HANDHAVING VERBOD
SEKSWERK TIJDENS CORONA
Sinds 23 maart geldt in verband met Corona een verbod op fysiek sekswerk.
Ondanks het verbod zijn er online nog advertenties te vinden van sekswerkers die fysieke diensten
aanbieden. In Limburg hebben de betrokken partijen de handen ineen geslagen om sekswerkers te
informeren over het verbod, dit verbod te handhaven en sekswerkers te begeleiden bij bijvoorbeeld de
aanvraag van een uitkering of terugkeer naar het thuisland. Dit project betreft een good practice uit
Limburg die als inspiratie kan dienen voor andere regio’s.

INTEGRALE SAMENWERKING
RIEC Limburg:

Ketenregisseur Mensenhandel

initieert en coördineert het proces.

Openbaar Ministerie:

Actief betrokken bij te kiezen strategie

en stand-by (telefonisch) bij handhavingsacties.

Gemeenten:

Veiligheidsregio’s

Limburg Noord en Zuid:

Gaan actief aan de slag

met de nieuwe werkwijze.

Adviserende rol bij de uitwerking.
AVIM:

Ondersteunt de gemeenten

en stelt een emailadres ter beschikking

voor de reacties van adverteerders.

Leger des Heils:

Stelt een nummer ter beschikking waarop

sekswerkers terecht kunnen voor hulp en onder-

steuning. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een
uitkering of de terugkeer naar het thuisland.
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De gemeenten contacteren
sekswerkers en wijzen hen

op het verbod. Indien nodig
ondersteunt AVIM.

DRAAIBOEK HANDHAVING VERBOD SEKSWERK
Het informeren van sekswerkers over het verbod heeft geleid tot een daling van het aantal advertenties.
Echter, er zijn nog steeds sekswerkers die hun diensten aanbieden. Om dit tegen te gaan is een
draaiboek opgesteld gericht op handhaving van de noodverordening in verband met het Covid-19 virus.
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VOOR MEER INFORMATIE VRAAG DE ACCOUNTMANAGER VAN JE RIEC

WEERBARE OVERHEID
De coronacrisis zet de overheid onder grote druk. Tegelijkertijd zien we dat de georganiseerde criminaliteit zich razendsnel aanpast
aan de omstandigheden en nieuwe manieren ontdekt om snel en makkelijk geld te verdienen. Het RIEC signaleert, analyseert en

ondersteunt ook nu in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De komende tijd zullen we onze partners hierover regelmatig
informeren in korte, actuele bulletins. Samen bewaken we ook in deze crisismaanden de bestuurlijke weerbaarheid.

ÉÉN GEORGANISEERDE OVERHEID TEGEN
ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT, OOK IN CRISISTIJD

