hulpverlening en ondersteuning aan (ex-)sekswerkers en slachtoffers mensenhandel

REACTIE OP DE WET REGULERING SEKSWERK, BELLE HULPVERLENING UTRECHT
Maria is een 47-jarige transgender vrouw uit Latijns-Amerika. Ze adverteert via internet. Ze is al
twintig jaar in Nederland en heeft veel ervaring in het werk. Ondanks de taallessen die zij momenteel
volgt spreekt Maria weinig tot geen Nederlands of Engels. Ze wil wel een prostitutievergunning
aanvragen, maar is bang dat zij niet door de taaltoets komt.
Luke is student en twintig jaar oud. Hij heeft via Grinder regelmatig paydates met mannen. Luke komt
vier keer per jaar bij de GGD voor een SOA-test. Vorig jaar werd hij via de GGD doorverwezen naar
Belle Hulpverlening omdat hij kampt met een verslaving. Luke komt niet in aanmerking voor een
vergunning omdat hij nog geen 21 is. Bovendien ziet hij zijn paydates niet als werk, maar meer iets als
wat hij erbij doet. Ook als hij 21 jaar wordt, zal hij zich niet laten registreren.
Sindy is een alleenstaande moeder van twee jongens van 7 en 9 jaar. Ze heeft het niet breed. Met
haar escortwerk kan ze wat bij verdienen, zodat ze af en toe iets leuks kan doen met haar zoontjes.
Sindy maakt zich ook zorgen over wat er met haar gegevens gebeurt als zij zich laat registreren. Of
dat een eventuele database gehackt wordt. Ze is bang dat haar ex een prostitutieregistratie tegen
haar zal gebruiken in de voogdij zaak over de kinderen.
Berbel is 55 jaar en verslaafd aan base-coke en methadon. Ze woont in een hostel voor
druggebruikers en heeft haar verslaving onder controle. Ze werkt voor haar drugs. Berbel kan zich
niet inschrijven omdat ze dan haar uitkering en haar woning kwijt zal raken. Bovendien is het de
vraag of ze vanwege haar verslaving zelfredzaam genoeg geacht wordt om in aanmerking te komen
voor een vergunning. Berbel zal desondanks blijven gebruiken en blijven werken.
Dit zijn een paar voorbeelden van (fictieve) verhalen van cliënten zoals wij ze bij Belle Hulpverlening
tegenkomen. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen van de WRS voor onze cliënten.
Belle biedt laagdrempelige opvang en hulpverlening aan sekswerkers, ex-sekswerkers en slachtoffers
mensenhandel in de regio Utrecht. Belle is onderdeel van Stichting de Tussenvoorziening. Wij staan
voor laagdrempelige hulpverlening zonder indicatie voor alle sekswerkers, ongeacht hun gender,
werkplek of status. We zijn er ook voor slachtoffers mensenhandel en voor mensen die zich niet
herkennen in de term sekswerker, maar wel vragen hebben.
De nieuwe wet criminaliseert sekswerkers, die net als de personen uit bovenstaande voorbeelden,
duidelijke redenen hebben waarom zij geen vergunning aanvragen. Dit geldt voor een aanzienlijk deel
van onze cliënten. Sekswerk is hun werk. Zonder registratie zijn deze sekswerkers straks strafbaar en
lopen het risico op torenhoge boetes. Met de wet worden sekswerkers juist kwetsbaar gemaakt voor
geweld en uitbuiting, terwijl de drempel voor sekswerkers om naar hulpverlening, de GGD of de
politie te gaan hoger worden. Niet-vergund lopen zij bovendien extra gezondheidsrisico’s, doordat zij
bijvoorbeeld minder sterk staan in condoomonderhandelingen.
Wij geloven dat de WRS daarmee een tegengesteld effect zal hebben dan wat de wet beoogt. De
nieuwe wet zal drempelverhogend werken om misstanden boven water te krijgen en te houden.
Wij vragen daarom dit wetsvoorstel in te trekken om -in samenwerking met alle betrokkenen,
sekswerkers, slachtoffers mensenhandel, zorginstellingen, gemeenten en de politie- te kijken naar
betere alternatieven om mensenhandel en geweld tegen sekswerkers tegen te gaan.

