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‘Maak kopen van seks strafbaar’
! ChristenUnie wil ‘Zweeds model’ invoeren als blijkt dat prostitutiewet niet werkt
Perdiep Ramesar
Het kopen van seks wordt strafbaar,
als het aan de ChristenUnie ligt. Als
over twee jaar uit de evaluatie blijkt
dat de nieuwe prostitutiewet onvoldoende resultaat heeft, dient de partij een initiatief-wetsvoorstel in.
Dat zegt Tweede Kamerlid Carola
Schouten van de ChristenUnie. De
nieuwe wet ligt nu nog bij de Eerste
Kamer. De ChristenUnie doet vandaag tijdens het Kamerdebat over
mensenhandel en prostitutie nog
een tiental ‘verbetervoorstellen, zodat de wet nog een kans heeft’.
“In het parlement is afgesproken
dat na invoering van de wet na twee
jaar een evaluatie zal plaatshebben.
De partij wil de aangescherpte wet
een kans geven, maar wil geen tijd
verloren laten gaan. Zodra blijkt dat
de nieuwe wet niet voldoet, moet
ons voorstel klaar liggen, want anders gaan er weer jaren over heen”,
vertelt Schouten. “We hebben al elf
jaar gewacht met de regulering van
de prostitutiesector na de ophefﬁng
van het bordeelverbod. Het ‘Uur U’
is aangebroken. We kunnen ons
niet nog meer slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel permitteren. Als blijkt dat die nieuwe wet
nog steeds geen drempels opwerpt
voor mensenhandelaren, zijn verdergaande maatregelen noodzakelijk. Dan is het tijd voor het Zweedse model, waarbij de klant van een
prostituee strafbaar wordt. We mogen niet meer langer wegkijken.”
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Dat is nogal een klus geweest.

“Ik heb het wel eens vergeleken
met het vertalen van de Bijbel: daar
doe je ook wel even over. Het gaat
om een grote hoeveelheid meestal
heel technische Latijnse en Griekse
teksten.”
Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie): “We mogen niet langer wegkijken.”

Waar in Nederland begin deze eeuw
prostitutie juist legaal werd, verboden de Zweden het bezoeken van
prostituees. Vanuit Nederland was
er altijd kritiek op dat model, omdat
daardoor de prostitutie ondergronds
zou gaan. Maar voorstanders van de
Zweedse wetgeving vinden daar
geen duidelijk bewijs van, ziet ook
parlementariër Schouten. “Daarbij
kunnen we proberen in ons wetsvoorstel de lacunes die in de Zweedse regelgeving zijn te vinden, zo
veel mogelijk dicht te timmeren.

Daardoor zou het zomaar kunnen
dat we in Nederland een betere uitvoering van het Zweedse model krijgen.”
Eerder zei de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) al
in Trouw dat als de nieuwe wet niet
werkt, we in Nederland moeten
gaan nadenken over de invoering
van dat Zweedse systeem. “Ik heb
respect voor de opstelling van Asscher”, zegt Schouten. “Hij heeft de
weg geplaveid voor die discussie.
We merken daarbij dat het debat
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waarin hij eerder voor moraalridder
werd uitgemaakt, nu begint te kenteren. Zo schrijft ook hoogleraar
Evelien Tonkens van GroenLinks in
de Volkskrant dat we serieus moeten
bekijken of het huidige systeem
waarbij slavernij plaatsvindt, wel
wenselijk is anno 2011.” Schouten
merkt verder op dat Tweede Kamelid Ard van der Steur (VVD) de deur
voor strengere wetgeving ook op
een kier houdt. “Dat stemt hoopvol
voor het succes van ons wetsvoorstel over twee jaar.”

advertentie

Beltegoedkoop

! Gekissebis zal niet van de lucht zijn

In deze tijden van bezuinigingen zal
het ene na het andere ministerie een
begerig oog laten vallen op het Gemeentefonds, een pot met 18 miljard
euro.
De Raad voor ﬁnanciële verhoudingen (Rfv) voorziet een hoop bureaucratische rompslomp en een inefﬁciënte verdeling van het geld als het
kabinet zijn plannen doorzet voor dit
fonds, de op een na grootste post op
de rijksbegroting.
In een (nog) ﬁctief scenario: het departement veiligheid en justitie is uit
op een fors deel voor openbare veiligheid, en staat daarmee in deze arena
recht tegenover onderwijs, dat nieuwe gebouwen wil voor brede scholen.
En infrastructuur pikt ook graag
een graantje mee, voor de wegen.
Het effect, volgens de Rfv: in plaats
van minder zullen er straks meer
rijksambtenaren nodig zijn, en het
gekissebis zal niet van de lucht zijn.
Dat verhoudt zich niet met het streven naar een compacte overheid.
‘Een slecht plan’, oordeelt het adviescollege van regering en parlement daarom over de voorstellen
voor een nieuwe verdeling van het
gemeentefonds. Opsteller van het
Rfv-advies Gerber van Nijendaal ziet
bovendien een heel principiële kant.
Het Rijk zou grotendeels gaan bepalen waaraan gemeenten het beste
hun geld kunnen besteden en laat
zijn prioriteiten meewegen. Het tast

Romeins
recht is nog
altijd actueel
Het heeft een kwart eeuw geduurd,
maar gisteren kon emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis Jop Spruit
de laatste delen van de eerste complete Nederlandse vertaling van het
Corpus Iuris Civilis presenteren. Dat
Romeinse recht – samengebracht in
de zesde eeuw – heeft grote invloed
gehad op het Europese en dus ook
het Nederlandse recht.

Ministeries azen op
Gemeentefonds, een
pot van 18 miljard
Wilma van Meteren

vijf vragen

volgens hem de autonomie van gemeenten aan.
De aanpak is een breuk met de huidige ﬁnanciële verhoudingen, constateert Van Nijendaal. “De illusie
klinkt door dat het mogelijk is vanuit
Den Haag te bepalen wat doelmatig
en verantwoord is. Maar het hangt
heel erg van de omstandigheden af
of je beter straatcoaches aanstelt, de
straatverlichting aanpast of grafﬁti
verwijdert om het veiligheidsgevoel
van burgers te vergroten.”
Er zijn geen aanwijzingen dat gemeenten het geld niet efﬁciënt en effectief besteden. Integendeel, het is
juist de kracht van lokale overheden
dat ze hun eigen afwegingen maken,
stelt de raad, die vreest dat tevens de
ﬁnanciële ruimte voor eigen lokaal
beleid wordt ingeperkt.
Van Nijendaal ziet bovendien het
risico dat de verdeling van het gemeentefonds gevoeliger wordt voor
de kleuren en smaken van degenen
die in Den Haag aan het bewind zijn.
“Komt er een kabinet dat kunst en
cultuur heel belangrijk vindt en gemeenten willen vooral inzetten op
wegenonderhoud en groenvoorziening, dan gaat dat botsen. Het budget
is er niet op berekend”, geeft hij als
voorbeeld.
De raad verwacht in ieder geval dat
bij de herverdeling meer geld naar
verstedelijkte gebieden zal gaan en
minder naar plattelandsgemeenten.
Hoe het precies zal uitpakken per gemeente, zal pas in het voorjaar van
2012 blijken.
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Wat is het Corpus Iuris Civilis?

“Het is ontstaan in de zesde eeuw,
in opdracht van de Romeinse keizer
Justinianus. Hij wilde graag dat er
eenheid van recht in het Romeinse
imperium zou bestaan. Het bestaat
uit vier delen. Het eerste – de Institutiones – is een fantastisch inleidend leerboek. Elke rechtenstudent
zou het moeten lezen. Er staan allerlei beginselen van het recht in die
we nu nog steeds kennen. Het tweede is de Digesta, vijf boeken die je
zou kunnen typeren als een bloemlezing uit het oeuvre van Romeinse
juristen. En dan zijn er nog de Codex, een verzameling van keizerlijke verordeningen en de Novellen,
ook een collectie verordeningen.”
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Maar wat kunnen we daar nu
nog mee?
“Grote delen van ons recht komen
er rechtstreeks uit voort. Die invloed stamt uit de elfde eeuw. Toen
werd het Corpus, vijfhonderd jaar
na Justinianus, herontdekt. En het
vulde toen op prachtige wijze een
vacuüm. Er ontstonden veel steden
in die tijd en waar steden zijn, leven
veel mensen samen en waar veel
mensen samenleven ontstaan conﬂicten. Het Corpus kon direct gebruikt worden in die conﬂicten.
Vanaf die tijd is het Corpus een zegetocht door Europa begonnen. In
Nederland kenden we tot 1809 Romeins recht. Daarna kregen we weliswaar onze eigen wetboeken, maar
de invloed van het Romeinse recht
op die wetboeken is onmiskenbaar.”
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Nieuw, de laagste prepaid
beltarieven van Nederland.
Ga voor meer informatie
naar lekkerdoen.nl/mobiel

Naar Dirk dus!

Kunt u daar voorbeelden van
geven?
“Het testament. Dat komt rechtstreeks uit het Romeins recht. Net
zoals heel veel andere onderdelen
van het erfrecht. Nog een voorbeeld:
de zogenoemde beneﬁciaire aanvaarding van een erfenis. Dat wil
zeggen dat je een nalatenschap aanvaardt, maar niet met de schulden
van de erﬂater wordt opgescheept.
Dat komt één op één uit het Corpus.
Hetzelfde geldt voor ﬂinke delen
van ons huurrecht, arbeidsrecht of
familierecht.”
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Het Corpus geeft dus haast universele regels die de tand des
tijds kunnen weerstaan?
“Exact. Het niveau van de teksten is
zeer hoog, de wetten zijn scherp en
afgewogen, met oog voor beide partijen. Het heeft een erg hoog billijkheidsniveau. Dat we daar nu nog gebruik van maken, zegt genoeg. En
juist daarom ben ik ook zo blij dat
het Corpus Iuris Civilis nu in onze
eigen taal beschikbaar is. Want zelfs
veel juristen kennen het niet. Dat is
toch te gek voor woorden?”
Nico de Fijter

