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Deze nieuwsbrief bevat nieuwsberichten en publicaties over prostitutie. Een uitgave van Buro
Brycx, onafhankelijk adviesbureau over prostitutie / Buro Brycx: Dutch and Independent
consultancy with a mission to form a bridge between sex workers and (non) governmental
organisations.

WRP aangenomen door de Tweede Kamer 21-6-2016
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2016P1015
3
Moet je als land prostituees beschermen of emanciperen?
https://decorrespondent.nl/4769/Vandaag-beslist-Nederland-of-betaalde-seks-gewoonwerk-is-en-dat-werd-tijd-ook/832297130071-22188918
Verslag WRP debat Tweede Kamer d.d. 16-6-2016
http://burobrycx.nl/?p=1905
Groningen kent eigen APV niet en doet wél aan
registratie van sekswerkers
http://burobrycx.nl/?p=1901
Op Wallen gefotografeerde vrouw sleept fotograaf voor de rechter
http://www.at5.nl/artikelen/157272/op-wallen-gefotografeerde-vrouw-sleeptfotograaf-voor-de-rechter
Respijt voor te jonge prostituee
http://nieuws.nl/algemeen/20160616/respijt-voor-te-jonge-prostituee/
Peeskamertjes Utrecht zijn hot
http://www.ad.nl/dossier-utrecht/oude-peeskamertjesin-hardebollenstraat-zijn-hot~a50acfca/
Justitie dropt beschuldiging van mensenhandel
tegen Bossche vrouw
http://www.bd.nl/regio/den-bosch-e-o/s-hertogenbosch/justitie-dropt-beschuldigingvan-mensenhandel-tegen-bossche-vrouw-1.6104359#.V1_Wg5sSNJk.twitter
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Groningen gedaagd door sekswerkers
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/groningengedaagd-door-sekswerkers.9540199.lynkx
Migrants resorting to prostitution in Athens
http://www.bbc.com/news/world-europe-36500635
Mag iemand jouw moeder een hoer noemen?
http://atv.be/nieuws/mag-iemand-jouw-moeder-een-hoer-noemen-29634

Brief aan de Tweede Kamer over voorstel Wet Regulering Prostitutie
http://www.vrouwenrecht.nl/2016/05/26/brief-aan-tweede-kamer-over-hetwetsvoorstel-regulering-prostitutie-26-mei-2016/
London’s Romanian sexworkers worried about
BREXIT
http://www.vice.com/en_uk/read/romanian-sexworkers-in-the-uk-are-worried-about-brexit
Prostitutie definitief niet terug in de
Hardebollenstraat
https://utrecht.d66.nl/ruim-baan-breedstraatbuurt/
Celstraf geeist inzake rijdende afwerkplek
http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/om-eist-celstraf-voor-man-die-metseksauto-vrouwen-uit-azc-gilze-prostitueerde-1.6086884
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Formulier: Ik heb serieuze belangstelling voor exploitatie van een seksinrichting
aan ‘Het Nieuwe Zandpad’.
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/3.ruimtelijkontwikkeling/Economie_Bedrijf/Belangstellingsregistratieformulier_exploitatie_nieuw
e_zandpad.pdf
Tienerpooier Antwerpen: ‘Vrouwen moeten luisteren’
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-antwerpen/-vrouwen-moeten-luisterena2727454/?utm_campaign=regio-rlink&utm_medium=social&utm_source=Twitter&utm_content=regio
Utrecht handelde rechtmatig bij aankoop panden Hardebollenstraat
https://www.duic.nl/politiek/second-opinion-utrecht-handelde-rechtmatig-sluitinghardebollenstraat/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Things you probably didn’t know about prostitution during the Victorian Era
http://allday.com/post/8628-things-you-probably-didnt-know-about-prostitutionduring-the-victorianera/?exp=3&utm_source=SMM172&utm_medium=TWO&utm_campaign=HIP

Metje Blaak: ‘Niet iedereen kan dit’
https://vrouw.nl/reportages/32927/ex_prostituee_metje_je_moet_ervoor_in_de_wieg_g
elegd_zijn
Wallenaanpak gaat nieuwe fase in met oprichting 1012INC
https://amsterdam.pvda.nl/2016/06/03/wallenaanpak-gaat-nieuwe-fase-oprichting1012inc/#.V1HJkdflSEw.twitter
Demmink:’Ik heb nooit seks gehad met jonge jongens’
http://www.volkskrant.nl/binnenland/demmink-ik-heb-nooit-seks-gehad-met-jongejongens~a4312854/
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PROUD presenteert alternatief Model APV
http://wijzijnproud.nl/action/action15.html
Meerderheid kamer voor straffen van klanten van uitgebuite prostituee
http://www.nu.nl/politiek/4267723/meerderheid-kamer-straffen-klanten-vanuitgebuite-prostituee.html
Hogere straffen voor mensensmokkel
http://www.telegraaf.nl/binnenland/25858945/__Mensensmokkel_zwaarder_straffen__
.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter
Geschiedenis van de escort
http://sekswerkerfgoed.nl/geschiedenis-van-de-escort/
De Staat versus de seks
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/de-staat-versus-de-seks.html
‘They won't change it back in their heads that we're trash’: the intersection of sex workrelated stigma and evolving policing strategies

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/14679566.12436/abstract;jsessionid=69632CAAA6BC8DBD48F511D5A6650AC2.f01t01#.V0Q
XLgNJ5Cs.twitter
‘Vroeger was het veel gezelliger in de prostitutie’
http://www.ad.nl/delft/vroeger-was-het-veel-gezelliger-in-de-prostitutie~a9f96a14/
Ophef om nieuwe prostitutiewet
http://www.at5.nl/artikelen/156253/ophef_om_nieuwe_prostitutiewet_je_schopt_alle_
sekswerkers_onderuit
The Laws that sexworkers really want
http://www.ted.com/talks/toni_mac_the_laws_that_sex_workers_really_want?utm_so
urce=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=tedspread
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