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Debatitem
Ivo Opstelten (VVD)
Het wetsvoorstel houdt rekening met bestaande gevoeligheden. Zo
kunnen prostituees om eventuele angst voor herkenning tegen te gaan,
zich desgewenst bij een andere gemeente dan die in de regio waarin zij
woonachtig zijn, laten registreren. Bovendien is de registratie met harde
waarborgen omgeven. Zo zal de registratie direct worden doorgehaald
op verzoek van de prostituee die niet langer als zodanig werkzaam is.
Daarna wordt alle informatie die over de gestopte prostituee in het
register is opgeslagen, volledig vernietigd. De gegevens worden alleen
bewaard gedurende de tijd dat de prostituee geregistreerd wenst te
staan. Er zal geen internationale uitwisseling van registratiegegevens
plaatsvinden. Het systeem zal zeer goed worden beveiligd. Een
toezichthouder kan voorts uitsluitend bij het landelijk register nagaan of
de desbetreffende prostituee is geregistreerd. Ik benadruk dat
bijvoorbeeld niet kan worden nagegaan welke personen allemaal in het
systeem geregistreerd zijn.
Registratie kan door prostituees als een drempel worden ervaren, maar
ik meen dat deze drempel door de net genoemde maatregelen zo laag
mogelijk wordt gehouden. Ik ben het overigens met mevrouw
Gesthuizen eens dat registratie op zichzelf beschouwd, niet garandeert
dat prostituees geen slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie. Dit
betekent echter niet dat de registratieplicht geen toegevoegde waarde
zou hebben. Registratie is een belangrijke maatregel om de aanpak van
gedwongen prostitutie te ondersteunen en een essentieel element in de
beoogde regulering van de prostitutiebranche.
Door de invoering van een verplicht vergunningsstelsel in combinatie
met de registratieplicht en het landelijk register van escortvergunningen

wordt een zo veel mogelijk sluitend bestuurlijk stelsel in het leven
geroepen dat de aanpak van misstanden in de seksbranche kan
verbeteren en de strafrechtelijke bestrijding van gedwongen prostitutie
kan ondersteunen.
Ik ben het ook eens met mevrouw Gesthuizen dat voor het welslagen
van de registratie draagvlak bij de branche zeer belangrijk is, zoals ik
ook in antwoord op de vraag van de heer Dibi zei. Mij is ook bekend dat
dit draagvlak er nog niet altijd is, om het mild samen te vatten. Ik zal mij
samen met de branche inzetten om het draagvlak te vergroten. Ik heb de
Stichting De Rode Draad reeds subsidie verleend om de registratie
onder de aandacht van de prostituees te brengen en mogelijke
weerstand weg te nemen.
Mevrouw Gesthuizen en mevrouw Berndsen merken op dat de kans
reëel is dat prostituees juist door hun pooiers zullen worden gedwongen
zich te registreren. Ik kan niet garanderen dat prostituees niet
gedwongen worden tot registratie. De registratie biedt echter wel een
belangrijk contactmoment met de prostituees en dat vormt een goede
gelegenheid om te achterhalen of de prostituee hiertoe inderdaad
gedwongen is.
Het is van groot belang om dat contactmoment bij het intakegesprek
goed vorm te geven. Ik ga hier graag nader op in, mede naar aanleiding
van de vragen die de heren Rouvoet, Van der Steur en mevrouw
Berndsen hierover hebben gesteld. Allereerst benadruk ik dat het
intakegesprek geen administratieve handeling is, waarin sec wordt
nagegaan of een prostituee de juiste leeftijd heeft en beschikt over een
voor het verrichten van arbeid geldige verblijfstitel. Nee, dit gesprek
dient ertoe, de prostituee uitgebreid van informatie en voorlichting te
voorzien en, zeer belangrijk, eventuele signalen van mensenhandel op
te vangen.
Ik zal erop sturen dat gemeenten de zedenpolitie en andere
deskundigen zoals de GGD laten aansluiten bij de intake. Deze partijen
hebben vaak reeds ervaring met het oppikken van mogelijke signalen.
Zij zijn daarin professioneel. Ik vind met name de GGD een zeer
belangrijke partner in dezen. De vertrouwensrelatie tussen de prostituee
en de GGD-medewerker acht ik van grote waarde om de positie van de
prostituee te versterken.
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