ZRQHQ��'H�7KDLVH�YURXZ�JURHW�HHQ�VWHO�GDW�YRRUELMORRSW�ZDW�
RQ]H�KRRS�YRHGW�GDW�GH�YURXZHQ�ZHO�HHQV�EXLWHQ�NRPHQ���

�
3DWURQDJHSDWURQHQ�

 
De Thaise vrouwen zijn voor hun huisvesting afhankelijk van de exploitant of van zijn vrouw, 
meestal ook een Thaise. Hierin valt een restant van patronagepatronen te ontdekken die door 
diverse onderzoekers in Thailand zijn geconstateerd. Het gaat om een ongelijke relatie, waarin 
een baas diensten ter beschikking stelt in ruil voor politieke of andere invloed. Dat houdt in 
dit geval in, dat het werknemerschap ook in de privé-sfeer verplichtingen jegens de baas 
schept. Dit speelt mogelijk in de loyaliteit aan het bedrijf, vooral in deze moeilijke tijden, 
waar de Belastingdienst loondienst constateert.  

 
,Q�HHQ�EHGULMI�������WUHIIHQ�ZLM�YLMI�YURXZHQ�DDQ�ZDDURQGHU�GH�ED]LQ��+LHU�]LMQ�GH�
YURXZHQ�VLQGV�NRUW�LQ�ORRQGLHQVW�HQ�GH�ED]LQ�NODDJW�VWHHQ�HQ�EHHQ��³$OV�KHW�]R�GRRU�JDDW�PRHWHQ�ZH�VOXLWHQ��(U�NRPHQ�JHHQ�QLHXZH�YURXZHQ�ELM�ZDDUGRRU�NODQWHQ�ZHJ�
EOLMYHQ´��]HJW�]LM��'H�HLJHQDUHVVH�ZLO�YDQ�GH�]DDN�DOVQRJ�HHQ�NDPHUYHUKXXUEHGULMI��
PDNHQ�PDDU�ZHHW�QLHW�KRH�]H�GLW�PRHW�DDQSDNNHQ��7HUZLMO�ZLM�KDDU�JHNODDJ�DDQKRUHQ��
UDDNW�RQ]H�7KDLVH�YHOGZHUNVWHU�LQ�JHVSUHN�PHW�GH�YURXZHQ��=H�NULMJW�WH�KRUHQ�GDW�]H�
SDUWWLPH�ZHUNHQ�HQ�DOOHPDDO�HHQ�FRQWUDFW�KHEEHQ�YRRU����XXU��+HW�VDODULV�LV�YRRU�
LHGHUHHQ�KHW]HOIGH�ODJH�EHGUDJ��GH�IRRL�PRHW�KHW�JRHG�PDNHQ��'H�YURXZHQ�KHEEHQ�
HLJHQOLMN�PDDU�WZHH�YUDJHQ��

- +RH�NDQ�MH�PLMQ�EDDV�KHOSHQ"�
- +RH�PRHW�KHW�YHUGHU�DOV�LN�WH�RXG�EHQ�YRRU�GLW�ZHUN"�

�� 2S�GH�YUDDJ�RI�]H�WHYUHGHQ�]LMQ��YDOW�LHGHUHHQ�VWLO�HQ�NLMNW�QDDU�GH�ED]LQ. �
 
:LH�LV�GH�PDPDVDQ"�
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Door ervaring wijs geworden weten wij dat de enige vrouw die een beetje Nederlands of 
Engels spreekt meestal de PDPDVDQ, de bedrijfsleidster, is. Een voorbeeld (410) uit ons 
veldwerk. 

�
+LHU�ZRUGW�'H�5RGH�'UDDG�ELQQHQ�JHODWHQ�GRRU�HHQ�7KDLVH�YURXZ�GLH�ZHO�HHQ�
ZRRUGMH�1HGHUODQGV�VSUHHNW��:LM�NRPHQ�LQ�HHQ�KXLVNDPHU�ZDDU�PHHUGHUH�YURXZHQ�RS�
GH�JURQG�VOLQJHUV�]LWWHQ�WH�PDNHQ�YRRU�HHQ�7KDLV�IHHVW��+HW�LV�QLHW�PRJHOLMN�PHW�GH�
YURXZHQ�WH�SUDWHQ�RPGDW�]H�JHHQ�1HGHUODQGV�RI�(QJHOV�VSUHNHQ��2S�HHQ�JHJHYHQ�
PRPHQW�NRPW�HU�HHQ�YURXZ�ELM]LWWHQ�GLH�ZHO�PHW�RQV�NDQ�SUDWHQ��=H�YHUWHOW�GDW�]H�QDDU�
VFKRRO�JDDW�RP�GH�WDDO�WH�OHUHQ��'H�YURXZ�EHJLQW�PHWHHQ�RYHU�EHODVWLQJ�HQ�GHUJHOLMNH��
*DDQGHZHJ�YHUWHOW�]H�GDW�KHW�QLHW�HHUOLMN�LV��GDW�]LM�DOV�ZHUNJHYHU�LV�DDQJHPHUNW��
+RHZHO�]H�GH]HOIGH�ERHNKRXGHU�KHEEHQ��LV�KHW�ELM�GH�FRQFXUUHQWLH�KHHO�DQGHUV�
JHUHJHOG��]R�]HJW�]H.�+HW�ZRUGW�RQV�GXLGHOLMN�GDW�ZLM�PHW�GH�PDPDVDQ�VSUHNHQ�HQ�YDQDI�
GDW�PRPHQW�LV�GH�VIHHU�PLQGHU�KDUWHOLMN� 

 
 
6.2. Het illegale circuit58 
 
³+LHU�ZRUGW�DOOHHQ�JHDQLPHHUG��3URVWLWXWLH��GDW�LV�SDV�HUJ�´ 
 
=RQGHU�YHUJXQQLQJ�
 
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 
prostitutie zijn onvindbaar. In animeerbars worden betrekkelijk openlijk diensten aangeboden, 
hoewel men in de regel ontkent, dat het prostitutie is. Uit dit hoofdstuk zal echter blijken, dat 
er wel degelijk prostitutie plaatsvindt. Wij lichten ook een tipje van de sluier op over de 
omstandigheden, waaronder dat gebeurt. Hoewel we deze gelegenheden weten te vinden, zal 
blijken, dat het voor De Rode Draad niet altijd gemakkelijk is onze taken te verrichten.59  
Wij hebben het hier over het zichtbare illegale circuit: de prostitutie in de horeca en de 
informele tippelzones.  
�
µ,OOHJDOH�SURVWLWXWLH�¶��
�
De gemeente Rotterdam heeft een onderzoeksbureau opdracht gegeven om de illegale 
prostitutie te onderzoeken. Die zou zich voor een deel in de min of meer reguliere horeca 
afspelen. Wij proberen al geruime tijd contact te krijgen met vrouwen in dit circuit. Zo zijn 
we afgegaan op geruchten over een buurtkroeg. Die bevindt zich tegenover een bar die 
inmiddels wegens dit soort praktijken is gesloten. In de buurtkroeg duidt niets op illegale 
activiteiten. Het is het soort café, waar iedere vrouw die probeert geld uit de zakken van de 
bezoekers te kloppen, acuut de deur wordt gewezen. Vermeldenswaard is ook onze tocht naar 
een - voorheen - chique hotel. Via perscontacten hadden wij vernomen, dat hier illegale 
prostitutie was, zelfs mensenhandel. We komen echter in een soort studentenhostel, waar het 
er nauwelijks hotelachtig aan toegaat. De veldwerkers worden geruisloos opgenomen in het 
gebeuren en zetten er hun eigen potje thee. Wij merken  niets van illegale prostitutie.  

                                                
58 Zie hoofdstuk  1. over de haken en ogen van de termen ‘legalisering’  en ‘illegaal’ . 
59  Voor onze ervaringen met (illegale) HVFRUW verwijzen we naar het hoofdstuk 4. over de KHOSGHVN van De Rode 
Draad. 
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Deze voorbeelden moeten niet de indruk wekken, dat de zorg om clandestiene bedrijvigheid 
gebagatelliseerd moet worden. Wij komen wel degelijk wantoestanden in illegale circuits 
tegen. Wel waarschuwen wij voor indianenverhalen, waar men achteraan gaat hollen. De kans 
bestaat, dat dan de echte problemen buiten beeld blijven. �
�
+HW����FLUFXLW�
 

�³,V�HU�YHHO�SURVWLWXWLH�PHW�R��QXPPHUV�LQ�5RWWHUGDP"�¶��ZLOGH�HHQ�JHPHHQWHUDDGVOLG�
HHQV�ZHWHQ��'H]H�YUDDJ�EHYUHHPGGH�RQV�HQLJV]LQV��ZDQW����QXPPHUV�]LMQ�SHU�GHILQLWLH�
QLHW�DDQ�JHPHHQWHJUHQ]HQ�JHERQGHQ��2YHULJHQV�OXLGW�KHW�DQWZRRUG�RS�GH�YUDDJ��³-D��
QHW�DOV�LQ�GH�UHVW�YDQ�KHW�ODQG�´��

  
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. De ophef over de 06- nummers en het 
vermoeden, dat zich daarachter een gevaarlijke HVFRUWwereld schuil houdt, doet ons af en toe 
de telefoon pakken om deze bedrijven af te bellen. In de helft van de gevallen blijkt het 
nummer buiten gebruik te zijn. Een nummer van een zogenaamd amateurhoertje, leidt ons 
naar de reguliere seksbedrijven. We krijgen soms een Nederlandse thuiswerkster aan de lijn of 
een jongen die mannen ontvangt. Nu eens neemt er een man op, dan weer een vrouw die het 
gesprek onmiddellijk afkapt.60 Wij hebben overigens wel voorbeelden van ernstig misbruik en 
van mensenhandel binnen het escortcircuit gehoord. Wij kunnen echter heel moeilijk met die 
vrouwen in contact treden.  
Pogingen van gemeenten om het 06-circuit aan te pakken zijn tot mislukken gedoemd. 
Bovenlokale prostitutieactiviteiten zoals HVFRUW�vallen per definitie niet op lokaal niveau te 
reguleren. Dat geldt mogelijk voor alle vormen van prostitutie. 6RZLHVR werken de meeste 
vrouwen QLHW in de gemeente waar ze wonen. Bovendien zijn er vele bedrijven die filialen in 
diverse gemeenten hebben.  
�
(HQ�RXGH�YRUP�YDQ�SURVWLWXWLH�
 
Na de sluiting van de bordelen in 1911 verdween de prostitutie naar het clandestiene circuit 
van bars. Deze kroegen hadden glamourachtige namen als 0RXOLQ�5RXJH en 7URFDGHUR. Een 
vrouw die in zo’ n bar werkzaam was, behoorde klanten te stimuleren dure drankjes voor haar 
te bestellen. Tevens probeerde zij de klant mee te tronen naar een hotel. Eind jaren zeventig 
bestond in een stad als Rotterdam dit animeerwezen nog volop. Er werkten vooral 
Nederlandse vrouwen. De gang van zaken was er als volgt. Voordat de klanten 
binnenkwamen, kreeg de vrouw van de barkeeper een glaasje mineraalwater met een druppel 
appelsap. Dit ging door voor een cocktailtje. Wanneer een klant naast haar plaatsnam, moest 
ze het cocktailtje in één slok naar binnen gieten, zodat er een leeg glas voor haar stond. Hij 
moest haar weer iets aanbieden Wanneer een vrouw een klant een kleintje champagne wist af 
te troggelen, kreeg ze een tientje. Ook het cocktailtje leverde de vrouw een bedragje op. 
Wanneer de klant ‘het verder gezellig wilde maken’ , ging ze met hem naar een hotel. Meestal 
waren dit gespecialiseerde, goedkope hotels. Het hotelpersoneel lette op de veiligheid. Maar 
het was ook toegestaan om naar een andere gelegenheid te gaan. De klant betaalde een vrouw 
gemiddeld 175 gulden. Bij terugkomst van de vrouw kreeg de barman een fooitje van 25 
gulden, en de pianist indien aanwezig een tientje. Er kwamen ook mannen die geen klant 
                                                
60 Een enkele keer antwoordt een Nederlandse die beweert ‘alles al te weten’ . Wanneer we via internetsites aan 
een e-mail adres komen, mailen we onze informatie.  
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waren of die het in het midden lieten of ze ‘gewoon wat kwamen drinken’  of contact zochten 
met een dame. Zij werden aangetrokken door het lichtelijk louche karakter van zo’ n tent. De 
drankjes maakten dit barbezoek voor de klant overigens heel duur. Een drankrekening van 
3000 gulden was geen uitzondering, en daar had de klant nog geen dame voor.  
 
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 barprostitutie 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 prostitutie. De toenmalige 
burgemeester Bram Peper sloot er een aantal in de gemeente Rotterdam.   
 
,Q�HHQ�QLHXZ�MDVMH"�
 
Toen De Rode Draad in 2000 met het Rotterdamse steunpunt voor prostituees begon, was er 
nog maar één animeerbar. Gaandeweg zijn er weer nieuwe bijgekomen. Bijvoorbeeld is een 
klassiek Chinees-Indisch restaurant een animeerbar geworden. De Chinese lampionnetjes en 
de menukaarten met vooral bami en nasi herinneren nog aan de oude bestemming. Een ander 
voormalig eethuisje boogt op een ‘nieuw erotisch concept’ . Dit betekent dat men aan 
paaldansen doet. Enkele voormalige clubs zijn omgevormd tot animeerbar. In Rotterdam zijn 
deze bars in één wijk geconcentreerd. Tot voor kort waren de animeerbars in het 
Scheepvaartkwartier nog in Spaans/Griekse handen. Tegenwoordig zien we er Turkse mannen 
die zich gedragen, alsof ze er de baas zijn, en misschien zijn zij ook wel de echte eigenaren. .  
 
Deze animeerbars zijn gemakkelijk te herkennen aan hun quasi JODPRXUeuze�naam als 0RQ�
&KpULH. Ze lijken op elkaar, wat waarschijnlijk komt doordat ze van dezelfde eigenaars zijn. 
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. Binnen valt de prominente plaats van de 
champagneflessen op. Het barpersoneel is altijd dominant aanwezig en de vrouwen mogen 
niet drinken wat ze willen61. De jassen van de vrouwen zijn ergens opgeborgen. In sommige 
bars moeten zij hun tassen aan haken aan de muur hangen. 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 drankje, 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.   
 
'H�5RGH�'UDDG�LQ�DQLPHHUEDUV��
 
Vanaf het jaar 2000 bezoeken medewerkers van De Rode Draad animeerbars. Het grootste 
dilemma van de veldwerkers is, of zij zich bekend moeten maken als medewerkers van De 
Rode Draad en zo ja aan wie. Een openlijk optreden kan tot gevolg hebben dat De Rode 
Draad wordt geweerd, waardoor wij de vrouwen in kwestie niet meer kunnen ondersteunen. 
Niettemin, ook als wij ons niet bekendmaken, blijken wij op te vallen. Dit valt af te leiden uit 
opmerkingen van het barpersoneel als: “ Daar heb je die twee vrouwen, pas op!”  We mogen de 

                                                
61 De Rode Draad nam een keer waar dat een vrouw in het Spaans werd berispt omdat ze vijf minuten te laat 
binnenkwam. 
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vrouwen ook niet van hun ‘werk’  afhouden, omdat de vrouwen daar zelf de repercussies van 
zullen ondervinden.  
Wij streven ernaar om ons aan de vrouwen bekend te maken. Het probleem is om daarvoor 
het juiste moment te vinden. Daartoe moeten we eerst uitvinden wat de plaats is van een 
vrouw in de hiërarchie in de bar. Er zijn altijd vrouwelijke medeplichtigen van de pooiers of 
handelaren in de bar die de anderen moeten bewaken. In elk geval moet de barkeeper buiten 
gehoorsafstand zijn.  
Pas na enige tijd observatie kunnen we bepalen, of het veilig is om een praatje aan te knopen  
over De Rode Draad. Wanneer dit lukt, proberen we uit te vinden of de vrouw naar buiten kan 
en vrije tijd heeft. Dit doen we door te vragen wat ze bijvoorbeeld van Amsterdam vindt. Als 
ze daar nog nooit is geweest is, dat een veeg teken. Ook vragen we de vrouwen of ze leuke 
adressen kennen om te shoppen. Als ze ons vervolgens nietszeggend aankijken, weten wij  
genoeg. We drukken ze iets in handen met de mededeling, dat ze via ons telefoonnummer tips 
van landgenoten kunnen krijgen62.  
   
Ons  bekend maken aan meer mensen dan alleen aan de vrouwen is echter riskant. Een keer 
gingen bij een vervolgbezoek van de Rode Draad alle deuren dicht. Ter voorkoming dat we 
materialen op het toilet zouden achterlaten, werd de dames-wc continu bezet gehouden. Bij 
een andere gelegenheid kwam vlak na onze binnenkomst een bedrijfsleider uit een andere bar 
binnen. “ Fuck you” , voegde hij onze veldwerkster toe. Zij reageerde overigens alert met: 
“ Fuck you too” .  
 
:DW�JHEHXUW�KLHU"�
 
In sommige bars krijgen de aanwezige vrouwen ¼����HXUR�µ]LWJHOG¶�SHU�GDJ��'H�
vrouwen zijn er zes tot zeven dagen per week. Een klant moet ¼����HXUR�EHWDOHQ�YRRU�
seksueel contact met de vrouwen; dat mag ze soms zelf houden. De vrouw mag echter 
pas met hem mee, nadat hij een of meer cocktailtjes voor haar heeft besteld. Wij 
vermoeden dat ze verplicht van de belendende kamerverhuurbedrijven gebruik moeten 
maken. In enkele bars hangt een gordijn waarachter de vrouwen zich met een klant 
kunnen terugtrekken. Gehoorzame vrouwen worden beloond met de WUDQVIHU naar een 
bar, waar ze iets van het geld mogen houden. In andere bars zouden de voorwaarden 
nog slechter zijn. Daar krijgen zij geen geld en mogen ze niet met elkaar praten. De 
meeste, over het algemeen jonge vrouwen komen uit Oost-Europa en vaak niet uit de 
‘nieuwe EU-landen’ . Wij vermoeden dat veel van deze vrouwen niet legaal in 
Nederland werken. Zo vertelde een van de vrouwen dat ze niet naar huis durft, omdat 
haar visum is verlopen. Zij was al vanaf haar veertiende aan het werk in de bars.  
Behalve de vrouwen treffen we er de volgende ‘typische’  bezoekers aan:  

1. Vroeg of laat komt er iemand binnen die zich als eigenaar gedraagt. In Rotterdam is 
dat meestal een Griek of een Turk. 

2. Daarnaast zijn er meestal per bar bedrijfsleiders. Zij lopen de hele avond van bar tot 
bar om de boel in de gaten te houden. 

3. Rondhangers, vaak blijken dit familieleden te zijn van het barpersoneel of de 
eigenaren. De mannen die geen prostitueebezoeker zijn, consumeren niet. Ze zitten 
meestal achter de gokkast en bellen voortdurend met hun mobiel.   

4. Barpersoneel 
5. Er is altijd wel een vrouw die de andere vrouwen in de gaten houdt.  

                                                
62  In een geval werd het kaartje doorgegeven aan de barvrouw. Dit liep goed af; we kregen een drankje van de 
zaak. We hebben ook een paar keer meegemaakt dat een exploitant van een reguliere club binnenkwam en ons 
herkende. We zijn maar een praatje met hem gaan maken. 
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6. De klanten.  
7. Vermoedelijk pooiers. De mannen die geen klant zijn, gedragen zich intimiderend.  
       Ze proberen mee te luisteren als we iemand aanspreken. 

De grote afwezigen zijn Nederlandse prostituees. In één geval is ons uitdrukkelijk gezegd dat 
zij niet in deze gelegenheden mogen werken. Alleen voor extra activiteiten als paaldansen 
worden legale buitenlandse of Nederlandse vrouwen ingehuurd.    
 
Na tientallen bezoeken aan animeerbars merken wij dat we nooit kunnen voorspellen of we 
met de vrouwen in contact kunnen treden. Een voorbeeld (369).  
 

9DQ�GH�VIHHU�YDQ�GH�YRULJH�NHHU�ZDV�QLHWV�RYHU��7RHQ�ppQ�YDQ�GH�HLJHQDDUV�
ELQQHQNZDP��ZDV�HU�JHHQ�KDUWHOLMNH�EHJURHWLQJ�PDDU�HHQ�VQHO�KDOOR��'H�GRQNHUH�
YURXZ�GLH�ELMQD�RS�KHW�WRLOHW�µZRRQW¶��ZDV�LQ�HHQ�]HHU�VOHFKWH�EXL�HQ�JRRLGH�KDDU�
GUDQNMH�LQ�GH�VSRHOEDN�ZDDUQD�]H�ZHHU�LHWV�RSNQDSWH��=LM�ZDV�GH�HQLJH�PHW�HHQ�NODQW����
�

De veldwerkers gebruiken codewoorden om elkaar te waarschuwen dat de actie afgebroken 
moet worden. Wanneer zo’ n codewoord valt, is er geen discussie meer, en gaat het team 
ogenblikkelijk naar buiten. Hieronder putten we uit de verslagen van enkele bezoeken aan 
dergelijke bedrijven (365, 323, 367). De lezers mogen zelf hun conclusie trekken, maar wij 
vinden dat de gang van zaken meer aandacht behoeft dan die krijgt. Overigens verbazen we 
ons over het gebrek aan klandizie in deze gelegenheden .  

�
:DQQHHU�ZH�GH�WUDP�XLWVWDSSHQ�VWDDQ�GH�GHXUHQ�YDQ�GH]H�]DDN�]R�XLWQRGLJHQG�RSHQ�
GDW�ZH�EHVOXLWHQ�QDDU�ELQQHQ�WH�JDDQ��(pQ�YDQ�RQV�ZRUGW�DO�GLUHFW�KHUNHQG�GRRU�HHQ�
6SDDQVWDOLJH�HQ�XLWEXQGLJ�EHJURHW��'H�EDUYURXZ�KHHIW�HQLJH�PRHLWH�YULHQGHOLMN�WH�]LMQ�
PDDU�WUHNW�ODWHU�LHWV�ELM��(HQ�6SDDQVWDOLJH�LV�HU�QLHW�RS�JHEUDQG�RP�PHW�RQV�WH�SUDWHQ���
:H�KRUHQ�QRJ�LHPDQG�]HJJHQ�GDW�µGH�)LOLSSLMQVH¶�HHQ�YULMH�GDJ�KHHIW��'DDUGRRU�ZHWHQ�
ZH�GDW�GH�YURXZHQ�KLHU�QLHW�]HYHQ�GDJHQ�SHU�ZHHN�DDQ�KHW�ZHUN�]LMQ���
'H�]DDN�URQGNLMNHQG�]LHQ�ZH�GDW�KHW�NOHLQH�EDUUHWMH�ULMNHOLMN�YRRU]LHQ�LV�YDQ�YHOH�
GRRUJDQJHQ��GLH�DFKWHU�JRUGLMQHQ�HQ�NDPHUVFKHUPHQ�]LMQ�YHUVWRSW�  
 
7ZHH�PRRL�XLWJHGRVWH�GDPHV�YHUODWHQ�GH�EDU��,HPDQG�GLH�ZH�DO�HHUGHU�KHEEHQ�JH]LHQ��
]LW�DFKWHU�GH�JRNNDVW��7ZHH�PDQQHQ�GLH�ZDDUVFKLMQOLMN�JHHQ�NODQW�]LMQ��YHUWUHNNHQ�
QDGDW�]H�HHQ�WLMGMH�KHEEHQ�]LWWHQ�]ZLMJHQ��'H�PX]LHN�LV�RRN�DDQJHSDVW. 7XVVHQ�GH�
QXPPHUV�YDOOHQ�HU�JURWH�VWLOWHV��ZDDULQ�MH�JHHQ�YHUWURXZHOLMNH�JHVSUHNNHQ�NXQW�YRHUHQ��:RQGHU�ERYHQ�ZRQGHU�NRPW�HU�HHQ�HFKWH�NODQW�GLH�GUDQNMHV�YRRU�]LMQ�
JH]HOVFKDS�EHVWHOW��2Q]H�2RVW�(XURSHVH�YHOGZHUNster KRRUW�GDW�WHJHQ�ppQ�YDQ�GH�
YURXZHQ�GLH�QDDVW�KHP ]LWWHQ��LQ�KHW�5XVVLVFK�ZRUGW�JH]HJG�GDW�]H�GH�NODQW�PRHW�]LHQ�
PHH�WH�NULMJHQ��'H�YURXZHQ�GLH�QLHW�PHW�GH]H�NODQW�EH]LJ�]LMQ��NULMJHQ�HWHQ���

 
,QPLGGHOV�]LMQ�GH�PRRLH�GDPHV�GLH�QDDVW�RQV�DDQ�GH�EDU�]DWHQ��ZHHU�WHUXJ��(HQ��PDQ�
GLH�WHJHOLMN�PHW�KHQ�ELQQHQNRPW��JHHIW�JHOG�DDQ�HHQ�DQGHUH�PDQ�GLH�RQPLGGHOOLMN�YLD�
GH�DFKWHUXLWJDQJ�YHUWUHNW��(pQ�YDQ�GH�YURXZHQ�KHUNHQW�GH�YHOGZHUNVWHU�DOV�2RVW�
(XURSHHV�HQ�YHUWHOW�GDW�ppQ�YDQ�GH�DDQZH]LJH�PDQQHQ�YLMI�5RHPHHQVH�HQ�3RROVH�
YURXZHQ�KHHIW�JHWURXZG��$OOHHQ�MRQJH�YURXZHQ�PRJHQ�PHW�KHP�WURXZHQ��$IJH]LHQ�YDQ�
GLH�HFKWJHQRWHQ�KHHIW�KLM�QRJ�YHHO�PHHU�YURXZHQ�PHH�QDDU�1HGHUODQG�JHQRPHQ����
(U�NRPHQ�5RHPHHQVH�HQ�%XOJDDUVH�PDQQHQ�ELQQHQ��:LM�]LHQ�GDW�GH�HLJHQDDU�PHW�HHQ�
SDDU�PDQQHQ�JHOG]DNHQ�GRHW��YULHQGHQ�YDQ�GH�EDUNHHSVWHU�HQ�HHQ�SDDU�MRQJHQV�GLH�
HFKWH�NODQWHQ�OLMNHQ��(QLJH�WLMG�ODWHU�YHUVFKLMQW�HU�QRJ�HHQ�PDQ�GLH�QLHWV�PHW�GH�]DDN�WH�
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PDNHQ�KHHIW��PDDU�RQV�KHW�PHHVW�LQ�GH�JDWHQ�OLMNW�WH�KRXGHQ��:H�]LHQ�PDQQHQ�GLH�ZH�
HHUGHU�KHEEHQ�JH]LHQ�GH�]DDN�ZHHU�YLD�HHQ�DFKWHUGHXU�ELQQHQNRPHQ��
�
2Q]H�LQIRUPDQW�IOXLVWHUW�WHJHQ�RQV�GDW�GH�5RHPHQHQ�KHHO�VOHFKWH�PHQVHQ�]LMQ��
2QGHUWXVVHQ�YDQJHQ�ZH�IODUGHQ�RS�YDQ�HHQ�JHVSUHN�GDW�NHQQHOLMN�RYHU�RQV�JDDW��'H�
EDDV�YUDDJW�ZLH�µGLH�PHQVHQ¶�]LMQ�HQ�KRH�GDW�]LW��'H�EDUNHHSVWHU�]HJW��³=H�]LMQ�HHUGHU�
JHZHHVW´��
:H�]LHQ�GDW�GH�YURXZHQ�EHXUWHOLQJV�PHW�ZLVVHOHQG�VXFFHV�LQ�GH�SDDO�NOLPPHQ��
(HQ�DQGHUH�PDQ�SUREHHUW�XLW�WH�YLVVHQ�ZLH�ZH�]LMQ�HQ�ZDDU�ZH�YDQGDDQ�NRPHQ��
9RRUDO�GH�QDWLRQDOLWHLW�YDQ�RQ]H�2RVW�(XURSHVH�YHOGZHUNVWHU�LQWHUHVVHHUW�KHP�
QRJDO��+LM�PHUNW�RS�GDW�KLM�KDDU�HHUGHU�KHHIW�JH]LHQ��2Q]H�2RVW�(XURSHVH�
YHOGZHUNVWHU�JHHIW�DDQ�GDW�]LM�5RHPHHQVH�LV�HQ�GH�PDQ�EHJLQW�KDDU�QX�ZHHU�XLW�
WH�KRUHQ�HQ�YUDDJW�RI�]H�ZHUN�KHHIW��9RRUWV�SUREHHUW�KLM�PHW�HHQ�SDDU�ZRRUGHQ�
XLW�GH�ELMSDVVHQGH�WDDO�XLW�RI�KHW�ZHO�NORSW��
=HOI�NRPW�KLM�XLW�7XUNLMH�HQ�GDDURP�LV�]LMQ�WHVW�QLHW�PRHLOLMN�WH�GRRUVWDDQ��2S�HHQ�
JHJHYHQ�PRPHQW�EHJLQW�KLM�QDDU�GH�YURXZHQ�WH�ZLM]HQ�HQ�]H�DDQ�WH�GXLGHQ�DOV�
PLVV�3RODQG��PLVV�/HWODQG��PLVV�/LWRXZHQ��HQ]��:LM�UDNHQ�LQ�JHVSUHN�HQ�GH�2RVW�
(XURSHVH�YHOGZHUNVWHU�NULMJW�GH�NDQV�RP�LQ�KHW�5XVVLVFK�PHW�GH�YURXZHQ�WH�
SUDWHQ��'H�PDQ�LV�HU�QLHW�HFKW�EOLM�PHH�PDDU�QHHPW�JHHQ�PDDWUHJHOHQ��
�
'H�EDUYURXZ�PHQJW�]LFK�LQ�KHW�JHVSUHN�HQ�]HJW�GDW�HU�KLHU�DOOHHQ�JHDQLPHHUG�ZRUGW��
³:DQW�SURVWLWXWLH�LV�WRFK�YUHVHOLMN�´�,QPLGGHOV�LV�HHQ�/LWRXZVH�YURXZ�RRN�QDDU�RQ]H�
2RVW�(XURSHVH�YHOGZHUNVWHU�WRHJHNRPHQ��=H�YHUWHOW�GDW�DFKWHU�GH�EDU�HHQ�DODUPNQRS�
]LW��ZDDURS�LV�JHGUXNW�WRHQ�ZLM�ELQQHQNZDPHQ��'H�JURWH�EDDV�NRPW�LQ�]R¶Q�JHYDO�
SRROVKRRJWH�QHPHQ�HQ�DOV�KLM�JHUXVW�LV�JHVWHOG��YHUWUHNW�KLM�ZHHU��'H�YURXZ�NRPW�XLW�
/LWRXZHQ��,Q�1HGHUODQG�LV�]H�QLHW�HUJ�WHYUHGHQ��=H�ZHUNW��PDDU�KRXGW�HU�ILQDQFLHHO�
QLHWV�DDQ�RYHU��=H�ZLO�JUDDJ�HHQ�NDDUWMH�YDQ�'H�5RGH�'UDDG�KHEEHQ�PDDU�GDW�PDJ�
QLHW�LQ�GH�EDU�ZRUGHQ�RYHUKDQGLJG��'DDURP�KHEEHQ�ZH�KHW�LQ�GH�GDPHVWRLOHW�YHUVWRSW�
ZDDU�]H�KHW�GLUHFW�LV�JDDQ�RSKDOHQ��9DQDI�GDW�PRPHQW�KRXGW�PHQ�GH�ZF�YRRUWGXUHQG�
EH]HW���
�
:DQQHHU�RQ]H�2RVW�(XURSHVH�YHOGZHUNVWHU�QDDU�KHW�WRLOHW�JDDW��NRPW�ppQ�YDQ�GH�
YURXZHQ�KDDU�DFKWHUQD�HQ�VSUHHNW�KDDU�DDQ��'H�YURXZ�]HJW�GDW�]H�]LFK�QLHW�PHHU�NDQ�
KHULQQHUHQ�ZDQQHHU�]H�YRRU�KHW�ODDWVW�XLW�LV�JHZHHVW�HQ�SOH]LHU�KHHIW�JHKDG��,Q�
1HGHUODQG�ZLO�]H�HHQ�WDDOFXUVXV�JDDQ�YROJHQ�PDDU�GLW�ZHUG�GRRU�GH�EDDV�DIJHUDGHQ��'H�YHOGZHUNVWHU�NULMJW�GH�LQGUXN�GDW�HU�YDQXLW�GH�EDU�HVFRUW�ZRUGW�JHUHJHOG���
7ZHH�PDQQHQ�DDQ�GH�EDU�ZLOOHQ�ZHO�HHQ�SUDDWMH�PHW�GH�YURXZHQ�PDNHQ�PDDU�JHHQ�
NDSLWDOHQ�XLWJHYHQ��7ZHH�YURXZHQ�VSUHNHQ�PHW�HHQ�PDQ�RYHU�7KDLVH�PDVVDJH�GLH�
NODQWHQ�KLHU�RRN�NXQQHQ�NULMJHQ��(HQ�DQGHUH�NODQW�YUDDJW�DDQ�GH�PHLVMHV�ZDDU�]H�
YDQGDDQ�NRPHQ�HQ�]H�YHUWHOOHQ�GDW�]H�XLW�GH�2HNUDwQH�]LMQ��:LM�PHUNHQ�GDW�GH�YURXZHQ�
ELM�WRHUEHXUW�ZHUNHQ��$OV�KHW��PHW�HHQ�NODQW�QLHWV�ZRUGW��VFKXLYHQ�]H�ZHHU�DFKWHU�LQ�GH�
ULM�DDQ��2S�GH�GDQVYORHU�VWDDW�HHQ�VWHO�WH�GDQVHQ�HQ�QD�DQGHUKDOI�XXU�]LHQ�ZH�HLQGHOLMN�
HHQ�PDQ�DFKWHU�HHQ�JRUGLMQ�YHUGZLMQHQ��$OV�KLM�WHUXJ�NRPW�HQ�DIUHNHQW�SUREHUHQ�ZH�
YLD�GH�NDVVD�KHW�EHGUDJ�WH�DFKWHUKDOHQ��PDDU�GH�NDVVD�VWDDW�RS�QXO��
,QWXVVHQ�VSUHHNW�RQ]H�2RVW�(XURSHVH�YHOGZHUNVWHU�PHW�WZHH�YURXZHQ��2S�KDDU�YUDDJ�
ZDDU�]H�YDQGDDQ�NRPHQ�DQWZRRUGHQ�]H��³(VWODQG�HQ�/LWRXZHQ�´�7HJHQ�GH�NODQW�
KHEEHQ�]H�WRFK�HFKW�LHWV�DQGHUV�JH]HJG��+HW�JHVSUHN�NRPW�QHW�HHQ�EHHWMH�RS�JDQJ�
ZDQQHHU�HU�HHQ�PDQ�ELM�NRPW�VWDDQ��2Q]H�2RVW�(XURSHVH�YHOGZHUNVWHU�LV�RS�GLW�
PRPHQW�QHW�DDQ�KHW�XLWOHJJHQ�ZDW�'H�5RGH�'UDDG�GRHW��'H�YURXZHQ�YHUWHOOHQ�LQ�]LMQ�
DDQZH]LJKHLG�HQWKRXVLDVW�GDW�KHW�SUHWWLJ�ZHUNHQ�LV�LQ�GLH�WHQW�HQ�GDW�HU�JHHQ�
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SUREOHPHQ�]LMQ�PHW�KHW�EDUSHUVRQHHO��GH�HLJHQDDU�HQ�GH�PDQDJHU��(HQ�YUHHPGH�
RSPHUNLQJ��ZDQW�ZLM�KDGGHQ�GDDU�QLHW�QDDU�JHYUDDJG��(HQ�ZLOOHNHXULJH�NURHJJDVW�OHJW�
RRN�QLHW�XLW�GDW�KLM�]LM�JHHQ�SUREOHPHQ�KHHIW�PHW�KHW�PDQDJHPHQW��2S�HHQ�PRPHQW�GDW�
KHW�QLHW�RSYLHO�KHEEHQ�GH�YURXZHQ�WRFK�RP�YLVLWHNDDUWMHV�JHYUDDJG���

�
:RUGW�HU�ZHO�ZDW�YHUGLHQG"��
 
De Rode Draad vraagt zich wel eens af hoe de animeerbars zich economisch redden. Wij 
komen meestal halverwege de avond en het aantal klanten is dan gering. Zelfs als je de 
geschatte inkomsten uit prostitutie erbij betrekt, lijken de zaken niet goed te lopen. Er gaat 
soms een uur voorbij zonder dat er een klant komt of er in ruil voor geld een drankje over de 
toog gaat. We zien zelden meer dan twee betalende klanten in de zaak. Klanten hebben ons 
verteld dat ze niet vaak komen of het meestal bij één bezoek laten. Een klant zei het helemaal 
niet leuk te vinden om met vrouwen te moeten praten, die amper Engels spreken. Ook voelen 
zij zich bekocht door de hoge prijzen van de cocktails. Als er al een klant is, dan zien we hem 
zelden meer dan drie cocktailtjes bestellen. De prijzen voor de andere drankjes, bier, fris en 
limonade, zijn lager dan in de andere horecagelegenheden. Wij hebben er nog nooit iemand 
champagne zien bestellen, en vermoeden dat er ook inkomsten zijn uit kamerverhuur. Deze 
bars leiden bovendien een onzeker bestaan. Ze veranderen vaak van eigenaar, die er weer een 
‘nette tent’  van tracht te maken.  
 
6FKHPHUJHELHG�
�
Buiten Rotterdam kan de liefhebber terecht in Eindhoven, Nuland, Spijkenisse en Twente. 
Voor de politie is het heel lastig om tegen deze bedrijven op te treden. In animeerbars of bij 
prostitutie in de horeca in het algemeen, is de grens tussen openbaar ofwel beroepsmatig  
werken en privé-activiteiten vaag. Wanneer is het strafbaar om geld of goed aan te nemen in 
ruil voor aandacht, een aanraking of een uitnodiging om elders te verpozen? Wanneer wordt 
die grens overschreden? Een horecaondernemer zal gasten die andere bezoekers lastig vallen 
wegsturen. Maar wanneer een klant een prostitutiecontact in een volle zaak zoekt, zal dit 
nauwelijks opvallen en het barpersoneel zal in onwetendheid blijven verkeren. Het wordt pas 
een probleem wanneer de animeeractiviteit de bar gaat beheersen en specifieke bezoekers 
trekt. Een voorbeeld (495). 

 
,Q�ppQ�EDU�EXLWHQ�5RWWHUGDP�KHHIW�GH�SROLWLH�EHSDDOG�GDW�DQLPHUHQ�ZHO�PDJ��PLWV�GH�YURXZHQ�HHQ�NRSLH�YDQ�KXQ�SDVSRRUW�ELM�GH�EDUYURXZ�LQOHYHUHQ��'LW�LV�RYHULJHQV�ZHO�
HHQ�KHHO�YUHHPGH�EDU��GH�RXGHUH�1HGHUODQGVH��=XLG�$PHULNDDQVH�HQ�$IULNDDQVH�
YURXZHQ�EOLMYHQ�HU�VODSHQ��%LM�EUDQG�]LWWHQ�]LM�DOV�UDWWHQ�LQ�GH�YDO��=H�YHUGLHQHQ�ELMQD�
QLHWV�HQ�NXQQHQ�GDDUGRRU�QLHW�QDDU�KXQ�ODQG�WHUXJ�RI�JHOG�QDDU�KXLV�VWXUHQ��'H�
DDQZH]LJH�'RPLQLFDDQVH�YURXZHQ�VSUHNHQ�JHHQ�1HGHUODQGV��'H�VODDSUXLPWHQ�]LMQ�HHQ�
EHQGH�  

 
7XUNVH�EDUV�
 
“ O, nu snappen we waar die flessen voor dienen. In wat voor glas moet jenever? In een 
limonadeglas? Hoeveel moet ik daarvoor rekenen?” , vroeg een nieuwbakken barvrouw ons 
toen wij nietsvermoedend een buurtcafé binnenstapten. Dit soort buurtkroeg die in Turkse 
handen overgaat en animeerbar wordt, is een nieuwe ontwikkeling. Soms vindt daar 
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prostitutie plaats.63 Het zouden broeinesten van illegale prostitutie zijn.  De prostitutie met 
vooral Bulgaarse vrouwen gebeurt heel erg in het geniep, zo hadden we gehoord. In één stad 
zijn we consequent alle Turkse bars afgegaan. 
Uit het geruchtencircuit hebben wij vernomen dat de vrouwen die achter de bar staan, zo 
weinig verdienen dat ze hun inkomen moeten aanvullen door onder andere met het 
barpersoneel naar bed te gaan. In verreweg de meeste bars troffen we een ‘dooie boel’  aan. 
Enkele mannen/klanten zaten er zonder veel te consumeren. Soms waren we ronduit welkom; 
men vond het leuk dat we het waagden naar binnen te gaan. Overigens hebben we een paar 
adressen gevonden waar deze vorm van prostitutie wel openlijk plaats vindt.  
 
'H�JURWH�KRWHOV  
 

:H�]LWWHQ�YODN�ELM�GH�OLIW�LQ�HHQ�JHUHQRPPHHUG�KRWHO��'H�PDQQHQ�GLH�GH�OLIW�LQGXLNHQ��
SUREHUHQ�RQV�PHH�WH�NULMJHQ��'DW�OXNW�XLWHUDDUG�QLHW��PDDU�ZLM�GXUYHQ�KHQ�QLHW�WH�JDDQ�
YUDJHQ�ZDW�SUHFLHV�GH�EHGRHOLQJ�LV���
�

We zaten daar omdat wij hadden vernomen dat er prostitutie is in de bars van de grote 
internationale hotels. Dit is geen nieuw verschijnsel maar een oude vorm van prostitutie. Oost 
Europese vrouwen zijn hier aan gewend; het was in de communistische tijd dé manier om 
diensten aan toeristen aan te bieden. Als bezoeker van zo’ n hotel merk je overigens weinig 
van de prostitutieactiviteiten. Wel weten wij dat vrouwen soms de barkeeper ¼����EHWDOHQ�RP�
door hem met rust gelaten te worden. Maar de vrouwen mogen hun werk niet al te opvallend 
doen. Een barkeeper vertelde dat hij een keer als straf voor al te openlijke prostitutie ‘per 
ongeluk’  een fles rode wijn had uitgegoten over een vrouw in een witte jurk. Ze moest wel 
naar huis om zich te verkleden. Ook zei hij, dat hij soms geld van klanten kreeg om een 
vrouw te regelen. Wanneer er in de bar te weinig vrouwen zaten, belde hij naar collega’ s in de 
andere hotels.  
 
,OOHJDDO�WLSSHOHQ�
 
Een zelfde problematische scheiding tussen privé en openbaar als bij barprostitutie speelt bij 
het illegaal tippelen. Wat is het verschil tussen op straat lopen en tippelen? Dit valt heel 
moeilijk te bepalen en heeft in het verleden al veel problemen opgeleverd. Er is veel discussie 
en er zijn veel tegenstrijdige verhalen over illegaal getippel. De Rode Draad heeft echter de 
indruk dat illegaal tippelen niet grootschalig gebeurt. We zien af en toe een vrouw die lijkt te 
tippelen, maar weten het dan niet zeker. We zijn op een illegale tippelzone geweest (497), 
maar troffen er slechts wandelende bejaarden aan.  
 
Zoals te verwachten was, afgezien van de HVFRUWbranche is het zichtbare illegale circuit niet 
heel groot. Wij vermoeden dat er geen onbeperkte groei in zit.64 Het bestaat, maar de markt 
ervoor lijkt beperkt. Men moet zich ook afvragen, of het zin heeft om tegen het handjevol 
vrouwen op te treden, dat in de grote hotels bijschnabbelt. Voor ons wordt het pas 
zorgwekkend als vrouwen volkomen afhankelijk zijn van barpersoneel en ernstig 
gecontroleerd worden door pooierachtigen typen zoals in de animeerbars……   

                                                
63  Parool 31-12-04. 
64  Wij vragen ons overigens af, hoe klanten deze vrouwen moeten vinden. 
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Hoofdstuk 10.  Ongezonde arbeid 
 
 
*H]RQGKHLG��$UERGLHQVW�RI�FKDUODWDQV"��
 
2QJH]RQG�ZHUN�
 
Prostitutie is heel lang als een probleem voor de volksgezondheid gezien. In het verleden 
werden prostituees eenzijdig ervan beschuldigd een haard van besmettelijke ziekten te zijn. 
Dat is sinds het optreden 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 prostitutie vooral aan besmettelijke ziekten. Er zijn echter 
nog andere gezondheidsproblemen waarmee prostituees te maken kunnen krijgen: EXUQ�RXW 
door te lange werktijden, de gevolgen van verplicht drinken en problemen met baarmoeder en 
blaas.  
Tegenwoordig is daar ook aandacht voor in de voorlichting aan prostituees. Deze taak is in 
handen van de GGD. Overigens is de GGD niet te beroerd om ook ‘zorg voor de persoonlijke 
gezondheid’  als volksgezondheidszorg op te vatten en algemene adviezen te geven. Wij laten 
de gezondheidsvoorlichting graag aan de GGD over. Waar De Rode Draad zich wel mee 
bezig houdt, zijn de gezondheidskwesties die te maken hebben met de relaties op de 
werkvloer en de slechte verdiensten. Bovendien is arbeidsongeschiktheid een belangrijk  
thema in de discussie over loondienst. Tot slot speelt drugsgebruik, vooral samen met klanten, 
op sommige werkplekken een negatieve rol. 
 
/DJH�YHUGLHQVWHQ�HQ�RQYHLOLJ�ZHUNHQ�
 
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. Zo had een vrouw een koortslip opgelopen door het 
verplicht zoenen met de klanten (528). In 2005 werd vaak geklaagd over klanten die willen 
pijpen zonder condoom. Een paar voorbeelden (524, 531) 
  

,Q�GH]H�]DDN�]HJW�GH�EHGULMIVOHLGLQJ�WHJHQ�GH�YURXZHQ�GDW�]H�PHHU�PRHWHQ�GRHQ�GDQ�]H�
ZLOOHQ��RPGDW�]H�KHW�DQGHUV�QLHW�UHGGHQ��'DW�ZLOOHQ�GH�NODQWHQ�QX�HHQPDDO��(Q�ZDDU�GH�
YURXZHQ�ELM]LWWHQ��]HJW�GH�EDDV��³7HJHQ�HHQ�QLHXZH�YURXZ�]HJ�LN��GDW�]H�PRHW�NXVVHQ�
HQ�SLMSHQ�]RQGHU�FRQGRRP�´�6RPPLJH�YURXZHQ�]HJJHQ�GDW�]LM�GDW�DOWLMG�DO�KHEEHQ�
JHGDDQ��
 
:LM�NHQQHQ�GH�YURXZHQ�LQ�GLW�EHGULMI�YULM�JRHG��'DDURP�GXUYHQ�HQNHOH�6SDDQVWDOLJH�
YURXZHQ�WH�YHUWHOOHQ�GDW�]H�RQYHLOLJ�ZHUNHQ��=LM�KRSHQ�]R�HHQ�VSHFLDOH�SRVLWLH�RS�GH�
PDUNW�WH�YHURYHUHQ��2RN�GH�1HGHUODQGVH�YURXZHQ�LQ�GLW�EHGULMI�JDDQ�GDDULQ�PHH��(pQ�
YDQ�GH�RXGHUH�YURXZHQ�YHUWHOW��GDW�]H�DOOHV�]RQGHU�FRQGRRP�GRHW��=H�PRHW�ZHO��DQGHUV�
]RX�]H�QLHWV�YHUGLHQHQ��+DDU�EDDV�ZHHW�GLW�HQ�YLQGW�KHW�JRHG��ZDQW�DOV�]LM�QLHW�]RX�
NRPHQ��]RX�KLM�]RQGHU�SHUVRQHHO�]LWWHQ�  

 
)..�RI�'H�SRSXODULWHLW�YDQ�VDXQD¶V �
 
In Limburg is de concurrentie van sauna’ s waar men onveilig zou werken het gesprek van de 
dag. Daar is een bepaald type naar Duits model gerunde sauna’ s populair aan het worden. Een 
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vrouw (588) was om die reden uit Duitsland gevlucht en in Nederland komen werken. In een 
ander bedrijf (573) noemt men deze sauna’ s ‘mensonterend’ .  
 
De Rode Draad heeft een paar van die bedrijven bezocht. Overal stonden veel auto’ s voor de 
deur, wat erop wees dat er veel klanten waren. Wij zagen dat de vrouwen strandkleding en 
hoge hakken droegen. De gang van zaken in deze bedrijven noemt men )UHLH�.|USHU�.XOWXU 
of FKK (592, 377 en 487). Dit gaat als volgt, zo is ons aan de balie verteld. De man betaalt 
een vast bedrag (¼�����HQWUHH�ZDDUYRRU�KLM�GH�KHOH�GDJ�NDQ�EOLMYHQ�HQ�YDQ�DOOH�IDFLOLWHLWHQ�
gebruik mag maken. Hij krijgt een badjas, slippers en een polsbandje. Dat laatste moet hij aan 
de vrouw geven, als hij met haar naar één van de kamers gaat. Bij inlevering van zo’ n bandje 
krijgt zij uitbetaald.  
 
Over dit fenomeen doen tegenstrijdige verhalen de ronde. Aan de balie zegt men dat de vrouw 
voor haar dienstverlening ¼����H[WUD�NULMJW��9DQ�GH�SURVWLWXHHV�Gie in zo’ n bedrijf in Duitsland 
hebben gewerkt, horen we daarentegen dat zij niet meer dan ¼����RQWYDQJHQ��:LM�YUDJHQ�RQV�
ook af of iedereen daar naar binnen kan of dat men een selectie toepast. Wel weten we dat er 
veel vrouwen uit Oost Europa werken, volgens hookers.nl ook Oekraïensen.    
Van een vrouw die daar ging solliciteren, vernamen wij dat er geen vrije kledingkeuze is, dat  
er vaste prijzen zijn en dat het onduidelijk is of er provisie over de drankjes wordt uitbetaald. 
Bovendien moet een vrouw van tevoren afspraken maken over wanneer ze komt werken.  
 
0DVVDJH�LV�QLHW�JH]RQG�
 
Massagesalons en sauna’ s passen in de gezondheidscultus van tegenwoordig. Maar voor 
prostituees is het niet zo gezond om er te werken. In de massagesalons worden zij geacht met 
iedere klant onder de douche te gaan. Vooral in combinatie met allerlei oliën voor een ‘natte’  
massage geeft dit grote huidproblemen. “ Ik heb overal brandplekken” , meldde één van de 
vrouwen die in een salon werkte (137). Ook zijn er spierklachten door het veelvuldig en soms 
onprofessioneel en weinig ergonomisch masseren.  
 
&OXEDUWVHQ�
�
Prostituees hebben vrije artsenkeuze en zijn niet verplicht zich medisch te laten controleren. 
In de negentiende eeuw moesten zij dat wel. Dit diende vooral om de verblijfplaatsen van 
prostituees te leren kennen en de klanten gerust te stellen. Men schoot er echter weinig mee 
op. Adequate medicijnen, zoals antibiotica, had men immers nog niet. In de twintigste eeuw 
heeft men medische controle niet meer verplicht gesteld, omdat het slechts schijnzekerheid 
biedt. Een prostituee kan immers bij wijze van spreken tien minuten na de controle worden 
geïnfecteerd. Een verplichte Aids-test werd evenmin effectief geacht; door de lange 
incubatietijd van drie maanden weet men pas na drie maanden of een prostituee HIV-vrij is of 
niet.  
Ook 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, en niet alleen aan 
prostituees. Men zag meer in vrijwillige controles. Daarop is het beleid dan ook afgestemd.  
Prostituees hebben nu de mogelijkheid zich anoniem te laten testen, wat zij op grote schaal 
doen. Een uitgebreide gezondheidsFKHFN�XS, 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. Niettemin worden 
sommige vrouwen toch door de exploitant ‘gedwongen’  tot een verplichte keuring, zoals in 
het volgende bedrijf (465). 
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1D�RQV�LQ�GH�VHNVVKRS�EHNHQG�WH�KHEEHQ�JHPDDNW��NXQQHQ�ZLM�QDDU�ERYHQ�ZDDU�GH�
YURXZHQ�ZHUNHQ��7HUZLMO�ZH�ZDFKWHQ��NRPW�KHW�SHUVRQHHO�QDDU�RQV�WRH�RP�WH�YUDJHQ�RI�
ZH�]H��DOYRUHQV�ZH�YHUWUHNNHQ��HYHQ�ZLOOHQ�XLWOHJJHQ�ZDW�ZH�NRPHQ�GRHQ��(HQ�YDQ�GH�
SURVWLWXHHV�EOLMIW�PDDU�SUDWHQ��=H�EHWDDOW�HQWUHH�HQ�JHHIW�KHW�SHUVRQHHO�EHQHGHQ�HHQ�
IRRL�RPGDW�LHGHUHHQ�GDW�GRHW��:LM�NULMJHQ�GH�LQGUXN�GDW�GH]H�YURXZ�WRWDDO�JHHQ�ZHHW�
KHHIW�YDQ�KDDU�UHFKWHQ�HQ�SOLFKWHQ��:H�GULQNHQ�NRIILH�PHW�GH�EDDV�GLH�]HJW�GDW�KLM�GH�
YURXZHQ�ZLMVPDDNW��GDW�GH�JDQJ�QDDU�GH�**'�YHUSOLFKW�LV��(HQ�DQGHUH�YURXZ�YUDJHQ�
ZLM�KRH�KHW�LQ�GLW�EHGULMI�PHW�GH�62$�FRQWUROHV�JDDW��9ROJHQV�KDDU�]LMQ�GLH�QLHW�
YHUSOLFKW��GXV�LHPDQG�QHHPW�RQV�KLHU�LQ�GH�PDOLQJ��

�
Hoewel prostituees zich bij de GGD’ s altijd gratis en deskundig kunnen laten testen, zijn er 
nog steeds zogeheten clubartsen actief. Dit zijn artsen die door de baas naar het bedrijf 
worden gehaald. De vrouwen moeten voor hun diensten betalen. De Rode Draad heeft  over 
deze lui enkele klachten binnengekregen. Soms zijn het artsen die hun praktijk in verband met 
een berisping van de Medische Tuchtraad hebben moeten opgeven. Zij  beschikken niet altijd 
over de juiste laboratoriumfaciliteiten. Van één van hen is bekend, dat hij wel eens een 
verkeerde diagnose stelde om maar dure medicijnen te kunnen verkopen. Of juist bepaalde 
ziekten over het hoofd zag65. En nog steeds wordt in een aantal gevallen  in strijd met de Wet 
op de Medische Behandeling, de uitslag aan de exploitant overhandigd. We hebben nog nooit 
een vrouw bereid gevonden officieel een klacht tegen zo’ n arts in te dienen. Prostituees zijn 
bang hun werkplek kwijt te raken, als ze de diensten van die arts weigeren. En sommige 
vrouwen vinden het wel prettig, de arts komt aan het bedrijf, wat hen een rit naar de GGD 
bespaart (256). 
 

'LW�EHGULMI�OLMNW�ZHO�HHQ�GLVFR��:LM�PRJHQ�QDDU�ELQQHQ�PDDU�GH�GDPHV�]LWWHQ�QHW�WH�
HWHQ��(pQ�YDQ�GH�YURXZHQ�YHUWHOW��GDW�]H�OLHYHU�QDDU�GH�FOXEDUWV�GDQ�QDDU�GH�**'�
JDDW��=H�LV�QLHW�LQ�VWDDW�XLW�WH�OHJJHQ�ZDDURP�SUHFLHV��]H�LV�QDPHOLMN�EHKRRUOLMN�
GURQNHQ��:HO�EHJULMSHQ�ZH�GDW�]H�YLQGW�GDW�GH�**'�RQK\JLsQLVFKHU�ZHUNW�GDQ�GH�
FOXEDUWV��
    

Op grond van het recht op de vrije artsenkeuze kan men deze artsen de toegang tot de 
bordelen niet weigeren. In Rotterdam heeft men dit opgelost door die artsen te verplichten 
zich bij de GGD te melden. De Rode Draad vindt echter, dat een clubarts bij een Arbo-dienst  
aangesloten moet zijn. Soms werkt de GGD in arren moede mee aan het verschaffen van 
gezondheidsverklaringen.   
 
$DQVWHOOLQJVNHXULQJHQ 
 
In een luxe club (512)  moeten prostituees verplicht een Aids-test doen. Zowel clubartsen als 
exploitanten overtreden hiermee de Wet op Aanstellingskeuringen van 1998. Een 
aanstellingskeuring mag alleen in geval van loondienst geschieden en wel in de laatste fase 
van de sollicitatie, dus als de sollicitant eigenlijk al is aangenomen. In de advertentietekst 
moet ook staan dat een medische keuring onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure. Dit 
kan alleen als er vooraf advies is gevraagd aan de Arbodienst en de keuringsarts verbonden is 
met deze Arbodienst. 
Voor de aanvang van de sollicitatieprocedure moeten de medische eisen aan de functie al 
schriftelijk zijn vastgelegd. Dat geldt ook voor de manier waarop wordt onderzocht, of de 
                                                
65  De Rode Draad heeft daarom wel eens tactisch opgemerkt, dat sommige van deze clubartsen geen snotneus 
van een druiper kunnen onderscheiden. 
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sollicitant aan de eisen voldoet. Dit roept de vraag op wat arbeidsongeschiktheid in de 
prostitutie inhoudt. Daarbij denkt men vooral aan SOA’ s, met name aan HIV. Een HIV- 
infectie betekent volgens De Rode Draad in ieder geval een gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid, 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. 
  
+,9�WHVWHQ�
 
Van een zusterorganisatie ontving De Rode Draad RQOLQH�een vraag van een jongen over 
zijn rechtspositie als HIV-positieve escortjongen (90).  
 

+LM�ZLO�ZHWHQ�RI�KLM�ZHWWHOLMN�YHUSOLFKW�LV�RP�WH�YHUPHOGHQ�GDW�KLM�+,9�SRVLWLHI�LV��PDDU�
HLJHQOLMN�YRRUDO��RI�KLM�RRLW�DDQJHNODDJG�NDQ�ZRUGHQ�KLHUYRRU�GRRU�HHQ��NODQW��PRFKW�
HU�HHQ�FRQGRRP�EUHNHQ�RI�ZDW�GDQ�RRN��³:DW�ZHWHQ�MXOOLH�KLHURYHU"�(Q�SUHFLH]HU��]LMQ�
HU�PRPHQWHQ�VLWXDWLHV��HQ�]R�MD�ZHONH��ZDDURS�GH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�GXLGHOLMN�ELM�
GH�HVFRUW�NRPW�WH�OLJJHQ"�:H�]RXGHQ�KLHURYHU�KHHO�JUDDJ�PHHU�IHLWHQ�ZLOOHQ�ZHWHQ�´��
�

De Rode Draad vindt dat klanten die uitdrukkelijk onveilige diensten vragen, zelf 
verantwoordelijk zijn. Dat ligt echter anders bij een klapcondoom. Een HIV-infectie lijkt ons 
reden voor - in ieder geval een tijdelijke - arbeidsongeschiktheid, maar het is aan de Arbo-arts 
te bepalen of dat zo is.  
Aan de commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen is de vraag voorgelegd of een 
HIV-test  deel kan uitmaken van een aanstellingskeuring voor prostitutie. We kregen het 
volgende antwoord:  

“ Ter informatie voor de door u aan de orde gestelde problematiek verwijst de 
Commissie u naar Advies 2004-05 waarin de Commissie overweegt dat het in het 
algemeen zo is, dat een ziekte of arbeidshandicap tijdens de sollicitatieprocedure niet 
behoeft te worden gemeld tenzij deze ziekte of handicap relevant is voor de 
uitoefening van de betreffende functie. Ingeval van een HIV-infectie is dit niet anders. 
Deze problematiek is niet op te lossen via risico-inventarisatie.  
Keuring en medische begeleiding moeten worden verricht door geregistreerde 
bedrijfsartsen.”   

 
'UXJV�
 
Sommige klanten willen samen met de prostituee drugs gebruiken. Portiers willen wel eens 
helpen deze bijzondere wens te vervullen, zoals het volgende voorbeeld laat zien (216).  

 
9DQXLW�GLW�EHGULMI�NUHHJ�'H�5RGH�'UDDG�GH�YROJHQGH�NODFKW��(HQ�PDQQHOLMNH�SURVWLWXHH�
KDG�VDPHQ�PHW�HHQ�YURXZHOLMNH�FROOHJD�HHQ�WULR�JHGDDQ��=LMQ�]DNHQSDUWQHU�PRHVW�PHW�
GH�NODQW��HHQ�%1¶HU��FRNH�JHEUXLNHQ��'DDUGRRU�ZDV�]H�YHUJHWHQ�]LMQ�DDQGHHO�XLW�WH�
UHNHQHQ�HQ�KDG�KLM�]LMQ�JHOG�QRRLW�JHNUHJHQ��2I�KHW�]LQ�KDG��HU�HHQ�LQFDVVREXUHDX�ELM�WH�
KDOHQ�� 

 
In enkele clubs gebruiken de vrouwen zelf drugs (560, 618, 593).  

 
'LW�]HHU�RXGH�HQ�YLH]H�EHGULMI�YHUGLHQW�RP�PHHUGHUH�UHGHQHQ�QLHW�GH�VFKRRQKHLGVSULMV��
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'H�PDQ�GLH�JDDW�YUDJHQ�RI�GH�YURXZHQ�PHW�RQV�ZLOOHQ�SUDWHQ��VFKXGW�]LMQ�KRRIG�DOVRI�
KLM�ZLO�]HJJHQ�GDW�ZH�RYHUERGLJ�]LMQ��:H�NRPHQ�HYHQ�ELQQHQ�HQ�]LHQ�YURXZHQ�DDQ�HHQ�
WDIHO�]LWWHQ�ZDDURS�IROLH�PHW�VFKURHLSOHNNHQ�OLJW��=H�KHEEHQ�DEVROXXW�JHHQ�LQWHUHVVH�LQ�
DQGHUH�]DNHQ�GDQ�GH�GUXJV�RS�WDIHO 	�	 ��'H]H�VLWXDWLH�]RX�LQ������YHUEHWHUG�]LMQ��
 
'H�HLJHQDDU�]HJW�GDW�KLM�QLHW�PHW�ORRQGLHQVW�NDQ�ZHUNHQ��RPGDW�KLM�WH�YDDN�YHUVODDIGH�
YURXZHQ�LQ�]LMQ�]DDN�KHHIW�JHKDG��+LM�YHUZDFKW�GDW�]H�]LFK�QLHW�DDQ�GH�ZHUNWLMGHQ�
]XOOHQ�KRXGHQ�HQ�QLHW�NXQQHQ�ZHQQHQ�DDQ�XLWEHWDOLQJ�SHU�PDDQG�
�
'H�JDVWYURXZ�ZDDUVFKXZW�RQV�GDW�GH�YURXZHQ�QLHW�JHwQWHUHVVHHUG�]XOOHQ�]LMQ��'DW�
EOLMNW�WH�NORSSHQ��+LHU�NRPW�GH�µVSXLWHQRPUXLO¶ 	�
 �UHJHOPDWLJ�ODQJV�HQ�LV�KHW�QRUPDDO�
RP�FRNH�WH�VQXLYHQ��(U�KDQJW�HHQ�ERUG�PHW�GH�PHGHGHOLQJ�GDW�GH���LQPLGGHOV�WH�VWUHQJ�
HQ�RQZHUNEDDU�EHYRQGHQ���K\JLsQLVFKH�UHJHOV�YDQ�KHW�/DQGHOLMN�&R|UGLQDWLHFHQWUXP�
,QIHFWLH]LHNWHQ��/&,���JHOGHQ��'H�NODQWHQ�GLH�KLHU�NRPHQ��]LMQ�YRRUDO�JHwQWHUHVVHHUG�LQ�
GH�EDU�GLH�RIILFLHHO�WRW�WZHH�XXU�PDDU�LQ�IHLWH�WRW�YLMI�XXU�RSHQ�LV���

 
En tot slot voorzien sommige exploitanten de vrouwen van drugs (482). Het hoeft geen 
betoog dat dit uiteraard uit den boze is. 
 
+\JLsQH��
 
Gemeenten die een prostitutiebeleid op papier hebben gezet, hebben daarin bepaalde 
hygiënische en bouwkundige eisen aan prostitutiebedrijven gesteld. De GGD moet daarop 
controleren. Wanneer De Rode Draad een onhoudbare situatie aantreft, melden wij dat bij de 
regionale GGD. Deze rukt daarop vaak uit, maar wij horen ook dat de mogelijkheden van de 
GGD beperkt zijn. In sommige delen van het land werkt de GGD alleen op afspraak, wat men 
wel zo netjes vindt voor een gemeentelijke instelling. Ook horen wij dat het vaak moeilijk is 
de exploitant duidelijk te maken dat de controles door een andere afdeling van de GGD wordt 
verricht dan de afdeling die de gezondheidsvoorlichting doet. In sommige regio’ s controleert 
de GGD bovendien alleen de vergunde bedrijven. Een voorbeeld van een herhaald veldbezoek 
(587). 

 
9ROJHQV�KRRNHUV�QO�]RXGHQ�LQ�GLW�EHGULMI�RXGHUH�PLJUDQWHQ�ZHUNHQ�GLH�DOOH�VHNVXHOH�
KDQGHOLQJHQ�RQYHLOLJ�GRHQ��6FKRRUYRHWHQG�ZRUGHQ�ZH�KLHU�LQ������ELQQHQJHODWHQ��'H�
HQLJH�DDQZH]LJHQ�]LMQ�HHQ�RQYHU]RUJGH�PDQ�HQ�GLWR�YURXZ��9HHO�SHUVRQHHO�KHEEHQ�]H�QLHW�QDDU�HLJHQ�]HJJHQ��,QWHUHVVH�YRRU�GH�5RGH�'UDDG�LV�HU�RRN�QLHW��%LM�GH]H�FOXE�
YUDDJ�MH�MH�DI�KRH�KHW�NRPW�GDW�]H�PRJHQ�GUDDLHQ��+HW�VWLQNW��KHW�LV�]HHU�VOHFKW�
RQGHUKRXGHQ�HQ�VHNV�PHW�HHQ�RQYHU]RUJGH�YURXZ�]RQGHU�WDQGHQ�OLMNW�RQV�RRN�JHHQ�
IHHVW��.RUWRP�KHW�LV�HU�YHUVFKULNNHOLMN��
,Q������YUDJHQ�ZH�RQV�QRJ�VWHHGV�DI�KRH�KHW�NRPW�GDW�GLW�EHGULMI�PDJ�EOLMYHQ�GUDDLHQ��
$OOHV�OLMNW�NDSRW��(HQ�RXGHUH�YURXZ�LQ�HHQ�JHEUHLG�WUXLWMH�VWDDW�RQV�QRJDO�RQYULHQGHOLMN�
WH�ZRRUG��(U�]RXGHQ�JHHQ�YURXZHQ�]LMQ��ZDW�QLHW�ZDDU�LV��]R�OHHUW�RQV�HHQ�YOXFKWLJH�
EOLN�LQ�HHQ�RQEHVFKULMIHOLMN�YLH]H�ZRRQNDPHU���

 
Dit bedrijf is na ons bezoek gesloten 
 

                                                
66  Deze zaak zou eind 2005 gesloten zijn. 
67  De dienst die schone spuiten regelt voor gebruikers. 
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Hoofdstuk 11.  Gemeenten en prostitutie 
 
 
11.1. De rol van gemeenten   
 
*HPHHQWHQ�SULPDLU�YHUDQWZRRUGHOLMN�
 
In de negentiende eeuw hebben gemeenten in Nederland een grote autonomie gekregen, die is 
neergelegd in de Gemeentewet. Daardoor konden zij zelfstandig allerlei zaken regelen in  
zogeheten Algemene Politie Verordeningen. Deze autonomie vormt de basis voor de 
overheersende rol die de gemeenten tegenwoordig in het prostitutiebeleid in Nederland 
spelen.  
In de periode vóór 2000 waren prostitutiebedrijven volgens de Wet verboden, maar werden zij 
op grote schaal gedoogd. Dat zorgde behalve voor een zeker gemak ook voor problemen. 
Gemeenten gingen ervoor pleiten om een eigen prostitutiebeleid te mogen bepalen. Tegen die 
achtergrond heeft de rijksoverheid per 1 oktober 2000 het algemeen bordeelverbod 
opgeheven, en daarbij de keuze gemaakt om de primaire verantwoordelijkheid voor het 
prostitutiebeleid neer te leggen bij de gemeenten. Dat leek een voor de hand liggende keus. 
Gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gingen gemeenten aan de 
slag met het vormgeven van hun eigen prostitutiebeleid. De hoofdmoot bestond uit een lokaal  
vergunningenbeleid voor prostitutiebedrijven. Zij kregen daarvoor veel ruimte. Het enige dat 
niet kon, was alle prostitutiebedrijven weren, de zogeheten ‘nuloptie’ . Dit tot groot verdriet 
van een aantal gemeenten die graag alle prostitutie van hun grondgebied zagen verdwijnen.  
 
Toen de legalisering van prostitutiebedrijven een feit was, werd gaandeweg duidelijk welke 
effecten deze beleidskeuze met zich heeft meegebracht. 
 
%HOHLGVRQWZLNNHOLQJ�GRRU�JHPHHQWHQ�
 
Bij De Rode Draad kwamen via de krantenknipseldienst talloze berichten binnen over 
gemeenten die met moeite één prostitutiebedrijf op hun grondgebied wilden toestaan. Dit had 
een teken aan de wand moeten zijn. Veel kleine gemeenten bleken er niets voor te voelen om 
een voortvarend prostitutiebeleid te ontwerpen. Zij lieten een vergunningensysteem 
achterwege, en zetten daarmee ongewild de deur open voor clandestiene bedrijven.  
 
Andere gemeenten gaven er in hun vergunningenstelsel blijk van de boel de boel te willen 
laten, mits er maar geen openbare orde problemen zouden ontstaan. Deze gemeenten wilden 
alleen de reeds operationele exploitanten vergunningen verlenen. Ze vormen de meerderheid. 
Dit betekent in de praktijk, dat vooral die bedrijven een vergunning hebben gekregen, die hun 
bedrijfsvoering niet hebben aangepast aan de eisen van het jaar 2000, laat staan aan die van de 
toekomst. Zij kunnen hun achterhaalde stijl van management nu PHW�YHUJXQQLQJ continueren.    
Omdat de gemeenten meestal een maximumstelsel of een sterfhuisconstructie hanteren, doen 
zij in feite de deur op slot voor nieuwkomers op de markt en voor nieuwere, meer eigentijdse 
vormen van prostitutie, ook als die een beter management met zich mee brengen.  
 
De gevolgen van dit beleid zijn voelbaar in alle geledingen van de seksindustrie. In feite 
hebben gemeenten door hun beleid onbedoeld een machtspositie gegeven aan exploitanten die 
de in dit rapport geschetste treurnis in stand houden.  
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*URWH�YHUVFKLOOHQ�WXVVHQ�JHPHHQWHQ�
  
Een ander gevolg van de grote autonomie van de gemeenten is, dat er rond de vergunningen 
grote verschillen tussen de gemeenten ontstonden. Zo werd in de ene gemeente thuiswerk wel 
toegestaan, en in de andere niet. De ene gemeente wilde prostitutie in het uitgaanscentrum 
hebben, de andere probeerde het juist naar een industrieterrein te verbannen. De ene gemeente 
wilde het sekswerk op gepaste afstand van de kerk houden, de ander van schoolgebouwen. 
Sommige gemeenten stelden een leeftijdsgrens voor de klanten, andere deden dat niet. De 
eisen die gemeenten stelden aan ‘zelfstandige ondernemers’  in de prostitutie verschillen.68 
Enkele gemeenten gaan zo ver van prostituees te eisen dat ze zich inschrijven bij de Kamer 
van Koophandel. In andere gevallen wilden ze ook inzage hebben in de lijsten van wie er in 
de bedrijven aan het werk waren.69 Weer een andere poging greep te krijgen op prostituees 
was het voorstel van een kleine gemeente om van prostituees een gezondheidsverklaring te 
vragen. Dit is weinig productief en bovendien strijdig met de Wet op de 
Aanstellingskeuringen.  
 

%HJLQ������NZDP�GH�JHPHHQWH�7HUQHX]HQ�LQ�KHW�QLHXZV�PHW�KHW�EHULFKW�GDW�PHQ�
LQGLYLGXHOH�SURVWLWXHHV�YHUJXQQLQJSOLFKWLJ�ZLOGH�VWHOOHQ��PHW�GH�QREHOH�EHGRHOLQJ�RP�
]H�RQDIKDQNHOLMN�YDQ�H[SORLWDQWHQ�WH�PDNHQ��+HODDV�ZHUNW�HHQ�GHUJHOLMN�V\VWHHP�
FRQWUDSURGXFWLHI��(HUGHU�KHEEHQ�DQGHUH�JHPHHQWHQ�DIJH]LHQ�YDQ�HHQ�GHUJHOLMN�SODQ��
+HW�EHODQJULMNVWH�WHJHQDUJXPHQW�LV��GDW�SURVWLWXHHV�XLW�DQJVW�KXQ�DQRQLPLWHLW�NZLMW�WH�
UDNHQ��RQGHUJURQGV�]XOOHQ�JDDQ��%RYHQGLHQ�LV�KHW�V\VWHHP�LQ�GH�SUDNWLMN�RQPRJHOLMN�
XLW�WH�YRHUHQ��RPGDW�HHQ�JURRW�DDQWDO�SURVWLWXHHV�WXVVHQ�JHPHHQWHQ�SHQGHOW����

 
Wat ook van gemeente tot gemeente verschilde, was het beleid van de Sociale Diensten ten 
opzichte van prostituees. In de ene gemeente kreeg een parttime werkende prostituee wel een 
aanvullende bijstand, in een andere gemeente kreeg een prostituee in exact dezelfde 
omstandigheden die uitkering niet.  
 

'DW�JROG�WRW�YRRU�NRUW�RRN�YRRU�5RWWHUGDP��,QPLGGHOV�KHHIW�GH]H�JHPHHQWH�]LMQ�EHOHLG�
YHUDQGHUG�HQ�NXQQHQ�SURVWLWXHHV�GLH�SDUWWLPH�ZHUNHQ��DDQYXOOHQGH�ELMVWDQG�NULMJHQ���
+HW�5RWWHUGDPVH�EHOHLG�JHOGW�QX�DOV�YRRUEHHOG�YRRU�GH�UHVW�YDQ�1HGHUODQG��(HQ�
DDQYXOOHQGH�ELMVWDQGVXLWNHULQJ�YRRU�SDUWWLPHUV�LV�YDQ�JURRW�EHODQJ�YRRU�YURXZHQ�GLH�
PHW�SURVWLWXWLH�ZLOOHQ�VWRSSHQ�

 
Op het gebied van hygiënische eisen aan bordelen verschilden de gemeenten niet alleen 
onderling maar ook met andere organisaties. Vooral de grote gemeenten stelden eisen aan de 
inrichting, die dan weer strijdig waren met die van de GGD, die op hun beurt weer strijdig 
waren met de normen van de Arbeidsinspectie die overigens niet optrad in seksbedrijven. 
 
Vrijheid blijheid! Maar het effect van deze onheldere situatie is dat malafide exploitanten er 
handig gebruik van maken en de gemeenten opzoeken met de soepelste regels.  
 
3RVLWLHYHUEHWHULQJ�YDQ�SURVWLWXHHV"�
 
Voorts was er discussie over wat een gemeente aan positieverbetering van de prostituees kon 
doen. De meeste gemeenten vonden dat ze voldoende deden, als ze zorgden, dat de GGD haar 

                                                
68  Zie ook 11.2. over deze kwestie. 
69  Onlangs is die eis echter door de rechter naar de prullenbak verwezen. 
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taken kon verrichten. Andere gemeenten waren ook bereid opvang en hulpverlening te 
financieren.  
Hulpverlening en gezondheidsvoorlichting zijn van belang, maar daarmee zijn de 
wantoestanden RS�GH�ZHUNYORHU van prostitutiebedrijven nog niet bestreden.  
Het kan toch niet zo zijn, dat een gemeente vergunningen uitgeeft aan bedrijven waar seksuele 
intimidatie en uitbuiting plaatsvinden, en zomaar tolereert, dat allerlei wetten worden 
overtreden, op het gebied van het arbeidsrecht, sociale verzekeringsrecht en de andere 
onderwerpen die in dit verhaal de revue hebben gepasseerd? Een gemeente kan er ZHO voor 
zorgen, dat er voldoende en gecoördineerd toezicht is en hoeft zich niet te verschuilen achter 
het argument, dat zij niet in privaatrechtelijke betrekkingen kan treden. Deze angst om te veel 
in te grijpen in het leven van burgers, valt overigens moeilijk te rijmen met de praktijk in 
enkele gemeenten om prostituees in hun privacy aan te tasten door ze te veel persoonlijke 
gegevens te ontfutselen. Dit gebeurt tijdens controles die gemeenteambtenaren uitvoeren.70   
Veel gemeenten hebben een onduidelijk of geen beleid ten aanzien van prostituees die willen 
uitstappen. Dit uit zich bijvoorbeeld in totaal verschillend beleid van de gemeentelijke 
uitkeringsinstanties ten aanzien van prostituees.  
 
Wij concluderen dat gemeenten schending van mensenrechten, van arbeidsrechten en andere 
elementaire rechten van prostituees door de vingers zien en zichzelf desondanks wijsmaken 
dat zij hun taak op het vlak van het prostitutiebeleid naar behoren vervullen.    
 
&RQWDFW�PHW�GH�GRHOJURHSHQ�
 
In evaluatieonderzoeken van de rijksoverheid kwam al naar voren, dat de gemeenten bij 
aanvang van de legalisering hun beleidsvoornemens nauwelijks naar de doelgroepen kenbaar 
hebben gemaakt. Alleen Rotterdam vervaardigde een folder voor prostituees en exploitanten. 
Andere gemeenten beperkten zich tot gesprekken met exploitanten. Jaren later kwamen ook 
andere gemeenten met informatiefolders op de proppen. 
 
Juist bij een zo complex onderwerp had een actieve communicatie met de doelgroepen, en 
zéker met de prostituees zelf, voor de hand gelegen.  
�
+RH�YHU�LV�KHW�JHPHHQWHOLMN�SURVWLWXWLHEHOHLG"�
�
In het kader van een landelijk gefinancierd project heeft De Rode Draad zich ingespannen 
contacten te leggen met gemeentelijke of regionale overheden. Daarbij bleek het moeilijk om 
uit te vinden, wie er op gemeentelijk niveau de belangrijkste speler is in het prostitutiebeleid. 
Is het de GGD, de Politie of de Afdeling Bijzondere Wetten? Het bleken telkens weer andere 
takken van dienst te zijn. Op regionaal niveau viel het ook al niet mee; de geografische regio 
viel immers niet altijd samen met de politieregio en die viel weer niet altijd samen met de 
GGD-regio. Waar moesten wij beginnen?   
 
Het prostitutiebeleid van gemeenten is nog niet uitgegroeid tot een integraal en pro-actief 
beleid, waarin de bescherming van de positie van prostituees centraal is komen te staan.  
 
Het voorgaande kunnen wij als volgt samenvatten. De actieve, betrokken gemeenten niet te na 
gesproken, heeft de keuze van de rijksoverheid om het prostitutiebeleid grotendeels aan de 
gemeenten over te laten niet goed uitgepakt. Er zijn te grote verschillen ontstaan tussen 

                                                
70  Zie ook 11.2. over deze kwestie.  
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gemeenten, waarvan malafide typen profiteren. Er zijn door gemeenten maatregelen getroffen 
die contraproductief werken. De meeste gemeenten hebben voorrang gegeven aan het 
voorkomen van openbare ordeproblemen; zij hebben de ‘bescherming van de positie van 
prostituees’ 71 onvoldoende serieus genomen. En, vooral is gebleken dat het prostitutiebeleid 
veel te complex is voor het ambtelijk apparaat van een doorsnee Nederlandse gemeente. 
 
 
11.2. Enkele specifieke problemen 
 
µ=HOIVWDQGLJH�SURVWLWXHHV¶�
�
Een al langer bestaand gemeentelijk knelpunt betreft het bepalen van het gehalte van 
zelfstandig ondernemerschap van Oost Europese prostituees. Een prostituee uit de nieuwe 
EU-landen moet zich eerst bij een gemeente melden voor een vergunning. Ze krijgt de 
vergunning alleen als ze kan aantonen dat ze zelfstandige ondernemer is. Maar iedere 
gemeente legt daarvoor andere criteria aan. De meeste, maar niet alle gemeenten eisen een 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel. In deze gemeenten zien we vaak, dat deze 
zelfstandige ondernemers in het bedrijf van de baas wonen en er hun bedrijf uitoefenen. Dit 
heeft soms curieuze gevolgen. In een Rotterdamse bar is bijvoorbeeld HHQ�DDQWDO 
‘massagesalons’  gevestigd. Soms zijn de ‘zelfstandige’  prostituees ingeschreven in het pand 
waar toevallig ook hun ‘uitzendbureau’  en hun financiële adviseurs zijn gevestigd. Meestal 
‘regelt de exploitant dat wel even’ . Dit is niet echt in de lijn van het zelfstandig 
ondernemerschap. Sommige gemeenten stellen, dat er een boekhouding moet zijn als 
kenmerk van het zelfstandig ondernemerschap. Maar het is voor de exploitant  een koud 
kunstje om het ‘zelfstandige ondernemerschap’  van zijn meisjes op te pimpen door een 
administratiekantoor in te huren.    
De Rode Draad krijgt nog steeds te horen, dat vrouwen een vergunning krijgen, waarmee ze 
maar in ppQ�bedrijf als zelfstandige ondernemer kunnen werken. Ook dat is niet conform de 
wettelijke omschrijving van het zelfstandig ondernemerschap. Wij kunnen dit niet anders zien 
dan als schijnzelfstandig ondernemerschap. Vaak gaat dit om bedrijven die volgens de 
Belastingdienst op grond van feiten en omstandigheden de vrouwen in dienstverbanden laat 
werken. En nog steeds mogen volgens de WAV72 prostituees uit de nieuwe EU-landen niet in 
dienstverbanden te werk worden gesteld. Soms bellen bemiddelaars ons om te vragen in 
welke gemeente men de minst zware eisen stelt, want daar wil men heen. Onze slotsom is dat 
nogal wat gemeenten ongewild malafide constructies legitimeren met een vergunning. 
  
.ODFKWHQ�RYHU�UHJLVWUDWLH�
 
Een nieuwe ontwikkeling op gemeenteniveau is, dat de controletaken van de Politie aan 
gemeentelijke ambtenaren zijn overgedragen. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente-
ambtenaren in kwestie plotseling met een nieuw werkterrein werden geconfronteerd. 
Dat gaat niet altijd goed. Zij menen bijvoorbeeld, dat ze prostituees moeten registreren. 
De klachten van prostituees gaan over de wijze, waarop de Politie of de gemeente de 
paspoortcontrole uitvoert. De klacht is, dat men van de gelegenheid gebruik maakt om 
naam, adres en woonplaats en andere gegevens te noteren. Dit heeft geen wettige basis 

                                                
71  Dit is één van de zes landelijke doelstellingen bij de opheffing van het algemeen bordeelverbod, wat De Rode 
Draad betreft de voornaamste doelstelling van de maatregel. 
72  Wet Arbeid Vreemdelingen. 
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en wordt als een ernstige inbreuk op de privacy beschouwd73. We hebben een van die 
ambtenaren gevraagd, waarom hij dit deed. Hij beweerde dat hij alleen zo kon 
controleren, of de aangetroffen vrouwen wel in zijn gemeente woonden. Hij ging er 
volstrekt aan voorbij dat de meeste prostituees nu juist QLHW in de gemeente werken waar 
zij wonen. 
 
Registratie van prostituees door de Politie mag alleen vrijwillig plaatsvinden onder de 
voorwaarden die in de Wet op de Politieregisters (WPolr) zijn geformuleerd.  
Verplichte politieregistratie van prostituees is alleen in individuele gevallen gerechtvaardigd:  

- wanneer de prostituee verdacht wordt van een strafbaar feit 
- en wanneer er een vermoeden van mensenhandel is.  

 
Wat het laatste betreft, de Politie heeft daarvoor een lijst van signalen opgesteld, die in een 
bepaalde combinatie een vermoeden van mensenhandel rechtvaardigen. De Rode Draad 
verneemt, dat de Politie die lijst niet altijd hanteert en de vrouwen alleen registreert ‘voor hun 
eigen bestwil’ . Wij weten echter al jaren dat politieregistratie prostituees geen bescherming 
biedt. Integendeel, het levert alleen maar angst en onzekerheid op. In verband met het stigma 
zijn prostituees namelijk panisch voor welke registratie dan ook. Zij aarzelen zelfs hun naam 
en adres te geven aan laagdrempelige organisaties zoals De Rode Draad, Vereniging Vakwerk  
en het Prostitutie Informatie Centrum. De politie meent door registratie beter zicht te krijgen 
op de problematiek rondom gedwongen prostitutie en de aanwezigheid van buitenlandse 
prostituees, maar angst voor registratie zal vrouwen er juist van weerhouden bij problemen 
contact op te nemen met de politie.  
Een politie- of gemeenteambtenaar heeft weliswaar de bevoegdheid identiteitsbewijzen 
te controleren, maar niet om persoonlijke gegevens te noteren. Wij kennen een geval 
waar de Politie zelfs het mobieltje van de vrouw controleerde om te zien met wie ze de 
laatste uren gebeld heeft. In Amsterdam hanteert de Politie voorgedrukte notitieboekjes 
waarin naast de gegevens zoals in het paspoort vermeld, ook de werknaam en 
werktijden opgeschreven worden. 
Wij concluderen dat binnen gemeenten niet wettige registratie van persoonsgegevens 
van prostituees plaats vindt die bovendien contraproductief  kan uitpakken.  
�
3UREOHPHQ�ELM�XLWWUHGHQ�� 
 
Gemeenten worden geacht het op zich te nemen om prostituees te ondersteunen, wanneer zij 
het vak willen verlaten. Uit onze contacten met prostituees blijkt, dat zij zelden van de ene op 
de andere dag stoppen met hun werk. Men gaat bijvoorbeeld parttime werken en oriënteert 
zich intussen op de nieuwe situatie. Een radicale breuk met het prostitutiemilieu als vast 
onderdeel van een stoppersprogramma is derhalve niet realistisch. Net zo min als aan vutters 
en andere uittreders wordt gevraagd om volledig te breken met oud-collega’ s en het beroep, 
moet men dat van prostituees eisen. Daarom benadrukt De Rode Draad, dat een soepele 
overgang naar een tweede beroepscarrière meestal gepaard gaat met mogelijkheden tot 
SDUWWLPH werken. Dat prostituees bij wijze van overgang naar een nieuwe situatie parttime 
gaan werken, wordt overigens ook bevestigd door wetenschappelijk onderzoek.74 

                                                
73  Dit soort registraties is in 1997 door de Registratiekamer, nu het College Bescherming 
Persoonsgegevens, als niet legitiem aangemerkt. Dit college veroordeelde registratie op grond van louter 
en alleen van het behoren tot een beroepsgroep. 
74  In 1989 verscheen het rapport +RH��H[��SURVWLWXHHV�]LFK��]HOI��UHGGHQ�van de hand van I. Vanwesenbeeck, M. 
Groen en S. Altink. In dit onderzoek werd ook al bevestigd, dat het uitstappen heel geleidelijk gaat. Veel 
vrouwen beginnen overigens weer om een acuut geldgebrek te verhelpen. 
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Bij ‘ontslag’  uit een situatie die in feite loondienst is, kunnen prostituees een uitkering 
aanvragen bij het uitvoeringsorgaan sociale zekerheid. Het UWV behandelt naar ons weten 
deze aanvragen welwillend, maar de problemen ontstaan wanneer ex- prostituees zich bij het 
CWI gaan inschrijven. Ze zijn bang dat hun beroepsverleden via de kaartenbakken in de 
openbaarheid komt. Prostituees hebben immers een ‘verleden’ , anderen hebben een cv . En ze 
vrezen een negatieve bejegening door die instelling. Die vrees, zo blijkt, is niet ongegrond.  
 
Dan komt het volgende probleem. Een groot deel van de vrouwen met wie De Rode Draad in 
contact komt, heeft vrijwel  uitsluitend prostitutie als werkervaring. Zij hebben geen of slechts 
een afgebroken opleiding. Daardoor zijn zij slecht bemiddelbaar. De werkervaring in de 
prostitutie kan tot nu toe hoogstens als ‘levenservaring’  worden betiteld, want hun 
ontwikkelde vaardigheden worden nog niet als beroepsvaardigheden erkend. Over het 
algemeen geven de CWI’ s75  aan dat het probleem met de doelgroep tweeledig is: 
-  Gebrek aan werkervaring in een reguliere arbeidsorganisatie 
-  Gebrek aan opleiding. 
Door bemiddelende instanties wordt wel erkend, dat de overgang van prostitutie naar ander 
werk bepaalde moeilijkheden met zich meebrengt, maar het ontbreekt nog aan een concrete 
aanpak om die moeilijkheden te overwinnen. Een poging van De Rode Draad om daarin met 
hulp van een aantal CWI’ s verandering te brengen heeft, met uitzondering van het CWI 
Nijmegen, onvoldoende weerklank gevonden.  
 
Het is problematisch om bij de Sociale Dienst tijdelijk een overbruggende uitkering te krijgen 
voor de dagen, dat men niet meer in de prostitutie werkt en nog geen ander werk heeft. 
Prostituees kunnen immers als regel niet aantonen dat ze zijn ‘ontslagen’ , of niet meer in staat 
zijn tot een volledige werkweek in de prostitutie.  
Maar, dwingen tot voltijds-prostitutie kan ook niet. Dat is dwang tot prostitutie en CWI’ s en 
Sociale Diensten mogen dat niet. Een sekswerker bepaalt immers net als iedere andere burger 
zelf, hoeveel tijd zij aan seksuele contacten besteedt. Nog steeds denken tegenstanders van 
legalisering, dat deze instanties vrouwen wel kunnen verplichten tot sekswerk. Door de 
opeenvolgende ministers is echter steeds gesteld, dat prostitutie nooit passende arbeid kan 
zijn. Wel geldt een sollicitatieplicht voor alle andere vormen van passende arbeid, anders dan 
prostitutie. Dat dit niet altijd goed doordringt, laat het  relaas van Ellen zien.  

�
(OOHQ�ZRRQW�LQ�KHW�*RRL��7RHQ�]H�FRQWDFW�]RFKW�PHW�'H�5RGH�'UDDG�ZDV�]H�]R�ERRV��GDW�]H�]HOI�QLHW�NRQ�EHOOHQ��=H�OLHW�KDDU�YULHQGLQ�PHW�RQV�SUDWHQ��'LH�KDG�KDDU�
RYHUJHKDDOG�RP�PHW�RQV�FRQWDFW�RS�WH�QHPHQ��RP�KDDU�EHNODJ�WH�GRHQ��7LMGHQV�GH�
EHKDQGHOLQJ�YDQ�KDDU�DDQYUDDJ�YRRU�HHQ�XLWNHULQJ�GRRU�HHQ�DPEWHQDDU�YDQ�GH�VRFLDOH�
GLHQVW��ZHUG�]H�XLWJHQRGLJG�YRRU�HHQ�JHVSUHN��(OOHQ�VFKDDPGH�]LFK�QLHW�YRRU�KDDU�
YHUOHGHQ��=H�YLQGW�KHW�HHQ�HHUEDDU�EHURHS��=H�KHHIW�MDUHQODQJ�RS�HHQ�HHUOLMNH�PDQLHU�
KDDU�JHOG�YHUGLHQG� 
�	 ��
=H�ZDV�WRWDDO�QLHW�YRRUEHUHLG�RS�GH�UHDFWLH�YDQ�GH�DPEWHQDDU��'H]H�ZHUG�URRG�HQ�
VFKXLIHOGH�RS�]LMQ�VWRHO�KHHQ�HQ�ZHHU��(OOHQ�ZDV�YROJHQV�KHP�³HHQ�MRQJH��
DDQWUHNNHOLMNH�YURXZ��GLH�QRJ�EHVW�HHQ�SDDU�MDDUWMHV�PHH�NRQ��$OV�]LM�GH�DIJHORSHQ�
]HYHQ�MDDU�DOV�KRHU�JHZHUNW�KDG��NRQ�]H�QRJ�EHVW�HHQ�DDQWDO�MDUHQ�RS�KDDU�UXJ�JDDQ�

                                                
75  Centrum voor Werk en Inkomen,; CWI’ s zijn de opvolgers van de vroegere arbeidsbureaus. 
76 .Als reden om ander werk te zoeken gaf ze op, dat ze een normale baan wilde, zonder gedoe: van negen tot vijf 
en aan het eind salaris, vakantiegeld en later pensioen. 
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OLJJHQ�´�+LM�EHJUHHS�QLHW�KRH�]H�LQ�KHW�KDDU�KRRIG�KDDOGH�RP�KDDU�KDQG�RS�WH�KRXGHQ�
RS�NRVWHQ�YDQ�GH�VDPHQOHYLQJ��2S�KDDU�NODFKW�LV�HHQ�RQGHU]RHN�LQJHVWHOG���

 
Op het gebied van uittreden uit het prostitutievak is dus nog het nodige te doen. 
 
11.3. Goede praktijken 
 
*RHGH�ZLO�� 
 
Het is bij de gemeenten gelukkig niet louter kommer en kwel. Natuurlijk maakt De Rode 
Draad mee dat bevlogen politici, ambtenaren, politiemensen en andere functionarissen zich 
inspannen om de ellende terug te dringen. En, ook maatregelen die niet goed uitpakken, 
komen meestal voort uit de goede wil om problemen de baas te worden. Enkele gemeenten 
nemen maatregelen waar prostituees nu echt op zitten te wachten. De Rode Draad wil daarvan 
een paar voorbeelden geven.  
�
5RWWHUGDPV�VWHXQSXQW 
 
In Rotterdam is het eerste regionale VWHXQSXQW�YRRU�SURVWLWXHHV�gevestigd. De Rode Draad 
ontvangt hiervoor jaarlijks een subsidie van de gemeente. Dit stelt ons in staat de 
ontwikkelingen in Rotterdam nauwlettend te volgen en de vrouwen van de meest actuele 
informatie te voorzien. De Rode Draad heeft een aardig overzicht gekregen van de stand van 
zaken in Rotterdam, omdat wij daar wekelijks veldwerk doen. Ook komen via de Rotterdamse 
KHOSGHVN vragen vanuit de regio binnen.  
Door onze contacten met de Rotterdamse prostituees kunnen wij als gesprekspartner voor de 
gemeente optreden. Zo hebben wij zijdelings geparticipeerd in de ketenaanpak ORYHUER\V. Ook 
zijn wij betrokken bij een project Seksuele Gezondheid en Kinderprostitutie.  
Dit project is  aanvankelijk ook door buurgemeente Schiedam ondersteund. Daar waren 
slechts een paar clubs, maar zoals ze in Rotterdam zeggen: “ Alle kleine beetjes helpen, zei de 
muis en pieste in de Maas” . Inmiddels zijn de Schiedamse clubs gesloten.77   
 
5RWWHUGDP��ELMVWDQG�QDDVW�SDUWWLPH�ZHUNHQ 
 
In 2005 heeft Rotterdam haar beleid ten aanzien van prostituees die parttime werken, ten 
gunste van hen veranderd. De beleidsnotitie waarin stond dat prostituees altijd voldoende 
zouden verdienen, zodat ze nooit onder de bijstandsgrens zouden geraken, werd van tafel 
geveegd en vervangen door een realistische aanpak. Dit gebeurde onder de bezielende leiding 
van een beleidsambtenaar. Nu kunnen ze bijstand krijgen als uit hun boekhouding blijkt dat ze 
recht hebben op DDQYXOOHQGH�ELMVWDQG. Ze moeten wel passende arbeid aanvaarden, maar dat 
kan nooit prostitutiewerk zijn, zoals eerder betoogd. Samen met het  PMW (het prostitutie 
maatschappelijk werk) hebben wij dit goede nieuws aan de doelgroep meegedeeld.  
 

                                                
77  Ook in Rotterdam is een derde van de bedrijven dicht. De legale jongensprostitutie is definitief uit Rotterdam 
verdwenen. Ook  het privé-huis dat tevens meldpunt ongediertebestrijding voor de buurt was en een seksshop 
waar de exploitant een veelheid aan diensten leverde: hij verkocht Viagra , verhuurde Indiase pornofilms, 
organiseerde vrijgezellenparty’ s, regelde escorts, verzorgde trouwpartijen en bemiddelde ook nog wat voor 
‘huisvrouwtjes die het lekker vinden’  waren al snel gesloten. In Rotterdam hebben we een aardig overzicht 
gekregen omdat we daar wekelijks veldwerk doen. Ook via de Rotterdamse helpdesk komen vragen vanuit de 
regio binnen. 
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2QGHUVWHXQLQJ�YDQ�XLWWUHGHQ 
�
Vanuit de politiek is in 2003 aan gemeenten gevraagd actief een rol te gaan spelen bij het 
begeleiden van uittreden van prostituees. Daartoe werden ze aangespoord door middel van 
een folder die door de - inmiddels opgeheven - Mr. A. de Graafstichting was gemaakt. De 
Rode Draad kreeg in diezelfde periode financiering voor een loopbaanbegeleidingsproject. De 
kracht van De Rode Draad was dat ex-prostituees dit project leidden en als voormalige 
collega’ s een luisterend oor boden. Wij wilden met extra financiële steun van de lokale 
overheid in samenwerking met het CWI trajecten ontwikkelen voor prostituees die ander werk 
zoeken.  
De Rode Draad legde contact met het CWI Nijmegen en de gemeente Nijmegen. Er zijn in 
eerste instantie vruchtbare onderhandelingen gevoerd. Uit het cliëntenbestand van het CWI 
Nijmegen zouden (ex)prostituees die ingeschreven stonden als werkzoekende, worden 
begeleid naar ander werk. De verantwoordelijkheid voor de projectleiding zou gedragen 
worden door het CWI Nijmegen. De gemeente zou financieel bijspringen en eventueel 
noodzakelijke beroepsopleiding bekostigen. Hierdoor zou het project een grotere draagwijdte 
hebben dan oorspronkelijk bedacht. Het CWI Nijmegen, toonde zich enorm coöperatief en 
was zeer enthousiast over dit project. Door financiële problemen is dit project toch niet van de 
grond gekomen, maar de goede wil was duidelijk aanwezig. 
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Hoofdstuk 12.  Een uitweg uit de impasse? 
 
 
12.1.  Een Kaderwet Prostitutie 
 
$FWXHOH�GLVFXVVLHV�
 
De laatste tijd is er veel te doen over een zogeheten Prostitutiewet. Het is echter in het debat 
niet altijd duidelijk, wat men daaronder verstaat. Er lopen drie discussies door elkaar: 
 
1.  De roep om een�(VFRUWZHW; deze klinkt onder meer in kringen van politici.  
2.  Een poging om arbeidsrechtelijke handhaving af te dwingen. Hierover ging de 
 discussie tijdens het debat dat was georganiseerd door de Wetenschapswinkel Utrecht 
 in februari 2006. Men doelde op een alternatief voor een CAO, bij ontstentenis van de 
 mogelijkheden om een echte CAO af te sluiten, en noemde de mogelijkheid van een 
 Prostitutiewet.  
3.  Een plan om het beleid van de diverse gemeenten meer op elkaar af te stemmen via 
 een Kaderwet voor de prostitutie, kortweg Prostitutiewet. De Kaderwet voor de 
 horeca, beter bekend als de Drank- en Horecawet dient daarbij als voorbeeld.  
 
Deze laatste optie lijkt veelbelovend. Daarop gaan wij uitvoeriger in. Maar eerst iets over de 
idee van een (VFRUtwet. 
 
(VFRUWZHW�
 
(VFRUW zou in het illegale78 circuit ERRPLQJ�EXVLQHVV zijn. De omvang ervan is echter 
onbekend evenals de ernst van het probleem. Het is wel duidelijk, dat er veel mis is. Ook De 
Rode Draad krijgt signalen van ernstige misstanden in vooral de illegale HVFRUW. (VFRUW leent 
zich voor illegale praktijken, omdat het onzichtbaar is en gemakkelijk te organiseren. In 
principe heeft men niet meer nodig dan een mobiele telefoon. Wij hebben echter de indruk dat 
zowel in de legale als in de illegale HVFRUW de klandizie terugloopt. Een recente tendens is dat 
bureaus nieuwe markten exploreren door hun HVFRUWV ook huishoudelijk werk te laten doen. 
  
Wij zijn voorstander van een arbeidsrechtelijke aanpak van HVFRUW. Voor zover wij weten, is 
het uitgesloten dat een zelfstandig ondernemer voor een klassiek HVFRUWbureau kan werken. 
Het weigeren van klanten is immers moeilijk, zo niet onmogelijk. Het wordt HVFRUWV verboden 
om bij meerdere bureaus ingeschreven te zijn en men hanteert concurrentiebedingen. De 
verdeling van de verdiensten tussen bureau en prostituee wijzen erop dat de exploitant sterk 
afhankelijk is van de verdiensten van de prostituee, wat een kenmerk van loondienst is. De 
enige zelfstandige ondernemers zijn de HVFRUWV�die geen gebruik maken van de diensten van 
een bemiddelaar.  
 
Een (VFRUWwet lijkt dan een logische stap. Maar HVFRUW is niet de enige vorm van prostitutie, 
waar veel wantoestanden en illegaliteit heersen. Hetzelfde valt te zeggen van het massage- en 
animeercircuit. Zodra men een (VFRUWwet heeft ontworpen, zal men zonder twijfel aan een 
Massagewet, een Thuiswerkwet en een Animeerwet moeten gaan werken. De Rode Draad is 

                                                
78 Zie 1. Inleiding onder 1.2. over de haken en ogen van de termen ‘legalisering’  en ‘illegaal’ .  
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dan ook om deze praktische reden geen voorstander van de invoering van een specifieke 
(VFRUWwet.  
 
(HQ�.DGHUZHW�YRRU�GH�SURVWLWXWLH�j�OD�GH�'UDQN��HQ�+RUHFDZHW�
 
In de aanloop naar de opheffing van het bordeelverbod in 2000 brachten de PvdA en D’ 66 een 
Kaderwet voor de prostitutiesector à la de Drank en Horecawet ter sprake. Hiertegen kwam 
vanuit de sector veel verzet, die via het Landelijk Prostitutie Overleg liet weten dat men eerst 
bestaande wetten moest toepassen, voordat men met nieuwe wetgeving kon aankomen. Wij 
krijgen nu signalen, dat ook de brancheorganisaties van exploitanten geen tegenstander meer 
zijn van een Kaderwet. Overigens is een Kaderwet geen nieuwe wet maar een bundeling van 
bestaande wetten. Deze heeft in de eerste plaats een symboolfunctie; duidelijk wordt wat QLHW�
mag. Het bij elkaar voegen van alle wetten maakt voorts het afdwingen ‘dringender’ . En, 
meteen wordt helder, wat de rol van de landelijke respectievelijk de plaatselijke overheid is. 
Bestaande regels kunnen in een Kaderwet worden gecodificeerd. Het is een bloemlezing van 
bestaande wetten, waarin bepaalde zaken extra onder de aandacht worden gebracht.   
Voor van alles kan er een Kaderwet worden gemaakt. Naar onze indruk komt de Drank- en 
Horecawet het meest in de buurt van wat voor het prostitutiebeleid nuttig en nodig is. 
 
Analoog aan de Drank- en Horecawet zou een Kaderwet voor de prostitutie of Prostitutiewet  
het voordeel hebben dat gemeenten JHGZRQJHQ kunnen worden een vergunningenstelsel te 
ontwerpen. Zoals eerder gezegd, hebben veel gemeenten dit nog niet gedaan. Ook dient men 
uniforme definities van ‘seksbedrijven’  te gaan hanteren. Tevens moeten overal dezelfde 
leeftijdsgrenzen worden gesteld. Die zijn er al voor de prostituees, maar niet voor de 
klanten.79 Net als in de Drank- en Horecawet moeten er in de Prostitutiewet bepalingen 
worden opgenomen om de gezondheid van de bezoekers te beschermen. Zo kan men het 
adverteren of uitventen van onveilige handelingen verbieden.  
 
Daarnaast kan men duidelijkheid scheppen over de vraag, aan wie of wat de vergunning  
wordt verleend, op het pand of aan een natuurlijke of rechtspersoon? Gezien het gesjoemel 
met BV’ s en met het mede-eigendom van een bordeel, zoals elders in dit rapport 
beschreven80, valt te overwegen om de vergunningen aan natuurlijke personen te geven.  
De Drank- en Horecawet verbiedt ook nevenhandeltjes vanuit cafés. Dit is vooral gericht op 
extra verkoop aan klanten, maar men kan ook gedwongen winkelnering aan prostituees 
verbieden. Dus geen verplicht ondergoed van de zaak, geen aankoop van massageolie via de 
baas en zeker geen medicijnen (Viagra) van het bedrijf. In de Drank- en Horecawet is ook de 
samenwerking tussen Arbeidsinspectie, Brandweer en andere handhavers geregeld. Voor de 
prostitutiewereld zou bijvoorbeeld een duidelijke afspraak met de Arbeidsinspectie een groot 
goed zijn.  
 
$UEHLGVUHODWLHV�LQ�HHQ�3URVWLWXWLHZHW�
 
Ook arbeidsrechtelijke regels moeten in zo’ n Kaderwet worden gememoreerd.  

                                                
79 Amsterdam en Venlo hebben bepaald dat klanten ouder dan zestien jaar moeten zijn, elders in het land 
hanteert men een leeftijd boven de achttien. 
80 Zie hoofdstuk  6. over de bedrijfsvoering van Relaxhuizen.  
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Een Kaderwet Prostitutie zou de plaats van een CAO kunnen innemen. Een CAO in het 
prostitutiewezen is immers nog lang niet in zicht. De meest basale arbeidswetgeving wordt in 
de branche met voeten getreden81.  
Gemeenten gaan niet over arbeidsrelaties en (huur)prijzen. Ook kunnen zij niet toezien op het 
opstellen en naleven van arbeidscontracten. Wel kunnen zij de controle van bestaande wetten 
afdwingen. Daartoe zou een handzame bundeling van bestaande wetten een goed idee zijn. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat er een eenduidige omschrijving komt van het zelfstandig 
ondernemerschap en dat de gemeenten er in geval van loondienstverhoudingen op toezien dat 
de Arbeidsinspectie daadwerkelijk gaat controleren en het minimumloon gaat afdwingen, wat 
één van haar bevoegdheden is. Gesjoemel met vergunningen op grond van zelfstandig 
ondernemerschap is dan niet meer mogelijk. Een gemeente kan dan bijvoorbeeld geen 
vergunning meer afgeven, waarin wordt bepaald dat de vergunninghouder als zelfstandig 
ondernemer slechts in één bedrijf mag  werken, wat nog steeds in een enkele gemeente zou 
gebeuren, geheel tegen de wetgeving rond het zelfstandige ondernemerschap in. Ook dit zou 
uitdrukkelijk in zo’ n Kaderwet gesteld kunnen worden.  
 
Een modelcontract op het gebied van arbeidsrelaties kan QLHW�door middel van een Kaderwet 
worden opgelegd. De overheid kan niet in overeenkomsten tussen burgers treden. Wel kan 
worden geregeld, dat de burgemeester toezicht houdt. Het gaat immers om de openbare 
ruimte. Dit laatste is niet beperkt tot de openbare weg, maar omvat alles wat 
uitstralingseffecten heeft op ruimten waar veel publiek komt.  
 
Een van de discussies in dit verband is de vraag naar de uitzonderingen, op het gebied van 
ontslagrecht, arbeidsongeschiktheid en alle andere heikele zaken die al eerder in de 
loondienstdiscussie naar voren zijn gekomen. Ook dit zou volgens deskundigen in 
regelgeving kunnen worden opgenomen.82  
Hierbij laten wij wel een waarschuwing horen. Er worden, vaak met de beste bedoelingen, 
speciale regelingen voor prostituees gemaakt. De geschiedenis leert echter dat die een 
averechts effect hebben. Ze zijn vaak stigmatiserend, waardoor het voor prostituees moeilijker 
wordt om rechten op te eisen. Een van de meest spectaculaire maatregelen om prostituees te 
beschermen, was het bordeelverbod aan het begin van de vorige eeuw. Volgens De Rode 
Draad heeft het bordeelverbod echter niet gewerkt.  
Op zich valt het maken van uitzonderingen te verdedigen, als die te maken hebben met de 
aard van het werk. Zo zijn bijvoorbeeld de zwangerschapsverloven voor stewardessen anders 
geregeld dan in andere beroepen. Iets dergelijks is voor prostituees op zich niet per definitie 
verkeerd. Maar prostitutie moet niet onnodig als een uitzonderlijk vak worden gezien. En al 
zeker niet als het gaat om de bedrijfsvoering.  
Een uitzonderingspositie kan op bepaalde punten wenselijk zijn, maar niet op de essentiële 
zaken. Om het een beetje in Woody Allen achtige termen te gieten: uitzonderingen mogen, 
maar ze mogen als uitzondering niet te veel afwijken..  
 
:DW�]HJW�GH�VSHFLDOLVW"�
  

                                                
81  Zie het onderzoek van het Hugo Sinzheimer Instituut naar de toepasbaarheid van het arbeidsrecht op de 
prostitutiebranche in Nederland (verwacht najaar 2006). 
82  Zie De Jonge, M.M., Rood licht voor prostitutie in loondienst?, Wetenschapswinkel Rechten, Utrecht 2006 en 
Otten, L., Mensenhandel,  de strafrechtelijke grens van exploitatie van prostitutie, Wetenschapswinkel Utrecht, 
2006  
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Uit betrouwbare bron83 tekende De Rode Draad een warm pleidooi op voor het instellen van 
een Kaderwet Prostitutie.  
In de aanloop naar de legalisering van de exploitatie van prostitutie wilde de landelijke 
overheid een stevige differentiatie in de uitvoering van het beleid. Met andere woorden 
moesten de gemeenten veel in de melk te brokken krijgen. Het was toen de grote vraag hoe 
die differentiatie verantwoord kon verlopen Alles moest mogelijk zijn binnen de begrenzing 
van de Wet. Aan de onderkant betekende dit, dat men het prostitutiebedrijven niet onmogelijk 
mocht maken zich in een gemeente te vestigen; de bovengrens werd gevormd door bestaande, 
nationale wetgeving op het gebied van arbeidsrecht, volksgezondheid en andere terreinen. De 
vuistregel luidde, dat alles wat aan de gemeente kon worden overgelaten, ook daadwerkelijk 
aan de gemeente moest worden overgelaten. 
Juist omdat het om decentralisatie gaat, is een Kaderwet een geschikt instrument, omdat het 
een grote differentiatie toelaat. De Kaderwetverlangens zijn bovendien op het gebied van 
prostitutie gerechtvaardigd.  
 
Voor het bereiken van goede resultaten met een Kaderwet zijn er wel WZHH�YRRUZDDUGHQ:  

-         voor de handhaving moet er een goede coördinatie komen.  
-         en je moet een slim systeem hebben, dat kan piepen, dus een al of niet publiek 
           meldpunt’ .   

   
Bepaalde diensten moeten tot het inzicht worden gebracht, dat onderdelen van het 
prostitutiebeleid te groot en te ingewikkeld zijn om op gemeentelijk niveau op te lossen. Op 
belangrijke punten moet er een eenduidige beleidslijn komen; dat kan via een Kaderwet.  
 
:DW�]HJW�'H�5RGH�'UDDG"�
  
9ROJHQV�'H�5RGH�'UDDG�NDQ�HHQ�.DGHUZHW�YRRU�GH�SURVWLWXWLH���3URVWLWXWLHZHW�HHQ�
EHODQJULMNH�VWDS�YRRUXLW�EHWHNHQHQ��:LM�OHJJHQ�GH]H�EDO�GDDURP�QX�ELM�GH�SROLWLHN�QHHU� 
Een dergelijke Wet moet dan wel een minimaal de volgende zaken omvatten. 
  
- Schijnconstructies met zelfstandig ondernemerschap dienen te worden bestreden. 
- De eisen aan het zelfstandige ondernemerschap moeten in alle gemeenten eenduidig zijn. 
- Toezicht op de controle van de Arbeidsinspectie moet erin zijn geregeld. Uitbuiting in de 

vorm van multifunctionele afhankelijkheid84 moet door een dergelijke Wet worden 
tegengegaan  

- De bescherming van de fysieke in psychische integriteit van prostituees moet erin worden 
opgenomen.  

- Bedrijven die de normen overtreden worden met sluiting bedreigd. 
- In en buiten het bedrijf mag niet meer met onveilige handelingen worden geadverteerd.  
- Prostituees mogen niet gedwongen worden tot alcoholgebruik. 
- Raamexploitanten behoren de huurders als zelfstandige ondernemers  te bejegenen. Ze 

moeten behoorlijke facturen afgeven en een correspondentieadres verschaffen.  
- Raamexploitanten moeten erop gewezen worden dat twee of meer meerderjarige legale 

prostituees samen een kamer kunnen huren.85 Dit gaat niet om onderverhuur maar om 
gezamenlijke huur, zoals bijvoorbeeld echtelieden ook samen een huis kunnen huren.  

                                                
83 Onze bron was de heer prof. dr. W.J.M. Voermans, verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij is specialist op 
het gebied van Kaderwetgeving, indertijd betrokken bij de gesprekken van de VNG over de modelverordeningen 
voor prostitutiebedrijven 
84 Dit gebaseerd op het nieuwe Mensenhandelartikel in het Wetboek van Strafrecht.   
85 Dat ze dit niet toestaan, levert in de praktijk grote problemen op. 
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- Exploitanten die meer dan vijftig vrouwen hebben werken, moeten ervan op de hoogte 
worden gebracht dat ze een ondernemingsraad moeten instellen, wanneer de Belastingdienst 
en UWV dienstverbanden constateren.   

- Een uniform hygiënisch eisenpakket moet worden omschreven.  
- De Wetten op de Aanstellingskeuring en de Medische Behandeling dienen expliciet te 

worden gememoreerd.  
 
 
12.2. Ondersteuning voor gemeenten 
 
2QGHUVWHXQLQJVSURJUDPPD�JHPHHQWHQ�
 
Natuurlijk is een Wet, en zeker een Kaderwet, alleen nog maar het kader voor goed beleid. 
Om de werkelijkheid te veranderen is meer nodig. De Rode Draad doet hier enkele suggesties 
voor maatregelen die daartoe kunnen bijdragen. Wij trekken daarbij een parallel met het 
beleid ter bestrijding van huiselijk geweld. Ook dat probleem is een veelkoppig monster. Ook 
op dat terrein hadden gemeenten tot voor kort weinig ervaring met een gecoördineerd en 
effectief beleid. De rijksoverheid heeft echter ingezien, dat het onvoldoende is om het beleid 
op papier aan de lokale overheid over te dragen. Er is daarom een RQGHUVWHXQLQJVSURJUDPPD 
op poten gezet om, heel concreet, gemeenteambtenaren vertrouwd te maken met het 
verschijnsel ‘huiselijk geweld’  en hun te leren wat een gemeente kan doen om alle betrokken 
instanties en organisaties te laten samenwerken in een coherente aanpak, waarbinnen de 
slachtoffers (resp. de plegers) centraal staan. 
Dit model lijkt ons uitermate geschikt om de ontwikkeling van een goed lokaal of regionaal 
prostitutiebeleid van de grond te krijgen. 
 
Om een actieve uitvoering van de Kaderwet Prostitutie te stimuleren kan er landelijk een 
GLDJQRVH�LQVWUXPHQW worden ingezet. Daarmee houden gemeenten hun eigen vorderingen bij 
en kunnen zij onderling van elkaars goede praktijken leren.    
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Bijlage 1.  Definitie van vrijwillige prostitutie   
 
 
Uitgangspunt van het Nederlandse prostitutiebeleid is altijd geweest, dat de lichamelijke en 
geestelijke integriteit van de sekswerkers niet geschonden mag worden. Daarom is de vraag 
van belang, onder welke voorwaarden sprake is van vrijwillige prostitutie. Overigens komen 
die voorwaarden overeen met die voor vrijwillige seksualiteit.  
�
9ULMZLOOLJH�SURVWLWXWLH�����������������������������������������������������9ULMZLOOLJH�VHNVXDOLWHLW�
Zelf beslissen het vak in te stappen                                Zelf beslissen dat de tijd rijp is  
                                                                                        Seksuele contacten aan te gaan. 
Klanten kunnen weigeren                                               Seksuele partners kunnen weigeren. 
Seksuele diensten kunnen weigeren                               Seksuele handelingen kunnen 
weigeren 
Stoppen met een klant indien deze de                            De seksuele relatie met een   
prostituee tegen staat.                                                     partner ieder moment kunnen  
                                                                                        beëindigen 
Ieder moment kunnen stoppen met prostitutie               Zelf kunnen beslissen over een  
                                                                                        koerswijziging in seksueel handelen. 
Zelf kiezen voor prostitutie                                            Zelf bepalen om welke reden  
                                                                                       de seksuele relatie wordt  
                                                                                        aangegaan  voortplanting, vriendschap,  
                                                                                        recreatie of om materiele redenen. 
 
 
Dat de normen voor vrijwillige prostitutie overeenkomen met die voor vrijwillige seksualiteit 
is niet zo vreemd. Ook de seksualiteit tussen FRQVHQWLQJ�DGXOWV (meerderjarigen die vrijwillig 
seksuele relaties met elkaar aangaan) is alleen 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).  
Aangezien het zo belangrijk is om de integriteit te handhaven, zal prostitutie nooit een 
normaal beroep worden. Het is weliswaar een beroep, maar een beroep dat altijd bijzonder 
moet blijven omdat de grenzen nauwgezet bewaakt moeten worden. Dat onderscheidt het ook 
van andere beroepen.  
 
De Rode Draad heeft de kwestie van lichamelijke en psychische integriteit altijd aan de orde 
gesteld bij de discussies over het zogeheten percentagesysteem, dat wil zeggen een percentage 
van de omzet per klant van een prostituee. Gemiddeld gaat zo’ n 60% naar de exploitant. Dit 
betekent dat een exploitant er financieel belang bij kan hebben – en ook wel heeft – dat een 
prostituee haar grenzen overschrijdt met betrekking tot het aantal klanten, de aard van de 
seksuele handelingen (dure handelingen), de tijd die zij met de klant doorbrengt – hoe langer 
zij de klant vasthoudt, hoe meer de exploitant verdient - en bij het überhaupt blijven werken 
van de prostituee.  
De Rode Draad is daarom van mening dat een percentagesysteem in de prostitutie de 
lichamelijke en geestelijke integriteit in gevaar kan brengen. Een percentagesysteem is 
weliswaar in sommige andere beroepen gebruikelijk,  maar daar speelt het probleem van de 
lichamelijke en geestelijke integriteit niet.  
 
Teneinde deze uitgangspunten te checken zijn aan leden van Vakwerk (de beroepsorganisatie 
ofwel de vakbond van prostituees) de volgende vragen voorgelegd:  



 

 121 

- Is het voor jullie acceptabel dat iemand je de opdracht geeft om met iemand seksueel 
contact te hebben?  

- Is het voor jullie acceptabel dat een ander bepaalt welke handelingen je op seksueel 
gebied verricht?  

- Is het acceptabel dat iemand je vertelt hoe lang je seksueel contact moet duren?  
- Is het acceptabel dat iemand zegt dat je door moet gaan met seksuele handelingen 

verrichten als je dat niet wilt?  
Het antwoord op alle vragen - en dat zal niemand verbazen-  was unaniem “1HH´, ook als het 
om werk ging.  
 
Het is overigens ook van groot belang, dat iemand zelf beslist of zij/hij het vak instapt. In dit 
verband doet zich de vraag voor, of een derde een vrouw/man als prostituee mag aanmelden.  
De Rode Draad vindt dat op gespannen voet staan met ons concept van vrijwillige prostitutie.  
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Bijlage 2.�� De rol van klanten 
 
 
+HW�=ZHHGVH�PRGHO�
�
Hoe kun je als feministe toestaan dat mannen tegen geld vrouwen gebruiken en vernederen? 
Dit is een vraag die al jarenlang aan De Rode Draad wordt gesteld, maar de laatste tijd steeds 
luider klinkt. Deze vraag heeft in Zweden in 1999 geleid tot het strafbaar stellen van klanten. 
Prostituees zijn in deze visie slachtoffer en daarom niet strafbaar. Degene die deze wet 
verdedigt, Gunilla Ekberg, wil nooit horen dat de wet heel moeilijk uitvoerbaar is. Hoe kun je 
bewijzen, dat een man een vrouw betaalt? Net zoals bij straatprostitutie en animeren, bevindt 
zich dit soort handelingen op het snijvlak van privé en openbaar. Met een enorme inzet van de 
Politie slaagt men er in slechts enkele mannen voor de rechter  te krijgen. En dan nog komt 
het zelden tot een veroordeling. Zijn de slachtoffers er echt mee geholpen? Zweedse 
prostituees die wij kennen, vinden van niet. Klanten willen minden betalen, want zij lopen 
immers het risico. Ook worden klanten nerveuzer, waardoor ze eerder vervelend of zelfs 
gewelddadig worden. De vrouwen zijn meer afhankelijk van tussenpersonen die de klanten 
voor hen regelen. Een man die met een man staat te onderhandelen, wordt niet snel verdacht 
van hoerenlopen. Deze functie wordt vooral door louche figuren vervuld. Dat het in de 
praktijk niet werkt, kan de Zweden niets schelen. Het gaat om symboolwetgeving. Men wil 
mannen een boodschap geven, en dat werkt, zegt men. 
  
'LVFXVVLH�LQ�1HGHUODQG�
 
In Nederland wil men van hoerenlopers meer kritische consumenten maken. In de Tweede 
Kamer is voorgesteld klanten die gebruik maken van vrouwen die tot prostitutie gedwongen 
zijn, strafbaar te stellen. Dat zijn zij echter al. Een vrouw tegen haar zin seksuele handelingen 
laten verrichten is al strafbaar. Alleen, de vrouwen die onder dwang werken, verkeren niet in 
een positie om naar de rechter te stappen. In één moeite door stelt men dat ook klanten die 
diensten van illegale prostituees inkopen, beboet moeten worden. Dit is echt onuitvoerbaar. 
Wat bedoelt men met ‘illegaal’ ? In een illegaal, dus niet-vergund bordeel? Minister Donner 
achtte dit ook niet haalbaar. Hij wees er fijntjes op, dat men in bepaalde dorpen en steden 
geen vergunningenbeleid heeft. Derhalve zijn alle seksbedrijven in deze oorden illegaal. Ook 
kan men van klanten niet verwachten, dat ze de papieren van de vrouwen controleren, wat 
prostituees weer een inbreuk op hun privacy zouden vinden.  
 
Wanneer klanten strafbaar worden gesteld verdwijnt een belangrijke ontsnappingsroute voor 
slachtoffers van mensenhandel. Heel vaak weten zij zich met behulp van een klant te 
bevrijden. Deze mannen zijn immers één van hun weinige contacten met de buitenwereld. 
 
$DQGDFKW�YRRU�NODQWHQ�
 
-DQ�9LVVHU��YRRUPDOLJ�GLUHFWHXU�YDQ�'H�5RGH�'UDDG��VFKUHHI�RS�SHUVRRQOLMNH�WLWHO�HHQ�DUWLNHO�
RP�KHW�WLM�WH�NHUHQ��+HW�RQGHUVWDDQGH�VWXN�YHUVFKHHQ�LQ�GH�15&�YDQ����PHL������
 
In NRC Handelsblad van zaterdag 7 mei 2005 verscheen een artikel over uitwassen in de 
prostitutie. Op het internet is hierover veel informatie beschikbaar maar er wordt nauwelijks 
tegen opgetreden. Dwang en illegaliteit nemen eerder toe dan af ondanks de legalisering van 
de prostitutiebedrijven in 2000 door het instellen van een gemeentelijk vergunningenstelsel. 
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In het artikel wordt de suggestie gewekt dat legalisering wellicht niet de goede keuze geweest 
is en er wordt een middel voorgesteld dat de laatste tijd in de mode is gekomen: het strafbaar 
stellen van klanten van verslaafde of gedwongen prostituees. Naar mijn mening is het een 
verkeerde keuze om misstanden in de prostitutie primair met het wetboek van strafrecht te 
willen bestrijden.  
Er kan geen twijfel over bestaan dat er veel mis is in de prostitutie. Sommigen vinden 
prostitutie zelf het grote euvel, afschaffing is de enige remedie voor hen. De Tweede Kamer 
heeft in 2000 echter in overgrote meerderheid ingestemd met een tweesporenbeleid: enerzijds 
de verhoging van de strafmaat voor dwang en geweld in de prostitutie en anderzijds het onder 
gemeentelijke regulering brengen van de bedrijven waar prostituees vrijwillig werken. De 
overheid kan dan toezien op misstanden en vergunningen intrekken wanneer de rechten van 
prostituees worden geschonden. Waarom is er na bijna vijf jaar nog zoveel te klagen? 
1. De manier waarop prostitutie zich presenteert is veranderd. Het internet en mobiele 
telefonie heeft de mogelijkheden tot communiceren tussen vraag en aanbod vergroot, 
waardoor overzicht en controle wordt bemoeilijkt. Hierbij komt ook nog dat iedereen tot op 
grote hoogte anoniem kan blijven. Daarnaast is het internationale reizen makkelijker en 
goedkoper geworden, het ijzeren gordijn is geslecht en de EU is vergroot. Dit draagt er toe bij 
dat mensen uit andere landen makkelijker in Nederland hun geluk kunnen zoeken, vaak 
hebben hierbij anderen de touwtjes in handen. 
2. Alle politieregio’ s hebben speciale teams die belast zijn met mensenhandel. Dit werpt zijn 
vruchten af, vorig jaar waren er meer dan 400 meldingen volgens de cijfers van de Stichting 
Tegen Vrouwenhandel. Er wordt dus wel degelijk wat aan gedaan, maar de keerzijde van de 
toegenomen opsporingscapaciteit is dat het lijkt alsof dwang en geweld toenemen. Nieuwe 
strafwetartikelen zijn in ieder geval niet nodig, de huidige hoeven slechts te worden toegepast. 
Wel kan de aangiftebereidheid worden gestimuleerd door meer steun aan en perspectief voor 
vrouwen die aangifte doen. 
3. Het uitbannen van uitwassen in de legale bedrijven is een moeizaam proces. Het zal in 
ieder geval niet vanzelf gebeuren. Het is zeer lonend om vrouwen tegen slechte 
arbeidsvoorwaarden te laten werken en hen niet eerlijk te laten delen in de opbrengsten van 
het bedrijf. De macht in de bedrijven ligt bij de eigenaren en die kan niet worden aangetast 
door prostituees alleen. Zelfs niet met ondersteuning van FNV Bondgenoten. 
Toezichthoudende instanties als de vergunningverlenende gemeente, arbeidsinspectie, 
belastingdienst en UWV kunnen elk op hun eigen manier aan sanering bijdragen. 
4. Het roepen om strafbaarstelling bij het zien van misstanden is een begrijpelijke reactie maar 
werkt als een boemerang tegen de belangen van prostituees. Van de iets meer dan 400 
meldingen van mensenhandel waren in ieder geval enkele tientallen afkomstig van klanten of 
waren van vrouwen zelf, geholpen door klanten. In het land waar het kopen van seksuele 
diensten strafbaar is, blijkt uit onderzoek dat de prostituees zich meer geïsoleerd voelen, in de 
illegaliteit naar klanten moeten zoeken en meer psychische stress ervaren 
(www.petraostergren.com). Prostituees die voor dit beroep kiezen vragen er niet om dat zij 
tegen klanten worden beschermd, maar verlangen respect van de maatschappij en realisering 
van de bescherming van hun arbeidsrechten.  
Simpele wondermiddelen zijn helaas niet voorhanden om de problemen in de prostitutie op te 
lossen. Er rest ons niets anders dan het voortgaan van de moeizame weg van het zowel taai 
bestrijden van dwang en geweld als het consequent en gecoördineerd handhaven van de 
regelgeving voor legale bedrijven. Hierbij bevinden we ons in goed gezelschap van Minister 
Donner, die zich ook terecht in de Tweede Kamer uitsprak tegen strafbaarstelling van klanten: 
Onuitvoerbare symboolwetgeving.  
 
Jan Visser, Voormalige directeur van De Rode Draad 
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'ZDQJ�PHOGHQ�
 
Een andere manier om klanten te benaderen is ze voor te lichten en de mogelijkheid te geven 
een mogelijk 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.  
 
Soms worden wij door klanten gebeld die ons adressen vragen, waar prostituees zeker niet 
gedwongen worden. Veel klanten vinden het niet leuk om met een vrouw te verkeren die niet 
met overtuiging in het vak zit. Zij herkennen echter dwang niet altijd. Soms is de vrouw 
ingefluisterd, dat haar pooier klanten stuurt om te controleren of ze haar werk wel goed doet. 
Of ze moet koste wat het kost de man het idee geven, dat ze haar werk met plezier doet om zo 
de omzet te verhogen.  
Degenen die regelmatig op hookers.nl kijken zijn sceptisch over de bereidheid van klanten 
kritische consumenten te worden. Inderdaad zijn niet alle teksten van consumenten op deze 
beroemde website verheffend te noemen. Vaak worden die heren door hun lezers gecorrigeerd  
onder andere doordat zij op de gedragscode voor klanten wijzen.  
�

*HGUDJVFRGH�YRRU�NODQWHQ�
Wees fris en respectvol 
Drink niet te veel alcohol 
Maak goede afspraken 
Respecteer de grenzen van een vrouw 
Gebruik een condoom 
Wees ontspannen 
Houd rekening met teleurstellingen 
Veroorzaak geen overlast voor de omgeving.  
 

Deze gedragscode is ooit opgesteld door N. ten Kate, lid van de werkgroep MVP (Man 
Vrouw Prostitutie, ofwel de klantengroep). Hoewel dat niet is toegestaan, wordt de SULYDF\ 
van de vrouwen op hookers.nl nogal eens geschonden. De Rode Draad ondersteunt prostituees 
die daartegen in het geweer komen.  
 
Niettemin melden sommige klanten zich bij ons, als ze menen dat een prostituee onder dwang 
werkt. Sommigen onder hen zetten zich in om hulp voor haar te vinden.De rol van klanten bij 
het uitstappen uit de prostitutie moet niet worden onderschat.  
.   
'H�URO�YDQ�NODQWHQ�ELM�KHW�XLWVWDSSHQ�
 
Veel vrouwen die gaan werken in de prostitutie, gaan ervan uit dat het een tijdelijke baan is en 
realiseren zich pas jaren later, hoeveel tijd er is verstreken. Toch zijn er veel meer vrouwen op 
eigen kracht overgestapt naar een andere baan dan met behulp van een CWI. Het stigma was, 
is en blijft de grootste hindernis om zich hierbij via de officiële instanties te laten helpen. 
Daarom maken de meeste vrouwen dankbaar gebruik van de diensten van klanten. Vooral 
vaste klanten spelen een belangrijke rol bij het overstappen van de prostitutie naar ander werk. 
Ondernemers bieden hun een baan aan in hun bedrijf of in een zaak van een van hun relaties. 
Ook komt het voor, dat zij financiële steun bieden aan hen die een eigen bedrijfje ambiëren of 
willen gaan studeren. Anna en Sasha zijn daar voorbeelden van. 
 

$QQD�LV�NXQVWHQDUHV��=H�YHUGLHQW�ELM�LQ�GH�SURVWLWXWLH��RPGDW�]H�YDQ�GH�YHUNRRS�YDQ�
KDDU�ZHUN�QLHW�NDQ�OHYHQ��,Q�GH�FOXE�ZDDU�]H�ZHUNW��KHHIW�]H�HHQ�NODQW�OHUHQ�NHQQHQ��
+HW�ERWHUW�ZHO�WXVVHQ�GH�WZHH�HQ�GH�NODQW�EHVOXLW��GDW�KLM�KDDU�ZHO�ZLO�KHOSHQ��]RGDW�]LM�
PHHU�WLMG�DDQ�NXQVW�NDQ�EHVWHGHQ��+LM�KHOSW�KDDU�PHW�KHW�RUJDQLVHUHQ�YDQ�HHQ�H[SRVLWLH�
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HQ�]RUJW�HUYRRU��GDW�KDDU�KXXU�ZRUGW�EHWDDOG��'H�QRRG]DDN�RP�KDDU�LQNRPVWHQ�DDQ�WH�
YXOOHQ�PHW�SURVWLWXWLH�YHUGZLMQW���
�
6DVKD�YRHUGH�DOWLMG�KHW�KRRJVWH�ZRRUG�HQ�ZDV�DOWLMG�DO�KDQGLJ�LQ�KHW�YUDJHQ�YDQ�
JXQVWHQ�HQ�FDGHDXV��2S�HHQ�GDJ�]LHW�]H�RS�KDDU�ZHUN�HHQ�NODQW��YDQ�ZLH�DO�VQHO�
GXLGHOLMN�ZRUGW��GDW�KLM�HU�ZDUPSMHV�ELM�]LW�HQ�HHQ�]ZDN�YRRU�YURXZHQ�KHHIW��=LM�EHVOXLW�
HU�ZHUN�YDQ�WH�PDNHQ�HQ�]RUJW�HUYRRU��GDW�]H�GH�NODQW�RRN�EXLWHQ�GH�FOXE�RQWPRHW��=H�
ZHHW�GH�PDQ�HUYDQ�WH�RYHUWXLJHQ�GDW�]H�XLW�GH�SURVWLWXWLH�ZLO�HQ�GDW�]H�KHHO�JRHG�KDDU�
HLJHQ�]DDN�]RX�NXQQHQ�UXQQHQ���'H�PDQ�LV�RYHUWXLJG�YDQ�KDDU�FDSDFLWHLWHQ�HQ�EHVOXLW�
KDDU�JHOG�WH�OHQHQ��]RGDW�]H�KDDU�EHGULMI�NDQ�RSHQHQ��'DW�VSHHOGH�]LFK�HHQ�DDQWDO�
MDUHQ�JHOHGHQ�DI��PDDU�KDDU�]DDN�EHVWDDW�QRJ�VWHHGV��
�

En dan het verhaal van de zingende marktkramer.  
 

'H�]LQJHQGH�PDUNWNUDPHU�LV�NLQG�DDQ�KXLV�LQ�ERUGHOHQ�HQ�KHHIW�LQ�GH�ORRS�GHU�MDUHQ�
HHQ�QHXV�JHNUHJHQ�YRRU�YURXZHQ�GLH�QLHW��PHHU��YDQ�KDUWH�LQ�GH�SURVWLWXWLH�ZHUNHQ��
+LM�LV�HUYDQ�RYHUWXLJG��GDW�JHOG�JHYHQ�JHOLMN�VWDDW�DDQ�]DFKWH�KHHOPHHVWHUV�GLH�
VWLQNHQGH�ZRQGHQ�PDNHQ��PDDU�KLM�ZLO�ZHO�GH�KHOSHQGH�KDQG�ELHGHQ��+LM�KHHIW�PHQVHQ�
QRGLJ�YRRU�GH�YHUNRRS�YDQ�]LMQ�SURGXFWHQ��HQ�DDQJH]LHQ�KLM�HLJHQ�EDDV�LV��NDQ�KLM�RRN�
]HOI�EHSDOHQ��ZLH�KLM�DOV�SHUVRQHHO�DDQWUHNW��'H�PDQ�ELHGW�GH�YURXZHQ�HHQ�EDDQ�DDQ��
ZDDUELM�KDUG�JHZHUNW�PRHW�ZRUGHQ�WHJHQ�HHQ�EHORQLQJ�GLH�KRJHU�OLJW�GDQ�KHW�
PLQLPXPORRQ��6RPPLJHQ�KHEEHQ�ZHHU�HHQ�LQJDQJ�JHYRQGHQ�RP�YDQ�KLHUXLW�YHUGHU�WH�
VROOLFLWHUHQ��2S�GH]H�PDQLHU�KHHIW�GH�NODQW�DO�]HNHU�DFKW�YURXZHQ�XLW�GH�SURVWLWXWLH�
ODWHQ�VWDSSHQ��]RQGHU�GDW�]LM�KRHIGHQ�XLW�WH�OHJJHQ�ZDW�]H�GH�ODDWVWH�WLMG�KDGGHQ�
JHGDDQ��

�
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Bijlage 3. � Het gaat niet om incidenten  
 
 
In het evaluatierapport van De Rode Draad is gestreefd naar een zekere volledigheid in de 
weergave van onze bezoeken; wij wilden vermijden dat het verhaal zou overkomen als een 
gekleurde selectie van enkele extreme gevallen. In deze bijlage treft u nog meer impressies 
aan van bezoeken dan die er in de hoofdtekst van het rapport zijn opgenomen.  
:LM�KHEEHQ�GH�EHGULMYHQ�QLHW�PHW�QDPH�JHQRHPG�PDDU�HHQ�QXPPHU�JHJHYHQ��
�
 
'H�EDDV�EHSDDOW�ZHONH�IROGHUV�GH�YURXZHQ�PRJHQ�DDQQHPHQ��
 
����'H�YURXZ�GLH�RSHQGRHW�JDDW�DDQ�GH�GDPHV�YUDJHQ�RI�HU�EHODQJVWHOOLQJ�LV�YRRU�RQ]H�
PDWHULDOHQ��:H�KRUHQ�JHODFK�HQ�ELM�KDDU�WHUXJNRPVW�NULMJHQ�ZH�KHW�RYHUEHNHQGH�YHUKDDO�WH�
KRUHQ��GDW�GH�GDPHV�JHHQ�EHKRHIWH�KHEEHQ�DDQ�GH�IROGHUV��=H�ZLO�]H�HHUVW�]HOI�OH]HQ��YRRUGDW�
]H�GLH�DDQ�GH�GDPHV�JHHIW��%RYHQGLHQ�KHEEHQ�ZH�YROJHQV�KDDU�QLHWV�WH�]RHNHQ�LQ�KDDU�EHGULMI��
+HW�LV�HHQ�PDVVDJHKXLV�HQ�GDW�LV�µLHWV�WRWDDO�DQGHUV¶����
����1DGDW�ZH�KHEEHQ�DDQJHEHOG��EOLMIW�GH�EHO�KDQJHQ��'H�JDVWYURXZ�EHZHHUW�GDW�LN�WH�ODQJ�RS�
KHW�NQRSMH�KHE�JHGXZG��=H�LV�LQ�HHQ�]HHU�VOHFKWH�VWHPPLQJ��=H�YHUWHOW�GDW�GH�HLJHQDUHVVH�HU�
QLHW�LV�HQ�GDW�]H�GDDURP�JHHQ�HQNHOH�EHVOLVVLQJ�NDQ�QHPHQ��+HW�HQLJH�ZDW�]H�NDQ�EHVOXLWHQ��LV�
]HOI�GH�IROGHU�WH�JDDQ�OH]HQ���
�
³'H�GDPHV�]LMQ�HU�QRJ�QLHW�RI�]H�]LMQ�QHW�ZHJ´�
 
����+LHU�]LMQ�ZH�WZHH�NHHU�YRRU�QLHWV�JHZHHVW��'LW�EHGULMI�LV�RYHUGDJ�PDVVDJHVDORQ�HQ�¶V�
DYRQGV��HHQ�FOXE��$DQJH]LHQ�ZH�LHWV�PHHU�ZLOGHQ�ZHWHQ��]LMQ�ZH�HHQ�FDIp�HUQDDVW�ELQQHQ�
JHJDDQ��'H�LPLWDWLH�(OYLV�DFKWHU�GH�EDU�YHUWHOW�RQV��GDW�HU�HHQ�SDDU�GDJHQ�JHOHGHQ�QRJ�KHOH�
PRRLH�3RROVH�YURXZHQ�DDQ�KHW�ZHUN�ZDUHQ��+HODDV�]LMQ�GH�YURXZHQ�YHUGHU�JHWURNNHQ�HQ�LV�GH�
]DDN�QX�ZHHU�GLFKW��$DQJH]LHQ�GH�H[SORLWDQW�QX�LQ�GH�NHUVWERPHQKDQGHO�]LW��LV�GLW�YROJHQV�KHP�
QLHW�]R¶Q�UDPS��
�
����(U�VWDDW�HHQ�YHLOLJKHLGVPDQ�YRRU�GH�GHXU��GXV�GH�]DDN�LV�RSHQ��:H�KRUHQ�DDQ�GH�EDOLH��
GDW�HU�JHHQ�HQNHOH�YURXZ�LV�NRPHQ�RSGUDYHQ��'H�SURVWLWXHHV�]LMQ�]LHN�RI�NRPHQ�ODWHU��'H�]DDN�
LV�WRW�]HV�XXU�µV�PRUJHQV�RSHQ�HQ�YDDN�NRPHQ�GH�YURXZHQ�SDV�QD�PLGGHUQDFKW��+HODDV�NRQGHQ�
ZH�GDDU�QLHW�RS�ZDFKWHQ��'LW�EHGULMI�]RX�HU�RRN�HHQ�HVFRUWEHGULMI�ELM�KHEEHQ��:H�KDGGHQ�
NODFKWHQ�JHNUHJHQ��GDW�GH�YURXZHQ�QDDU�NODQWHQ�ZHUGHQ�JHVWXXUG�GLH�EHNHQG�VWDDQ�DOV�
JHZHOGGDGLJ���
�
����+LHU�ZHUNHQ�YROJHQV�KRRNHUV�QO�YHHO�2RVW�(XURSHVH�YURXZHQ��'H�HQLJH�DDQZH]LJH�YURXZ�
LV�QHW�PHW�GH�NODQW�RS�GH�EDQN�EH]LJ��:H�]LHQ�HHQ�DQGHUH�YURXZ�GRRU�GH�JDQJ�ORSHQ��PDDU�GLH�
YHUGZLMQW�VQHO���
�����(HQ�YURXZ�GRHW�RSHQ�HQ�]HJW��GDW�]H�HU�QLHW�ZHUNW��PDDU�GDW�]H�YDQ�GH�HLJHQDDU�QLHPDQG�
PDJ�ELQQHQODWHQ��%LM�QDGHU�LQ]LHQ�EOLMNW�]H�HU�ZHO�WH�ZHUNHQ��=H�QHHPW�GH�SDNNHWMHV�DDQ�YRRU�
GH�ZHLQLJH�FROOHJD¶V�GLH�]LM�KHHIW���
�
����'H�YURXZ�GLH�RSHQGRHW��]HJW�GDW�LHGHUHHQ�RS�KHW�SXQW�YDQ�YHUWUHN�VWDDW��'DW�LV�QLHW�]R��
ZDQW�ZH�]LHQ�YURXZHQ�LQ�ZHUNNOHGLQJ��+HW�LV�RRN�QRJ�SDV�HHQ�KDOI�XXU�YRRU�VOXLWLQJVWLMG���



 

 127 

 
����(U�NRPW�HHQ�6SDDQVWDOLJH�DDQ�GH�GHXU�GLH�PHWHHQ�PHW�KDDU�DUPHQ�EHJLQW�WH�]ZDDLHQ��
DOVRI�HU�HHQ�]ZHUP�YOLHJHQ�YRRU�GH�GHXU�KDQJW��1D�HQLJ�PLVEDDU�ZLO�]H�ZHO�HHQ�IROGHU�
DDQQHPHQ��
�
���,Q������ZDUHQ�ZH�RRN�ELM�GLW�]HHU�ODQGHOLMN�JHOHJHQ�EHGULMI��1D�KHW�DDQKRUHQ�YDQ�GH�
VPRH]HQ��GDW�HU�JHHQ�GDPHV�DDQZH]LJ�ZDUHQ�HQ�GDW�HU�HHQ�DIVSUDDN�JHPDDNW�PRHVW�ZRUGHQ��
]LMQ�ZH�PDDU�YHUWURNNHQ��9LD�GH�PRQLWRU�]DJHQ�ZH�ZHO�GHJHOLMN�YURXZHQ�LQ�GH�]DDN�]LWWHQ���
,Q������WUHIW�HHQ�DQGHU�YHOGZHUNWHDP�HHQ�ERUGMH�RS�GH�GHXU�PHW�GH�PHGHGHOLQJ��GDW�PHQ�
ZHJHQV�YDNDQWLH�JHVORWHQ�LV��'H�HQLJHQ�GLH�]LFK�URHUHQ��]LMQ�GH�YDUNHQV�GLH�HU�SDO�QDDVW�LQ�HHQ�
VWDO�]LWWHQ��7HUZLMO�ZH�GH�IROGHUV�LQ�GH�EULHYHQEXV�SURSSHQ��NRPHQ�HU�WZHH�7XUNVH�PDQQHQ�
DDQ��=H�EHZHUHQ�GDW�]H�µHUQDDVW¶�PRHWHQ�]LMQ��LQ�GH�YDUNHQVVWDO�GXV��9DQ�HHQ�YURXZ�GLH�GDDU�
HHQ�SDDU�MDDU�JHOHGHQ�JHZHUNW�KHHIW��ZHWHQ�ZH�GDW�HU�GHVWLMGV�YHHO�LOOHJDOHQ�ZDUHQ�HQ�GDW�KHW�
WRHQ�HHQ�YLH]H�ERHO�ZDV��,Q������KHHIW�GH�EDDV�KLHU�HHQ�NHHU�ODVWLJH�NODQWHQ�PHW�GH�ELMO�
EHZHUNW��'H]H�DFWLH�ZHUG�JHYROJG�GRRU�EUDQGVWLFKWLQJ�HQ�DDQVODJHQ���
�
'H�FDPHUD¶V�]RHPHQ�PDDU�PHQ�GRHW�QLHW�RSHQ��
 
����9ROJHQV�KHW�ERUGMH�RS�GH�GHXU�]RX�GH�]DDN�RSHQ�PRHWHQ�]LMQ��0DDU�PHQ�GRHW�QLHW�RSHQ��
$FKWHUDI�KRRUGHQ�ZH�YDQ�GH�HLJHQDDU��GDW�GH�RSHQLQJVWLMGHQ�QLHW�PHHU�NORSSHQ��:H�]RXGHQ�
PHHU�GDQ�ZHONRP�]LMQ�JHZHHVW���
 
³(U�]LMQ�NODQWHQ´�
 
(Q�HU�NXQQHQ�RRN�HFKW�NODQWHQ�ELQQHQ�]LMQ���EY��LQ�EHGULMI�QU������HQ�QU���������
'H�UHFHSWLRQLVWH�DFKWHU�GH�EDOLH�URHSW�HQWKRXVLDVW�GDW�'H�5RGH�'UDDG�HU�LV��:H�PRJHQ�
PHWHHQ�GRRU��'H]H�PDVVDJHVDORQ�]LW�SURSYRO�YURXZHQ��7RHYDOOLJ�NRPHQ�HU�NODQWHQ�ELQQHQ��'H�
GDPHV�QHPHQ�VQHO�DOOHUOHL�IROGHUV�LQ�RQWYDQJVW�HQ�YUDJHQ�RI�ZH�HHQ�NHHU�RS�GH�NRIILH�NRPHQ�
RP�UXVWLJ�PHW�]H�WH�SUDWHQ���
�
³'H�EDDV�LV�HU�QLHW´�
 
����:H�PRJHQ�QLHW�QDDU�ELQQHQ�RPGDW�GH�EHGULMIVOHLGHU�HU�QLHW�LV��'H�JDVWYURXZ�]HJW�GDW�]H�
GH�IROGHUV�ZHO�]HOI�DDQ�GH�GDPHV�]DO�JHYHQ���:H�]LHQ�ZHO�YURXZHQ�QDDU�ELQQHQ�JDDQ����
�
³,N�]DO�HHQV�JDDQ�YUDJHQ�RI�GH�PHLVMHV�EHODQJVWHOOLQJ�KHEEHQ�YRRU�'H�5RGH�'UDDG´�
 
����(HQ�]HHU�ELWVH�GDPH�GRHW�GH�GHXU�RSHQ��:H�PRJHQ�QDDU�ELQQHQ��³0DDU�KHW�]DO�ZHO�YRRU�
QLHWV�]LMQ´��]HJW�]LM��µZDQW�GH�YURXZHQ�KHEEHQ�WRFK�JHHQ�LQWHUHVVH¶��%LQQHQ�]LWWHQ�HHQ�VWXN�RI�
WLHQ�YURXZHQ�GLH�QRJDO�HHQ�YHUVXIWH�LQGUXN�PDNHQ��7ZHH�DQGHUHQ�NRPHQ�JLHFKHOHQG�ELQQHQ��
=H�KHEEHQ�EODXZH�SOHNNHQ�RS�KXQ�JH]LFKW��:LM�VFKULNNHQ��PDDU�GH�YURXZHQ�]LWWHQ�HU�QLHW�PHH��
=R�VQHO�DOV�]H�ZDUHQ�JHNRPHQ��]R�VQHO�ZDUHQ�]H�ZHHU�ZHJ��=H�KDGGHQ�LQGHUGDDG�JHHQ�
LQWHUHVVH����
�
����'H�YHOGZHUNHUV�ZRUGHQ�WH�ZRRUG�JHVWDDQ�GRRU�HHQ�YURXZ�GLH�RQGHUWXVVHQ�GRRUSUDDW�
WHJHQ�KDDU�PRELHO��2QGHUWXVVHQ�NRPW�HU�HHQ�PDQ�RS�RQV�DIVWXLYHQ�RP�WH�YHUWHOOHQ�GDW�PHQ�
JHHQ�EHKRHIWH�KHHIW�DDQ�'H�5RGH�'UDDG��
�
����1DDU�DDQOHLGLQJ�YDQ�YRULJH�EH]RHNHQ�DDQ�GH]H�WHQW�ZDUHQ�HU�DO�WHOHIRRQWMHV�JHZHHVW�PHW�
NODFKWHQ��+HW�]RX�HU�KHHO�YLHV�]LMQ��'H�YURXZHQ�JDYHQ�GHVWLMGV�WH�NHQQHQ�GDW�]H�KHW�KHHO�
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YHUYHOHQG�YRQGHQ��GDW�GH�HLJHQDUHVVH�WHJHQ�RQV�KDG�JH]HJG�µGDW�HU�JHHQ�LQWHUHVVH�ZDV¶��
7LMGHQV�GH�URQGH�YDQ������NRPHQ�ZH�HU�ZHO�LQ��$DQJH]LHQ�KHW�HHQ�VRRUW�RSHQ�VHNVFOXE�LV�HQ�
GH�PDQQHQ�GLH�ELQQHQNRPHQ�PHWHHQ�QDDU�HHQ�ORFNHU�ORSHQ�RP�]LFK�XLW�WH�NOHGHQ��LV�KHW�YRRU�
RQV�QLHW�PRJHOLMN�GH�YURXZHQ�LQ�GH�EDU�RS�WH�]RHNHQ��:H�YLQGHQ�HHQ�DQGHU�SOHNMH��8LW�DOOH�
KRHNHQ�HQ�JDWHQ�NRPHQ�HU��YRRUDO�6SDDQVWDOLJH��YURXZHQ�QDDU�RQV�WRH�RP�IROGHUV�WH�SDNNHQ��
'H�1HGHUODQGVH�YURXZHQ�LQ�KHW�EHUGULMI�KHEEHQ�GH]HOIGH�LQVWHOOLQJ��HQ�ELQQHQ�YLMI�PLQXWHQ�]LMQ�
ZH�HHQ�SDDU�NLOR�OLFKWHU��:H�VWDDQ�QRJ�HYHQ�PHW�HHQ�RXGHUH�YURXZ�WH�SUDWHQ�GLH�KLHU�QX�HHQ�
MDDU�RI�GULH�DDQ�KHW�ZHUN�LV��=H�YHUWHOW�GDW�GH�PDQQHQ�HQWUHH�EHWDOHQ�GLH�DOV�NDPHUKXXU�JHOGW��
HQ�GDW�GH�YURXZHQ�]HOI�HHQ�SULMV�PHW�GH�NODQW�DIVSUHNHQ��
 
³+LHU�LV�DOOHV�JRHG�JHUHJHOG´�
 
���6RPV�LV�GH�LQYORHG�YDQ�GH�H[SORLWDQW�RS�ZDW�GH�YURXZHQ�]HJJHQ��ZHO�HUJ�JRHG�PHUNEDDU��
'H�HLJHQDDU��³+LHU�LV�DOOHV�JRHG�JHUHJHOG��'H�GDPHV�NULMJHQ�HHQ�QXOXUHQ�FRQWUDFW�´�1D�HQLJ�
DDQGULQJHQ�JDDW�KLM�WRFK�DDQ�GH�PHLVMHV�YUDJHQ��RI�]H�PHW�RQV�ZLOOHQ�SUDWHQ��-D�KRRU��GDW�
ZLOOHQ�]H�ZHO��'H�GDPHV�YHUWHOOHQ�KHW�YROJHQGH��³+LHU�LV�DOOHV�JRHG�JHUHJHOG��:H�KHEEHQ�KLHU�
HHQ�QXOXUHQ�FRQWUDFW�´��1%��'LW�EHGULMI�LV�LQPLGGHOV�JHVORWHQ��
�
���³-XOOLH�RYHUGRQGHUHQ�PH�PHW�MXOOLH�NRPVW��(U�ZHUNHQ�DOOHHQ�PDDU�1HGHUODQGVH�PHLVMHV´��
'H�JDVWYURXZ�KHUKDDOW�GLW�ODDWVWH�RQJHYUDDJG�HHQ�SDDU�NHHU��(Q�WRHYDOOLJ�LV�HU�QX�PDDU�ppQ�
PHLVMH�HQ�GDW�PHLVMH�LV�QHW�PHW�HHQ�NODQW�EH]LJ�����
 
³'H�5RGH�'UDDG�LV�QLHW�ZHONRP´�
 
����(HQ�RXGHUH�YURXZ�LQ�HHQ�WUXL�HQ�VSLMNHUEURHN�GRHW�RSHQ��.HQQHOLMN�GH�JDVWYURXZ�RI�
EHGULMIVOHLGVWHU��=H�VWHHNW�HHQ�PRQRORRJ�DI��³+HW�LV�GUXN�HQ�LN�EHQ�PHW�KHW�HWHQ�EH]LJ��0DDU�
DOV�GDW�QLHW�]R�ZDV��]RX�LN�MXOOLH�RRN�QLHW�ELQQHQODWHQ��:H�KHEEHQ�JHHQ�EHODQJVWHOOLQJ��,N�NULMJ�
KLHU�DO�ODVW�DOV�LN�GH�PHLVMHV�]HOI�ODDW�DIZDVVHQ��'DQ�LV�KHW�KLHU�ORRQGLHQVW�´��
 
'H�5RGH�'UDDG�LV�ZHO�ZHONRP�
 
���,Q������KDGGHQ�ZH�JHKRRUG�GDW�GH�EDUPDQ�RQV�]HNHU�ELQQHQ�]RX�ODWHQ��0DDU�GH�PDQ�GLH�
WRHQ�RSHQGHHG��ZDV�]HNHU�QLHW�YDQ�SODQ�RQV�ELQQHQ�WH�ODWHQ���
,Q������NULMJHQ�GH�YHOGZHUNHUV�LQ�GLW�EHGULMI�DOOH�UXLPWH�RP�PHW�GH�YURXZHQ�WH�SUDWHQ��'LH�
]LMQ�HFKWHU�QRJDO�WHUXJKRXGHQG����
����,Q�KHW�YHUOHGHQ�ZDUHQ�ZH�]HHU�ZHONRP�LQ�GH]H�VHNVVKRS��ZDDU�YRRUDO�/DWLQD¶V�ZHUNHQ��'H�
ODDWVWH�NHHU�ZDUHQ�GH�YURXZHQ�PHW�HHQ�NODQW�EH]LJ��=H�OLHWHQ�PHUNHQ�GDW�]H�JUDDJ�PHW�RQV�
ZLOGHQ�VSUHNHQ��:H�QHPHQ�RQV�YRRU�KLHU�QRJ�HHQ�NHHU�QDDU�WRH�WH�JDDQ��:H�NRPHQ�HHQ�SDDU�
PDDQGHQ�ODWHU�WHUXJ��PDDU�GH�]DDN�LV�JHVORWHQ���
�
����+LHU�ZHUNW�GH�HLJHQDUHVVH�VDPHQ�PHW�HHQ�YURXZ�XLW�6ORZDNLMH�PHW�HHQ�5RHPHHQVH�QDDP��
'H�6ORZDDNVH�VSUHHNW�DDUGLJ�1HGHUODQGV��'H�SURVWLWXHH�YHUWHOW�RQV��GDW�]H�RQV�NHQW�HQ�DOOH�
IROGHUV�LQ�KXLV�KHHIW��=H�JDDW�¶V�PLGGDJV�QDDU�VFKRRO�HQ�]HJW�QLHW�DO�WH�YHHO�WH�ZHUNHQ��RPGDW�
]H�EHODQJ�KHFKW�DDQ�YULMH�WLMG��=H�JHHIW�DDQ�KHW�QDDU�KDDU�]LQ�WH�KHEEHQ�RS�GLW�DGUHV��+HW�IHLW�
GDW�MH�NXQW�GUDJHQ�ZDW�MH�ZLOW��GUDDJW�GDDU�]HNHU�WRH�ELM��=H�JHHIW�RQV�QRJ�ZDW�WLSV�ZDDU�ZH�
LOOHJDOH�SURVWLWXWLH�NXQQHQ�YLQGHQ��,QPLGGHOV�ZHWHQ�ZH�GDW�RRN�GLW�EHGULMI�JHVORWHQ�LV���
�
����,Q�GLW�EHGULMI�]LMQ�ZH�YDQ�KDUWH�ZHONRP��'H�HLJHQDUHVVH�KRRSW��GDW�'H�5RGH�'UDDG�EOLMIW�
EHVWDDQ��=H�]HJW�OHWWHUOLMN�GDW�GH�YURXZHQ�GLH�HU�ZHUNHQ�]RJHQDDPG�]HOIVWDQGLJH�RQGHUQHPHUV�
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]LMQ��1DGDW�ZH�PHW�KDDU�LQ�GH�NHXNHQ�ZDW�KHEEHQ�JHGURQNHQ��NXQQHQ�ZH�QDDU�GH�YURXZHQ��'H�
HLJHQDUHVVH�JHHIW�WRHOLFKWLQJ�ELM�GH�IROGHUV��³'DDU�VWDDW�DOOHV�LQ�ZDW�MH�RYHU�EHODVWLQJ�PRHW�
ZHWHQ�´�+HW�EHGULMI�OLJW�QRJDO�DIJHOHJHQ�HQ�ZH�PRHWHQ�PHW�HHQ�WD[L�WHUXJ�QDDU�KHW�FHQWUXP��
'DQ�EOLMNW�GDW�]H�EXLWHQ�RQV�PHGHZHWHQ�GH�WD[L�KHHIW�EHWDDOG���
�����'H�]DDN�JDDW�QHW�RSHQ��DOV�ZH�DDQNRPHQ��'H�HLJHQDUHVVH�YLQGW�KHW�JHZHOGLJ��GDW�ZH�HU�
]LMQ�HQ�GDW�JHOGW�RRN�YRRU�GH�GDPHV��=H�]LMQ�RRLW�RS�YLVLWH�JHZHHVW�ELM�'H�5RGH�'UDDG��'H�
YURXZHQ�ZLOOHQ�DOOHPDDO�LQIRUPDWLH�HQ�ZH�UDNHQ�ELMQD�DOOH�IROGHUV�NZLMW��=H�ZLOOHQ�RQV�KHW�
KHPG�YDQ�KHW�OLMI�YUDJHQ��PDDU�GDQ�NRPW�HU�HHQ�NODQW�ELQQHQ���
�
����7HUZLMO�ZH�VWDDQ�WH�ZDFKWHQ��KRUHQ�ZH�LQ�KHW�SDQG�PHQVHQ�HHQ�WUDS�RSUHQQHQ��(HQ�PDQ�
GRHW�GH�GHXU�RSHQ�HQ�SUREHHUW�RQV�HHUVW�QRJ�EXLWHQ�WH�KRXGHQ�GRRU�WH�]HJJHQ�GDW�KLM�LQYDOW�
YRRU�LHPDQG�HQ�QLHW�]R�JRHG�ZHHW�ZDW�KLM�PRHW�GRHQ��8LWHLQGHOLMN�PRJHQ�ZH�WRFK�QDDU�ELQQHQ��
,Q�GH�NDPHU�]LW�VOHFKWV�ppQ�YURXZ��2S�HHQ�VDORQWDIHO�OLJJHQ�YHUVFKLOOHQGH�SDNMHV�ZLHW�HQ�
RQGDQNV�GH�QLHW�URNHQ�VWLFNHU�LV�GH�DVEDN�JRHG�YRO��$O�VQHO�NRPHQ�HU�YURXZHQ�QDDU�EHQHGHQ�
HQ�]LWWHQ�ZH�LQ�HHQ�UXLPWH�GLH�RS�HHQ�NLSSHQKRN�EHJLQW�WH�OLMNHQ��'H�YURXZHQ�]LMQ�]HHU�GUXN�HQ�
KRXGHQ�HUJ�YDQ�JURYH�WDDO��=H�ORSHQ�DOOHPDDO�LQ�GH]HOIGH�EODXZH�RFKWHQGMDVVHQ��(HQ�SDDU�
YURXZHQ�PRHWHQ�GH�DIZDV�GRHQ�HQ�HHQ�DQGHUH�YURXZ�]HJW��³'DQ�ZHHW�MLM�RRN�HHQV��KRH�KHW�LV��
ZDQW�LN�PRHW�GLW�LHGHUH�GDJ�GRHQ�´�'H�YURXZHQ�EHVWHGHQ�DEVROXXW�JHHQ�DDQGDFKW�DDQ�RQV��
WRWGDW�HHQ�YDQ�GH�YURXZHQ�]HJW��GDW�RQV�EH]RHN�JRHG�YRRU�KHQ�LV�LQ�YHUEDQG�PHW�GH�
³EHODVWLQJVKLW´��7LMGHQV�GLW�JHVSUHN�KRUHQ�ZH�HHQ�DQGHUH�YURXZ�]HJJHQ��GDW�MH�YDQ�HHQ�
EHNHQGH�ERHNKRXGHU�YDQ�GH�H[SORLWDQWHQ�GLH�RRN�YRRU�GH�YURXZHQ�ZHUNW��QLHW�PDJ�
ELMYHUGLHQHQ��
�
����:H�NXQQHQ�KLHU�JHZRRQ�QDDU�ELQQHQ��KRHZHO�KHW�KHHO�GUXN�V��(U�]LMQ�YHHO�NODQWHQ��(U�
ZHUNHQ�YHUVFKLOOHQGH�QDWLRQDOLWHLWHQ��2RVW��(XURSHHV��=XLG�$PHULNDDQV�HQ�1HGHUODQGV��'H�
YURXZHQ�]LWWHQ�LQ�HHQ�UXLPWH��GLH�LV�DIJHVFKHUPG�GRRU�HHQ�JRUGLMQ��(HQ�2RVW�(XURSHVH�YURXZ�
ZLO��ZHWHQ��ZDDU�]H�JRHG�1HGHUODQGV�NDQ�OHUHQ���
�
³&HFL�Q¶HVW�SDV�XQ�ERUGHO´���
 
�����'H]H�PDVVDJHVDORQ�OLJW�LQ�KHW�FHQWUXP�YDQ�GH�VWDG��(HQ�NHQQHU�]LHW�GLUHFW��GDW�HU�LHWV�
HURWLVFK�SODDWVYLQGW��HU�KDQJW�HHQ�NUXOOHULJ�NLWVFKHULJ�ODQWDDUQWMH�DDQ�GH�YRRUJHYHO��'H�
WRHJDQJ�LV�RS�]LMQ�]DFKWVW�JH]HJG�QLHW�HUJ�WRHJDQNHOLMN��$DQ�GH�YRRUGHXU�KDQJW�HHQ�EHO��HQ�DOV�
GH�GHXU�HOHNWURQLVFK�RSHQJDDW��VWRRW�ERWV�MH�WHJHQ�HHQ�GUXN�EHVFKLOGHUGH�GHXU�DDQ��ZDDU�RRN�ZHHU�PRHW�ZRUGHQ�DDQJHEHOG��'LW�PDDO�HHQ�UHDFWLH�YLD�HHQ�LQWHUFRP��ZDDUXLW�HHQ�QDVDOH��
VFKHOOH�VWHP�YUDDJW��ZDW�ZH�NRPHQ�GRHQ��:H�ZLVWHQ�GDW�HU�7KDLVH�YURXZHQ�ZHUNHQ���
8LWHLQGHOLMN�ZRUGW�GH�GHXU�RSHQJHGDDQ�GRRU�HHQ�YURXZ�PHW�HHQ�$]LDWLVFK�XLWHUOLMN��W\SH�
VQHOOH��IHOOH��DVVHUWLHYH��EUXWDOH�JDVWYURXZ��=H�LV�DEVROXXW�QLHW�YDQ�SODQ�RQV�ELQQHQ�WH�ODWHQ�HQ�
EOLMIW�JHKXUNW�ERYHQ�DDQ�HHQ�VPDOOH�WUDS�]LWWHQ��6WHO�GDW�KLHU�EUDQG�XLWEUHHNW��PHW�GLH�
JHEDUULFDGHHUGH�GHXUHQ�HQ�HHQ�VPDOOH�WUDS������
=H�NHQW�GH�'UDDG�QLHW��KHHIW�HU�QRRLW�YDQ�JHKRRUG��HQ�DOV�ZH�XLWOHJJHQ��ZLH�HQ�ZDW�ZH�]LMQ�HQ�
KHW�ZRRUG�µSURVWLWXWLH¶�ODWHQ�YDOOHQ��ZRUGW�]H�ZDW�RQUXVWLJ�HQ�VFKXLIHOGW�]H�KHHQ�HQ�ZHHU��
0DDU�]H�KHUVWHOW�]LFK�UDS��³�1HH��HU�ZRUGW�KLHU�QLHW�DDQ�SURVWLWXWLH�JHGDDQ��QHH�GLW�LV�DOOHHQ�
HHQ�PDVVDJHVDORQ�PHW�DOOH�VRRUWHQ�PDVVDJHV��µUHLN\��7KDLVH�PDVVDJH��ERG\�WR�ERG\��
NODVVLHNH��HWF�´���
 
����1DDU�DDQOHLGLQJ�YDQ�HHQ�WLS�RYHU�PHQVHQKDQGHO�XLW�HHQ�EHWURXZEDUH�EURQ�JDDQ�ZH�HHQV�
NLMNHQ�LQ�GH]H�&KLQHVH�PDVVDJHVDORQ��(HQ�YURXZ�ODDW�RQV�ELQQHQ�PDDU�PRHW�GDW�ODWHU�
EH]XUHQ��=H�NULMJW�HHQ�VFKHOGNDQRQQDGH�RYHU�]LFK�KHHQ��NXQQHQ�ZLM�KRUHQ��+HW�]LHW�HU�KHHO�YLHV�
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XLW�HQ�GH�VWRSFRQWDFWHQ�KDQJHQ�ORV��0HQ�RQWNHQW�LQ�DOOH�WRRQDDUGHQ�GDW�HU�GDDU�VSUDNH�LV�YDQ�
HURWLVFKH�PDVVDJH���
�
����'H]H�VFKRRQKHLGVVDORQ�VWDDW�ELM�KRRNHUV�QO��EHNHQG�DOV�HHQ�HURWLVFKH�PDVVDJHVDORQ��'H�
YURXZ�GLH�RSHQGRHW��ZLO�QLHWV�PHW�RQV�WH�PDNHQ�KHEEHQ��³�+LHU�]LMQ�JHHQ�SURVWLWXHHV�´��
�
����:LM�NRPHQ�¶V�DYRQGV�DDQ�HQ�NXQQHQ�QLHWV�DQGHUV�FRQVWDWHUHQ��GDQ�GDW�ZH�YRRU�HHQ�
JHVORWHQ�HLJHQWLMGV�YRUPJHJHYHQ�]RQQHVWXGLR�VWDDQ��:H�KHEEHQ�KHW�YHUNHHUG��/DWHU�KRUHQ�ZH�
GDW�HU�RYHUGDJ�ZHO�GHJHOLMN�VHNVXHOH�GLHQVWYHUOHQLQJ�SODDWVYLQGW����
�
����+HW�EHGULMI�EHYLQGW�]LFK�LQ�HHQ�LQGXVWULHJHELHG��GDW�HU�µV�DYRQGV�QRJDO�YHUODWHQ�ELM�OLJW��
+HW�SDQG�ELHGW�WRHJDQJ�WRW�HHQ�WLPPHUEHGULMI��(HQ�SDDU�SDQGHQ�YHUGHURS�NRPW�HHQ�PDQ�QDDU�EXLWHQ�
HQ�ZH�YUDJHQ�KHP�RI�HU�KLHU�HHQ�ERUGHHO�LV��-D��KHW�WLPPHUEHGULMI�LV�WHYHQV�ERUGHHO��:H�JDDQ�ZHHU�
WHUXJ��PDDU�GH�GHXU�EOLMIW�GLFKW��(U�]LMQ�JHHQ�EHOOHQ��:H�]LHQ�GDW�HU�OLFKW�EUDQGW�RS�GH�ERYHQVWH�WZHH�
YHUGLHSLQJHQ��9RRU�GH�GHXU�VWDDQ�YLMI�DXWR¶V�PHW�%HOJLVFKH��3RROVH�RI�'XLWVH�NHQWHNHQV��
+HW�SDQG�PHW�HHQ�URGH�ORSHU�QDDU�GH�HQWUHH�]LHW�HU�YHUYDOOHQ�XLW��(FKW�VFKRRQ�OLMNW�KHW�RRN�QLHW���
(HQ�SDDU�ZHNHQ�ODWHU�JDDQ�GH�YHOGZHUNHUV�WHUXJ�RP�WH�NLMNHQ�RI�HU�LHWV�JHEHXUW��=H�EOLMYHQ�HHQ�WLMG�
YRRU�GH�GHXU�VWDDQ��PDDU�HU�YDOW�QLHWV�WH�EHOHYHQ���
�
����µ1DFKW]XVWHU¶�VWDDW�PHW�GH�KDQG�JHVFKUHYHQ�RS�HHQ�YDQ�GH�EHOOHQ�YDQ�GLW�EHGULMI�ZDDU�
5XVVLVFKH�YURXZHQ�]RXGHQ�ZHUNHQ��0HQ�GRHW�QLHW�RSHQ����
�
����:H�ZRUGHQ�RQWYDQJHQ�GRRU�GH�WHOHIRQLVWH�GLH�RSUHFKW�YHUEDDVG�LV��GDW�ZH�GLW�DGUHV�
KHEEHQ�JHYRQGHQ��7RHQ�ZH�]HLGHQ�GDW�ZLM�KHW�YDQ�LQWHUQHW�KDGGHQ�DIJHKDDOG��YLHO�]H�]RZDW�
YDQ�KDDU�VWRHO��=H�EHJRQ�GUXN�WH�JLHFKHOHQ�HQ�EOHHI�RQV�QLHW�EHJULMSHQG�DDQNLMNHQ��:H�KDGGHQ�
GH�LQGUXN��GDW�]H�WRW�RQV�EH]RHN�]HOI�RRN�QLHW�JHORRIGH�GDW�HU�DDQ�VHNVXHOH�GLHQVWYHUOHQLQJ�
ZHUG�JHGDDQ��=H�QHHPW�RQV�PHH�QDDU�HHQ�JHZRQH�KXLVNDPHU��FRPSOHHW�PHW�IDPLOLHIRWR¶V�RS�
GH�VFKRRUVWHHQPDQWHO��:H�]LHQ�HHQ�KDOI�JHNOHGH�YURXZ�GRRU�GH�JDQJ�VFKLHWHQ��'H�WHOHIRQLVWH�
]HJW��GDW�HU�ppQ�YURXZ�DDQZH]LJ�LV��=H�JDDW�QDDU�GH�DQGHUH�NDPHU�HQ�EOLMIW�HHQ�WLMGMH�ZHJ��:H�
NXQQHQ�QLHW�KRUHQ��ZDW�HU�ZRUGW�JH]HJG��'H�WHOHIRQLVWH�NRPW�WHUXJ�HQ�YDW�GH�KHOH�
ZRRUGHQZLVVHOLQJ�VDPHQ�LQ�GH�EHNHQGH�WHNVW��µJHHQ�EHODQJVWHOOLQJ¶���
�
����(HQ�SDDU�EXLWHQODQGVH�YURXZHQ�GLH�RYHULJHQV�JRHG�1HGHUODQGV�VSUHNHQ��]LWWHQ�LQ�HHQ�
GHSULPHUHQG�IODWMH��(U�KDQJW�RRN�HHQ�PDQ�URQG�GLH�JHHQ�SDUWQHU�LV��+RHZHO�KHW�DEVROXXW�JHHQ�
VHNVEHGULMI�LV��NHQW�PHQ�DO�RQ]H�PDWHULDOHQ�DO���+LHU�KHHIW�PHQ�ORRQGLHQVW�LQJHYRHUG��:H�JDDQ�HHQ�NHHU�WHUXJ�RP�WH�YUDJHQ��KRH�PHQ�GDW�KHHIW�
JHGDDQ��PDDU�ZH�]LHQ�GDW�PHQ�GH�ERHO�KHHIW�RSJHGRHNW����
�
:LH�LV�GH�HLJHQDDU"�2I�LV�KLM�]LM�HHQ�EHGULMIVOHLGHU"�2I�LV�KHW�WLMGHOLMN�RS�QDDP�YDQ�HHQ�
DQGHU�JHVWHOG"���
����,Q�GLW�EHGULMI�LV�HU�ZHO�HHQ�KHHO�KRJH�FRQFHQWUDWLH�YDQ�HLJHQDUHQ��:H�ZRUGHQ�
ELQQHQJHODWHQ�HQ�GH�HLJHQDDU�ZRUGW�JHEHOG��(U�]RX�HHQ�ZLVVHOLQJ�YDQ�HLJHQDUHQ�]LMQ��'H�
GRFKWHU�LV�]LFK�QRJ�DDQ�KHW�LQZHUNHQ�DOV�QLHXZEDNNHQ�HLJHQDUHVVH��'H�QLHXZH�HLJHQDUHVVH�ZLO�
RRN�HHQ�DIVSUDDN�PHW�RQV��PDDU�GRHW�QX�KDDU�PRQG�QLHW�RSHQ��(U�NRPW�QRJ�HHQ�H[SORLWDQW�YDQ�
HHQ�DQGHUH�FOXE�ELM��
�
����:H�WUHIIHQ�KLHU�PDDU�OLHIVW�GULH�PHQVHQ�GLH�]HJJHQ�HLJHQDDU�WH�]LMQ��'H�HHUVWH�KHHIW�KHW�DO�
ODQJ�DDQ�HHQ�DQGHU�YHUNRFKW�HQ�RS�GLW�PRPHQW�LV�GH�YHUVH�HLJHQDDU�QRJ�LQ�GH�OHHU�ELM�GH�RXGH��
:H�ZRUGHQ�YULHQGHOLMN�EHMHJHQG��=H�YUDJHQ�GH�YURXZHQ�QDDU�GH�EDU�WH�NRPHQ��'DW�GRHQ�]H�
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ZHLQLJ�HQWKRXVLDVW��'H�KXLGLJH�HLJHQDUHVVH�]HJW�KHW�PLQVW��'H�YURXZHQ�VSUHNHQ�DOOHPDDO�
(QJHOV��2QGHUWXVVHQ�YHUQHPHQ�ZH�KRH�GH�]HOIVWDQGLJH�GDPHV�GDDU�DDQ�KHW�ZHUN�JDDQ��0HQ�
KHHIW�HHQ��KXLVUHJOHPHQW��ZDDULQ�VWDDW�GDW�MH�SHU�GDJ�WZHH�DOFRKROLVFKH�GUDQNMHV�PDJ�GULQNHQ�
HQ�GDW�HU�SULMVDIVSUDNHQ�]LMQ��:HO�VWDDW�HULQ�YHUPHOG�GDW�KHW�JHOG�PHWHHQ�DDQ�GH�YURXZHQ�PRHW�
ZRUGHQ�JHJHYHQ���
  
2SZDDUWVH�PRELOLWHLW�YDQ�2RVW�(XURSHVH�YURXZHQ�
 
����'H�EHGULMIVOHLGVWHU�LV�HHQ�3RROVH��=H�EHZHHUW�PRHLOLMNKHGHQ�WH�KHEEHQ�PHW�KHW�DDQWUHNNHQ�
YDQ�YURXZHQ��'H�HLJHQDDU�KHHIW�KHW�KRRJVWH�ZRRUG�HQ�YHUWHOW��GDW�KLM�QRRLW�ZDW�PHW�KHW�ZHUN�
YDQ�GH�YURXZHQ�WH�PDNHQ�ZLO�KHEEHQ��+LM�LV�DO�HHUGHU�JHSDNW�YRRU�KHW�ZHUNHQ�PHW�LOOHJDOH�
YURXZHQ��,Q������KLQJ�KHP�HHQ�RSVFKRUWLQJ�YDQ�]LMQ�YHUJXQQLQJ�ERYHQ�KHW�KRRIG���
:H�ZRUGHQ�LQ������ELQQHQJHODWHQ�HQ�WUHIIHQ�HHQ�JURHSMH�YURXZHQ�DDQ�GLH�]LFK�YHUGULQJHQ�RS�
GH�EDQNHQ�LQ�HHQ�NOHLQH�NDPHU��(HQ�YDQ�KHQ��HHQ�1HGHUODQGVH�LV�QLHXZ�HQ�QHUYHXV��:H�NULMJHQ�
NRIILH�YDQ�GH�3RROVH�YURXZ�YDQ�GH�HLJHQDDU��7LMGHQV�RQV�EH]RHN�NRPHQ�HU�NODQWHQ�ELQQHQ��:H�
KRUHQ�ZHHU�KHW�JHEUXLNHOLMNH�³�.RP�GDPHV��HYHQ�YRRUVWHOOHQ´���'H�YURXZ�YDQ�GH�HLJHQDDU�
]HJW��GDW�]H�RRN�ZHO�HHQV�HHQ�NODQWMH�QHHPW��'H�YURXZHQ�]HOI�]HJJHQ�]HOIVWDQGLJ�WH�]LMQ��PDDU�
KHEEHQ�JHHQ�LGHH��ZDW�YRRU�SDSLHUHQ�MH�GDDUYRRU�PRHW�KHEEHQ��(HQ�YDQ�KHQ�ZLO�ZHWHQ�RI�ZH�
RRN�VFKXLODGUHVVHQ�KHEEHQ�YRRU�YURXZHQ�GLH�JHGZRQJHQ�ZRUGHQ���
�
����'LW�LV�HHQ�QLHXZH�]DDN�PHW�HHQ�2RVW�(XURSHVH�DOV�EHGULMIVOHLGVWHU��0DDU�ZH�WUHIIHQ�RRN�
HHQ�RXGHUH�YURXZ�DDQ�GLH�ZH�KHUNHQQHQ�DOV�VFKRRQPDDNVWHU��GXL]HQGSRRW��JDVWYURXZ�HQ�
EHGULMIVOHLGVWHU�XLW�HHQ�DQGHU�EHGULMI��ZDDUYDQ�ZH�HHUGHU�KDGGHQ�JHKRRUG�GDW�GH�
EHGULMIVOHLGLQJ�GH�SDVSRRUWHQ�DISDNW��+DDU�DDQZH]LJKHLG�LV�QLHW�EHYRUGHUOLMN�YRRU�KHW�
JHVSUHN��=LM�JDDW�HU�SUDW�RS�GH�PHLVMHV�WH�KHOSHQ��=LM�GRHW�DOWLMG�GH�IROGHUWMHV�LQ�HHQ�PDS�GLH�]H�
JHEUXLNW�RP�KDDU�SDUDWH�NHQQLV�XS�WR�GDWH�WH�KRXGHQ���
%LM�HHQ�WZHHGH�EH]RHN�]LWWHQ�HU�HHQ�SDDU�YURXZHQ�WULHVW�YRRU�]LFK�XLW�WH�NLMNHQ��RPGDW�HU�JHHQ�
NODQWHQ�NRPHQ��'H�QLHXZEDNNHQ�HLJHQDUHVVH�]HJW�GDW�DOV�KHW�ORRQGLHQVW�ZRUGW��]H�DOOHHQ�JDDW�
ZHUNHQ���
 
:LM�JDDQ�JHZRRQ�GRRU�PHW�RQ]H�EHURHUGH�EHGULMIVYRHULQJ�
 
����'H]H�]DDN�OLJW�EXLWHQ�KHW�GRUS�LQ�GH�ERVVHQ��9DQ�EXLWHQ�]LHW�KHW�HU�DDUGLJ�XLW��(U�VWDDW�HHQ�
VWDO�QDDVW�PHW�HFKWH�HQ�]HHU�DDLEDUH�SDDUGHQ���
1D�HQLJH�WLMG�ZRUGW�HU�RSHQ�JHGDDQ��(HQ�]HHU�ZDQWURXZLJH�EHGULMIVOHLGVWHU�NRPW�DDQ�GH�GHXU��=H�ZLO�RQV�HHUVW�QLHW�ELQQHQODWHQ��=H�PRHW�HHUVW�GH�,'�YDQ�RQV�]LHQ��=H�GHQNW�GDW�ZH�GLQJHQ�
NRPHQ�YHUNRSHQ��:H�PDNHQ�KDDU�GXLGHOLMN�GDW�GLW�QLHW�KHW�JHYDO�LV��:H�PRHWHQ�HHQ�SDDU�NHHU�
KHUKDOHQ��GDW�ZH�JHHQ�JHOG�YDQ�GH�YURXZHQ�ZLOOHQ��(Q�RRN�QLHW�YDQ�KDDU���
(U�ZHUNHQ�2RVW�(XURSHVH�HQ�1HGHUODQGVH�YURXZHQ��:H�ZRUGHQ�PHW�]LMQ�DOOHQ�QDDU�GH�UXLPWH�
YRRU�QLHW�URNHUV�JHGLULJHHUG��'H�YURXZHQ�PRHWHQ�ZHO�PHH��6RPPLJH�YURXZHQ��YRRUDO�GH�
2RVW�(XURSHVHQ�EHJLQQHQ�RQPLGGHOOLMN�GH�IROGHUV�WH�OH]HQ��:LM�ZHWHQ�GDW�HU�JHDGYHUWHHUG�
ZRUGW�PHW�µQLHW�JRHG��JHOG�WHUXJ¶��'DW�LV�WHJHQ�KHW�]HUH�EHHQ��'H�EHGULMIVOHLGVWHU�YHUWHOW�
YHURQWZDDUGLJG��GDW�]H�GDDU�HHQ�YURXZ�KHHIW�JHKDG�GLH�ZHLJHUGH�KDDU�RQGHUEURHN�XLW�WH�GRHQ��
:LM�]HJJHQ��GDW�MH�]RLHWV�WRFK�DDQ�GH�EDU�DIVSUHHNW��'H�EHGULMIVOHLGVWHU�LV�]HHU�DJUHVVLHI��(HQ�
YDQ�GH�YURXZHQ�]HJW��GDW�]H�QDDU�GH�EDUUXLPWH�JDDW�RP�HHQ�VLJDUHWMH�WH�URNHQ��(HQ�YDQ�RQV�
ZLO�DFKWHU�KDDU�DDQ�JDDQ��'DW�PDJ�QLHW��³�-LM�EHQW�KLHU�QX�HQ�MH�PRHW�QDDU�PLM�OXLVWHUHQ´���
]HJW�GH�EHGULMIVOHLGVWHU��³,N�ZLO�QLHW�GDW�MH�]HOI�LQ�KHW�SDQG�URQGORRSW�HQ�PHW�YURXZHQ�SUDDW�´��
=H�YHUWHOW�LQ�DDQZH]LJKHLG�YDQ�DOOH�YURXZHQ��GDW�GDDU�YURXZHQ��ZHUNHQ�GLH�QHUJHQV�DQGHUV�
PHHU�WHUHFKW��NXQQHQ��RPGDW�]H�DDQ�GH�GUXJV�]LMQ�RI�WH�RXG�]LMQ��:LM�SUREHUHQ�FKDUPDQW�GH�
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ERHO�WH�UHGGHQ��PDDU�KHW�LV�HHQ�JHYDOOHWMH�ZHJZH]HQ��6DYHG�E\�WKH�EHOO��(U�NRPW�HHQ�NODQW�
ELQQHQ�HQ�ZLM�ZRUGHQ�YLD�HHQ�DQGHUH�XLWJDQJ�GH�GHXU�XLWJHZHUNW���
�
����'H�HLJHQDUHVVH�]HJW�KHHO�VWRHU��GDW�]H�DOOH�UHJHOV�DDQ�KDDU�ODDUV�ODSW��'H�EHODVWLQJ�KRHIW�
KDDU�QLHW�WH�YHUWHOOHQ��GDW�]H�PHQVHQ�LQ�GLHQVW�PRHW�QHPHQ��ZDQW�GDW�GRHW�]H�WRFK�QLHW��'H�
**'�YLQGW�]H�RRN�PDDU�RQ]LQ��2S�HHQ�DQGHU�PRPHQW�KHHIW�]H�KHW�RYHU�3RROVH�YURXZHQ�GLH�]H�
ZHO�LQ�GLHQVW�ZLO�QHPHQ��ZDW�ZHHU�QLHW�PDJ��=H�ZRUGW�RQGHUEURNHQ�GRRU�HHQ�WHOHIRRQWMH�RYHU�
RQV��'HJHQH�GLH�EHOW�ZLO�ZHWHQ��ZDW�ZH�NRPHQ�GRHQ�HQ�ZLH�ZH�]LMQ��³*RHG�YRON´��]R�OXLGW�KHW�
DQWZRRUG�YDQ�GH�YURXZ��(U�]LMQ�GULH�$IULNDDQVH�YURXZHQ�GLH�DPSHU�KXQ�PRQG�RSHQ�GRHQ��2P�
GH�EHXUW�NRPHQ�]H�EUDDI�OXLVWHUHQ�HQ�HHQ�IROGHUWMH�LQ�RQWYDQJVW�QHPHQ��'H�YURXZHQ�ZHUNHQ�RS�
ILIW\�ILIW\�EDVLV�HQ�GH�SULM]HQ�OLJJHQ�YDVW��+HW�OHHN�HURS��GDW�KHW�QRJ�ODQJ�NRQ�GXUHQ��YRRUGDW�HU�
HHQ�NODQW�]RX�NRPHQ���
�
����'H]H�]DDN�EH]RHNHQ�ZH�MDDUOLMNV��,HGHUH�NHHU�NULMJHQ�ZH�WH�KRUHQ��GDW�ZH�EHWHU�HHQ�
DIVSUDDN�NXQQHQ�PDNHQ��%LM�YRULJH�JHOHJHQKHGHQ�KDG�GH�]HHU�GRPLQDQW�DDQZH]LJH�H[SORLWDQW�
RQV�DO�YHUWHOG��GDW�KLM�GHUWLJ�MDDU�JHOHGHQ�KHW�KHOH�FOXEZH]HQ�KDG�XLWJHYRQGHQ��,QGHUGDDG�]LMQ�
HU�DO�MDUHQODQJ�NODFKWHQ�RYHU�GH]H�FOXE��'H�HLJHQDDU�OHJGH�KHW�DDQ�PHW�YURXZHQ�HQ�YURHJ�
]HOIV�JHOG�YRRU�JDV��HQ�OLFKWJHEUXLN��'H�OLFKWLQJ�YHOGZHUNHUV�GLH�HU�GLW�MDDU�KHHQJDDW��NRPHQ�
PHW�KHW�YROJHQGH�YHUVODJ��
�³:H�ZHUGHQ�YHUZHONRPG�GRRU�GH�EDDV�PHW�GH�ZRRUGH�Q�GDW�ZH�EHWHU�HHQ�DIVSUDDN�KDGGHQ�
NXQQHQ�PDNHQ��RPGDW�HU�QX�PDDU�ppQ�YURXZ�DDQZH]LJ�ZDV��1DGDW�KLM�GLW�QXPPHU�KDG�
RSJHYRHUG�EHJRQ�KLM�DDQ�KHW��YDVWH�SURJUDPPD�RQGHUGHHO�GDW�GH�5RGH�'UDDG�QLHWV�YRRUVWHOW�
HQ�QLHWV�EHUHLNW��'H�YURXZHQ�NRPHQ�ELM�SUREOHPHQ�KHW�HHUVW�ELM�KHP�HQ�KLM�ORVW�]H�RS��
'DDUQDDVW�LV�KHW�YROJHQV�KHP�HHQ�IHLW�GDW�GH�YURXZHQ�]R¶Q�GULH�PDDQGHQ�ZHUNHQ�HQ�GDQ�ZHHU�
LHWV�DQGHUV�JDDQ�GRHQ��+LM�NDQ�KHW�DOOHPDDO�ZHWHQ�ZDQW�KLM�]LW�DO����MDDU�LQ�KHW�YDN�HQ�KHHIW�
YHUVFKLOOHQGH�LQVWDQWLHV�YDQ�DGYLHV�JHGLHQG��0HW�KHP�YLHO�QLHW�WH�SUDWHQ�HQ�PLMQ�FROOHJD�OHLGGH�
KHP�DI�]RGDW�LN�HYHQ�QDDU�GH�HQLJH�DDQZH]LJH�YURXZ�NRQ��=H�ZDV�EOLM��GDW�ZH�HU�ZDUHQ�ZDQW�
]H�ZLOGH�JUDDJ�LQIRUPDWLH���'H�H[SORLWDQW�NZDP�ZHHU�WXVVHQ�EHLGH���
�
+RH�NDQ�KHW�GDW�]H�QRJ�RSHQ�]LMQ"�
 
����'LW�KXLV�ZDV�YURHJHU�HHQ�JHZRQH�FOXE��1X�KHHIW�PHQ�]LFK�JHVSHFLDOLVHHUG�LQ�PDVVDJH��,Q�
YRRUJDDQGH�MDUHQ�]LMQ�ZH�KLHU�RRN�JHZHHVW��+HW�EHGULMI�ZHUG�YURHJHU�JHUXQG�GRRU�HHQ�=XLG�
$PHULNDDQVH�YURXZ�GLH�JHHQ�ZRRUG�1HGHUODQGV�VSUDN�HQ�WRWDDO�DQDOIDEHHW�ZDV��:H�PHUNWHQ��
GDW�]H�GHHG�RI�]H�ZHO�NRQ�OH]HQ��'DW�JHEHXUGH�QLHW�RYHUWXLJHQG��ZDQW�]H�KLHOG�DOOHV�RS�]LMQ�NRS��=LM�ZDV�GH�HLJHQDUHVVH��PDDU�GH�ERHNKRXGHU���WHYHQV�KDDU�HFKWJHQRRW���ZDV�GH�EDDV��'DW�
ODDWVWH�ZLVWHQ�ZH�YDQ�GH�YURXZHQ�GLH�HU�ZHUNWHQ��,Q�GH�URQGH�YDQ������]DJ�KHW�EHGULMI�HU�QRJ�
DIWDQGVHU�XLW�GDQ�ZH�JHZHQG�ZDUHQ��(HQ�VPRH]HOLJ�ERUGMH�JDI�DDQ��GDW�HU�HHQ�PDVVDJH�WH�
YHUNULMJHQ�ZDV��:H�]LHQ�GDW�LQ�GH�NHXNHQ�GH�ZDVPDFKLQH�VWDDW�WH�GUDDLHQ���
�
���'LW�DGUHV�]LHW�HU�KHHO�YHUYDOOHQ�XLW��'H�UDPHQ�]LMQ�PHW�SODQNHQ�GLFKWJHVSLMNHUG��(HQ�
VORQ]LJH�YURXZ�GRHW�RSHQ���'H�GDPHV�]LMQ�HU�QLHW��]HJW�]LM��PDDU�]H�ZLO�JUDDJ�LQIRUPDWLH�LQ�KHW�
5XVVLVFK��(U�ZHUNHQ�%XOJDDUVH�HQ�-RHJRVODYLVFKH�YURXZHQ��1DGHUKDQG�EHOW�HU�HHQ�YURXZ�GLH�
GDDU�JHVROOLFLWHHUG�KDG�HQ�JLOOHQG�ZDV�ZHJJHORSHQ��ODJH�SULM]HQ��FROOHJD¶V�GLH�]H�QLHW�NRQ�
YHUVWDDQ�HQ�YLHV��YLHV�������
�
38 
:H�NULMJHQ�WH�KRUHQ�GDW�HU�RS�GDW�PRPHQW�JHHQ�PHLVMHV�ZHUNHQ��*HHQ�ZRQGHU��+HW�]LHW�HU�QLHW�
XLW��+HW�LV�GRQNHU�HQ�VWRIILJ��(U�OLJW�HHQ�]HLOWMH�GDW�GH�YHOGZHUNHUV�YRRU�KHW�ODDWVW�LQ�HHQ�
NUDDNSDQG�LQ�GH�MDUHQ�]HYHQWLJ�KDGGHQ�JHVLJQDOHHUG���
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����(HQ�SDDU�OHWWHUV�YDQ�GH�QDDP�YDQ�GH]H�JHOHJHQKHLG�]LMQ�YDQ�GH�JHYHO�DIJHYDOOHQ��'H�WHQW�
LV�QRJ�GLFKW��PDDU�ZH�NXQQHQ�GRRU�GH�NDSRWWH�EULHYHQEXV�]LHQ��KRH�KHW�HU�ELQQHQ�XLW]LHW��+HW�
LV�HHQ�]RRL��/DWHU�KRUHQ�ZH�YDQ�GH�**'��GDW�GH]H�WHQW�HHQ�ZDDUVFKXZLQJ�KHHIW�JHNUHJHQ���
+HW�KXLV�]RX�QX�JHUHQRYHHUG�]LMQ���
�
(HQ�]RRL�RP�GLYHUVH�UHGHQHQ�
 
����(HQ�YURXZ�XLW�GLW�EHGULMI�EHOW�RYHUVWXXU�QDDU�'H�5RGH�'UDDG��RPGDW�]H�PLVKDQGHOG�LV�
GRRU�HHQ�PDQ�GLH�VRPV�DOV�0DURNNDDQVH�YULHQG�YDQ�GH�PHLVMHV�HQ�VRPV�DOV�NODQW�ELQQHQ�NRPW��
'H�EDUYURXZ�KDG�KHP�YROJHJRWHQ��]RGDW�KLM�QRJ�DJUHVVLHYHU�ZHUG��'H]H�YURXZ�ZRUGW�HUYDQ�
ZHHUKRXGHQ�RP�DDQJLIWH�WH�GRHQ�YDQ�PLVKDQGHOLQJ���
�
)RXWH�ERHO�
 
����,Q�GLW�EHGULMI�ZHUNHQ�YHOH�EXLWHQODQGVH�YURXZHQ��=H�NRPHQ�XLW�DOOH�KRHNHQ�WH�YRRUVFKLMQ�
HQ�SDNNHQ�VQHO�GH�IROGHUV�GLH�ZH�RS�GH�EDU�KHEEHQ�DFKWHUJHODWHQ�HQ�YHUGZLMQHQ�GDQ�ZHHU��:H�
KDGGHQ�JHKRRUG�GDW�HU�5XVVLVFKH�YURXZHQ�ZHUNHQ��1D�YLMI�PLQXWHQ�NRPHQ�HU�WZHH�ED]HQ�
ELQQHQ��(HQ�YDQ�KHQ��HHQ�EXLWHQODQGHU��GLH�LQ�KHW�(QJHOV�YRRUWGXUHQG�LQ�]LMQ�PRELHO�VSUHHNW��
]HJW�GDW�KLM�GH�JURWH�EDDV�LV��'H�DQGHU�]HJW��GDW�KLM�YRRU�¼�����YLD�HHQ�DGYRFDDW�ELQQHQ�HHQ�
GDJ��GH�YHUJXQQLQJHQ�NDQ�UHJHOHQ��(HQ�YDQ�GH�ED]HQ�GRRU]RHNW�GH�WDV�YDQ�HHQ�YDQ�GH�
YHOGZHUNHUV��'H�YURXZHQ�SDNNHQ�VQHO�GH�IROGHUV�HQ�UHQQHQ�ZHJ�PHW�GH�EXLW��'LW�EHGULMI�LV�
ODWHU�QD�HHQ�VFKLHWSDUWLM�JHVORWHQ���
�
��,Q�GLW�EHGULMI�]LMQ�ZH�RRN�LQ������JHZHHVW��+HW�ZDV�WRHQ�KHHO�HUJ�VPHULJ��(U�ZHUNWHQ�
YURXZHQ�XLW�:LW�5XVODQG�HQ�+RQJDDUVHQ��(HQ�YDQ�GH�ODDWVWHQ�YHUWHOGH�RQV��GDW�]H�JHHQ�LGHH�
KDG�KRHYHHO�]H�YHUGLHQGH��³'DW�KLHOG�GH�EDUNHHSHU�ELM�´��%LM�RQV�EH]RHN�LQ������QHHPW�GH�
EHGULMIVOHLGVWHU�IROGHUV�LQ�RQWYDQJVW�YRRU�GH�3RROVH�HQ�+RQJDDUVH�YURXZHQ��%LM�KHW�ZHJJDDQ�
ZRUGHQ�ZH�GRRU�GH�YURXZHQ�ELM�GH�DFKWHUGHXU�WHUXJJHURHSHQ���
�
����8LW�GH�SHUV�ZHWHQ�ZH��GDW�GLW�EHGULMI�LQ�HHQ�SURFHV�PHW�GH�JHPHHQWH�LV�YHUZLNNHOG��=H�
KHEEHQ�DO�YHHUWLHQ�NHHU�HHQ�ZDDUVFKXZLQJ�JHNUHJHQ�ZHJHQV�KHW�ZHUNHQ�PHW�LOOHJDOHQ��'H�
KXLGLJH�HLJHQDUHVVH��HHQ��3RROVH��YLQGW�GDW�]H�UHFKW�KHHIW�RS�HHQ�VFKDGHYHUJRHGLQJ��RPGDW�]H�
QLHW�PHHU�PHW�LOOHJDOHQ�ZHUNW���
:H�WUHIIHQ�GLW�EHGULMI�YHU�EXLWHQ�KHW�GRUS�DDQ��:H�ZRUGHQ�ELQQHQ�JHODWHQ�GRRU�HHQ�1HGHUODQGV�VSUHNHQGH�3RROVH�YURXZ�HQ�PDNHQ�HHQ�NRUW�SUDDWMH��'H�YURXZ�JDDW�HYHQ�ZHJ�HQ�
NRPW�WHUXJ�LQ�KHW�JH]HOVFKDS�YDQ�WZHH�DQGHUH�MRQJH�YURXZHQ��=H�VSUHNHQ�ZHO�ZDW�(QJHOV��
PDDU�GH�DDQZH]LJKHLG�YDQ�GH�YURXZ�EHYRUGHUW�KHW�JHVSUHN�QLHW�HUJ��:H�SUREHUHQ�XLW�WH�
YLQGHQ��KRH�GH�YURXZHQ�RS�KXQ�ZHUN�NRPHQ�HQ�ZDW�]H�YDQ�GH�RPJHYLQJ�YLQGHQ��PDDU�EHKDOYH�
HHQ�OHJH�EOLN�NRPW�HU�QLHWV�WHUXJ��2S�GH�WDIHO�OLJW�HHQ�IO\HU�YRRU�HHQ�SDUW\�YRRU�GLH�DYRQG��
0DQQHQ�EHWDOHQ�¼�����YURXZHQ�¼����HQ�VWHOOHQ�¼����YRRU�GH�HQWUHH�LQFOXVLHI�KDSMHV�HQ�
GUDQNMHV��2S�GH�YUDDJ�RI�HU�GDQ�RRN�VHNV�LV�LQEHJ�UHSHQ�PRPSHOW�GH�EHGULMIVOHLGVWHU��GDW�GH�
YURXZHQ�GDQ�LHWV�H[WUD�YHUGLHQHQ��'LW�IHHVW�EHJLQW�RP�������XXU�PDDU�GH�YURXZHQ�]LMQ�DO�RP�
������XXU�LQ�KHW�SDQG�DDQZH]LJ��+HW�IHLW�GDW�GH�YURXZHQ�ELMQD�QLHWV�]HJJHQ�HQ�WRWDDO�QLHW�
OLMNHQ�WH�ZHWHQ��ZDDU�]H�]LMQ�GRHW�RQV�KHW�HUJVWH�YHUPRHGHQ�
/DWHU�KHEEHQ�ZH�LQ�HHQ�DQGHUH�]DDN�JHSUDDW�PHW�HHQ�YURXZ�GLH�ppQ�GDJ�RS�GH�ERHUGHULM�KHHIW�
JHZHUNW�HQ�GDDU�JLOOHQG�LV�ZHJJHUHQG���
=H�YHUWHOGH�GDW�GH�PHHVWH�YURXZHQ�GLH�HU�ZHUNHQ��GDDU�RRN�ZRQHQ���NDQ�NORSSHQ�ZDQW�HU�]LW�
HHQ�HQRUP�KXLV�DDQ�GH�FOXE�YDVW���GDW�MH�HU�¼���PRHW�EHWDOHQ�YRRU�HHQ�FROD�HQ�GDW�MH�PDDU�����
YDQ�GH�YHUGLHQVWHQ�PDJ�KRXGHQ��$OV�HHQ�FROD�DO�¼���NRVW��GDQ�]DO�NRVW�HQ�LQZRQLQJ�RRN�ZHO�
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SLWWLJ�JHSULMVG�]LMQ��9RRU�ZH�GH�GHXU�XLWJDDQ��LV�GH�JDVWYURXZ�DO�RQ]H�IROGHUV�YDQ�WDIHO�DDQ�KHW�
RSUXLPHQ�HQ�ZH�GHQNHQ�QLHW�GDW�GH]H�QRJ�JHOH]HQ�JDDQ�ZRUGHQ���
�
����'H�YHOGZHUNHUV�VFKULMYHQ��2YHU�GLW�EHGULMI�NXQQHQ�ZH�NRUW�]LMQ��(HQ�NOHLQH�SLQQLJH�YURXZ�
JHHIW�RQV�HHQ�LMVNRXGH�JOLPODFK��GXZW�RQV�PHWHHQ�HHQ�NDPHUWMH�LQ�HQ�YUDDJW�KHHO�EHOHHIG��ZDW�
ZH�ZLOOHQ��+HW�ZRRUG�SURVWLWXHH�ZRUGW�NLO�JHFRUULJHHUG�LQ�µGDPH¶��GH�YUDDJ�KRHYHHO�YURXZHQ�
HU�ZHUNHQ��ZRUGW�QLHW�EHDQWZRRUG��RPGDW�GDW�RQV�QLHWV�DDQJDDW��'H�IROGHUV�NXQQHQ�ZH�ZHO�
DDQ�KDDU�JHYHQ��1RJ�HHQ�VWDSMH�WHUXJ�HQ�HHQ�RQ]LFKWEDDU�GXZWMH�LQ�GH�UXJ�HQ�YRRUGDW�ZH�KHW�
EHVHIIHQ�VWDDQ�ZH�VSUDNHORRV�RS�VWUDDW��*UDDJ�KDGGHQ�ZH�ZLOOHQ�ZHWHQ�KRH�KLHU�JHZHUNW�
ZRUGW��/DWHU�EHOGH�HHQ�YURXZ�GLH�LQ������DOV�PLQGHUMDULJH�KLHU�DDQ�KHW�ZHUN�ZDV�JH]HW��
�
����:H�KHEEHQ�GLW�EHGULMI�LQ������EH]RFKW�RS�JURQG�YDQ�NODFKWHQ�GDW�YURXZHQ�YHUSOLFKW�
ZDUHQ����XXU�SHU�GDJ�LQ�KHW�SDQG�DDQZH]LJ�WH�]LMQ��(HQ�YURXZ�HOGHUV�LQ�KHW�ODQG��GLH�KLHU�
JHZHUNW�KHHIW��EHZHHUGH�GDW�5RHPHHQVH�PHLVMHV�GLH�YLD�,WDOLs�NZDPHQ��KLHU�DDQ�KHW�ZHUN�
ZHUGHQ�JH]HW��2RN�KHIW�PHQ�HU�ERHWHV��:H�PRJHQ�GH]H�NHHU�]RQGHU�PHHU�QDDU�ELQQHQ��'H�
1HGHUODQGVH�YURXZHQ�GLH�ZH�RQWPRHWHQ��]HJJHQ�GDW�KHW�HHQ�SULPD�ZHUNSOHN�LV�HQ�GDW�GH�
HLJHQDDU�]LFK�QHUJHQV�PHH�EHPRHLW��2YHULJHQV�ZHUNHQ�]H�KLHU�SDV�HHQ�SDDU�ZHNHQ���
�
����'H]H�FOXE�KHEEHQ�ZH�YRULJ�MDDU�RRN�EH]RFKW��7RHQ�NRQ�MH�QRJ�JHZRRQ�DDQ�GH�YRRUGHXU�
DDQEHOOHQ��KRHZHO�HU�QRRLW�RSHQ�ZHUG�JHGDDQ��'LW�MDDU�PRHWHQ�ZH�YLD�HHQ�KRRJ�WXLQKHN�QDDU�
GH�GHXU��:HHU�LV�HU�JHHQ�UHDFWLH��:H�ZHWHQ��GDW�GLW�SDQG�HLJHQGRP�LV�YDQ�HHQ�GXELHX]H�
UDDPH[SORLWDQW�HQ�GDW�KHW�HHQ�YHUEOLMISODDWV�LV�JHZHHVW�YDQ�YHUKDQGHOGH�YURXZHQ���
9ROJHQV�GH�JHUXFKWHQ�ZHUNHQ�HU�YHHO�LOOHJDOHQ���
�
����'H�WD[LFKDXIIHXU�KDG�RQV�DO�JHZDDUVFKXZG��+LM�]RX�QRRLW�HHQ�NODQW�QDDU�GLW�EHGULMI�
EUHQJHQ��+LM�KDG�HU�JHHQ�YHUWURXZHQ�LQ��GDW�HHQ�NODQW�GDDU�JRHG�ZHUG�EHKDQGHOG��:H�EHOOHQ�
DDQ�HQ�HHQ�]HHU�DJUHVVLHYH�YURXZ�GRHW�RSHQ��=LM�LV�HHQ�EHNHQGH�YDQ�HHQ�YDQ�GH�YHOGZHUNVWHUV��
'H]H�EHGULMIVOHLGVWHU�KDG�LQ�KHW�YHUOHGHQ�PRHLOLMNKHGHQ�JHKDG�RPGDW�]H�YURXZHQ�SUREHHUGH�WH�
URQVHOHQ��³:DW�VWDDW�LQ�GLH�IROGHUV��GDW�ZLO�LN�HHUVW�ZHWHQ�´��0LMQ�FROOHJD�JHHIW�DDQ�GDW�ZH�
EHWHU�NXQQHQ�DI]ZDDLHQ��ZDW�ZH�RRN�GRHQ���
 
����'LW�EHGULMI�LV�LQ�GH�ORRS�YDQ������JHVORWHQ��:H�]LMQ�GDDU�HHQ�SDDU�NHHU�JHZHHVW��PHW�HHQ�
PHGHZHUNHU�GLH�HQNHOH�2RVW�(XURSHVH�WDOHQ�VSUHHNW��(U�]LW�HHQ�DDQWDO�PDQQHQ�DDQ�GH�EDU�GLH�
JHHQ�NODQW�]LMQ��(HQ�YDQ�KHQ�EOLMNW�]HOI�GH�HLJHQDDU�WH�]LMQ��'H�YURXZHQ�YUDJHQ�DDQ�GH�
YHOGZHUNHU��RI�]H�ZHJ�ZLO�JDDQ��ZDQW�]H�ZLOOHQ�JHHQ�SUREOHPHQ��+HW�ZHHNHQG�HUYRRU�ZDUHQ�HU�WLMGHQV�HHQ�FRQWUROH�YHHO�YURXZHQ�ZHJJHKDDOG��PDDU�QX�]DWHQ�HU�ZHHU�QLHXZH�YURXZHQ��:LM�
KHEEEHQ�GH�LQGUXN�GDW�LHGHUH�YURXZ�KLHU�HHQ�SRRLHU�KHHIW�HQ�JHHQ�NDQW�RS�NDQ��8LW�KHW�
JHUXFKWHQFLUFXLW�ZHWHQ�ZH�GDW�GH�YURXZHQ�KLHU�SDV�HHQ�EHHWMH�JDDQ�YHUGLHQHQ�DOV�]H�GH�
NODQWHQ�HHUVW�HHQ�SDDU�GXUH�FRFNWDLOV�KHEEHQ�DDQJHVPHHUG���
�
����'H]H�FOXE�KHHIW�DO�KHHO�ODQJ�HHQ�VOHFKWH�QDDP��:H�]LMQ�YHUEDDVG�GDW�GLH�QRJ�EHVWDDW��,Q�
HHQ�DQGHUH�KRHGDQLJKHLG�ZDV�HHQ�YDQ�RQV�HU�LQ�GH�MDUHQ�QHJHQWLJ�DO�JHZHHVW��7RHQ�KDG�GH�
SROLWLH�HU�YURXZHQ�EHYULMG�GLH�HU�RSJHVORWHQ�]DWHQ��+HW�ZDV�HU�WRHQ�DO�HHQ�YLH]H�EHQGH��GH�
YORHU�ODJ�EH]DDLG�PHW�JHVFKHXUGH�SRUQREODGHQ��(U�ZDV�WRHQ�HHQ�YHUERXZLQJ�JDDQGH��
.HQQHOLMN�LV�GLH�QRRLW�YROWRRLG����
$QQR������VFKULMIW�KHW�YHOGZHUNWHDP��:DW�HHQ�WULHVWH�EHGRHQLQJ��'H�HQWUHH�LV�URPPHOLJ�HQ�
YHUYDOOHQ��+HW�MRQJH�PHLVMH�GDW�RSHQGRHW��ZHHW�QLHW�ZLH�ZH�]LMQ�HQ�GXUIW�RQV�QLHW�ELQQHQ�WH�
ODWHQ��'H�EDDV�NRPW�HUDDQ��'H�KXLVNDPHU�LV�HHQ�SXLQKRRS��9ROJHQV�GH�HLJHQDDU�]LMQ�DOOHEHL�
GH�PHLVMHV�DDQ�KHW�ZHUN��'H�HLJHQDDU�JHHIW�DDQ�YHUEDDVG�WH�]LMQ��GDW�ZLM�ODQJVNRPHQ��:H�
ODWHQ�IROGHUV�DFKWHU��PDDU�ZH�YUDJHQ�RQV�ODWHU�DI��RI�GLH�ELM�GH�YURXZHQ�]LMQ�WHUHFKWJHNRPHQ���
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,Q������ZRUGHQ�ZH�GRRU�HHQ�3RROVH�ELQQHQJHODWHQ��'LH�EHJLQW�HU�PHWHHQ�RYHU��GDW�]H�HHQ�VRD�
KHHIW�HQ�GDW�GH�**'�KDDU�QLHW�DQRQLHP�ZLO�EHKDQGHOHQ��:H�JHYHQ�KDDU�KHW�QXPPHU�YDQ�GH�
6RD�$LGVVWLFKWLQJ��2S�GH�WDIHO�OLJW�HHQ�SULMVOLMVW�ZDDURS�RQGHU�DQGHUH�WH�OH]HQ�YDOW�KRHYHHO�
GULH�NZDUWLHU�DQDDO�NRVW��1D�YLMI�PLQXWHQ�NRPW�GH�FRQWUROH�ELQQHQ��GDW�ZLO�]HJJHQ�HHQ�
RSSDVVHU�RI�EDDV��:H�YHUWHOOHQ�VQHO�LHWV�RYHU�KHW�2RVW�(XURSD�SURMHFW��JHYHQ�GH�VSXOOHQ�DI�HQ�
YHUWUHNNHQ����
�
���(HQ�(QJHOVWDOLJH�YURXZ�GRHW�RSHQ��=H�NLMNW�DQJVWLJ�QDDU�ELQQHQ�HQ�]HJW�IOXLVWHUHQG�GDW�]H�
QLHW�NDQ�SUDWHQ���
 
���(U�GRHW�HHQ�]ZDUWH�YURXZ�RSHQ�GLH�(QJHOV�VSUHHNW�=LM�KDDOW�HU�HHQ�'XLWVH�ELM��:LMQ�OHJJHQ�
LQ�KHW�'XLWV�XLW��ZDW�ZH�NRPHQ�GRHQ��:H�PRJHQ�QDDU�ELQQHQ��+HW�LV�HU�YLHV�HQ�HHQ�
RQEHVFKULMIHOLMNH�EHQGH��$DQ�WDIHO�]LWWHQ�WZHH�%UD]LOLDDQVHQ�WH�HWHQ��+RHZHO�KHW�YURHJ�LV��]LWWHQ�
]H�DDQ�GH�ZDUPH�PDDOWLMG��+HEEHQ�]H�VRPV�GH�KHOH�QDFKW�JHZHUNW"�9RRU�KHW�HHUVW�WUHIIHQ�ZH�
%UD]LOLDDQVHQ�DDQ�GLH�QLHW�XLW�%HOHP�NRPHQ��(pQ�YDQ�RQV�OHJW�LQ�JHEUHNNLJ�3RUWXJHHV�XLW��ZDW�
ZH�NRPHQ�GRHQ�HQ�PHW�ZDW�YRRU�VRRUW�YUDJHQ�]H�ELM�RQV�WHUHFKW�NXQQHQ��RYHU�ZHUN��DOV�MH�
WHYHHO�PRHW�ZHUNHQ��RI�DOV�PHQVHQ�JHOG�YDQ�MH�ZLOOHQ��WHUZLMO�MH�KHW�GDDU�QLHW�PHH�HHQV�EHQW��=H�
ZLO�ZHWHQ��RI�]H�GDQ�GDW�QXPPHU�PRHW�EHOOHQ��GDW�RS�GH�IROGHUV�VWRQG��+DDU�RJHQ�OLFKWHQ�RS��
(FKW�ZDDU��YRRU�GDW�VRRUW�SUREOHPHQ"��=H�]LMQ�DO�YLHU�PDDQGHQ�KLHU��]R�YHUWHOOHQ�]H��7LMGHQV�
GLW�JHVSUHN�NRPW�HU�HHQ�YURXZ�DFKWHU�RQV�VWDDW��HHQ�VRRUW�JDVWYURXZ��RP�PHH�WH�OXLVWHUHQ��+HW�
VLJQDDO�RP�WH�YHUWUHNNHQ��$OV�MH�ODQJHU�GRRUJDDW��ZRUGHQ�GH�VSXOOHQ�DIJHSDNW�HQ�NULMJW�GH�
YURXZ�SUREOHPHQ���
�
����,Q�GLW�EHGULMI�]LWWHQ�PHHUGHUH�JDVWYURXZHQ��1LHPDQG�VSUHHNW�1HGHUODQGV��'H�HLJHQDUHVVH�
ZRRQW�HUQDDVW��'H�JDVWYURXZ�YHUWHOW��GDW�]H�RS�KDDU�NRS�NULMJW�DOV�HU�RS�HHQ�GDJ�QLHW�
YROGRHQGH�NODQWHQ�]LMQ��(U�ZHUNHQ�KLHU�YURXZHQ�YDQ�DOOHUOHL�QDWLRQDOLWHLWHQ��(HQ�3RROVH�PLMGW�
RQV��(U�ZHUNHQ�QRJ�PHHU�2RVW�(XURSHVHQ�HQ�HHQ�7KDLVH��(HQ�+RQJDDUVH�NODDJW�GDW�]H�KLHU�
QLHW�NDQ�VSDUHQ���
�
����,Q�GH�]DDN�]LWWHQ�GULH�GDPHV�GLH�YROJHQV�RQ]H�2RVW�(XURSHVH�YHUOGZHUNVWHU�%XOJDDUVHQ�
]LMQ��:H�EHVWHOOHQ�LHWV�WH�GULQNHQ�HQ�ZH�EOLMYHQ�HYHQ�KDQJHQ��'H�YURXZ�DFKWHU�GH�EDU�SUREHHUW�
ELM�VOHFKW�OLFKW�HHQ�EODDGMH�WH�OH]HQ��HQ�GH�RYHULJH�YURXZHQ�ORSHQ�GH�KHOH�WLMG�KHHQ�HQ�ZHHU��(U�
ZRUGW�HHQ�YURXZ�ELQQHQJHEUDFKW�GRRU�HHQ�RXGHUH�PDQ��+LM�]HJW�WHJHQ�GH�EDUYURXZ�GDW�]H�
NRPW�ZHUNHQ��,QPLGGHOV�]LW�HU�QRJ�HHQ�YURXZ�DDQ�GH�EDU�HQ�GH�QLHXZH�PHGHZHUNVWHU�UDDNW�
PHW�KDDU�LQ�JHVSUHN��:LM�YDQJHQ�RS�GDW�ppQ�YDQ�GH�YURXZHQ�QLHW�RYHU�KDDU�SDVSRRUW�EHVFKLNW�HQ�JHOG�PRHW�EHWDOHQ��
2S�GLW�PRPHQW�NRPW�GH�HLJHQDDU�ELQQHQ�HQ�YHUWHOW��GDW�GH�NODQWHQ�GHQNHQ�GDW�DOOH�YURXZHQ�
]LHN�]LMQ��=H�ORSHQ�LQGHUGDDG�DOOHPDDO�PHW�HHQ�SOHLVWHU�RS�KXQ�DUP��=H�KHEEHQ�QHW�HHQ�
KHSDWLWLV�YDFFLQDWLH�JHNUHJHQ��:H�EHVOXLWHQ�GH�5XVVLVFKH�YURXZHQ�DDQ�WH�VSUHNHQ��=H�
UHDJHUHQ�QRJDO�NRUWDI��GDW�]H�LQ�JHVSUHN�]LMQ�HQ�GDW�ZH�PRHWHQ�ZDFKWHQ���
$OV�]H�XLWJHSUDDW�]LMQ�NXQQHQ�ZH�YHUWHOOHQ��ZLH�ZH�]LMQ�HQ�]H�HHQ�IROGHU�JHYHQ��'H�GDPHV�
GDFKWHQ�GDW�ZH�ZHUN�]RFKWHQ��2Q]H�2RVW�(XURSHVH�YHUOGZHUNVWHU�KRRUW�LHPDQG�]HJJHQ��GDW�
RQ]H�LQIRUPDWLH�DOOHPDDO�RQ]LQ�LV��'H�DQGHU�]HJW�GDDURS��³-LM�KHEW�JHPDNNHOLMN�SUDWHQ�ZDQW�MH�
EHQW�JHWURXZG��9RRU�PLM�OLJW�KHW�LHWV�PRHLOLMNHU�´�,Q������PRJHQ�ZH�]HOI�FRQVWDWHUHQ��GDW�HU�
RS�KHW�PRPHQW�GDW�ZH�DUULYHUHQ�JHHQ�YURXZHQ�]LWWHQ��
 
���:H�ZRUGHQ�KLHU�QRJDO�JURI�JHZHLJHUG��'HJHQH�GLH�DO�PRELHO�WHOHIRQHUHQG�GH�GHXU�RSHQW���
]HJW��GDW�]H�XLWGUXNNHOLMNH�LQVWUXFWLHV�KHHIW�'H�5RGH�'UDDG�WH�ZHLJHUHQ��+HW�EHGULMI�LV�DOOHHQ�
PHW�HHQ�DXWR�WH�EHUHLNHQ��+HW�OLJW�DDQ�GH�VQHOZHJ�HQ�MH�NXQW�DOOHHQ�ELM�GH�WRHJDQJ�NRPHQ�GRRU�
GH�LQVWUXFWLHV�WH�YROJHQ�EHWUHIIHQGH�ZHONH�DIVODJHQ�WH�QHPHQ��9ROJHQV�KRRNHUV�QO�ZHUNHQ�HU�
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]R¶Q����%UD]LOLDDQVHQ��ZDDURQGHU�HHQ�QLFKWMH�HQ�KDDU�WDQWH��+HW�LV�GDDU�WRHJHVWDDQ��GDW�
NODQWHQ�]H�DDQ�GH�EDU�EHSRWHOHQ��(U�]RX�GDDU�RQYHLOLJ�JHZHUNW�ZRUGHQ��]RZHO�RUDDO�DOV�
YDJLQDDO��
 
'XELHX]H�SUDNWLMNHQ�
 
����,Q�GLW�EHGULMI�KDQJHQ�RYHUDO�FDPHUD¶V��]RJHQDDPG�YRRU�GH�YHLOLJKHLG�PDDU�RRN�
EXLWHQJHZRRQ�KDQGLJ�RP�GH�YURXZHQ�WH�FRQWUROHUHQ��+LHU�ZHUNHQ�YURXZHQ�YDQ�YHUVFKLOOHQGH�
QDWLRQDOLWHLWHQ��9URXZHQ�NODDJGHQ�DO�HHUGHU�RYHU�KHW�RSORSHQ�YDQ�HHQ�NRRUWVOLS�QD�KHW�
YHUSOLFKWH�]RHQHQ�PHW�NODQWHQ��'LW�EHGULMI�DGYHUWHHUW�GDDU�QDPHOLMN�PHH��=H�KHEEHQ�HU�
EHSDDOGH�NODQWHQDFWLHV��ZDDUGRRU�NODQWHQ�NRUWLQJHQ�NULMJHQ��0LVVFKLHQ�EHQ�MH�QLHW�YHUSOLFKW�
GDDUDDQ�PHH�WH�GRHQ��PDDU�ZDW�]HJ�MH�WHJHQ�HHQ�NODQW�GLH�GRRU�GH�DGYHUWHQWLH�LV�JHORNW"�+LHU�
KDQJW�HHQ�ERUGMH�PHW�GH�WHNVW��³$OV�GH�GLHQVWYHUOHHQVWHU�LHWV�QLHW�ZLO��NDQ�GH�NODQW�]LMQ�YHUKDDO�
KDOHQ�ELM�GH�JDVWYURXZ�´��'H�EDUGDPH�ODDW�GH�NODQW�ELQQHQ��VHUYHHUW�KHP�HHQ�GUDQNMH�HQ�JHHIW�
GRRU�DDQ�GH�JDVWYURXZ�GDW�GH�GDPHV�]LFK�NXQQHQ�RSVWHOOHQ��'H�NODQW�KHHIW�]LFK�GDQ�LQ�HHQ�
KRNMH�LQ�GH�EDUUXLPWH�LQ�EHJHYHQ��'H�YURXZHQ�NXQQHQ�GH�NODQW�DOOHHQ�RS�GH�PRQLWRU�]LHQ��=H�
PRHWHQ�]LFK�]R�NRUW�PRJHOLMN�YRRUVWHOOHQ��WLMG�LV�JHOG��+HW�EHGULMI�DGYHUWHHUW�PHW�SHUIHFWH�
K\JLsQH�HQ�GRNWHUVFRQWUROH���
�
����'LW�LV�HHQ�]HHU�JHwVROHHUG�JHOHJHQ�EHGULMI��'H�YURXZHQ�KHEEHQ�QXPPHUV�RSJHVSHOG�HQ�LQ�
GH�NHXNHQ�KDQJW�HHQ�ERUGMH�PHW�FRUUHVSRQGHUHQGH�QXPPHUV��2S�GH�EDQN�]LWWHQ�%UD]LOLDDQVH�
YURXZHQ�HQ�ppQ�YDQ�KHQ�YHUWHOW��GDW�]H�XLW�%HOHP�NRPW��(U�ZHUNHQ�RRN�2RVW�(XURSHVH�
YURXZHQ�PDDU�GLH�OLJJHQ�RS�GH�EDQN�WH�VODSHQ��(U�ZHUNHQ�JHHQ�1HGHUODQGVH�YURXZHQ���
�
����%XLWHQ�KDQJHQ�IRWR¶V�GLH�RQ]H�%UD]LOLDDQVH�YHOGZHUNHU�DOV�ODQGJHQRWHQ�KHUNHQW��:H�]LMQ�
QLHW�ZHONRP�HQ�ZH�PRJHQ�QLHW�PHW�YURXZHQ�SUDWHQ��'LW�ZRUGW�RQV�WRHJHYRHJG��DOV�HHQ�YURXZ�
PHW�KDDU�KHOH�KHEEHQ�HQ�KRXGHQ�ELQQHQNRPW��0HQ�DGYHUWHHUW�KLHU�PHW�HHQ�WRPERODV\VWHHP���
HHQ�NODQW�NRRSW�HHQ�ORRWMH�HQ�ZLQW�GDDUPHH�VHNV�PHW�HHQ�EHSDDOGH�YURXZ��9ROJHQV�HHQ�YURXZ�
GLH�GDDU�KHHIW�JHZHUNW��PRHW�PHQ�GDDU�JUDWLV�DDQ�PHHGRHQ��RPGDW�KHW�JRHG�LV�YRRU�GH�
NODQGL]LH��:H�ZHWHQ�QLHW��RQGHU�ZHONH�FRQGLWLHV�GDW�WHJHQZRRUGLJ�JHEHXUW��'H�YROJHQGH�GDJ�
EHOW�HHQ�YURXZ�PHW�GH�PHGHGHOLQJ��GDW�]H�RQV�ZHO�KDG�ZLOOHQ�VSUHNHQ���
(HQ�DQGHUH�YURXZ�EHOW�ODWHU�PHW�KHW�YHUKDDO��GDW�]H�PHHU�YHUGLHQVWHQ�RS�KDDU�NZLWDQWLHV�KHHIW�
VWDDQ�GDQ�]H�JHZHUNW�KHHIW��9RRU�KDDU�LV�KHW�RQJXQVWLJ��ZDQW�QX�PRHW�]LM�EHODVWLQJ�EHWDOHQ�
RYHU�YHUGLHQVWHQ�GLH�]H�QLHW�KHHIW�JHKDG��,V�KLHU�LHPDQG�DDQ�KHW�ZLWZDVVHQ"��
 
=RX�KHW�KLHU�JRHG�JHUHJHOG�]LMQ"��
�����$DQ�GH�HQH�NDQW�VWDDW�GH�WHOHYLVLH�DDQ�HQ�DDQ�GH�DQGHUH�NDQW�ZRUGW�RS�HHQ�JURRW�VFKHUP�
SRUQR�JHGUDDLG��+HW�LV�HU�EHKRRUOLMN�GRQNHU��PDDU�GH�VIHHU�LV�EHVW�JRHG��6RPV�NRPHQ�HU�
VWHOOHWMHV�RP�HHQ�NDPHU�WH�KXUHQ��PDDU�YURXZHQ�GLH�LQ�GH�RPJHYLQJ�RS�VWUDDW�ZHUNHQ��]LH�MH�
KLHU�QRRLW�PHW�HHQ�NODQW��0RFKW�GDW�ZHO�JHEHXUHQ��GDQ�ZLO�GH�EDUNHHSVWHU�HHUVW�GH�SDVSRRUWHQ�
]LHQ�RP�WH�YRRUNRPHQ�GDW�]H�HHQ�LOOHJDDO�LQ�KXLV�KHHIW��
 
:RUGW�KHW�ODQJ]DDP�PDDU�]HNHU�EHWHU"��
 
���'H�YURXZHQ�QHPHQ�RQV�PHH�QDDU�HHQ�KRHNMH�RP�UXVWLJ�WH�NXQQHQ�SUDWHQ��(U�ZHUNHQ�2RVW�
(XURSHVH�YURXZHQ�HQ�6SDDQVWDOLJH�YURXZHQ��$O�VQHO�NRPW�GH�HLJHQDDU�YUDJHQ��RI�ZH�RQV�
NXQQHQ�OHJLWLPHUHQ��'H�YURXZHQ�WUHNNHQ�]LFK�ZHLQLJ�DDQ�YDQ�GH�EDDV�HQ�VWHOOHQ�KXQ�YUDJHQ��
(HQ�YDQ�KHQ�ZLO�ZHWHQ��ZDW�]H�PRHW�GRHQ��DOV�KDDU�EDDV�KDDU�QLHW�LQ�ORRQGLHQVW�QHHPW��'H�
YHUEHWHULQJ�EHVWDDW�HUXLW��GDW�YURXZHQ�]LFK�PLQGHU�YDQ�GH�EDDV�DDQWUHNNHQ�GDQ�YRRUKHHQ���
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�����+HW�LV�������(HQ�GDPH�EUHQJW�RQV�QDDU�GH�ZRRQNDPHU��'DDU�]LW�QRJ�HHQ�PHLVMH��/DWHU�
YRHJW�]LFK�QRJ�HHQ�YURXZ�ELM�KHW�JH]HOVFKDS��+HW�EOLMNW��GDW�GH�H[SORLWDQW�GH�PHLVMHV�KHHIW�
YHUSOLFKW�RP�]LFK�DOV�RQGHUQHHPVWHU�WH�ODWHQ�UHJLVWUHUHQ��:LM�NULMJHQ�GH�LQGUXN��GDW�GLW�KHW�
HQLJH�LV��ZDW�HU�YHUDQGHUW�LQ�GLW�SULYp�KXLV��'H�YHUGHOLQJ�LV�������HQ�GLW�JHOGW�RRN�DOV�GH�
PHLVMHV�LHWV�H[WUD¶V�DDQ�GH�NODQW�DDQELHGHQ��=H�KHEEHQ�HU�ZHLQLJ�YHUWURXZHQ�LQ��GDW�GH�
H[SORLWDQW�]LFK�]DO�DDQSDVVHQ�DDQ�GH�QLHXZH�YHUKRXGLQJHQ��'H�H[SORLWDQW�RSHUHHUW�DO����MDDU�
YDQXLW�GLW�SDQG��
������'H�WHQW�JDDW�ELMQD�VOXLWHQ��PDDU�ZH�]LMQ�WRFK�ZHONRP��'H�EHGULMIVOHLGVWHU�LV�HHQ�
%UD]LOLDDQVH�XLW�%HOHP��'H�DQGHUH�GDPHV�]LMQ�7VMHFKLVFK��:H�NXQQHQ�UXVWLJ�HQ�RQWVSDQQHQ�
PHW�LHGHUHHQ�VSUHNHQ��2S�KHW�RRJ�]LHW�KHW�HU�DDUGLJ�XLW��0DDU�KHW�JXQVWLJH�EHHOG�ZRUGW�ODWHU��
YHUVWRRUG�GRRU�KHW�IHLW��GDW�NODQWHQ�GLH�QLHW�WHYUHGHQ�]LMQ�YLD�HHQ�EHSDDOGH�NODFKWHQOLMQ�KXQ�
RQYUHGH�RYHU�GH�GDPHV�NXQQHQ�XLWHQ��
�
����'H�SDDU�YURXZHQ�GLH�KLHU�ZHUNHQ��]LMQ�UHGHOLMN�WHYUHGHQ��(U�ZHUNHQ�RRN�6SDDQVH�HQ�
5XVVLVFKWDOLJH�YURXZHQ��+HW�LV�HU�QRJDO�GRQNHU��'H�YURXZHQ�KRHYHQ�QLHW�WH�VWULSSHQ�RI�WH�
SDDOGDQVHQ��'DDU�ZRUGHQ�SURIHVVLRQDOV�YRRU�LQJHKXXUG��(pQ�YDQ�GH�YURXZ�EHQDGUXNW��GDW�]H�
79�PRJHQ�NLMNHQ��ZDQQHHU�HU�JHHQ�NODQWHQ�]LMQ���
 
 
����'H�SROLWLH�KDG�LQ�GH]H�WHQW�LQYDOOHQ�JHGDDQ�HQ�HU�%UD]LOLDDQVHQ�XLWJHKDDOG��+HW�LV�QX�
ZHHU�LQ�EHGULMI�HQ�HHQ�%UD]LOLDDQVH�XLW�%HOHP�ODDW�RQV�ELQQHQ�LQ�HHQ�SLNGRQNHUH�UXLPWH��(U�
ZHUNHQ�YHUVFKLOOHQGH�QDWLRQDOLWHLWHQ�GLH�]LFK�QRJDO�DI]LMGLJ�YDQ�HONDDU�KRXGHQ���
�
����,Q�WHJHQVWHOOLQJ�WRW�DQGHUH�MDUHQ�]LMQ�ZLM�QX�ZHO�ZHONRP��'H�IROGHUV�YLQGHQ�JUHWLJ�DIWUHN��
+LHU�ZRUGW�QDJHGDFKW�RYHU�HHQ�PDQLHU�RP�NODQWHQ�WH�ELQGHQ��]RQGHU�GDW�GDW�WHQ�NRVWH�YDQ�GH�
YURXZHQ�JDDW���
 
2I�MXLVW�VOHFKWHU"��
 
����+HW�LV�������:H�NRPHQ�ELQQHQ�ODQJV�HHQ�VRRUW�ORNHW�HQ�EHJULMSHQ��GDW�HU�¼����HQWUHH�PRHW�
ZRUGHQ�EHWDDOG��9LD�HHQ�PLQL�SRUQRELRVFRRS�NRPHQ�ZH�LQ�HHQ�JURWH�EDU��ZDDU�YLHU�GDPHV�
]LWWHQ��RQGHU�ZLH�LHPDQG�GLH�SDV�FRQWDFW�PHW�RQV�KHHIW�JHKDG��,Q�GH�EDU�]LMQ�WZHH�
EHHOGVFKHUPHQ��ppQ�PHW�SRUQR�HQ�ppQ�PHW�79��'H�H[SORLWDQW�KHHIW�HHUGHU�YDQ�RQV�JHKRRUG��,Q�
KHW�EHJLQ�]LMQ�GH�PHLGHQ�WHUXJKRXGHQG��PDDU�QD�KHW�OH]HQ�YDQ�GH�IROGHU�NRPHQ�]H�ORV��=H�ZLOOHQ�EHODVWLQJ�JDDQ�EHWDOHQ��ZDQW�]H�]LHQ��GDW�ZLW�ZHUNHQ�YRRUGHOHQ�KHHIW��(U�ZRUGHQ�
PHWHHQ�NDVERHNMHV�JH]RFKW�HQ�QRWD�EHQH�JHYRQGHQ��(pQ�YDQ�GH�GDPHV�KHHIW�HHQ�KDQGLJH�OLMVW�
YRRU�LQNRPVWHQ�HQ�XLWJDYHQ��=H�KHHIW�GH�EDDV�JHYUDDJG�GH]H�RQGHU�GH�DQGHUHQ�WH�YHUVSUHLGHQ��
'H�H[SORLWDQW�LV�HUJ�MRQJ�HQ�ZHHW�QLHW�]R�JRHG��ZDW�KLM�HU�DOOHPDDO�PHH�DDQPRHW��,Q�GH�]DDN�
KDQJHQ�SULMVOLMVWHQ��ZDDURS�GH�NRVWHQ�YRRU�NDPHU�HQ�PHLVMH�VDPHQJDDQ���
'H�VIHHU�LV�]HHU�RQWVSDQQHQ�HQ�GH�]DDN�]LHW�HU�JH]HOOLJ�XLW��DOV�MH�YDQ�HHQ�PLQL�URVVH�EXXUW�
KRXGW��'H�FOXE�LV�RSHQ�YDQ�������WRW�������XXU���'H�GDPHV�NRPHQ�QLHW�DOOHPDDO�XLW�GH�EXXUW��
=H�EOLMYHQ�GDQ�RRN�VODSHQ�
,Q�������+RHZHO�HU�JHHQ�YURXZHQ�]LMQ��NRPHQ�ZH�QRJDO�RQJHOHJHQ��+HW�NRPW�QLHW�XLW��ZDQW�GH�
HLJHQDDU�YRHOW�]LFK�QLHW�OHNNHU���
 
6HNVVKRSV�
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����'H�PDQ�DFKWHU�GH�WRRQEDQN�YDQ�GH�VHNVVKRS�KHUNHQW�ppQ�YDQ�GH�YHOGZHUNHUV�HQ�EHOW�QDDU�
]LMQ�YURXZ�RP�WH�YUDJHQ��RI�ZH�ERYHQ�PRJHQ�NRPHQ��'H�YURXZ�QHHPW�GH�WLMG�YRRU�RQV�HQ�]HJW��
GDW�]H�QRJ�HHQ�DQGHUH�EDDQ�KHHIW���
��
����:H�NULMJHQ�UXLPVFKRRWV�GH�WLMG�RP�PHW�GH�HQLJH�DDQZH]LJH�YURXZ�LQ�GH�VHNVVKRS�WH�
SUDWHQ��=H�NRPW�XLW�2RVW�(XURSD��PDDU�]H�LV�DO�KHHO�ODQJ�LQ�1HGHUODQG��9RRUKHHQ�KDG�]H�
FROOHJD¶V�XLW�GH�'RPLQLFDDQVH�5HSXEOLHN�HQ�$IULND��'LH�GHGHQ�KXQ�ZHUN�YROJHQV�KDDU�QLHW�
PHW�SOH]LHU��(U�NRPHQ�DI�HQ�WRH�NODQWHQ�ELQQHQ��PDDU�GH�YURXZ�PDDNW�JHHQ�KDDVW�RP�]H�WHU�
ZLOOH�WH�]LMQ��'H�HLJHQDDU�YDQ�GH�VKRS�NRPW�RRN�QRJ�HYHQ�ELQQHQ�HQ�EHSHUNW�]LFK�WRW�GH�
RSPHUNLQJ��GDW�KHW�ZHO�]R�SUHWWLJ�LV��GDW�KLM�]LFK�QLHW�PHW�GH�]DNHQ�YDQ�GH�GDPHV�EHPRHLW���
:HO�NULMJHQ�ZH�RYHU�GH]H�]DDN�WH�KRUHQ��GDW�GH�KXXU�GLH�SHU�ZHHN�ZRUGW�JHUHNHQG��LQHHQV�
GUDVWLVFK�RPKRRJ�LV�JHJDDQ���
�
9HUGLHQVWHQ�
 
����9ROJHQV�KRRNHUV�QO�LV�GLW�HHQ�KHHO�VPHULJH�SOHN��9ROJHQV�RQV�YDOW�KHW�ZHO�PHH��0DDU�KLHU�
NULMJHQ�ZH�ZHHU�WH�KRUHQ��GDW�HHUVW�DDQ�GH�EDDV�JHYUDDJG�PRHW�ZRUGHQ��RI�ZH�QDDU�ELQQHQ�
PRJHQ��+LHU�ZHUNHQ�%UD]LOLDDQVH�YURXZHQ��'H�EDDV�]LHW�GH�5RGH�'UDDG�QLHW�]R�]LWWHQ��(Q�
ZDDURP�]RX�'H�5RGH�'UDDG�KLHU�RRN�LHWV�WH�GRHQ�KHEEHQ"�³:LM�GRHQ�]HOI�DO�KHHO�YHHO�YRRU�GH�
YURXZHQ��PDDU�NRP�YRRUDO�QDDU�KHW�QLHXZH�EHGULMI��GDW�ZH�ELQQHQNRUW�JDDQ�EHJLQQHQ´��]R�
ODDW�KLM�RQV�ZHWHQ��6LQGV�HHQ�MDDU�LV�KLHU�HHQ�DQGHUH�HLJHQDUHVVH��HHQ�YRRUPDOLJH�JDVWYURXZ��
=H�YUDDJW�ZDW�PLQGHU�YRRU�GH�NDPHU��'H�NODQWHQ�ZHWHQ�GDW�QLHW��=LM�LV�WDPHOLMN�UHsHO�HQ�ODDW�
DOOHV�DDQ�GH�YURXZHQ�RYHU��+HW�]LMQ�PRRLH�NDPHUV��=H�VQDSW�QLHW��ZDDURP�KHW�]R�VWLO�LV��=H�
DGYHUWHHUW�ZHLQLJ�WRW�QLHW��(U�]LMQ�GULH�YURXZHQ�ELQQHQ��WZHH�RXGHUH�7KDLVHQ�HQ�HHQ�
1HGHUODQGVH��=LM�NODJHQ�RRN��GDW�KHW�KHHO�UXVWLJ�LV���
 
 
����9URXZHQ�KXUHQ�GH�NDPHU�LQ�GLW�EHGULMI�YRRU�¼������SHU�PDDQG��=LM�PRHWHQ�ODQJH�GDJHQ�
PDNHQ�RP�DOOHHQ�DO�GLW�EHGUDJ�WH�YHUGLHQHQ��'H�]DDN�LV�PRHLOLMN�EHUHLNEDDU��ZDDUGRRU�
YURXZHQ�RRN�QRJ�HHQV�KRJH�NRVWHQ�YRRU�WD[L�V�PRHWHQ�PDNHQ��2S�GH�GDJ�YDQ�RQV�EH]RHN�]LMQ�
HU�RP�WLHQ�XXU��V�DYRQGV�QRJ�PDDU�WZHH�NODQWHQ�JHZHHVW���
�
����(U�]RX�ZHHU�HHQ�QLHXZH�HLJHQDDU�]LMQ��+LM�YHUWHOW��GDW�HU�PDDU�ppQ�PHLVMH�LV�'LH�HQLJH�
YURXZ�LV�HHQ�%HOJLVFKH��=LM�LV�YDQ�SODQ�WH�YHUWUHNNHQ�µZDQW�GH�NODQWHQ�ZLOOHQ�YRRU�HHQ�
GXEEHOWMH�RS�GH�HHUVWH�UDQJ�]LWWHQ¶��
����'H]H�NHHU�]LMQ�ZH�ZHONRP��:H�PRJHQ�QDDU�GH�EDU��(U�]LWWHQ�WZHH�YURXZHQ�RS�GH�EDQN�HQ�
DDQ�GH�DQGHUH�NDQW�]LW�HHQ�YURXZ�DDQ�GH�SDVWD��1HW�DOV�ZH�]LWWHQ��KRUHQ�ZH�HHQ�JLO�YDQ�LHPDQG�
GLH�HUYDQGRRU�ZLO�JDDQ��'H�FROOHJD¶V�VWHOOHQ�KDDU�JHUXVW��ZH�]LMQ�QLHW�YDQ�GH�%HODVWLQJGLHQVW��
:DDUVFKLMQOLMN�NDQ�]H�QLHW�OHYHQ�YDQ�GH�LQNRPVWHQ�KLHU��ZDQW�]H�LV�YDQ�SODQ�HHQ�XLWNHULQJ�DDQ�
WH�YUDJHQ��(U�NRPW�HHQ�NODQW�HQ�GH�GDPH�JDDW�HHQ�HURWLVFKH�PDVVDJH�JHYHQ��(HQ�DQGHUH�
YURXZ�LV�6SDDQVWDOLJ�HQ�GXLNW�PHWHHQ�LQ�GH�IROGHU��
'H�YURXZ�DDQ�GH�SDVWD�ZRUGW�QLHXZVJLHULJ�HQ�NRPW�HUELM�]LWWHQ��=H�YHUWHOW�GDW�]H�GHSUHVVLHI�
ZRUGW�YDQ�KHW�ZHUN��RRN�DO�GRHW�]H�KHW�SDUWWLPH��'DDUELM�JHEUXLNW�]H�GUXJV�HQ�DOFRKRO�RP�WH�
NXQQHQ�ZHUNHQ�HQ�GDDU�ZRUGW�]H�RRN�QLHW�EOLM�YDQ��=H�YHUWHOW�RQV�GDW�GH�HLJHQDDU�HHQ�JRHGH�
GHDO�KHHIW�PHW�GH�%HODVWLQJGLHQVW��$OV�ZH�YUDJHQ��RI�]H�GDQ�QLHW�KRHIW�WH�EHWDOHQ��EOLMNW�GDW�RRN�
ZHHU�QLHW�KHW�JHYDO�WH�]LMQ��
2YHU�GH�FOXE�YHUWHOW�]H��GDW�GH]H�GH�JRHGNRRSVWH�LV�LQ�GH�VWDG��=H�KHEEHQ�OLHYHU�PHHU�YRRU�
PLQGHU��'H�YURXZHQ�NULMJHQ�¼����YRRU�HHQ�KDOI�XXU�HQ�ZH�KHEEHQ�HOGHUV�JHKRRUG��GDW�HHQ�
NODQW�KLHU�YRRU�¼����WHUHFKW�NDQ��'H�NODQW�EHWDDOW�ZHO�¼����HQWUHH�HQ�NULMJW�GDDU�RRN�HHQ�
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GUDQNMH�YRRU��-RQJH�NQXOOHQ�NRPHQ�KLHU�YDDN�DOOHHQ�PDDU�RP�WH�]XLSHQ�HQ�WH�NLMNHQ��2P�GLW�LQ�
WH�SHUNHQ�KHEEHQ�]H�GH�PLQLPXP�OHHIWLMG�YRRU�WRHJDQJ�YHUKRRJG�QDDU����MDDU��
1%��'LW�ZDV�YURHJHU�ppQ�YDQ�GH�GXXUVWH�ERUGHOHQ�LQ�GH�VWDG��QX�LV�KHW�KHW�JRHGNRRSVWH���
�
����2P���XXU�JDDW�GH�]DDN�RSHQ�HQ�ZDQQHHU�ZH�ELQQHQNRPHQ��LV�HU�QRJ�PDDU�ppQ�YURXZ��'H�
EDUYURXZ�YHUWHOW��GDW�GH�PHHVWHQ�SDV�YDQDI�������XXU�NRPHQ��RPGDW�GH�%HODVWLQJGLHQVW�GDQ�
QLHW�PHHU�ODQJV�NRPW��'H�YURXZHQ�ZLOOHQ�ZHO�ZDW�KRUHQ�RYHU�GH�EHODVWLQJ�HQ�WLMGHQV�KHW�
JHVSUHN�NRPHQ�ZH�HUDFKWHU��GDW�]H�GH�ERQQHWMHV�YDQ�GH�NDPHUKXXU�DOWLMG�ZHJJRRLHQ��'H�
YURXZHQ�KHEEHQ�DOOHPDDO�QRJ�HHQ�DQGHUH�JHOGEURQ��DOLPHQWDWLH�HQ�VDODULV���'ULH�NODQWHQ�RS�
HHQ�DYRQG�LV�HHQ�WRSDYRQG��9DNHU�KHEEHQ�]H�ppQ�RI�]HOIV�JHHQ�ppQ�NODQW��=H�EHJULMSHQ�QLHW��GDW�
]H�YDQ�GLH�SDDU�YHUGLHQGH�WLHQWMHV�RRN�QRJ�EHODVWLQJ�PRHWHQ�EHWDOHQ��
'H�EDUNHHSVWHU�YHUWHOW�GDW�]H�YHHO�ODVW�KHEEHQ�YDQ�GH�FRQFXUUHQW��ZDDU�MH�YRRU�¼����QDDU�GH�
NDPHU�NDQ��HQ�YDQ�GH�VFKDDUV�JHNOHGH�YURXZHQ�LQ�GH�EXXUW�GLH�NODQWHQ�DFKWHU�HHQ�JRUGLMQWMH�
DIZHUNHQ��
�
����'H�DGYHUWHQWLH�ZDDU�ZH�RS�DIJDDQ��GRHW�YHUPRHGHQ�GDW�KHW�RP�HHQ�WKXLVZHUNHQGH�YURXZ�
JDDW��0DDU�QHH��ZH�NRPHQ�LQ�HHQ�KXLVNDPHU�PHW�HHQ�DDQSDOHQGH�EDUUXLPWH��9LHU�
EXLWHQODQGVH��PDDU�1HGHUODQGVVSUHNHQGH�YURXZHQ�]LWWHQ�QDDVW�HONDDU�RS�GH�EDQN��'H�
HLJHQDDU�LV�HU�RRN�HQ�JULMSW�]LMQ�NDQV�RP�WH�YHUWHOOHQ�GDW�DOOHV�SULPD�JHUHJHOG�LV��GDW�GH�
YURXZHQ�]HOIVWDQGLJ�]LMQ�HQ�GDW�UHJHOV�RQWEUHNHQ��(U�]LMQ�GXV�JHHQ�YDVWH�SULM]HQ��+LM�YLQGW�GDW�
DQGHUH�H[SORLWDQWHQ�]LMQ�YRRUEHHOG�PRHWHQ�YROJHQ�GRRU�HHQ�JURWH�PRQG�RS�WH�]HWWHQ��'DQ�]RX�
HU�HLQGHOLMN�ZHHU�ZDW�YHUGLHQG�ZRUGHQ�LQ�GH�EUDQFKH���
 
3HUFHQWDJHUHJHOLQJHQ�
 
����'LW�EHGULMI�VWDDW�HHQ�SDDU�NLORPHWHU�EXLWHQ�KHW�GRUS��'H�YURXZ�GLH�RQV�ELQQHQODDW��GHHOW�
PHH�GDW�KHW�KLHU�HHQ�KHHO�YURXZYULHQGHOLMN�EHGULMI�LV�HQ�GDW�GH�YHUGLHQVWHQ�HU�JRHG�]LMQ��,Q�GH�
NHXNHQ�KDQJW�HHQ�RXGH�SULMVOLMVW�PHW�GH�NRVWHQ�YDQ�H[WUD�KDQGHOLQJHQ��'H�QLHXZH�OLMVW�LV�
PLQGHU�JHGHWDLOOHHUG��'H�YURXZHQ�NULMJHQ�KLHU�GRRU�GH�ZHHN����SURFHQW�YDQ�ZDW�GH�NODQW�
EHWDDOW��HQ�LQ�KHW�ZHHNHLQGH�]HVWLJ�SURFHQW��'H�HLJHQDDU�]HJW�JRHGH�FRQWDFWHQ�PHW�GH�
%HODVWLQJGLHQVW�WH�KHEEHQ��:DQQHHU�ZH�GRRUYUDJHQ��EOLMNW�GDW�GLH�JRHGH�FRQWDFWHQ�YRRUDO�
EHVWDDQ�XLW�DIZH]LJKHLG�YDQ�FRQWDFWHQ��2RN�PHW�GH�3ROLWLH�JDDW�KHW�SULPD��'LH�KHHIW�PDDU�YLMI�
PLQXWHQ�YRRU�GH�FRQWUROH�QRGLJ��+LM�YHUWHOW�RRN�GDW�HU�DI�HQ�WRH�3RROVH�PDQQHQ�DDQ�GH�GHXU�
NRPHQ���=HOI�ZHUNHQ�]LM�LQ�GH�ODQGERXZ�HQ�]H�ORSHQ�WH�OHXUHQ�PHW�YURXZHQ�GLH�ZHUN�]RHNHQ���
�����:H�PRJHQ�QDDU�ELQQHQ�HQ�]LHQ�HHQ�VWXN�RI�DFKW�YURXZHQ�RS�HHQ�ULMWMH�]LWWHQ��9DQ�LHPDQG�
GLH�LQ�GLW�EHGULMI�JHZHUNW�KHHIW��ZHWHQ�ZH�GDW�GH�JDVWYURXZ�HHQ�SHUFHQWDJH�RQWYDQJW�YDQ�ZDW�
GH�NODQW�EHWDDOW��1HW�DOV�ZH�ELQQHQ�]LMQ��NRPW�HHQ�NODQW�]LFK�YRRUVWHOOHQ��:LM�ZRUGHQ�LQ�HHQ�
]LMNDPHUWMH�JHVWRSW��:H�OHJJHQ�GH�IROGHUV�QHHU�HQ�YHUWUHNNHQ��
�
=LMQ�GH�ZHUNWLMGHQ�YULM"��
 
����'H�SURVWLWXHH�GLH�RSHQGRHW��URHSW�GH�HLJHQDUHVVH�YRRU�RQV��'H�RQWYDQJVWUXLPWH�LV�KHHO�
HUJ�QHWMHV��PDDU�ZH�NRPHQ�LQ�HHQ�URPPHOLJH�HQ�YLH]H�ZRRQNDPHU��(pQ�YDQ�GH�YURXZHQ�]LW�
DFKWHU�GH�FRPSXWHU��=LM�EHJLQW�RYHU�ORRQGLHQVW��'DDU�]LHW�]H�QLHWV�LQ��ZDQW�]H�LV�LPPHUV�
]HOIVWDQGLJ��(HQ�DQGHUH�YURXZ�YHUWHOW�GDW�]H�KLHU�UXVWLJ�WH�ODDW�NDQ�NRPHQ��,Q�HHQ�DQGHU�KXLV�LV�
]H�RP�GLH�UHGHQ�RQWVODJHQ��'H�HLJHQDUHVVH�YLQGW��GDW�YURXZHQ�PHHU�GDQ�YLMIWLJ�SURFHQW�YDQ�
ZDW�GH�NODQW�EHWDDOW�LQ�KXQ�]DN�PRHWHQ�VWHNHQ��RPGDW�]LM�XLWHLQGHOLMN�KHW�ZHUN�GRHQ���
 
=HOIVWDQGLJH�RQGHUQHPHUV�NXQQHQ�QLHW�RQWVODJHQ�ZRUGHQ�
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����2S�KHW�PRPHQW��GDW�ZH�ELQQHQNRPHQ�LQ�GH]H�PDVVDJHVDORQ��]LWWHQ�HHQ�SDDU�YURXZHQ�WH�
LQWHUQHWWHQ��(HQ�YURXZ�RQWSRSW�]LFK�DOV�ZRRUGYRHUVWHU�HQ�GLULJHHUW�LHGHUHHQ�GLH�LQ�GH�
LQIRUPDWLH�YDQ�'H�5RGH�'UDDG�LV�JHwQWHUHVVHHUG�QDDU�HHQ�WDIHO��,Q�GLW�EHGULMI�KDQJW�HHQ�QRJDO�
RSYDOOHQGH�ZDDUVFKXZLQJ��³%HVWH�GDPHV��KHW�VFKLMQW�GDW�KHW�WHJHQZRRUGLJ�ZHHU�YRRUNRPW��
GDW�VRPPLJHQ�YDQ�MXOOLH�]LFK�RQJHYUDDJG�HLJHQGRPPHQ�WRHHLJHQHQ��«���+HW�]DO�ZHO�PHW�GH�
ODJH�YHUGLHQVWHQ�WH�PDNHQ�KHEEHQ��PDDU�ODDW�LN�HU�GXLGHOLMN�RYHU�]LMQ��*D�YRRUDO�]R�GRRU��(U�
KDQJHQ�RYHUDO�FDPHUD¶V��GXV�HU�NRPW�HHQ�PRPHQW�ZDDURS�LN�MH�SDN��'$1�.$1�,.�-(�
7(10,167(�2176/$$1��(HQ�SUHWWLJH�GDJ�QRJ�´���
�
%LM�]HOIVWDQGLJ�RQGHUQHPHUVFKDS�LV�HU�JHHQ�JH]DJVYHUKRXGLQJ�  
 
����:H�PRJHQ�QDDU�ELQQHQ��2S�GH�EDQN�OLJJHQ�HHQ�SDDU�6SDDQVWDOLJHQ��'H�JDVWYURXZ�NRPW�
HUELM�HQ�]HJW��GDW�ZH�RYHU�DOOHV�PRJHQ�SUDWHQ��EHKDOYH�RYHU�GH�EHODVWLQJ��9DQ�HHQ�DQGHUH�
YURXZ�KRUHQ�ZH��GDW�HU�KLHU�HHQ�PLOLWDLU�UHJLPH�KHHUVW��-H�NXQW�HU�RS�HHQ�GDJ�¼�����
YHUGLHQHQ��PDDU�MH�PRHW�ZHO�HHQ�ZHUNGDJ�YDQ����XXU�PDNHQ����
�
����:H�NXQQHQ�PHW�GH�GDPHV�VSUHNHQ���KHW�MRQJHQVERUGHHO�LV�QLHW�LQ�EHGULMI������PDDU�GH�
HLJHQDDU�EOLMIW�DFKWHU�KHW�JRUGLMQ�PHHOXLVWHUHQ��(U�LV�PDDU�ppQ�NDPHUWMH�RP�WH�ZHUNHQ��+HW�LV�
HHQ�URPPHOWMH��(U�ZHUNHQ�WZHH�YURXZHQ��HHQ�$]LDWLVFKH�HQ�HHQ�6SDDQVWDOLJH��'H�$]LDWLVFKH�
YURXZ�VSUHHNW�1HGHUODQGV�:H�KHEEHQ�KHW�LGHH��GDW�]LM�HHQ�YULHQGLQ�YDQ�GH�EDDV�LV��:H�YUDJHQ�
KDDU��RI�KHW�GDDU�HHQ�EHHWMH�OHXN�ZHUNHQ�LV��-D�KRRU��PDDU�]H�KRRSW�GDW�ZH�QRJ�PHHU�PHLVMHV�
ZHWHQ�GLH�GDDU�ZLOOHQ�ZHUNHQ��'H�WZHH�YURXZHQ�PDNHQ�JHHQ�HQWKRXVLDVWH�LQGUXN��=H�]LMQ�HHQ�
EHHWMH�VORUGLJ�JHNOHHG��LQ�HHQ�VRRUW�KXLVGUHVV�PHW�SDQW\��JHHQ�VFKRHQHQ��(U�NRPW�HHQ�NODQW�
ELQQHQ��'H�EDDV�]HJW�WHJHQ�GH�NODQW��³.DELQH�WZHH´��'H�6SDDQVWDOLJH�YHUWUHNW��
�
epQ�JURWH�IDPLOLH��
����,Q�GH�EDU�]LWWHQ�HHQ�SDDU�YURXZHQ�RS�GH�EDQN��(HQ�SDDU�PDQQHQ�KDQJHQ�DDQ�GH�EDU��'H�
PDQ�GLH�RQV�EHJURHW�LV�GH�YDGHU�YDQ�GH�HLJHQDDU��+LM�ZHHW�QLHW��ZDW�KLM�PRHW�GRHQ�HQ�KDDOW�
]LMQ�YURXZ�HUELM�GLH�RRN�JHHQ�UDDG�ZHHW�PHW�RQV�EH]RHN��,Q�GH�NHXNHQ�]LW�ppQ�YURXZ�GLH�ZHUNW��
(U�NRPW�QHW�HHQ�NODQW�HQ�YRRU�RQV�]LW�HU�QLHWV�DQGHUV�RS��GDQ�KDDU�VQHO�HHQ�IROGHU�LQ�GH�
KDQGHQ�WH�GXZHQ�HQ�ZHHU�WH�YHUWUHNNHQ������
 
����,Q������ZRUGHQ�ZH�LQ�GLW�EHGULMI�LQ�GH�EDU�JHSDUNHHUG��+HW�JHVSUHN�EHJLQW�QHW�RS�WH�JDQJ�WH�NRPHQ��DOV�HHQ�PDQ�GULHVW�GH�NDPHU�ELQQHQ�NRPW�VWRUPHQ�RP�WH�YHUWHOOHQ��GDW�ZH�QDDU�GH�
NHXNHQ�PRHWHQ��'H�HLJHQDDU�KDG�PHHJHOXLVWHUG�HQ�ZLOGH�ZHO�HHQV�ZHWHQ��ZDW�ZH�DDQ�KHW�GRHQ�
]LMQ��+LM�KHHIW�HU�JHHQ�SUREOHPHQ�PHH�HQ�JDDW�QRJ�PHHU�YURXZHQ�URHSHQ��+LM�ODDW�RQV�PHW�KHQ�
DOOHHQ��$I�HQ�WRH�NRPW�KLM�ELQQHQ�RP�FRPPHQWDDU�RS�GH�IROGHU�WH�JHYHQ��³'H�EHODVWLQJ"�*HHQ�
SUREOHHP��ZH�KHEEHQ�HHQ�GHDO�PHW�]H�´�
+LM�KRXGW�HHQ�EHWRRJ�RYHU��KRH�]ZDN�YURXZHQ�LQ�GH�SURVWLWXWLH�]LMQ��+LM�PRHW�]H�UHJHOPDWLJ�
UHGGHQ�YDQ�IRXWH�YULHQGMHV��:DQQHHU�]LMQ�DFWLHV�QLHW�KHOSHQ��GDQ�YUDJHQ�]H�HURP�HQ�PRHWHQ�]H�
KHW�YHUGHU�]HOI�PDDU�]LHQ��+LM�]HJW��GDW�KLM�GH�FRQWUROH�GRRU�GH�**'�YHUSOLFKW�KHHIW�JHVWHOG���
/DWHU�NRPHQ�HU�WHOHIRRQWMHV�PHW�NODFKWHQ�RYHU�GLW�EHGULMI��'H�YURXZHQ�PRJHQ�HU�QLHW�]HOI�KXQ�
ERHNKRXGLQJ�UHJHOHQ���
 
����:H�WUHIIHQ�VOHFKWV�ppQ�YURXZ�HQ�HHQ�EDDV��'LH�HQH�YURXZ�NDQ�YULM�PHW�RQV�SUDWHQ��PDDU�
GH�H[SORLWDQW�ZLO�RRN�]LMQ�HL�NZLMW��(U�EOLMNHQ�QLHW�PHHU�YURXZHQ�WH�ZHUNHQ���
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����:LM�]HJJHQ�ELM�KHW�ELQQHQNRPHQ��GDW�KHW�HU�OHNNHU�UXLNW��RP�KHW�LMV�WH�EUHNHQ��'H�YURXZ�
GLH�WHJHQRYHU�RQV�VWDDW��NDQ�KHW�QLHW�ZDDUGHUHQ�HQ�YUDDJW�DJUHVVLHI��ZDDUQDDU�KHW�GDQ�ZHO�
UXLNW��1DGDW�ZH�KHEEHQ�YHUWHOG��ZLH�ZH�]LMQ��EHJLQW�]H�WH�YHUWHOOHQ��GDW�DOOH�YURXZHQ�ZHO�HHQV�
SUREOHPHQ�KHEEHQ�PHW�KXQ�SDUWQHU�RI�PHW�ILQDQFLsQ��9HUGHU�]HJW�]H��³,Q�GH�PDVVDJHEUDQFKH�
JDDW�DOOHV�SULPD�HQ�GH�%HODVWLQJGLHQVW�LV�KLHU�RRN�SULPD��ZDQW�]H�FRQWUROHUHQ�QLHW�YHHO��'H�
YURXZHQ�GLH�LQ�GH�VDORQ�ZHUNHQ��NULMJHQ�YDQ�GH�ERHNKRXGHU�EHJHOHLGLQJ�ELM�KHW�]HOIVWDQGLJH�
RQGHUQHPHUVFKDS�´��
�
����2S�GH�GHXU�VWDDW��GDW�GH�PHLVMHV�QDDU�KHW�DQGHUH�DGUHV�YDQ�GH�HLJHQDDU�]LMQ�JHEUDFKW��
:LM�ZHWHQ��GDW�HU�YRRUDO�3RROVH�YURXZHQ�ZHUNHQ��.XQQHQ�PHQVHQ�JURHSVJHZLMV�DOV�
]HOIVWDQGLJH�RQGHUQHPHUV�ZHUNHQ"���
 
����(HQ�PDQ�HQ�HHQ�YURXZ�GRHQ�KHW�ZRRUG��=H�]HJJHQ�YDQ�HONDDU��GDW�]H�GH�HLJHQDDU�]LMQ��
:DW�PDDNW�KHW�XLW��ZH�]LMQ�KLHU�ppQ�JURWH�IDPLOLH��'H�YURXZHQ�KRUHQ�KHW�DOOHPDDO�DDQ�HQ�JDDQ�
DO�VQHO�QDDU�ERYHQ���
�
����:H�KDGGHQ�YDQ�HHQ�DQGHUH�YURXZ�LQ�GH�UHJLR�JHKRRUG��KRH�KHW�HU�KLHU�DDQ�WRH�JLQJ��=LM�
KDG�HU�UX]LH�JHNUHJHQ��RPGDW�]H�YHUSOLFKW�PRHVW�]RHQHQ��(U�ZHUNW�PHHVWDO�PDDU�ppQ�YURXZ�
WHJHOLMN��'H�HLJHQDUHVVH�]LW�GH�KHOH�GDJ�79�WH�NLMNHQ�HQ�EHPRHLW�]LFK�QRJDO�VWHYLJ�PHW�KHW�
ZHUN��2S�GH�GHXU�VWDDW��GDW�HU�DOOHUOHL�PDVVDJHV�PRJHOLMN�]LMQ��(HQ�RXGHUH�YURXZ�GRHW�RSHQ�
HQ�]HJW��GDW�ZH�QLHW�ZHONRP�]LMQ�RPGDW�]H�]RPHWHHQ�IDPLOLHEH]RHN�NULMJW���
�
����(HQ�JDVWYURXZ��EUHQJW�RQV�QDDU�HHQ�UXLPWH�GLH�OLMNW�RS�HHQ�KRWHOOREE\��+HW�]LHW�HU�
VFKLWWHUHQG�XLW��'H�YURXZHQ�NULMJHQ�ZH�QLHW�WH�]LHQ�HQ�ZH�KRUHQ�GDW�GH]H�]DDN�KHW�IDQWDVWLVFK�
GRHW��RPGDW�GH�GULH�YURXZHQ�GLH�GH�]DDN�UXQQHQ�DOOHPDDO�]HOI�JHZHUNW�KHEEHQ��1LHW�DOOH�
NODQWHQ�PRJHQ�HU�LQ��$OV�LHPDQG�PDDU�HHQ�EHHWMH�WH�YHHO�GULQNW��NDQ�KLM�PDDU�EHWHU�YHUWUHNNHQ��
HQ�ZDQQHHU�KLM�]LMQ�GURRPYURXZ�QLHW�]LHW��JDDW�KLM�HUXLW��7LMGHQV�KHW�JHVSUHN�EHOW�HHQ�YURXZ�
RP�GRRU�WH�JHYHQ�GDW�]H�KHUVWHOG�LV�YDQ�KDDU�]LHNEHG��'H�JDVWYURXZ�QRHPW�KDDU�GH�KHOH�WLMG�
³VFKDWMH´�HQ�YUDDJW�KRQGHUG�NHHU��RI�]H�KHW�HFKW�DDQ�NDQ��HQ�DOV�KHW�QLHW�]RX�OXNNHQ�GDQ�NZDP�
]H�PDDU�HYHQ�LHWV�GULQNHQ�HQ�GDQ�NDQ�]H�DOWLMG�QRJ�QDDU�KXLV���
'H�YURXZ�]HJW��GDW�KHW�HHQ�]DDN�PRHW�ZRUGHQ�PHW�HHQ�H[FOXVLHYH�NODQWHQNULQJ��=H�]LMQ�QX�DFKW�
PDDQGHQ�RSHQ�HQ�KHW�ORRSW�QRJ�QLHW�VWRUP��PDDU�GDW�]DO�QRJ�ZHO�NRPHQ��$OV�YURXZ�ZRUG�MH�
RRN�EHKRRUOLMN�JHNHXUG��YRRU�MH�KLHU�PDJ�ZHUNHQ��=H�KRXGHQ�QLHW�YDQ�YURXZHQ�GLH�JHOG�ZLOOHQ�
YHUGLHQHQ�DDQ�GH�FKDPSDJQH��DO�KHEEHQ�]H�GLH�ZHO��-H�PDJ�QLHW�WH�GRP�]LMQ�HQ�MH�PDJ�JHHQ�
GUXJV�JHEUXLNHQ��,QPLGGHOV�YUDJHQ�ZLM�RQV�DI��ZLH�KLHU�HLJHQOLMN�ZHO�QDDU�ELQQHQ�PDJ�HQ�KRH�MH�KLHU�JHOG�PRHW�YHUGLHQHQ��.RUWRP�HHQ�KHHO�PRRLH�]DDN��ZDDU�QDDU�RQV�LGHH�QLHW�WH�ZHUNHQ�
YDOW���
 
���2S�ZHJ�QDDU�GH]H�FOXE�ZRUGHQ�ZH�GRRU�GH�SROLWLH�DDQJHKRXGHQ��RPGDW�ZH�HHQ�
YHUNHHUVRYHUWUHGLQJ�GUHLJGHQ�WH�EHJDDQ��'H�DJHQW�YLQGW��GDW�GH�YHOGZHUNHUV�PDDU�VQHO�QDDU�
GH�FOXE�PRHWHQ�JDDQ��ZDQW�HU�]RXGHQ�GDDU�/LWRXZVH�HQ�:LW�5XVVLVFKH�YURXZHQ�LQ�GH�
SUREOHPHQ�]LWWHQ��(U�LV�HHQ�/LWRXZVH�ZRRUGYRHUVWHU�GLH�1HGHUODQGV�VSUHHNW��'H�DQGHUH�
YURXZHQ�]LWWHQ�WH�HWHQ��$OV�KHW�RYHU�JH]DJVUHODWLHV�JDDW��KDDOW�GH�ZRRUGYRHUVWHU�GH�EDDV�HUELM��
'LH�YHUWHOW�RQGHU�DQGHUH��GDW�GH�YURXZHQ�GDDU�VWHPSHOV�YDQ�GH�SROLWLH�LQ�KXQ�SDVSRRUWHQ�
NULMJHQ��2RN�YLQGW�KLM�GDW�GH�YURXZHQ�KHW�JRHG�KHEEHQ��'H�NODQW�PRHW�¼����EHWDOHQ��GH�
YURXZHQ�NULMJHQ�GDDUYDQ�¼�������
 
����'LW�EHGULMI�KHHIW�HHQ�KHHO�VOHFKWH�UHSXWDWLH��(U�ZHUNWHQ�YURHJHU�YHHO�LOOHJDOHQ�XLW�
&RORPELD��'LW�JROG�RYHULJHQV�RRN�YRRU�HHQ�ILOLDDO�YDQ�GLW�EHGULMI�LQ�HHQ�DQGHUH�VWDG��'DW�
ODDWVWH�LV�HHQ�WLMG�JHVORWHQ�JHZHHVW�RQGHU�DQGHUH��RPGDW�HU�]RQGHU�FRQGRRP�ZHUG�JHZHUNW��
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(HQ�DQGHUH�NODFKW�ZDV��GDW�GH�YHUGLHQVWHQ�H[WUHHP�ODDJ�ZDUHQ�9URHJHU�NZDPHQ�ZH�HU�QLHW�LQ��
'LW�LV�SHU������YHUDQGHUG��:H�VWDSSHQ�HHQ�RQJH]HOOLJH�UXLPWH�ELQQHQ��ZDDU�WZHH�PDQQHQ�RS�
GH�EDQN�]LWWHQ��+HW�OLMNW�QHW�GH�ZDFKWNDPHU�YDQ�GH�GRNWHU��'DDUDFKWHU�LV�ZHHU�HHQ�
ZDFKWUXLPWH�ZDDU�YLHU�YURXZHQ�]LWWHQ��'H�6SDDQVWDOLJH�YHOGZHUNVWHU�JDDW�QDDU�GH�
6SDDQVWDOLJHQ�HQ�ZLM�JDDQ�DI�RS�GH�DQGHUH�MRQJHUH�YURXZHQ��'LH�WZHH�]LWWHQ�HU�YULM�VXI�ELM�HQ�
KHEEHQ�JHHQ�]LQ�RP�WH�SUDWHQ��=H�ZHLJHUHQ�RRN�HHQ�IROGHU�DDQ�WH�QHPHQ�'H�6SDDQVWDOLJH�
FROOHJD�YLQGW�PHHU�JHKRRU��(pQ�YDQ�GH�YURXZHQ�YHUWHOW�KDDU��GDW�]H�DOWLMG��DOV�]H�YRRU�HHQ�
SDDU�PDDQGHQ�QDDU�1HGHUODQG�NRPW��QDDU�GLW�EHGULMI�JDDW��+HW�LV�HHQ�JURWH�IDPLOLH��:DQQHHU�
ZH�GH�YHUGLHQVWHQ�HQ�GH�NDPHUKXXU�WHU�VSUDNH�EUHQJHQ��NODSSHQ�GH�YURXZHQ�GLFKW��:H�KHEEHQ�
GH�LQGUXN�GDW�KHW�KLHU�PLQGHU�JH]HOOLJ�LV��GDQ�GH�YURXZHQ�RQV�ZLOOHQ�ODWHQ�JHORYHQ���
 
����(HQ�ILOLDDO�YDQ������:H�KDGGHQ�JHOH]HQ�GDW�GLW�DGUHV�ZHHU�RSHQ�ZDV��GXV�]LMQ�ZH�JDDQ�
NLMNHQ��KRH�KHW�HU�PRPHQWHHO�LV��:H�NRPHQ�ELQQHQ�HQ�]LHQ�DDQ�KHW�HLQGH�YDQ�GH�JDQJ�HHQ�PDQ�
HQ�HHQ�YURXZ�LQ�HHQ�NDQWRRU��:H�NULMJHQ�YULHQGHOLMNH�ODFKMHV�YDQ�]H��PDDU�KHEEHQ�WRFK�GH�
LQGUXN�GDW�KHW�SLMQ�GRHW��:H�NXQQHQ�QDDU�GH�UXLPWH��ZDDU�SURVWLWXHHV�]LWWHQ��]RQGHU�GDW�HU�
LHPDQG�PHW�RQV�PHH�ORRSW��:H�SDVVHUHQ�FDPHUD¶V�HQ�VWLFNHUV�GLH�YHUPHOGHQ�GDW�KHW�YHUERGHQ�
LV�WH�URNHQ�HQ�GDW�GH�PRELHOWMHV�XLW�PRHVWHQ��%LM�GUXJVJHEUXLN�]RX�GH�SROLWLH�ZRUGHQ�
JHZDDUVFKXZG��,Q�GH�UXLPWH�RQWPRHWHQ�ZH�WZHH�&RORPELDDQVH�YURXZHQ�GLH�]HHU�
JHwQWHUHVVHHUG��]LMQ�LQ�KHWJHHQ�ZLM�WH�YHUWHOOHQ�KHEEHQ��=H�KDHEEHQ�]HOIV�DO�HHQV�RS�RQ]H�VLWH�
JHNHNHQ��'H�YURXZHQ�VSUHNHQ�UHGHOLMN�JRHG�1HGHUODQGV�HQ�ppQ�YDQ�KHQ�YHUWHOW��GDW�]H�HHUGHU�
LQ�HHQ�DQGHU�EHGULMI�KHHIW�JHZHUNW��2S�GLW�PRPHQW�LV�KHW�ZHUN�KLHU�]ZDDU��RPGDW�GH�]DDN�QHW�
RSHQ�LV�HQ�]H�QRJ�JHHQ�FROOHJD¶V�KHEEHQ��:LM�EHJULMHQ�GDW�GH�]DDN�ZHO�IOLQN�YHUERXZG�LV��
2XGH�YORHUEHGHNNLQJ�KHHIW�SODDWV�JHPDDNW�YRRU��HHQ�VWHULHOH�LQULFKWLQJ��'H�UXLPWH�LV�YUHVHOLMN�
JURRW�HQ�]LHW�HUXLW�DOV�HHQ�NDQWLQH��(U�VWDDQ�DXWRPDWHQ�YRRU�GH�NRIILH�HQ�VLJDUHWWHQ���
+HW�YDOW�RQV�RS��GDW�QD�DO�GH�MDUHQ��GDW�KHW�GLFKW�LV�JHZHHVW�HU�ZHHU�YURXZHQ�XLW�GH]HOIGH�
ZLQGVWUHHN�WHUHFKW�]LMQ�JHNRPHQ��:H�JDDQ�HHQ�SDDU�ZHNHQ�ODWHU�WHUXJ�RP�ZDW�YUDJHQ�RYHU�
ORRQGLHQVW�WH�EHDQWZRRUGHQ��'DW�OXNW�QLHW��ZDQW�HHQ�YDQ�GH�DDQZH]LJHQ�NHHUW�RQV�
GHPRQVWUDWLHI�GH�UXJ�WRH�HQ�]HW�NHLKDUGH�PX]LHN�RS���
�
����,Q�GH]H�VHNVVKRS�]LW�GH�KHOH�IDPLOLH�YRRU�GH�WY��=H�KHEEHQ�QHW�JHJHWHQ��'H�YXLOH�ERUGHQ�
VWDDQ�RS�GH�VFKDSSHQ�PHW�SRUQRNRRSZDDU��(U�]LW�HHQ�NLQG�WXVVHQ�PHW�YHHO�WH�JURWH�VORIIHQ�DDQ�
KDDU�YRHWHQ��'H�HQLJH�SURVWLWXHH�]LW�WXVVHQ�GH�IDPLOLHOHGHQ�LQJHNOHPG���
�
 
588 (HQ�DDUGLJH�MRQJH�PDQ�OLHW�RQV�ELQQHQ��'H�]DDN�ZDV�QRJ�PDDU�QHW�RSHQ��+HW�URRN�HU�QRJ�QDDU�QLHXZ�HQ�GH�NDPHU�ZDDU�GH�H[SORLWDQW�KHHO�GH�GDJ�PHW�GH�HQLJH�ZHUNHQGH�YURXZ�WY�]DW�WH�
NLMNHQ��ZDV�UXLP�YRRU]LHQ�YDQ�GHYRWLRQDOLD��'H�HQLJH�YURXZ�GLH�HU�ZHUNWH�YLQGW�GH�EDDV�PHHU�
HHQ�YULHQG�GDQ�HHQ�HFKWH�EDDV���
/RRQGLHQVW�LQ�GH�SUDNWLMN�
����(U�]LWWHQ�GULH�YURXZHQ��HHQ�YDQ�KHQ�LV�=XLGDPHULNDDQV��'LW�EHGULMI�YHUNHHUW�YROJHQV�GH�
EHGULMIVOHLGHU�LQ�KHW�RQJHZLVVH�RYHU�GH�XLWVSUDDN�YDQ�GH�%HODVWLQJGLHQVW��'H�HQH�NHHU�
FRQVWDWHUHQ�]H�JH]DJVYHUKRXGLQJHQ�HQ�GDDUQD�]HJJHQ�]H�YDQ�QLHW��7HUZLMO�GH�EHGULMIVOHLGHU�GLW�
DOOHPDDO�YHUWHOW��NUXLSHQ�GH�YURXZHQ�QDDU�KHW�OLFKW�RP�GH�PHJDIROGHU�WH�OH]HQ���
�
����'H�YURXZHQ�LQ�GLW�EHGULMI�KDGGHQ�]LFK�ELM�GH�%HODVWLQJGLHQVW�XLWJHVFKUHYHQ�RPGDW�HU�
ORRQGLHQVW�ZHUG�JHFRQVWDWHHUG��*HHQ�ZRQGHU��MH�EHQW�HU�]HOIVWDQGLJ�RQGHUQHPHU��PDDU�MH�NXQW�
QLHW�EHSDOHQ�ZDW�MH�GUDDJW�HQ�ZDQQHHU�MH�NRPW�HQ�JDDW��/RRQGLHQVW�KHHIW�JHHQ�YRRUGHHO��QX�
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YHUGLHQHQ�ZH�GHUWLJ�HXUR�SHU�GDJ��YHUWHOW�]H�RQV�YHUKHXJG��'H�JDVWYURXZ�YHUWHOW�]HOIV��GDW�HU�
RRN�YURXZHQ�]LMQ�GLH�KHOHPDDO�QLHWV�YHUGLHQHQ��PDDU�EXLWHQJHZRRQ�ILMQ�]LMQ�DOV�RSYXOOLQJ���
8LW�GLW�EHGULMI�NRPHQ�NODFKWHQ�GDW�YURXZHQ�ERHWHV�PRHWHQ�EHWDOHQ��'H�YURXZHQ�LQ�GLW�EHGULMI�
PRHWHQ�YLMIWLHQ�SURFHQW�DIVWDDQ�YRRU�EWZ��=H�PRHWHQ�LQHHQV�HHQ�NZDUWLHU�HHUGHU�EHJLQQHQ�HQ�
WLHQ�HXUR�ERHWH�ELM�WH�ODDW�NRPHQ���
&RQFXUUHQWLHEHGLQJHQ�HQ�ERHWHV�NXQQHQ�DOOHHQ�RQGHU�EHSDDOGH�RPVWDQGLJKHGHQ�ELM�
PHQVHQ�LQ�ORRQGLHQVW�ZRUGHQ�RSJHOHJG��QRRLW�ELM�]HOIVWDQGLJH�RQGHUQHPHUV��
����
:H�NXQQHQ�ZDW�IROGHUV�DFKWHUODWHQ��(HQ�YURXZ�GLH�KLHU�SDV�JHZHUNW�KHHIW��YHUWHOWRQV�ODWHU�GDW�
GH�YURXZHQ�KLHU�YLMI�HXUR�WRHJDQJ�EHWDOHQ�HQ�GDW�HU�RRN�ERHWHV�ZRUGHQ�JHKHYHQ�YRRU�WH�ODDW�
NRPHQ���
�
Thaise salons 
 
%DDV�QLHW�EOLM�
 
����'LW�LV�GH�HHUVWH�NHHU�GDW�ZH�KLHU�QDDU�ELQQHQ�PRJHQ��(HQ�7KDLVH�GDPH�GRHW�RQV�RSHQ��'H�
EDDV�LV�HU�ZHHU�QLHW��PDDU�ZLM�NULMJHQ�KHW�WRFK�YRRU�HONDDU�GDW�ZH�YLMI�PLQXWHQ�PRJHQ�EOLMYHQ��
(U�VWDDQ�WZHH�EDQNHQ�LQ�GH�KXLVNDPHU��2S�GH�HQH�EDQN�]LWWHQ�WZHH�GDPHV�GLH�RQV�RS�]LMQ�
7KDLV�EHJURHWHQ�HQ�GDDUQD�PRJHQ�ZH�HYHQ�RS�GH�EDQN�]LWWHQ��$OOHV�JDDW�JRHG��RRN�KLHU�]LMQ�GH�
GDPHV�LQ�ORRQGLHQVW��PDDU�KRH�GDW�LV�JHUHJHOG��ZRUGW�RQV�QLHW�GXLGHOLMN��=H�NLMNHQ�QDDU�HHQ�
7KDLVH�]HQGHU�HQ�GH�GDPHV�VSUHNHQ�EHWHU�1HGHUODQGV�GDQ�HOGHUV��=H�]LHQ�HU�RRN�ZDW�
YHU]RUJGHU�XLW��+HW�OLMNW�HU�RRN�RS��GDW�]H�ZHO�PHW�RQV�ZLOOHQ�SUDWHQ��PDDU�GDW�GH�SOHN�QLHW�GH�
MXLVWH�LV��RPGDW�]H�GH�EDDV�LHGHU�PRPHQW�YHUZDFKWWHQ���
 
'H�WDDOSUREOHPHQ�ZDUHQ�WH�JURRW�
 
����:H�VSUHNHQ�KLHU�WZHH�YURXZHQ�ZDDUYDQ�HU�ppQ�YULMZHO�PHWHHQ�XLWJHSUDDW�LV��'H�DQGHUH�
YURXZ�GLH�HU�YULM�MRQJ�XLW�]LHW��]RX�JUDDJ�LQIRUPDWLH�LQ�KHW�7KDLV�ZLOOHQ��=H�YHUWHOW�GDW�GH�
PHHVWH�YURXZHQ�]LFK�PHW�HHQ�SDDU�ZRRUGHQ�NXQQHQ�UHGGHQ��PDDU�JHHQ�ZRRUG�1HGHUODQGV�
NXQQHQ�OH]HQ��=HOI�]HJW�]H��GDW�]H�KHW�ZHO�EHJULMSW��PDDU�GH�PDQLHU�ZDDURS�]H�PHW�GH�
EDVLVIROGHU�GUDDLW�HQ�]LW�WH�VSHOHQ��GRHW�DQGHUV�YHUPRHGHQ��'H�YURXZ�YHUWHOW��GDW�]H�SDV�WZHH�
ZHNHQ�LQ�GH]H�]DDN�ZHUNW�GLH�QHW�HHQ�QLHXZH�HLJHQDDU�KHHIW��=H�LV�RS�]RHN�QDDU�HHQ�
ERHNKRXGHU�RP�GH�LQNRPVWHQ�GLH�QX�QRJ�]ZDUW�]LMQ��WH�JDDQ�RSJHYHQ��=H�ZLO�YDQ�KDDU�SDUWQHU�
DI�HQ�HHQ�DDQWRRQEDDU�HLJHQ�LQNRPHQ�KHEEHQ��
 
%HG��EUHDNIDVW�DQG�EURWKHO�
 
����'H]H�7KDLVH�VDORQ�]LHW�HU�YDQ�EXLWHQ�PRRL�XLW��:H�PRJHQ�PHW�GH�YURXZHQ�SUDWHQ��:H�
GRHQ�GDW�LQ�HHQ�SLHSNOHLQH�UXLPWH�GLH�YROVWDDW�PHW�SRWWHQ�HQ�SDQQHQ��EDQNHQ��NXVVHQV��WDVVHQ�
HQ�GHNHQV��(HQ�YDQ�GH�7KDLVH�YURXZHQ�KLHU�VSUHHNW�HHQ�EHHWMH�(QJHOV�HQ�KHUNHQW�HHQ�YDQ�GH�
YHOGZHUNHUV��=H�VWHOW�YRRU�ELM�HHQ�YROJHQGH�JHOHJHQKHLG�HHQ�ELMHHQNRPVW�WH�RUJDQLVHUHQ�PHW�
HHQ�7KDLVH�WRON�HUELM��=H�YHUWHOW�RRN�HHQ�YHUKDDO�RYHU�HHQ�GRNWHU�LQ�HHQ�GRUS�LQ�GH�EXXUW�GLH�
KDDU�DOWLMG�YRRU�¼����HHQ�SULN�JHHIW���



 

 144 

�
/RRQGLHQVW�LQ�7KDLVH�VDORQV��
����(U�]LMQ�YLHU�GDPHV�ZDDUYDQ�HU�GULH�ZHUNHQ�HQ�GH�YLHUGH�GH�YURXZ�YDQ�GH�HLJHQDDU�LV��'LH�
ZRUGW�HU�DO�VQHO�ELMJHKDDOG��DOV�GH�GDPHV�EHJULMSHQ�ZLH�ZLM�]LMQ��KRHZHO�ZLM�]HJJHQ�GDW�GLW�
QLHW�QRGLJ�LV��'H�PDQ�NRPW�QLHW�HUJ�VQXJJHU�RYHU�HQ�DQWZRRUGW�RS�HONH�YUDDJ�GDW�]H�QX�
JHOXNNLJ�HHQ�JRHGH�DFFRXQWDQW�KHEEHQ�GLH�DOOHV�ZHHW��'H�YURXZHQ�KHEEHQ�DOOHQ�HHQ�%7:�
QXPPHU��WZHH�YDQ�GH�GULH�YURXZHQ�]LMQ�HU�VLQGV�HHQ�SDDU�ZHNHQ�RP�XLW�WH�SUREHUHQ�RI�]H�]R�
ZDW�NXQQHQ�YHUGLHQHQ��ZDQW�DQGHU�ZHUN�NXQQHQ�]H�QLHW�NULMJHQ��'LW�KHEEHQ�]H�DO�RS�DOOH�
PRJHOLMNH�PDQLHUHQ�JHSUREHHUG���
'H�YURXZ�YDQ�GH�HLJHQDDU�EHWDDOW�GH�VRFLDOH�ODVWHQ�YRRU�GH�YURXZHQ��ZDQW�KXQ�QLHXZH�
ERHNKRXGHU�KHHIW�KHQ�DDQJHUDGHQ�GH�GDPHV�LQ�ORRQGLHQVW�WH�QHPHQ��'H�YRULJH�ERHNKRXGHU�LV�
JHSHQVLRQHHUG�HQ�KHHIW�GH�ODDWVWH�WZHH�MDUHQ�HLJHQOLMN�QLHWV�PHHU�JHGDDQ��ZDDUGRRU�]LM�LQ�
JURWH�SUREOHPHQ�]LMQ�JHNRPHQ��=LM�LV�QX�JHVRPPHHUG�¼��������WH�EHWDOHQ��ZDDUVFKLMQOLMN�
EHODVWLQJ�HQ�VRFLDOH�ODVWHQ���'LW�NDQ�]LM�DEVROXXW�QLHW�RSEUHQJHQ��HU�]LMQ�GDJHQ�GDW�HU�JHHQ�
NODQWHQ�NRPHQ�RI�VOHFKWV�ppQ��'H�GDPHV�PRHWHQ������YDQ�KXQ�LQNRPVWHQ�DIVWDDQ��PDDU�GDW�LV�
DEVROXXW�QLHW�NRVWHQGHNNHQG��'H�YURXZ�]RX�GDQ�RRN�KHW�OLHIVW�]LHQ�GDW�GH�GDPHV�]HOIVWDQGLJ�
]LMQ��0DDU�]H�YLQGW�GH�GDPHV�GDDU�QLHW�]HOIUHG]DDP�JHQRHJ�YRRU��2RN�KDDU�PDQ�LV�EOLM�GDW�
DOOHV�QX�JHUHJHOG�LV�PHW�GH�QLHXZH�DFFRXQWDQW��:LM�YUH]HQ�GDW�GDDUPHH�KHW�SUREOHHP�YDQ�GH�
RQEHWDDOGH�UHNHQLQJHQ�QLHW�LV�RSJHORVW��'H�GDPHV�KHEEHQ�YROJHQV�GH�YURXZ�RRN�YHHO�YULMKHLG�
HQ�NXQQHQ�NRPHQ�HQ�JDDQ�ZDQQHHU�]H�ZLOOHQ��'LW�EHDPHQ�GH�YURXZHQ��'H�YURXZHQ�GUDJHQ�
JHHQ�PDNH�XS�HQ�KHW�OLMNW�QHW��DOVRI�]H�QHW�RQGHU�GH�GRXFKH�YDQGDDQ�NRPHQ��
�����$DQ�GH�DQGHUH�NDQW�YDQ�GH�NDPHU�KDQJW�GH�HLJHQDDU�YRRU�GH�79��+LM�YHUWHOW�GDW�GH�
YURXZHQ�LQ�ORRQGLHQVW�]LMQ�HQ�HHQ�SUHVWDWLHORRQ�RQWYDQJHQ��+HW�]RX�ILQDQFLHHO�QLHWV�
YHUVFKLOOHQ�YDQ�GH�RXGH�VLWXDWLH��$OV�ZLM�GRRUYUDJHQ��EOLMNW�ZHO�GDW�HU�QLHWV�RS�SDSLHU�LV�
YDVWJHOHJG��
�
����,Q�GLW�EHGULMI�WUHIIHQ�ZH�GH�HLJHQDUHVVH�DDQ�PHW�WZHH�YURXZHQ��'H�]DDN�EHVWDDW�QX�DFKW�
MDDU��(pQ�YDQ�GH�YURXZHQ�ZHUNW�HU�DO�HHQ�SDDU�MDDU��=H�LV�EHJRQQHQ��RPGDW�]LM�HQ�KDDU�PDQ�
QLHW�PHHU�NRQGHQ�URQGNRPHQ��2S�GLW�PRPHQW�ZHUNHQ�]H�GDDU�LQ�ORRQGLHQVW��+LHU�]XOOHQ�]H�GDW�
ZHO�KHEEHQ�YDVWJHOHJG��'H�HLJHQDUHVVH�NRPW�QLHW�RYHU�DOV�GUDJRQGHU��'H�NODQWHQ�EHWDOHQ�
PLQLPDDO�¼����HHQ�XXU�NRVW�¼������'H�HLJHQDUHVVH�YHUWHOW�GDW�GH�]DDN�ZHJHQV�YDNDQWLH�HHQ�
PDDQG�GLFKW�JDDW�ZDDUXLW�ZLM�FRQFOXGHUHQ��GDW�GH�YURXZHQ�GDQ�YHUSOLFKW�WKXLV�PRHWHQ�]LWWHQ��
'H�YURXZHQ�]LWWHQ�RQWVSDQQHQ�WH�SUDWHQ�PDDU�YHUWHOOHQ�QLHW�YHHO���
�
:LH�LV�GH�PDPDVDQ"�
�����2RN�KLHU�ZHUNHQ�QX�DOOHHQ�7KDLVH�YURXZHQ�GLH��RS�ppQ�QD��GH�WDDO�QLHW�EHKHHUVHQ��:H�]LMQ�
KLHU�ELQQHQ�QDDU�HHQ�]LMNDPHUWMH�JHGLULJHHUG��ZDDU�HHQ�7KDLVH�YURXZ�HQ�1HGHUODQGVH�PDQ�
]LWWHQ�WH�HWHQ��$OOH�YURXZHQ�KHEEHQ�HHQ�NHUVWSDNMH�DDQ�DOVRI�KHW�EHGULMIVNOHGLQJ�LV��'H�YURXZ�
SDNW�PHWHHQ�KDDU�ERUG�RS�HQ�YHUGZLMW�XLW�KHW�]LFKW��$I�HQ�WRH�NRPW�HU�HHQ�YURXZ�QDDU�RQV�WRH�
RP�µVRUU\��VRUU\¶�WH�]HJJHQ��'H�PDQ�YHUWHOW��GDW�GH�5RGH�'UDDG�HHQ�JRHGH�]DDN�LV�HQ�ZH�
YUDJHQ�RQV�DI��ZDW�]LMQ�URO�LQ�KHW�JHKHHO�LV�HQ�RI�KLM�ZHO�]R�RNp�LV��'H�YURXZHQ�]LMQ�]LFK�DDQ�KHW�
YRRUVWHOOHQ�HQ�XLWHLQGHOLMN�YRHUHQ�ZH�HHQ�]HHU�NRUW�SUDDWMH�PHW�ppQ�YDQ�GH�YURXZHQ��:H�
YLQGHQ�GH�VIHHU�QLHW�JHZHOGLJ�HQ�YUDJHQ�RQV�ZHHU�DI��ZDDU�DO�GLH�7KDLVH�MRQJH�YURXZHQ�GLH�
JHHQ�ZRRUG�1HGHUODQGV�VSUHNHQ��YDQGDDQ�NRPHQ��
�
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