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Geachte leden van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie,
In bijgaande brief van 1 december 2009 lichten wij – allen personen en organisaties die vanuit
verschillende posities zich al vele jaren inspannen voor de verbetering van de positie van
prostituees en de bestrijding van mensenhandel en andere vormen van dwang en uitbuiting - onze
zorgen en vragen toe met betrekking tot het Wetsvoorstel ‘Regulering prostitutie en bestrijding
missstanden seksbranche’.
Onze voornaamste bezwaren vatten wij hieronder samen:


Registratie van een prostituee garandeert op geen enkele wijze dat zij niet langer wordt
uitgebuit of anderszins slachtoffer is of wordt van dwang of geweld.



Uit onderzoek blijkt dat, naast het gebrek aan lange termijn bescherming en perspectief
voor slachtoffers, een van de grootste obstakels om mensenhandel te beschrijden niet het
gebrek aan signalen is, maar het gebrek aan opvolging daarvan. Beide problemen worden
niet opgelost met een registratieplicht.



De instelling en handhaving van een registratieplicht vereisen het optuigen van een kostbaar
bureaucratisch apparaat. Dit zal ten koste gaan van het onderzoeken van daadwerkelijke
gevallen van mensenhandel.



De registratieplicht zal een drempel opwerpen voor vrouwen die legaal in de prostitutie
willen werken uit angst voor verlies van anonimiteit en stigmatisering, waardoor het gevaar
bestaat dat zij kiezen voor het illegale circuit en uit het oog van de hulpverlening en de
gezondheidszorg verdwijnen. Het gevaar dat de maatregel contraproductief zal zijn en zal
leiden tot een groter illegaal circuit is niet denkbeeldig.



Criminalisering van klanten van niet geregistreerde prostituees zal de bereidheid van
klanten om misstanden te melden (een belangrijke bron van signalering) doen afnemen.



Registratie kan er toe leiden dat als het ware een goedkeuringsstempel van de overheid
wordt gezet op uitbuitingssituaties binnen de gereguleerde sector. Op het moment van
registratie valt niet te bepalen of betrokkene mogelijk slachtoffer van mensenhandel is,
terwijl tegelijkertijd het hebben van een ‘pasje’ de schijn werkt dat ‘het wel in orde zal
zijn’. Dit vormt immers de basis voor strafbaarstelling van klanten van ongeregistreerde
prostituees.

Met de Raad van State dringen wij erop aan het onderhavige wetsvoorstel kritisch te beschouwen.
Gezien de ernst en zwaarte van de bezwaren dringen wij tevens aan op een hoorzitting.
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