
Amsterdam, 25 februari 2016 
 
Betreft: Registratie van persoonlijke gegevens sekswerkers Heit team 
 
Gemeente Den Haag 
t.a.v. Burgemeester Jozias van Aartsen 
Postbus 12 600 
2500 DJ Den Haag 

 
Geachte heer van Aartsen, 
 
PROUD, de belangenvereniging voor sekswerkers in Nederland, heeft vernomen dat  de gemeente 
Den Haag persoonsgegevens van sekswerkers registreert.  
 
Het is in Nederland verboden om zonder gegronde reden of uitdrukkelijke toestemming 
persoonsgegevens en gegevens uit het persoonlijk, medisch en seksuele leven, te registreren in een 
database. Precies om deze reden heeft de Eerste Kamer de Wet Regulering Prostitutie in 2012 
teruggegeven aan de Tweede Kamer.  
 
“Veel fracties in de Eerste Kamer hebben ernstige bezwaren tegen de registratieplicht voor prostituees. Zo 
vragen zij zich af of het wel helpt in de strijd tegen mensenhandel en of er geen averechts effect optreedt en 
prostitutie juist meer in de illegaliteit verdwijnt. Ook is er angst dat na verloop van tijd het centrale register voor 
andere doeleinden gebruikt gaat worden en dat gegevens uit het register op andere plekken terecht komen. In 
de database wordt onder andere het BurgerServiceNummer opgenomen, dus koppeling met andere bestanden 
in de toekomst wordt niet helemaal uitgesloten.” 

 
In een folder uit januari 2016, gemaakt door de gemeente Den Haag voor exploitanten van 
seksbedrijven, staat de verplichting uitgelegd tot het doorsturen van sekswerkers naar het HEIT-team 
voor het houden van een intakegesprek (zie bijlage). 
Het HEIT-team, zo legt de folder uit, zoekt op ‘internet en in (politie) systemen’ naar gegevens over 
de betreffende sekswerker en het advies dat men uitbrengt wordt ‘opgeslagen in het landelijke 
politieregister’. 
 
PROUD maakt ernstig bezwaar tegen deze werkwijze vanuit mensenrechten oogpunt maar bovenal 
overtreed de gemeente Den Haag hiermee de wet.  
 
Omdat we er vanuit gaan dat u deze werkwijze heeft gekozen vanuit de gedachte het juiste te willen 
doen voor sekswerkers en te willen voorkomen dat slachtoffers van mensenhandel te werk worden 
gesteld als sekswerkers; gaan wij graag met u in gesprek om te komen tot een betere werkwijze. 
 
Als tweede bijlage treft u  recentelijk gegeven antwoorden aan door de Minister van Justitie op 
vragen van de burgemeester van Amsterdam over wettelijke mogelijkheden tot het verkrijgen, 
opslaan en delen van persoonlijke gegevens van sekswerkers. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mariska Majoor  (Tel: 06 – 13 57 27 99) 
Voorzitter PROUD 

 
Bijlage 1: folder gemeente den haag 
Bijlage 2: Antwoord op kamervragen Minster van der Steur 
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