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Onderzoeker gaat in de filantropie 
Onderzoeker Nanne Boonstra goat de 
filantropische instelling De Verre Bergen 
helpen om miljoenen in Rotterdam 
te investeren. 'Ik wil weI eens aan de 

knoppen zitten.' 

MARCEL HAM 

18 
We zijn wei verschillend 
Filosoof Klaas Mulder heeH zich gestoord aan het 
vorige TSS-themanummer waarin werd gesteld dot 

het integratiebeleid passe is. Volgens hem krijgen 
we minder welvaart en welzijn als we doen alsof 
iedereen hetzelfde is. 

KLAAS MULDER 

Hoeren opers bestraffen 
Het lijkt een nieuwe morele kruistocht: de strijd legen prosti

tutie en - Ln een adem - tegen de vrouwenhandel. Lodewijk 
Asscher begon armee, verschillende GroenLinks'ers volgden. 
'De seksuele revolutie van de juren zestig heefl ons veel 
moois gebracht. Maar de normalisering van prostitutie als 
"sekswerk" en de romantisering van de proslituee als "vriJe 
vrouw" laten zien dat zij ook een perverse zelfkant heef!, die 

mogelijk maakt dot onvrijheid lellerlijk als vrijheid kan worden 
verkocht', aJdus Dick Pels. de directeur van het wetenschappe
lijk bureau van GroenLinks. 

Voor mensen die nooit zo goed wiSlen wat ze van proslitutie 
moeslen denken hebt u dot oak? of zichzelf daarover met 

slevig genoe9 bevroegen, zijn dol overtUlgende stellingnamen, 
Net als deze. van Evelien Tonkens: 'De legaJisering van pros
titulie is een dekmantel voor seksuele slavemij.' Ell jaar no de 
legalisering van proshtutie is dot beleld een regelrechle Hop, 
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Bestrijd prostitutie toch niet 
Het pleidooi van Lodewijk Asscher am 
'de mensenhandel' in de prostitutie uit 

te bannen is een extremistische en niet
bewezen morele kruistocht. Klantencri
minalisering in Zweden loot zien dot 

de positie van prostituees er bepaald 
niet beter op wordt. 

HENDRIK WAGENAAR EN SIETSKE A~TINK 

24 
Tien jaar Oranje Fonds 

In tien jaar tijd financierde het Oranje Fonds 
duizenden sociale initiatieven. Hoe beoor

delen ze die projecten? Directeur Ronald 
van der Giessen: 'Passie, daar goat het am. 

Nee, dot kun je niet objectiveren.' 

JAAP RODENBURG EN MARCEL HAM 

betoogt zij in ham column in de Volkskranl. De vrouwen

handel en onderdrukking nomen aHeen maar loe. 

Ik herinner me hoe hoar partijgenote, de loenmalige 

Europarlementarier Nel van Dijk, tien jaor geleden 
Zweedse voIksvertegenwoordigers op de Wallen rond
leidde am hen Ie overtuigen van de verlichte voordelen 
van ons liberale en tolerante beleid. Nu zou Asscher Van 
Dijk een 'comIortleminis ' noemen. 

Waarschijnlijk overtuigde Van Dijk de Zweden destijds 
oak ruel erg. In dot land is sindsdien voortvarend werk 
gemaakt van 'de crimmalisering van de klanf: wie naar 
de hoeren goat is strafbaar, en pooiers kunnen voor vier 

Jaar de bak indraaien. De hedendaagse Nederlandse 
progressieven kijken verlekkerd naar zo'n aanpak. Maar 
hoe ef£ectief is dot beleid dan wei niel? 

Migranten in Amsterdam en Rotterdam 
Migranten zijn goed voor de economie. zo is 

het idee. Maar in de voormaIige industriestad 
Rotterdam geldt dot veel minder dan in dien

stenstad Amsterdam. Tach kan dit oak weer niet 
verklaren waarom er aan de Moos meer weer

stand is tegen allochtonen dan in de hoofdstad. 

JERDEN VAN DER WAAL 

En verder 
7 Fatima Lamkharrat over Ahmed Marcouch 

23 Tjerk Gualtherie van Weezel: liever mooie 
verhalen dan evidence based werken 

27 Jan Willem Duyvendak: het Kinderpardon 
roept veel vragen op 

28 Undercover in de zorg 
30 Duwen en trekken: agent Rolf van Dee 

32 Wat ziet Jos van der Lans? 

34 Signalementen, Nico de Boer 

Volgens de onderzoekers Hendrik Wagenaar en Sielske 
Altinkin illt nummer van TSS heef! dle Zweedse aanpak 
gelaald. Cijfers ontbreken en voor zover et aanwij
zmgen zijn, goon die in de riehting van verergering van 

de uitbuiting van vrouwen, maar nu op mmder ziehl
bare plekken. De onderzoekers bepleiten eon Nieuw
Zeelandse aanpak van decriminalisering en overleg 
met'sekswerkerscolleclieven'. 

lntussen heett minister Leers wemJg boodschap aan 
deze disCLlssie. Die maak! zich sterkel voar het Ullzetten 

van illegalen dan voar hel beschermen van slaehtoliers 
van mensenhandel. ook aIs degenen die hij weg WI] 

werken overduidelijk slachtoffers zijn van zulke mensen

handel. 

Marcel Ham is hoofdredacteu[ van TSS. 
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Zin en onzin van het prostitutiebeleid in Nederland 
Sil 

Gl 

Jl 

HENDRIK WAGENAAR EN SIETSKE ALTINK 

w 

H een 'vrijzinnig paternalisme', maarProstitutie is sinds enige tijd not done. Voorop 
hij is het met Asscher eens dat er een 
omslag in het denken over prostilopen bestuurders als Lodewijk Asscher die ·de 
tutie moet komen en het een andere 
beleidsaanpak vereist. Voor Pels mensenhandel' willen uitbannen. Ret Zweedse 
en anderen is dat een nogal vaag 
omschreven ontmoedigingsbeleid;model om de klant te criminaliseren is het lichtende 
volgens Asscher is dat de invoering 

van het Zweedse modeL ofwel devoorbeeld. terwijl de resultaten van die aanpak zeer 
criminalisering van de klant. 

twijfelachtig zijn. De Nieuw-Zeelandse aanpak van Maar hoe zit het nu precies met het 

beleid ten aanzien van prostitutie?
decriminalisering is effectiever. Wat is de zin en onzin daarvan, wat 

zijn de mogelijkheden en onmoge

lijkheden? Iedere overheid bemoeit 
zich op een of andere manier weI met 

De laatste jaren is in ons land de Verdwenen zijn de idealen van een prostitutie. Sommige landen, zoals 

stemming ten aanzien van prostitutie gelegaliseerde prostitutiesector waar de VS en Ierland, verbieden het. 

fors omgeslagen. Een mengeling van de vrouwen vrijwillig, beschermd Andere, zoals Zweden, willen pros

pessimisme en morele verontwaardi door het arbeidsrecht. een accep titutie helemaal uitbannen, en veel 

ging heefl de schrijvende en politieke tabel inkomen kunnen genieten. landen reguleren allerlei aspecten 

klasse in Nederland bevangen. Dat De Amsterdamse wethouder en van prostitutie, zoals Nederland en 

gebeurde onder invloed van een PvdA-coryfee Lodewijk Asscher vat Oostenrijk dat proberen. Sommige 

aantal spraakmakende mensenhan de huidige stemming goed samen. landen proberen het zelfs te decri

delzaken (zoals de geruchtmakende Vrouwen in de prostitutie werken minaliseren (Nieuw-Zeeland, New 

Sneep-affaire met Saban B.), het volgens hem niet, maar worden er South Wales in Australie). Het doel 

daaropvolgende rapport Schone 'commercieel verkracht'. soms zelfs van de bemoeienissen van de over

schijn van de Dienst Nationale weI tot twintig keer per dag. 'Een heid is veelal het beschermen van de 

Recherche (waarin werd geschat dat groot deel van de prostituees op de openbare orde en de volksgezond

50 tot 90 procent van de vrouwen in Wallen is slachtoffer van mensen heid. Daarna volgen de beschermin'g 

vergunde raambordelen gedwongen handeL intimidatie, mishandeling van de moreIe orde en de positie van 

werd), de ophef over loverboys, en en verkrachting.' 'Dat is afgrijselijk', de prostituee. 

recentelijk het boek Slaven in de voegt de wethouder daar ten over

polder van twee journalisten van het vloede aan toe. GroenLinks-ideoloog _ Maar in al deze gevallen moet de 

dagblad Trouw. Dick Pels pleit iets voorzichtiger voor vraag gesteld worden: Wat kunnen 
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overheden eigenlijk ten aanzien van 
prostitutie? Wat is de effectiviteit van 
hun handelen? Wat zijn de onbe
doeIde gevolgen van het beleid? 

Dezelfde vragen die we stellen ten 
aanzien van onderwijs, woningbouw, 
gezondheidszorg of milieubeleid. In 
dit artikel bespreken we eerst wat er 

onzes inziens aan de hand is met de 
prostitutie in Nederland. In een apart 
kader maken we een zakelijke afwe

ging van de effecten van het veelge
roemde Zweedse model van klantcri
minalisering. Ten slotte suggereren 
we een alternatief dat in Nederland 

geen deer uitmaakt van de discussie: 
echte decriminalisering, zoals dat in 
Australie en Nieuw-Zeeland plaats

vind!. 

Prostitutiebeleid is cdtijd moreel 
heleid 

Een van de hoofdstukken uit het boek 
Slaven in de polder heeft veelzeg
gend als titel 'Waarom legalisering 
niets oploste'. In hoeverre is deze 
conclusie gerechtvaardigd? Met de 

opheffing van het bordeelverbod in 
oktober 2000 beoogde de overheid 
de exploitatie van prostitutie via 
regulering te beheersen, onvrijwil

lige prostitutie en prostitutie door 
minderjarigen te bestrijden, de 

Een mengeling van pessimisme en morele 
verontwaardiging over prostitutie heeft de 

schrijvende en politieke klasse in Nederland 
bevangen 

arbeidsrechten en -omstandigheden 
van prostituees te verbeteren, en de 

aan prostitutie gekoppelde criminele 
randverschijnselen te bestrijden. 
Prostitutie mag dan weI geen 
normaal beroep zijn voor de werkers, 

maar het moest zo veer mogelijk als 
een gewone bedrijfstak behandeld 
worden. Voordat we bespreken wat 

er van deze doelstelling terecht is 
gekomen, is het voor een beter begrip 
van prostitutiebeleid noodzakelijk 
eerst een algemene observatie in te 

lassen. 

Prostitutiebeleid betekent in de 
praktijk altijd moreel beleid. Vanzelf
sprekend heeft ieder beleid morele 
dimensies, en kan ieder beleids
onderwerp inzet van morele strijd 
worden (denk aan het debat over 

belastingheffing in de VS of over 
immigratie in ons eigen land). We 
spreken van moreel beleid wanneer 
het aan de volgende kenmerken 

voldoet: 

Het beleid wordt geregeerd door 
een expliciete ideologie. De ideo
logie is belangrijker dan de werke

lijkheid. Het beleid is meestal een 
dekmantel voor een grotere ideele 
zaak. zoals gelijkberechtiging van 
vrouwen en mannen. 

2	 Het beleid is van iedereen. Waar 
we op 'technische' beleidster

reinen zoals pensioenwetgeving, 
gezondheidszorg, of milieu bereid 
zijn te luisteren naar deskundigen, 
geldt dit niet voor moreel beleid. 

Iedereen is een zelfbenoemde 
expert. 

3	 Vanwege deze twee punten is 
moreel beleid emotioneel beladen. 
Veel commentaren hanteren een 
strijdlustig, hyperbolisch voca
bulaire. Tegenstanders worden 
bespot of verketterd (Asscher: 
'comfortfeministen') . 

4	 Moreel beleid heeft weinig bood
schap aan de feiten. Er bestaan 
weinig betrouwbare gegevens over 
prostitutie, maar dat weerhoudt de 
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meeste commentatoren er niet van 

om met grate stelligheid cijfers en 
trends te poneren. Dit zijn vrijwel 
altijd inflatoire cijfers. 

5	 Bij moreel beleid is beleidsaf

kondiging belangrijker dan de 
uitvoering ervan. Die heeft dan 
ook vooral een pedagogische 

en symbolische functie. Er is ook 
sprake van abrupte en drasti 
sche koerswijzigingen. Zowel in 
Frankrijk als in Nederland wordt 

er op dit moment op gespeC\l
leerd om regulering in te ruilen 
voor klantcriminalisering. Op 
'gevestigde' beleidsterreinen zoals 
pensioenen of sociale zekerheid is 
zo'n abrupte omwenteling vrijwel 

ondenkbaar. 

Het morele gehalte van prostitutiebe
leid heeft diepgaande - en in onze 

ogen negatieve - gevolgen voor de 
formulering, uitvoering en analyse 
ervan, op ons begrip van prostitutie 

als een maatschappelijk verschijnseL 
en uiteindelijk op het lot van de 

mannen en vrouwen die in de prosti
tutie werken. 

Daar komt bij dat prostitutiebeleid, 
evenals zo veel maatschappelijke 
terreinen, sterk gefragmenteerd 

is. Talloze spelers - ambtenaren 
op landelijk en gemeenteniveau, 
Kamerleden, politiefunctionarissen, 
officieren van justitie, professionals, 

ngo's, de media, bordeelhouders, 
prostituees - ieder met een eigen 

belang en eigen routines, duwen en 
trekken aan het prostitutieveld. Het is 
dan ook nauwelijks verwonderlijk dat 
de uitvoering van prostitutiebeleid 

zo moeizaam verloopt. En dat is niet 
aileen in Nederland het geval. 

Prostitutiebeleid in Nederland 
In Nederland wordt het moeizame
 
prostitutiebeleid gekenmerkt door
 
drie ontwikkelingen; een daarvan
 
valt het beleid aan te wrijven, de
 

andere twee zijn exogeen. In de
 
eerste plaats is de opheffing van
 

het bordeelverbod in 2000 gepaard 
gegaan met een kardinale uitvoe

ringsfout. De gemeenten die de 
legalisering moesten uitvoeren, 
erfden een branche met een, volgens 
de Trouw-journalisten Roessingh en 
Ramesar, 'schimmige bedrijfscul
tuur'. Zwart geld, belastingontdui

king, omkoping, drugshandel en 
exploitatie van prostituees waren van 
oudsher doodnormale aspecten van 
de prostitutiewereld. Zoals Roessingh 
en Ramesar terecht oomerken: 'Zo'n 

digheid van de prostituee. Loon

dienst en de daaruit voortvloeiende 
gezagsuitoefening zou niet stroken 
met de vrijheid van de prostituees om 
klanten en bepaalde handelingen te 
kunnen weigeren. 
Daarbij vergaten ze dat je ook in 

loondienst geen seksuele intimidatie 
hoeft te tolereren en ook nog mentaal 
zelfstandig kunt zijn. De Belasting

dienst en UWV waren de enige 
organisaties die werk maakten van 
het doomrikken van deze merkwaar-

Bet morele gehalte van prostitutiebeleid 
heeft diepgaande en negatieve gevolgen 

cultuur (. .. ) verdwijnt niet omdat in 
Den Haag een parlement uitspreekt 

dat het een branche wil "normali
seren'" (20 II, p. 173). 

Deze op zichzelf al moeilijke 
uitgangssituatie werd nog eens verer

gerd doordat vrijwel aile gemeenten, 
bevreesd voor een ongecontroleerde 
uitbreiding van het aantal ramen of 
seksclubs, het aantal vergunningen 

bevroor. Daarmee creeerde de over
heid in feite een groot oligopolie van 
bordeelhouders die een bedrijfs
model hanteerden van maximale 

winsten tegen een minimale investe
ring. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

er weinig bereidheid bestond bij de 
bordeelhouders om de bedrijfskosten 

te verhogen door prostituees arbeids
rechten te geven, een normaal 
werknemersschap aan te bieden, 
sociale lasten af te dragen of belas
ting te betalen. Zij bleven, in strijd 

met de werkelijkheid, volhouden dat 
aile werkzame vrouwen zelfstandig 
ondernemers waren. Ze gebruikten 
daarbij een drogredenering dat loon
dienst met aile rechten die daarbij 
hoorden in strijd was met de zelfstan

dige redenering. Maar veel grip op 
de sector kregen ze uiteindelijk niet. 
De Belastingdienst yond weI een 
praktische oplossing met de opting 

in-regeling: de exploitant betaalt, in 

overleg met de prostituee, belasting 
en premies. 
Hoewel prostitutie in de grote steden 

tegenwoordig een hot topic is, is het 
beleid overwegend gericht op de 
handhaving van de openbare orde 
en op de bestrijding van onvrijwillig
heid. Aan de positie van prostituees 

is nauwelijks iets verbeterd. 
Van normaal geregelde arbeidsver
houdingen, een centraal beleids
doel in de wet van 2000, is niet veel 
gekomen. De overheid kijkt voor het 

uitbannen van misstanden naar de 
vakbonden, maar de FNV haakte af. 
wegens geldgebrek. maar ook omdat 
er weinig leden te winnen waren. 

Dat de rechten van de prostituee nog 
altijd in het gedrang komen, mag 

dan ook niet verwonderlijk heten. Al 
in 2006 constateerden de veldwerkers 
van De Rode Draad op basis van 
onaangekondigde bezoeken aan 
het leeuwendeel van de vergunde 
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seksinrichtingen dat daar allerlei 

vormen van economische en seksuele 

uitbuiting plaatsvonden (Altink & 
Bokelman 2006). Het ging weliswaar 

niet zozeer om grove dwang en 

zware mishandeling die we kennen 

uit de Sneep-zaak, maar wei om 

uitbuiting: een fors percentage van 

je inkomen afdragen aan de eige

naar, gedwongen meedoen aan 

schijnconstructies waarin de prosti

tuee aile risico's draagt, geen vrije 

klantenkeuze, verschillende vormen 

van afhankelijkheid zoals wonen op 

de werkplek, onhygienische werkom

standigheden, of gedwongen worden 

tot onveilige orale seks. 

Migratie en webwinkeltjes 
Tegelijkertijd vonden er tussen 2000 

en 20 I 0 twee exogene ontwikke

lingen plaats die niet uniek zijn voor 

Nederland en de prostitutiebranche 

en waar de overheid maar moeilijk 

greep op kreeg: de toenemende 

migratie en de opmars van het 

internet en de mobiele telefoon. 

Bij het opengaan van de grenzen 

met Oost-Europa bleken nieuwe 

migranten - zoals overal - bereid te 

zijn het werk te doen onder omstan

digheden en voor een salaris waar

voor autochtonen hun neus ophalen: 

seizoensarbeid, in de bouw, de 

schoonmaak, horeca, huishoudelijk 

werk, en natuurlijk in de prostitutie. 

Dit leidt onvermijdelijk tot uitbuiting, 

bij de aspergestekers net zo goed als 

bij de sekswerkers. Nieuwe migranten 

zijn kwetsbaar, en er is solide bewijs 

dat in sommige gevallen de uitbui

ting in de prostitutie vanuit het land 

van herkomst wordt georganiseerd, 

zoals bij Hongaarse prostituees. 

Voor prostituees uit andere landen en 

uit Nederland ligt het ingewikkelder. 

Uit ons onderzoek in Oostenrijk en 

Nederland blijkt dat veel vrouwen 

uit eigen beweging naar Noord- en 

West-Europa komen om daar in 

de prostitutie te werken; meestal 

op aanraden van een kennis of 

familielid dat hier al werkt. Ze zijn 

bereid arbeidsomstandigheden te 

accepteren die wij als uitbuiting 

beschouwen, maar verklaren dat hun 

situatie desondanks beter is dan in 

het land van herkomst. Ze proberen 

een beter leven in het nieuwe land 

op te bouwen. Niet aileen wat betreft 

inkomen, maar ook omdat ze zich 

hier vrij kunnen bewegen en als 

vrouw meer rechten hebben. Migratie 

als een emancipatie, dus. Ze sturen 

een deel van hun verdiensten naar 

huis en onderhouden daarmee een 

'extended family'. 

Er is hier naar Nederlandse criteria 

zeker sprake van uitbuiting, en de 

overheid moet er, evenals in het 

geval van malafide koppelbazen 

en aspergetelers, tegen optreden. 

Maar termen als 'mensenhandel' en 

'gedwongen prostitutie' versluieren 

hier meer dan dat ze verhelderen. In 

het overgrote deel van de gevallen 

vindt de uitbuiting in Nederland 

plaats, en treft die Nederlandse 

vrouwen even hard als de nieuwe 

migranten. Alleen zijn de laatsten 

veel kwetsbaarder. 

De opkomst van het internet en de 

mobiele telefoon heeft - net als in de 

rest van de samenleving - tot allerlei 

innovaties geleid; het prostitutiebe

drijf vormt daarop geen uitzondering. 

De traditionele seksclub is op zijn 

retour. Vanaf 2000 is het aantal seks

clubs in Nederland met meer dan de 

helft afgenomen. Het is eenvoudig 

om een website op te zetten. Dit 

HET ZWEEDSE MODEL: MAAR ZEER TEN DELE 
EFFECTIEF 
Wat men verder ook vindt van het Zweedse model om de koper van 

seks strafbaar te stelfen, het bezlt een onmiskenbare morele aantrek

kinqskracht. Zoals wethouder Asscher van Amsterdam het onder 

woorden brenqt: 'Moreel vind ik het rechtvaardiqer dat niet de vrouw 

wordt qecriminaliseerd, maar de klant.' Teqelijk bevat deze aanpak een 

oqensc IJnlijk heldere instrumentele loqica door de klant te bestrijden, 

die met zlJn behoefte aan betaalde seks prostitutie in stand houdt, 

vermindert men de vraaq en uiteindelijk het aanbod. Deze aantrek

kinqskracht (plus de inspanninqen van de Zweedse reqerinq om klant

criminaliserinq wereldwijd te promoten) verklaart onqetwijfeld de inter

natlonale belanqstellinq voor klantCflmlnaliserinq. 

De vraaq die we echter moeten beantwoorden, luidt. werkt het ook als 

beleid 7 Het antwoord daarop is slechts zeer ten dele - voor zover dat 

tenminste is na te qaan - en met neqatieve qevolqen voor de vrouwen. 

Het verbod op het kopen van seks staat in Zweden niet op zichzelf Het 

is het sluitstuk van een bestaand pakket aan verbodsbepalinqen dat 

hel qeleqenheld qeven tot prostitutie verbledt. Zo qelden voor pooier

schap qevanqenisstraffen van maximaal vier jaar. Zelfs partners van 

prostltuees kunnen vervolqd worden omdat ze onbedoeld meedelen in 

de opbrenqsten van prostitutie Verder is het verboden een woninq 01 

bedrlJlsrulmte ter beschikkinq te stellen voor het uitoefenen van prosti

tutie Deqene die dat toch doet, kan Ult zlJn woninq qezet worden, zelfs 

als men de woninq in elqendom heeft. 

Deze maatreqelen maken, en dat IS van belanq om je te realiseren, 

deel uit van cultureel diep verankerde opvattinqen over seksualiteit die 

teruqqaan tot de communautaire wortels van de Zweedse verzorqinqs

staat in de Jaren dertlq. Goede. maatschappelijk qesanctioneerde seks 

is vrijwilliq en vindt plaats tussen twee volwassenen in de context van 

een huweliJk of een vaste relatie Goede seks of {riske seksuafitet wordt 

qeassocleerd met zelfvertrouwen en psycholoqisch welbevinden. Het 

is een officieel beqrip dat qehanteerd wordt in overheidsdocumenten. 

Daarnaast bestaat er in Zweden een traditie van 'vrijzinniq paterna

lisme' ofwei een bereldheid om, zo nodiq hardhandiq. in te qrijpen in de 

privE-sfeer van individuele burqers als deze qedraq vertonen dat qezien 

wordt als afwiJkend of sc,l1adelijk (Dodillet 2006). De klantcriminalise

'------------------------------------------------------~~ 
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rmqswet van 1999 is bijvoorbeeld qepaard qeqaan met een officiele 

campaqne om prostitueebezoek te afficheren als een persoonlijkheids

stoornis die psychiatrische behandelinq vereist (Kulick 2005) 

Hoe effectief is klantcriminaliserlnq7 Volqens de officlele evaluatie die 

de Zweedse overheid in 2010 publiceerde, is de straatprostitutie qehal

veerd en is er nauwelijks sprake van andere vormen van prostitutie 

Dit is een opmerkelijke en veel bekritlseerde uitspraak omdat er ~ 

verbazinqwekkend qenoeq - eiqenlijk qeen cijfers beschikbaar zijn over 

de omvanq van de Zweedse prostitutiemarkt, noch voor, noch na de 

invoerinq van de wet 

Er zijn schattinqen dat er in Zweden voor de wet onqeveer 650 

vrouwen in de straatprostitutie werkzaam waren en onqeveer twee

tot driemaal zoveel in inpandiqe prostltutie, maar het is niet duidelijk 

waarop deze cijfers zijn qebaseerd Er bestaat enlqe overeenstemmlnq 

tussen deskundiqen, maatschappelijk werkers en politiefunctionarissen 

dat het aantal straatprostituees onmlddellijk na de invoerinq van de wet 

qehalveerd is. Dit cijfer Iiep echter al teruq voor de invoerinq van de 

wet en er zijn aanwijzinqen dat het aantal weer is toeqenomen, maar 

nu op andere, minder in het ooq lopende locaties. 

Over inpandiqe prostitutle bestaan domweq qeen cijfers. De weiniqe 

lokale studies die er verricht zijn, suqqereren dat er, net als in Neder

land, een verschuivinq naar het Internet als middel voor klantenwervinq 

heeft plaatsqevonden. 

AI met ai, concluderen Dodillet en Osterqren (2011), is er qeen reden om 

aan te nemen dat de totale omvanq van de prostitutiemarkt in Zweden 

is afqenomen of dat de wet er veer invloed op heelt qehad. Evenmin kan 

uit politiecijfers worden afqeleid dat mensenhandel - dat hier al nooit 

een qroot probleem was - verminderd is. 

Heeft klantcrimmaliserinq de klant alqeschrikt en de houdinq van 

mannen ten aanzien van prostitutie beYnvloed 7 Ook hier is het eflect 

teleurstellend. Surveys onder mannen laten zien dat zij zich niet laten 

afschrikken en/of dat ze seks in het buitenland kopen. 

Het Zweedse beleid heeft dus qrotendeels qefaald In het land bestaat 

ook aanzienlijke oppositie teqen de overheidsbetuttelinq, de lichtzinniqe 

omqanq met feiten door de autoritelten, het beeld van prostituees als 

passieve, afhankelijke slachtoffers, en de neqatieve effecten die de wet 

heeft op de vrouwen Ook hiernaar is qeen systematisch onderzoek 

qedaan, maar maatschappelijk werkers rapporteren dat straatprosti

tuees qrotere risico's lopen omdat ze op meer alqeleqen plekken hun 

werk moeten doen en minder selectlef kunnen zijn in de keuze van 

klanten. 

Het Zweedse publiek beqint dit kennelijk ook te zien. In een survey in 

2009 van het Zweeds daqblad Aftonbladet tekende zlch een duidelijke 

meerderheld af teqen de wet op klantcrlminaliserinq 

resulteert zowel in de zzp'er die een 

webwinkeltje begint als in de pros
tituee die vanuit huis gaat werken. 
Maar het internet is ook een goud

mijn voor kwaadwiHenden. Nieuwere 
vormen van prostitutie waarvan het 
vermoeden bestaat dat er georgani
seerde uitbuiting plaatsvindt. zoals 

soms het geval is in de hotel- en 
priveontvangst en de goedkopere 
vormen van escort, worden via het 

internet en de mobiele telefoon geor
ganiseerd. De overheid heeft hier 
weinig zicht op en weet niet goed hoe 
hierop te reageren. 

Samenvattend: er is sprake van hard
nekkige uitbuiting in de Nederlandse 
prostitutiesector, en eenvoudige 

beleidsoplossingen bestaan hiervoor 
domweg niet. Morele verontwaardi

ging en een doctrinaire opstelling 
zijn weinig productief en maskeren 
het aandeel van de overheid in het 
ontstaan van de huidige situatie. 

Wat is dan weI een werkbaar, effec
tief beleid jegens prostitutie? Het 

Zweedse model van klantcriminalise
ring, dat momenteel zo veeI aantrek

kingskracht op beleidsmakers uitoe
fent, in elk geval niet. Zie daarvoor 
het voorgaande kader. Meer perspec

tief biedt het Nieuw-Zeelandse model 
van decriminalisering. 

Down Under: decriminalisering 
Decriminalisering, zoals dit plaats
vindt in Nieuw-Zeeland en Australie, 

vertoont veel overlap met, maar 
is niet hetzelfde als legalisering. 
Decriminalisering bestaat uit het 
afschaffen van specifiek op prosti

tutie gerichte wetgeving. Daaraan 
ligt de gedachte ten grondslag dat 
prostitutie een dienstverlenende 
bedrijfstak is en ook als zodanig 
behandeld dient te worden. Afzon
derlijke regelgeving voor prostitutie 
- laat staan het verbieden ervan 

staat dit in de weg, en blokkeert 
daarmee de effectuering van de 
rechten van prostituees als service 
professionals. Terwijl in het legalise

ringsbeleid zoals we dat in Neder
land of Duitsland kennen in de prak

tijk het accent ligt op het handhaven 
van de openbare orde, richt decrimi

nalisering zich daarnaast sterk op de 
rechten van de prostituee. 

In Nieuw-Zeeland en New South 
Wales (NSW) in Australie is sprake 

van zulk beleid. Bordelen worden 
onderworpen aan een vergunnings
plicht. Het lokale bestuur voert het 
beleid uit; de politie treedt aHeen op 
bij seksueel misbruik en dwang tot 
prostitutie. Straatprostitutie is, onder 

restricties, toegestaan. Het beleid 
heeft een pragmatische inslag. 
Decriminalisering houdt niet een 
morele goedkeuring van prostitutie 
in, maar wordt gezien als een prakti

sche oplossing voor problemen zoals 
politiecorruptie, het beschermen van 
de rechten van de prostituee en een 
betere communicatie met bewoners 
van buurten waar prostitutie plaats
vindt. 
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Het grote verschil met Nederland 

is de doorslaggevende rol van de 

sekswerkerscollectieven in Nieuw

Zeeland en NSW. 'Nooit zander ons 

over ons beslissen' is het motto van 

het collectief in Nieuw-Zeeland. 

Sekswerkers zijn hier participerende 

burgers geworden. Hun collectieven 

spelen een belangrijke rol in het 

daadwerkelijk verwerven van op 

papier vastgelegde rechten. 

Het uitgangspunt is dat commerciele 

belangen nooit onveilige sekskunnen 

rechtvaardigen, en daarom staan er 

hoge boetes op dwang daartoe. De 

positie om veilige seks te eisen is veel 

sterker; werkgevers moeten daarvoor 

materialen verschaffen. Sekswerkers 

kunnen met hun klachten terecht 

bij de instanties waar mensen uit 

andere beroepen zich ook toe kunnen 

wenden. Het blijkt beter te werken 

om dwang op de werkvloer als een 

arbeidsconflict dan als een misdaad 

te beschouwen. Zeker, dwang komt 

nog steeds voor, maar door de goede 

samenwerking tussen prostituees 

en de politie is er een veeI grotere 

bereidheid om aangifte te doen. 

In tegenstelling tot Zweden is de 

uitvoering van de wetgeving zowel 

in Nieuw-Zeeland als in NSW 

onderworpen aan uitgebreide en 

zargvuldige wetenschappelijke 

evaluatie (Abel e.a. 201 0; Sullivan 

20 I0). Daaruit blijkt dat prostitutie 

en uitbuiting niet zijn toegenomen, 

zoals tegenstanders van legalisering 

vaak beweren. Maar de veiligheid, 

de gezandheid en de arbeidsrechten 
van prostituees zijn weI significant 

verbeterd. Een kanttekening is wei 

op zijn plaats: door hun geografische 

ligging is het aanlal migranten dat 

in de prostitutie werkt aanzienlijk 

kleiner dan in de meeste Europese 
landen. 

Lessen voor Nederland 
De ervaringen in Nieuw-Zeeland en 

NSW laten zien dat er, binnen de 

beleidskaders die ook in Nederland 

Termen als 'mensenhandel' en 'gedwongen 
prostitutie' versluieren hier meer dan da ze 

verhelderen 

gelden, nog volop ruimte is voor 

verbetering. In de eerste plaats vallen 

de meeste problemen en misstanden 

in de prostitutie in ons land onder de 

bestaande wetgeving. Daarbij is het 

weI zaak dat deze ook gehandhaafd 

wordt. In de tweede plaats is een 

krachtig sekswerkerscollectief dat als 

volwaardige partner met de overheid 

en andere partners aan tafel zit een 

voorwaarde voor een effectief beleid. 

In Nederland wordt nog te veel over 

en niet met prostituees gepraat. 

Daarbij is het belangrijk om ook 

burgers een plaats in het beleid te 

geven. 

Toegegeven: deze maatregelen 

hebben niet de moreIe aantrekkings

kracht van klantcriminalisering. Maar 

de keuze is wat ons betref! duidelijI<. 

Ruilen we het bestaande beleid 

in voor een extremistische en niet

bewezen morele kruistocht, voortko

mend uit een voor Nederland wezens

vreemde seksuele moraal, een 

bestuurscultuur die er niet voor terug

schrikt deze af te dwingen, en waarin 

prostituees behandeld worden als 

passieve, onmondige subjecten? Of 

gaan we door met een aanpak die 

goed aansluit bij de pragmatische op 

overleg en wederzijds respect geba

seerde Nederlandse bestuursstijl? 

Een aanpak die weliswaar verbeterd 

kan worden, maar die bewezen heeft 

onder voorwaarden effectief te zijn, 

en waarin prostituees volwaardige 

burgers zijn met alle rechten die hun 

toekomen. 
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