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Wij,  

 
Tineke Smith, ChristenUnie-SGP Den Haag 

Tjitske Kuiper-De Haan, ChristenUnie Amsterdam  

Jolande Uringa, ChristenUnie Utrecht 
 

vrouwelijke kandidaten voor de ChristenUnie-SGP Den Haag, ChristenUnie Amsterdam en ChristenUnie 
Utrecht, vinden dat eindelijk een einde aan onrecht tegen vrouwen moet komen. 

 
Aanleiding 

Vorige maand werd in het Europese Parlement met ruime meerderheid een resolutie aangenomen die 

het strafbaar stellen van de bezoeker van prostituees beoogt. Het laat zien dat Europa zich steeds 
meer bewust wordt van de misstanden in de sector.  

De schattingen van het aantal vrouwen dat gedwongen achter de ramen zit lopen uiteen van 50 tot 
90%. Tussen de 80 en 95% van de prostituees is in haar leven slachtoffer geweest van geweld 

(verkrachting, incest of andere vormen van seksueel misbruik) voor ze in de prostitutie kwamen. De 

kans dat vrouwen in de prostitutie weer met geweld in aanraking komen is bovendien zeer groot. 
 

Oproep aan het kabinet en gemeentelijke overheid 
Wij doen een beroep op het kabinet om de genoemde Europese resolutie en de onderzoeken en 

wettelijke veranderingen in andere Europese landen serieus te nemen. Vrouwen in de prostitutie zitten 

in een kwetsbare positie en moeten beschermd worden in plaats van beschadigd. Wij vinden het 
opmerkelijk dat Nederland de ogen sluit voor deze duistere zijde. Na dertien jaar legalisering van de 

prostitutie zijn de gevolgen nog niet doorgedrongen. Men dacht de problemen in de prostitutiesector 
beter beheersbaar te maken, maar spon een web van criminaliteit en mensenhandel. Nederland is de 

belangrijkste bestemming voor verhandelde vrouwen.  
 

Kabinet en Kamers, kijk nu eens serieus naar succesvolle voorbeelden van een andere aanpak in 

andere Europese landen. Kijk bijvoorbeeld naar invoering van het Zweedse model, waarbij het 
bezoeken van prostituees strafbaar is gesteld in combinatie met stevige handhaving. Let op het 

Verenigd Koninkrijk waar goede voorbeelden van de aanpak van mensenhandel en prostitutie te 
vinden zijn en waar na parlementair onderzoek aanvullende veranderingen eraan zitten te komen. En 

geef eens aandacht aan de Franse aanpak, waar ze onder andere een bewustwordingsstage in het 

leven hebben geroepen, nadat je opgepakt bent. Dit helpt voorkomen dat mensen terugvallen. 
 

Samenhangend pakket maatregelen 
De ChristenUnie-SGP in Den Haag, ChristenUnie Amsterdam en ChristenUnie Utrecht zetten met een 

stevig en samenhangend pakket maatregelen in op aanpak van uitbuiting, mensenhandel en 
criminaliteit. Wij willen een menswaardig bestaan voor vrouwen en dus komen wij op voor vrouwen in 

een underdogpositie en willen hen de mogelijkheid bieden om hun plek in de maatschappij weer in te 

nemen, zodat ze - zoals vaak het geval is - niet langer een dubbelleven hoeven te leiden.  
 

Wat wij willen: 
- Het verbieden van (raam)prostitutie. Een gefaseerde aanpak helpt voorkomen dat vrouwen in 

de illegaliteit verdwijnen. Dertien jaar na de legalisering van de prostitutie moeten we als 

samenleving onze conclusies trekken. Prostitutie legaliseren is onmogelijk. Prostitutie is nauw 

verweven met criminaliteit, onveiligheid en onvrijwilligheid en het legaliseren van prostitutie 
trekt alleen maar mensenhandel en criminaliteit aan. Daarom willen wij raamprostitutie 

opheffen. En zolang dit nog niet het geval is, willen wij er alles aan doen om op te komen 
voor deze vrouwen. Dus: een uitsterfbeleid voor bestaande bordelen, om prostitutie te 

ontmoedigen. Leegstaande bordelen sluiten en de vestiging van nieuwe bordelen voorkomen. 
 

Zo lang prostitutie nog legaal is pleiten we voor maatregelen om uitbuiting en mensenhandel zoveel 

mogelijk tegen te gaan door:  
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- Verhogen leeftijd prostituees. We juichen het toe dat Amsterdam als eerste stad de 

minimumleeftijd van prostituees naar 21 jaar verhoogde. Uit onderzoek blijkt immers dat 

vooral jonge vrouwen uitermate geschikt zijn om uit te buiten. Den Haag en Utrecht moeten 

nu snel volgen.  
- Verhogen leeftijd prostituanten. Zo voorkomen we dat jongeren al vroeg in aanraking komen 

met prostitutie en een verkeerd beeld krijgen van seksualiteit. In de praktijk blijkt dat 

jongetjes van 12 jaar al door de rosse buurt fietsen om onbeschaamd naar vrouwen te kijken 
alsof het om een ding gaat. Dezelfde jongens die een paar jaar later in groepjes langs de 

ramen gaan en vrouwen beledigen. Het beeld van prostitutie moet veranderen en dit kan 

alleen door niet de prostituee te zien maar de vrouw erachter. Dit kan alleen door als 
maatschappij geen plaats te bieden aan mensen die denken dat zij voor geld een ander, die 

vaak al beschadigd is, verder mogen beschadigen. Seks is geen mensenrecht. Het recht op 
bescherming en vrijheid is dat wel.  

- Er komt een ruim aanbod van toegankelijke uitstapprogramma’s om prostituees een 

duurzame uitweg te bieden uit de (gedwongen) prostitutie. Zo kunnen zij een waardevolle 
bijdrage aan de maatschappij leveren en trots zijn op zichzelf. Uitstappen uit de prostitutie is 

de afgelopen jaren door bezuinigingen op uitstapprogramma's helaas moeilijker geworden. 

Dat moet veranderen. Ook willen wij investeren in preventieprogramma's en voorlichting. 
Bijvoorbeeld door een registratieplicht voor prostituees. Je mag niet in de prostitutie werken 

als je niet eerst geregistreerd bent bij de GGD. Voor die registratie vindt een uitgebreid 
gesprek plaats met de prostituee, één op één. Zo kan er vroegtijdig contact worden gelegd 

met prostituees, worden ingegrepen bij signalen van mensenhandel en gericht voorlichting 

worden gegeven over de risico’s, gezondheidszorg en hulpverlening. Wel moet er op worden 
gelet dat de identiteit van de betrokkene niet openbaar wordt.  

- Een pooierverbod. Het uitbuiten van iemands kwetsbaarheid moet strafbaar worden. Met dit 

verbod kunnen politie en justitie criminele activiteiten  
in de prostitutiebranche makkelijker verstoren, zonder dat er grote, tijdrovende onderzoeken 

nodig zijn. De overheid maakt serieus werk van het voorkomen van prostitutie. Praktijken van 
loverboys moeten per wijk in kaart worden gebracht. Doelgerichte voorlichting hierover aan 

ouders en op scholen is essentieel, zodat jonge meisjes zich hiertegen beter kunnen wapenen 

en jongens geen pooier worden. Ook moeten er goede opvangvoorzieningen komen van 
slachtoffers van loverboys. 

- Een taaleis voor prostituees, zodat ze weerbaar zijn. 

 
 

Verder willen wij: 

Meer samenwerking tussen de grote steden in Nederland en met bondgenoten in de strijd tegen 
mensenhandel en prostitutie. Tegen de georganiseerde misdaad is een georganiseerde overheid 

nodig. De gemeentelijke overheid zoekt actief de samenwerking met andere gemeenten en 
hulpverleners in de strijd tegen mensenhandel en prostitutie en voor het invoeren van een 

registratieplicht. De wet BIBOB biedt goede mogelijkheden om op te treden tegen malafide 
prostitutiebedrijven. De capaciteit voor het bestrijden van mensenhandel en prostitutie bij politie 

en recherche wordt vergroot. Ook pakt de politie prostitutie in het illegale circuit, zoals 

thuisprostitutie, aan. Het is van groot belang dat bij preventie, opvang, hulpverlening, opsporing 
en vervolging goed op elkaar aansluiten en de verschillende partners goed samenwerken.  

 
 


