
 

 

Amsterdam, Utrecht en Schiedam, 21 augustus 2013 

Betreft: KvK registratie sekswerkers 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders en leden van de gemeenteraad 

Namens het Platform verbetering positie sekswerkers, een forum van wetenschappers, experts, 
juristen en sekswerkers, willen wij onze ongerustheid uitspreken over de maatregel dat 
sekswerkers zich als prostituee bij de Kamer van Koophandel moeten inschrijven om een 
werkplek te kunnen huren.  Dit betekent in de praktijk dat ze met naam en toenaam in het 
handelsregister vermeld gaan worden. Dit register is ook doorzoekbaar op trefwoorden. Dit 
heeft grote consequenties voor de sekswerkers.  

Wij vrezen op de eerste plaats voor hun veiligheid. Uit onderzoek is gebleken dat stalking een 
beroepsrisico is van sekswerkers. Zie bijvoorbeeld de bijlage bij Wagenaar, Altink en 
Amesberger (2013), Final Report of the International Comparative Study of Prostitution Policy: 
Austria and the Netherlands uitgave Platform 31, Den Haag. Ook de sekswerkers in ons forum 
bevestigen dit. Daarnaast maakt het hen uiterst kwetsbaar voor chantage en bedreiging. 
Iedereen kan immers eenvoudig alle namen en adressen van prostituees in Amsterdam uit het 
register halen en deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om te dreigen familie, kinderen, school, 
opleiding of werkgever in te lichten over de werkzaamheden van betrokkene. 

Tevens voorzien wij dat deze maatregel de maatschappelijke positie van sekswerkers nadelig 
beïnvloedt. Het vormt een ernstige belemmering voor het veranderen van beroep: een 
toekomstige werkgever van een sekswerker die uitstapt kan immers bij deze gegevens komen. 
Ook kunnen ze bijvoorbeeld een rol gaan spelen in voogdijkwesties of ouderschapsregelingen bij 
(v)echtscheidingen. Het afsluiten van een hypotheek of van een lening, bijvoorbeeld om een 
eigen (ander) bedrijf te beginnen, ook zonder uw beleid al een probleem, zal nog moeilijker zo 
niet onmogelijk worden.  

Mogelijk heeft u de maatregel bedacht om een bijdrage te leveren in de strijd tegen 
mensenhandel. Wij zijn echter bang dat het mensenhandelaren in de kaart zal spelen. U weet dat 
mensenhandelaren hun slachtoffers vaak chanteren met het argument dat ze de familie in het 
land van herkomst of Nederland zullen inlichten over de aard van de werkzaamheden van hun 
dochter. U maakt het hen gemakkelijk: ze hoeven de familie maar te tippen de gegevens bij de 
Kamer van Koophandel op te vragen. En vrouwen die nu geen slachtoffer van mensenhandel zijn 
kunnen het zo alsnog worden. Ook is het niet wenselijk dat de overheid in  het buitenland bij 
deze gevoelige informatie kan komen. Zeker gezien het feit dat in veel Oost Europese landen de 
prostituee zelf strafbaar is. Het is zelfs in een aantal landen geen uitzondering dat slachtoffers 
van mensenhandel zelf voor prostitutie vervolgd of gestraft worden. 

Wij verwachten dat bepaalde lieden nieuwe firma’s zullen oprichten en schijnconstructies in het 
leven gaan roepen om sekswerkers van een ‘bedrijfsadres’ te voorzien. Veel sekswerkers zullen 
zich genoopt zien daarvoor te betalen. Dit staat haaks op het streven, dat naar wij aannemen 
door u gedeeld wordt, om de mogelijkheden voor allerlei derde partijen om van sekswerkers te 
profiteren juist te beperken in plaats van de vergroten. 

Tenslotte vergroot de maatregel de toch al onevenredige macht van exploitanten. Zij krijgen een 
controlerende functie en kunnen naar believen de maatregel interpreteren. Behoudens enkele 
uitzonderingen zijn exploitanten nu niet bepaald de partij die een gunstige bijdrage heeft 



geleverd aan een betere positie voor sekswerkers (zie hiervoor ook het bovengenoemde 
rapport).  

Tot op heden konden sekswerkers zich bij de Kamer van Koophandel inschrijven als persoonlijk 
dienstverlener. Dit heeft altijd goed gewerkt. Deze omschrijving laat een ruimere interpretatie 
toe van de activiteiten van de beroepsgroep. Dat dit nodig is komt doordat sekswerk het meest 
gestigmatiseerde beroep ter wereld is. Niet de sekswerkers zelf, maar de maatschappij heeft dat 
stigma over hen afgeroepen.  

Namens het Platform verbetering positie sekswerkers, 

Zie bijlage: de Lijst van Ondertekenaars.  

NB: Het genoemde onderzoek is te downloaden op de site www. platform31. Nl  

 

 

Getekend: 

 

Marjan Wijers, Human Rights Research and Consultancy 

De webmaster van www. SWexpertise. nl 

Gabrie Mauer, voormalig projectleider Rotterdam en veldwerker van De Rode Draad 

Mieke van de Burg, juriste 

Metje Blaak, ombudsvrouw voor sekswerkers 

Roos Schippers, sekswerker 

Mariska Majoor 

Prostitutie Informatie Centrum  

Maria Scali, directeur SPOT 46 Den Haag 

Licia Brussa TAMPEP, International Foundation Amsterdam 

Sietske Altink mede –auteur Internationaal Vergelijkend Onderzoek Prostitutiebeleid, 
universiteit van Leiden.  

NB: De lijst van ondertekenaars is niet compleet. Niet iedereen die mogelijk mee wil tekenen 
heeft de brief al onder ogen gehad.  

Contactpersoon: alleen per e-mail: Sietske Altink: sekswerkerfgoed@gmail.com 

 


