Geachte staatssecretaris,
Met ongeloof heb ik kennis genomen van uw wetsvoorstel 'Wet Regulering Sekswerk'. Hoewel u de
term 'prostitutie' heeft ingeruild voor de meer respectvolle term 'sekswerk', blijkt dat respect
verder uit niets in dit voorstel.
Ik ben ruim vijf jaar werkzaam als sekswerker, en heb op allerlei manieren vorm gegeven aan dat
werk. Ook ben ik sinds de zomer van 2018 actief betrokken bij PROUD, u wel bekend als de
belangenvereniging voor sekswerkers.
Sekswerk is voor mij het mooiste werk dat ik ooit gedaan heb. Mijn klanten zijn prachtige mensen
die mij in hun kwetsbaarste staat ontmoeten, en delen van zichzelf laten zien die ze bijna nergens
anders kwijt kunnen. Managers die voor het eerst in jaren huilen, transpersonen die (weer) plezier
beleven aan hun lichaam, mensen die leren te vragen om wat ze willen en hun grenzen leren
aangeven wanneer dat nodig is.
Daarnaast heeft sekswerk mij een mate van onafhankelijkheid gebracht die ik nooit voor mogelijk
had gehouden. Door het zelfvertrouwen en de financiële onafhankelijkheid die dit werk me geeft,
ben ik bijvoorbeeld op tijd uit een bijzonder toxische relatie gestapt.
Goed, dan nu uw voorstel. Het baart me grote zorgen, zowel voor mijn eigen situatie als voor de
sekswerkgemeenschap als geheel.
Ik sluit mij aan bij de formulering van Sekswerk Expertise hierover:
“Ik ben bang dat meer sekswerkers illegaal gaan werken omdat de wet eisen stelt aan
sekswerkers waar een aantal van hen niet aan zal kunnen voldoen:
•
•
•

Sekswerkers tussen 18 en 21 kunnen niet anders dan illegaal werken
Migranten sekswerkers zonder geldige verblijfsvergunning kunnen alleen illegaal
werken
Sekswerkers die niet zelfredzaam genoeg worden bevonden kunnen alleen illegaal
werken

Zij worden allemaal strafbaar. Criminalisering van sekswerkers en klanten werkt geweld
tegen sekswerkers in de hand. Dat zien we telkens in die landen waar klanten zijn
gecriminaliseerd.”
Ik wil daar aan toevoegen dat zelfs collega's die dit werk gedwongen doen, meer baat hebben bij
een sterke rechtspositie dan bij repressie van onze industrie. Uw wetsvoorstel zal voor hen een
extra hobbel zijn om om hulp te vragen.
Voor mijzelf voelt de verplichte registratie onveilig en niet nuttig. We hebben in het recente
verleden regelmatig gezien dat het beveiligen van digitale systemen erg lastig is, en ik ben er niet
gerust op dat deze ontzettend stigma-gevoelige informatie veilig is bij u. De gemeente Den Haag is
door de Autoriteit Persoonsgegevens overigens al eerder op de vingers getikt over een
vergelijkbare registratie.
Het registreren van sekswerkers is een onnodige inbreuk op de privacy, die er toe zal leiden dat

meer sekswerkers hun werk onvergund zullen doen. Omdat ze niet aan de door u gestelde criteria
voldoen, of omdat ze zich niet veilig voelen bij deze registratie. Met alle onveilige gevolgen van
dien.
Overigens, toen ik uw voorstel voor het eerst las, dacht ik heel even geholpen te zijn door u.
Hoewel ik mijn bedenkingen had bij de genoemde registratie, leek het vergunningenproces wel
een stuk versimpeld. Op dit moment is het voor mij als zelfstandig werkend sekswerker vrijwel
onmogelijk om een vergunning te krijgen. Iedere gemeente heeft eigen beleid, en op veel plekken
wordt ondanks dat het niet mag een nulbeleid gevoerd. In uw voorstel is het krijgen van een
vergunning een stuk makkelijker.
Echter, met die vergunning ben ik er nog niet. Ik mag ermee bij een vergund bedrijf werken. Als ik
als ZZP'er aan de slag wil, moet ik voor mijn eigen bedrijf alsnog een vergunning aanvragen bij mijn
gemeente, die een nulbeleid voert. Zelfs als ik dus een vergunning krijg om sekswerker te mogen
ZIJN, ben ik nog afhankelijk van een vergund bedrijf (een exploitant dus) om sekswerk te mogen
DOEN. Het schiet voor mijn onafhankelijkheid en zelfredzaamheid kortom helemaal niets op.
Beste staatssecretaris, ik wil u bedanken voor uw moeite, en voor uw zorgen over mijn
gemeenschap. Ik wil u ook vragen dit wetsvoorstel in te trekken, en met sekswerkers om de tafel te
gaan zitten om tot een nieuw voorstel te komen waarin onze privacy en veiligheid voorop staan.
Hartelijke groet,
Rosie Enorah Heart

