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WET REGULERING SEKSWERK:  

TUSSEN  GOEDE BEDOELINGEN EN WERKELIJKHEID: DE DILEMMA’S 
WETENSCHAP, POLITIEK EN HET VELD IN DIALOOG MET ELKAAR  

 

 

VRIJDAG 6 NOVEMBER 2020 

09:30 – 11:30 

 

 

  

09:30 - 09:40 Opening & Introductie 

 Dr. Joep Rottier 

  

09:40 - 09:50 Een kritische analyse van de WRS voorstellen 

 Prof. dr. Ine Vanwesenbeeck 

Hoogleraar seksuele ontwikkeling, diversiteit en gezondheid aan de Universiteit Utrecht 

 Prof. dr Ine Vanwesenbeeck onderwerpt centrale elementen in de WRS-voorstellen aan een kritische 

analyse. Denk aan: vergunningplicht voor alle sekswerkers, een nationaal register, de 

zelfredzaamheidstoets, strafbaarstelling van klanten en werkrelaties van sekswerkers zonder 

vergunning. Vanwesenbeeck beargumenteert waarom de gehanteerde logica op essentiële punten 

tekortschiet, cruciale aannames incorrect zijn, juridische houdbaarheid dubieus is, en 

handhaafbaarheid ernstig betwijfeld mag worden.  

  

09:50 - 10:00 Prangende vragen? 

  

10:00 - 10:10 Wat kunnen we leren van onze buren? 

 Mr. Marjan Wijers 

Promovenda mensenrechten en sekswerkersrechten 

 Juriste en promovenda Marjan Wijers gaat in op de ervaringen in Duitsland, dat in 2017 een met de 

WRS vergelijkbare wet invoerde. De ProstituiertenSchutzGesetz bevat o.a. een verplichte registratie 



van sekswerkers. Wijers bespreekt waarom de wet, ondanks breed gedragen bezwaren uit het veld, 

toch werd aangenomen en wat er drie jaar na invoering van de wet bekend is over de effecten op de 

veiligheid, gezondheid en rechten van sekswerkers en hun toegang tot hulpverlening en 

gezondheidszorg.  

  

10:10 - 10:25 Q&A  

  

10:25 - 10:30 PAUZE 

  

10:35 - 10:45 Conservatieve stromingen, nationaal feminisme en praktische overwegingen  

 Drs. Quirine Lengkeek 

Voorzitter van SekswerkExpertise en sociologe 

 Drs. Quirine Lengkeek zal het hebben over het moralisme in prostitutiebeleid. Het onderwerp 

'prostitutie' is zowel publiek als politiek van waardeoordelen doordrongen. Als sociologe typeerde zij 

dit met haar afstuderen als 'poldermoralisme'. Zij zal uiteenzetten hoe de politiek dit in de praktijk 

bezigt en wat dit betekent voor de voortgang van de WRS.   

  

10:45 – 10.55 Prangende vragen? 

  

10:55 - 11:05 Samenwerkend beleid als oplossingsrichting voor epistemisch onrecht in sekswerk? 

  Prof. dr. Hendrik Wagenaar 

Voormalig hoogleraar beleidswetenschappen University of Sheffield; senior academic advisor, 

International School of Government, King’s College London; fellow, Institute for Advanced Studies, 

Vienna  

 Prof. dr. Hendrik Wagenaar spreekt over sekswerk, samenwerkend beleid en epistemisch onrecht. Hij 

ontvouwt epistemisch onrecht als een uitingsvorm van het aloude stigma op prostitutie en legt uit dat 

epistemisch onrecht verbonden is met politieke macht (coalitiepolitiek in Nederland en de invloed van 

conservatieve partijen die daaruit voortvloeit) en met culturele macht (het vermogen bepaalde 

groepen hun rechten of zelfs identiteit te ontzeggen). Tevens adresseert hij oplossingen om 

epistemisch onrecht te bestrijden. 

  

11:05 - 11:25 Q&A  

  

11:25 - 11:30 Afsluiting 

 


