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Amsterdam, 20 december 2022 

 

Onderwerp: Zorgen over wijziging openingstijden prostitutiebedrijven 

 

Beste raadslid, 

Op zeer korte termijn staat u een belangrijke stemming te wachten. In de raadsvergadering van 

woensdag 21 december 2022 staat het aanpassen van de A.P.V. op de agenda, wat betrekking zal 

hebben op het wijzigen van de openingstijden van oa. prostitutiebedrijven in het Wallengebied.  

Soa Aids Nederland en SekswerkExpertise roepen jullie met klem op niet in te stemmen met het voorstel 

van het college om naast de aanpassingen van de openingstijden voor de horeca, hierbij ook de 

openingstijden van de raambordelen in te perken.  

Sekswerkers die nu, met een sluitingstijd van 06:00, aan het begin van de dag veilig naar huis kunnen, al 

dan niet met het openbaar vervoer, zullen namelijk in de voorgestelde situatie midden in de nacht met 

een pak geld op straat staan, met beperkte OV opties. Wij maken ons dan ook zorgen om de veiligheid 

van de sekswerkers in het gebied. 

In plaats van het voorstel, verzoeken wij jullie steun te geven aan het advies van de Stadsdeelcommissie 

Centrum: éérst gedegen voorbereiding en betekenisvolle consultatie met sekswerkers en exploitanten, 

een goed plan ontwikkelen, een pilot uitvoeren, en dan (na de eventuele aanpassingen) een 

beleidswijziging doorvoeren die nodig is om het probleem (overlast voor buurtbewoners) aan te pakken. 

Wij hopen dat de raad hierin de veiligheid van de Amsterdamse sekswerker serieus neemt.  

De winst op vermindering van overlast door het eerder sluiten van de raambordelen is 

hoogstwaarschijnlijk minimaal. De overlast zal naar verwachting al afnemen wanneer horeca en dus de 

rol van o.a. alcohol na 3 uur ‘s nachts minder aanwezig is in het gebied.  

Ook mist momenteel nog de rol van handhaving. Iemand die legale arbeid verricht in Amsterdam, is 

namelijk niet degene die de overlast veroorzaakt. Bezoekers die overlast veroorzaken kunnen door 

handhavers worden aangesproken. Handhavers zijn getraind in het de-escaleren van overlastsituaties of 

(dreiging van) geweld en crowd management.  

Wij zijn ons bewust van het stigma op sekswerk, en hoe een deel van de maatschappij hierdoor met een 

scheef oog naar de raambordelen kijkt. Toch is het een niet te ontkennen feit dat dit een van de meest 
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veilige werkvormen binnen sekswerk is1. Het is tevens een zelfstandige manier om dit werk uit te 

voeren, waar de sekswerker zelf bepaalt wie binnen te laten en wat er tussen hen gebeurt.  

Het raambordeel is een werkplek, en de werkende (Amsterdamse) burger die hier eerlijke arbeid 

verricht verdient net als andere werkenden in Amsterdam respect, bescherming en om gehoord te 

worden. 

Sekswerk is werk, werk waar veel mensen een mening over hebben en een spannend onderwerp 

vinden, zo ook in de raad. Wij zijn van mening dat de raad toch overeenstemming kan vinden in het 

willen beschermen van haar (seks)werkende burgers en maatregelen die hun gezondheid of veiligheid in 

het geding zouden kunnen brengen, eerlijk wil heroverwegen. Daarnaast verzoeken wij de gemeente om 

dit samen met de mensen te doen die het besluit betreft. Wij houden ons aanbevolen hier te allen tijde 

een helpende hand in te bieden.  

Hartelijk dank.  

Met vriendelijke groet,  

 

Mark Vermeulen 

Directeur Soa Aids Nederland  

 

 

Quirine Lengkeek 

Voorzitter SekswerkExpertise 

 

                                                           
1 ‘Sekswerk en geweld in Nederland’, 2018. Soa Aids Nederland / Aidsfonds & PROUD. Zie: 
https://sekswerkexpertise.nl/rapport-sekswerk-en-geweld-2018/  
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