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Geachte voorzitter en leden van de Commissie Justitie en Veiligheid, 

Wij hebben vernomen dat u  a.s. donderdag 3 september het burgerinitiatief van Exxpose bespreekt waarin 
de criminalisering van klanten van sekswerkers wordt bepleit. 

In dit kader wijzen wij u graag op de groeiende hoeveelheid onderzoeken naar de effecten van criminalisering 
van klanten op de veiligheid en gezondheid van sekswerkers. Wij verwijzen u onder meer naar het onderzoek 
van Amnesty International naar de impact van de criminalisering van klanten in Noorwegen, het onderzoek 
van Medecins du Monde naar de effecten van criminalisering van klanten in Frankrijk, de rapportage over 20 
jaar criminalisering van klanten van de Zweedse sekswerkers organisatie Fuckförbundet, de meta-analyse van 
Platt e.a. van de London School of Hygiene and Tropical Medicine (waarin de onderzoekers 86 studies  in 33 
landen vergeleken), en de onderzoeksserie van de Lancet over HIV en sekswerk.  

Alle onderzoeken vonden unaniem dat criminalisering van sekswerk, inclusief het criminaliseren van klanten, 
sterk negatieve effecten heeft op de veiligheid, gezondheid en (mensen)rechten van sekswerkers, inclusief de 
bescherming tegen geweld en uitbuiting, en hun toegang tot hulpverlening, gezondheidszorg en andere 
voorzieningen. Een van de conclusies van de Lancet-serie was bijv. dat de volledige decriminalisering van 
sekswerk het aantal HIV infecties de komende 10 jaar met 33-46% zou doen verminderen.  Een samenvatting 
van de diverse onderzoeken treft u bijgaand aan. 

Verder verwijzen wij graag naar de boeken van Wagenaar, Amesberger en Altink, Designing Prostitution Policy. 
Intention and Reality in Regulating the Sex Trade (2017) en Jahnsen en Wagenaar, Assessing Prostitution 
Policies in Europe (2018).  Het eerste demonstreert in detail hoe een repressief prostitutiebeleid slechts 
negatieve resultaten heeft geboekt en biedt een werkbaar alternatief in de vorm van samenwerkend beleid 
(collaborative governance). Daarbij attenderen wij u met name op het gedeelte over "morality politics", 
waarvan de voorstellen van Exxpose een treffend voorbeeld zijn. Het tweede, Assessing Prostitution Policies 
in Europe, vergelijkt het prostitutiebeleid in 21 Europese landen en laat vooral zien hoe prostitutiebeleid 
plaatsvindt in een 'data-free environment' en wordt bepaald, niet door bewijsvoering, maar door (inter-
)nationale vertogen. Het laat ook zien hoe prostitutiebeleid nauwelijks invloed heeft op de omvang van 
prostitutie, maar daarentegen een sterk effect op de leef- en werkomstandigheden van sekswerkers, 
waaronder hun autonomie en bescherming tegen geweld.  

Wij begrijpen de aantrekkelijkheid van het Zweedse model in zijn simpelheid en appel op de morele 
veroordeling van sekswerk, maar vertrouwen erop dat u de bescherming van de mensenrechten en de 
zelfbeschikking van sekswerkers even belangrijk vindt als die van andere burgers, ongeacht uw persoonlijke 
mening over sekswerk.  

Wij vertrouwen er ook op dat u zich niet laat leiden door het morele debat over sekswerk, maar hecht aan een 
op onderzoek en ervaring gebaseerd beleid dat de veiligheid en gezondheid van sekswerkers en hun 
bescherming tegen dwang, geweld en uitbuiting centraal stelt.  

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van SekswerkExpertise 
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