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Abstract 
 
Introductie: Dit onderzoek peilt naar hoe sekswerkers staan t.o.v. de mogelijkheden tot sociale 

bescherming voor hen in België. Verder wordt de voorkeur voor een eigen sociaal statuut afgetoetst 

en hoe zij hier eventueel vorm aan zouden geven.  

 

Methode: Om een grondiger inzicht te verkrijgen over de ervaring rond een eigen statuut en de 

bijhorende sociale bescherming in België werd de kwalitatieve onderzoeksmethode gehanteerd. Er 

werd daarbij gebruik gemaakt van semigestructureerde diepte-interviews.   

 

Resultaten: Uit de resultaten van de interviews is gebleken dat er heel wat voor- en nadelen 

verbonden zijn aan het werken als sekswerker onder het werknemers- of zelfstandigenstatuut. Echter 

speelt het taboe rond het beroep een rol in het aangaan van een statuut en in een voorkeur voor 

een eigen statuut. Sommige respondenten houden hun beroep namelijk liever geheim, wat bij 

aangifte niet meer mogelijk is. Opvallend was dat de meningen rond een eigen statuut bij de 

respondenten vrij verdeeld was. De respondenten die bepaalde belemmeringen ervaarden, zoals het 

niet eerlijk kunnen zijn over het werkelijke beroep bij het aangaan van bepaalde formaliteiten, 

hadden een uitgesproken voorkeur voor een eigen statuut. Dit vergeleken met de respondenten die 

geen belemmeringen ervaarden in de uitoefening van het beroep. Een aantal respondenten in 

bijberoep waren minder geneigd om een  statuut aan te gaan omdat ze al reeds bescherming genoten 

via hun hoofdberoep.  

 

Conclusie: De sekswerkers die betrokken waren in het onderzoek en die het beroep officieel 

uitoefenen, ervaren de sociale bescherming als positief omdat ze kunnen terugvallen op een sociaal 

vangnet. Aan de andere kant hebben zij het gevoel op een verdoken manier te genieten van deze 

bescherming, aangezien ze niet ingeschreven als sekswerker maar wel onder een ander statuut. Het 

taboe dat er heerst rond het beroep speelt hierin eveneens een rol. In de uitwerking van een statuut 

dient er rekening gehouden te worden met de eigenheden van de job en is het belangrijk sociaal 

overleg mogelijk te maken voor deze sector.  

 
Sleutelwoorden: Zelfstandige – Prostitutie – Sociale Bescherming 

 
 
 
 



                                                                                                                                                
 

 

 

 
Voorwoord  
 

Sekswerk was een begrip dat mij voor de start van dit onderzoek slechts heel oppervlakkig bekend 

was. Met enerzijds een interesse voor kwetsbare doelgroepen, die gegroeid is dankzij mijn 

vooropleiding als maatschappelijke assistente en anderzijds een onzeker gevoel, heb ik me verdiept 

in het juridische en sociale aspect van dit onderwerp. Tijdens het onderzoek kreeg ik een beter inzicht 

in de belemmeringen die sekswerkers ervaren ten gevolge van de onduidelijke en tegenstrijdige 

wetgeving die er heerst in België. Ik kwam via dit onderzoek in contact met sekswerkers die vanuit 

hun eigen sterktes en zwaktes hun ervaring met mij deelden. Aan de ene kant werd ik hierbij 

geconfronteerd met het stigma dat er heerst rond het beroep, waardoor zij in een bepaald isolement 

leven t.a.v. van hun naasten. Aan de andere kant waren er sekswerkers die vanuit een 

geëmancipeerd oogpunt het beroep uitoefenden met veel inzet en respect naar hun klanten toe.  Na 

het voeren van dit onderzoek heb ik ondervonden dat het al dan niet kwetsbaar zijn van een 

doelgroep sterk bepaald wordt door de maatschappij en diens overheid. Sekswerkers zijn kwetsbaar 

omdat de huidige wetgeving die er heerst rond sekswerk hen in een kwetsbare positie stelt. Dit 

maakt dat ik sekswerkers nu benader als veerkrachtige mensen die elk vanuit hun eigen 

beweegreden gekozen hebben voor dit beroep. Via dit onderzoek tracht ik niet alleen een licht te 

werpen op de sociale bescherming en een sociaal statuut van sekswerkers maar probeer ik ook hun 

stem te laten klinken en zo bij te dragen tot de signaalfunctie naar de overheid toe. It all starts from 

the bottom!  

  

Dit onderzoek was een uitdaging maar ook een verrijking voor mij als toekomstig maatschappelijk 

assistent en agoog. In het bijzonder wil ik Katleen en Daan bedanken voor de ondersteuning en 

advies in de zoektocht naar respondenten. Daarbij wil ik ook mijn promotor Christophe Vanroelen 

bedanken voor zijn begeleiding en het leveren van constructieve feedback. Dit speelde een cruciale 

rol in de totstandkoming van deze masterproef. Deze masterproef tot een goede einde brengen was 

mij niet gelukt zonder de steun van familie en vrienden, die mij vanop de zijlijn aanmoedigen.  
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Inleiding 
 
 

Prostitutie is al een heel oud beroep. In de 19e eeuw werden sekswerkers gezien als meisjes die 

omwille van hun sociaal kwetsbare positie seksuele diensten verleenden. Bovendien werd er ook 

beweerd dat er prostituees afkomstig waren van de hogere kringen. In die tijd werd de prostituee 

namelijk gezien als slachtoffer, waardoor het gerelateerd werd met slavernij en dwang. Deze 

opvatting leidde dan tot de ‘mythe van de blanke slavinnenhandel’. Het ontstaan van deze mythe 

had verschillende redenen. Een eerste reden was de massale migratie op het einde van de 19e eeuw. 

Deze migratiestroom werd mogelijk gemaakt door de nieuwe technologieën zoals de stoomboten en 

treinen. Vrouwen die geen tewerkstelling hadden in eigen land, gingen elders op zoek naar werk. Er 

werd verondersteld dat de handel in blanke slavinnen de migratie zou afzwakken. Een ander resultaat 

van deze mythe was dat prostituees sneller werden beschouwd als slachtoffer van mensenhandel. 

Men was er van overtuigd dat blanke vrouwen zich niet zouden prostitueren voor buitenlandse 

mannen. Blanke vrouwen waren namelijk te ‘kuis’, wat impliceerde dat blanke vrouwen die zich 

prostitueerden alleen maar gedwongen konden zijn.  Vandaag de dag willen sekswerkers niet meer 

afgebeeld worden als slachtoffers, maar eerder als autonome individuen. Al worden ze op die manier 

soms nog zo beschouwd (Loon, 2010). 

Tegenwoordig is deze sector heel dynamisch geworden. Er zijn er heel wat diverse vormen van 

sekswerk zoals raamprostitutie, straatsekswerk, bar- of clubprostitutie, privésekswerk, 

massagesalons en escortprostitutie (De Meyer, 2015). De meest bekende steden met een 

prostitutiemilieu in  Vlaanderen zijn Antwerpen, Brussel, Gent, Sint-Truiden en Oostende.  

De meeste gekende organisaties die medische en psychosociale hulp verlenen aan sekswerkers in 

België zijn Violett, Alias en Payoke. Payoke biedt onderdak en ondersteuning aan mensen die 

slachtoffer zijn van mensenhandel, met een individuele begeleiding van 2 tot 3 jaar (Payoke, z.d.-

a). De ondersteuning gebeurt op psychologisch en administratief vlak en bij de zoektocht naar werk 

(Payoke, z.d.-b). Payoke vzw is gevestigd in Antwerpen net zoals één van de vestigingen van Violett 

vzw. Violett heeft nog andere vestigingen namelijk in Gent en Hasselt. Het is eigenlijk de nieuwe 

naam voor de werking van het oorspronkelijke Ghapro vzw en Pasop vzw. Ze bieden informatie, 

advies en hulp voor sekswerkers in heel Vlaanderen. Bovendien geven ze ook informatie en advies 

aan klanten en uitbaters, met als doel hiermee indirect de sekswerkers te ondersteunen (Violett, 

2019). Alias vzw richt zich specifiek op mannelijke sekswerkers door het bieden van medische en 

psychosociale begeleiding, zowel persoonlijk als online (Alias vzw, 2019b). Sinds juni 2013 kunnen 

escortes voor tips en interessante informatie terecht op www.info4escorts.be, waar ze voor verdere 

vragen ook kunnen chatten met medewerkers (Alias vzw, 2019a).  

In deze masterproef wordt onderzocht hoe sekswerkers de sociale bescherming ervaren en hoe ze 

staan t.o.v. een eigen sociaal statuut en daar zelf vorm aan zouden geven. Dit is een onderzoek 

i.s.m. Violett in Antwerpen. Ze streven naar een maatschappij waar vrijwillige, meerderjarige 

prostitutie een plaats heeft. Een maatschappij die bovendien een volwaardige bescherming en een 

http://www.info4escorts.be/
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maximaal zelfbeschikkingsrecht biedt aan de sekswerkers (Ghapro vzw & Pasop vzw, 2018). Zoals 

eerder vermeld doen ze dit door medische en psychosociale ondersteuning te bieden aan sekswerkers 

(“GHAPRO | WAT DOEN WIJ?”, 2018). Op dit moment is er onduidelijkheid over de wettelijke situatie 

van sekswerkers. Dit leidt tot heel wat negatieve gevolgen, waardoor er heel wat critici pleiten voor 

een sociaal statuut. In heel wat studies is naar voor gekomen dat een dergelijk statuut voordelen 

zou kunnen opleveren. 

In het volgende deel is de literatuurstudie terug te vinden. In dit deel wordt sekswerk in België 

gekaderd, waarbij eerst wordt ingegaan op de verschillende soorten van sekswerkers. Vervolgens 

wordt die aangevuld met cijfers over sekswerk in België, daaropvolgend wordt er  toegespitst op de 

Belgische wetgeving en internationale beleidsvormen rond sekswerk. Verder worden de bestaande 

beroepsstatuten in België kort toegelicht, waarna er ook ingegaan wordt op de beleidsvoorstellen die 

reeds gedaan zijn voor een eigen statuut voor sekswerkers. In het laatste gedeelte van de 

literatuurstudie wordt er gekeken naar de mogelijkheden die er bestaan binnen de huidige statuten 

en uiteraard wat een sociaal statuut voor sekswerkers zou moeten bevatten. Vervolgens wordt het 

onderzoeksobjectief van deze masterproef toegelicht,  gevolgd door een weergave van de resultaten 

van de bevragingen van de sekswerkers. Ten slotte worden de bevindingen van de literatuurstudie 

en de interviews per onderzoeksvraag besproken om vervolgens een gericht antwoord te bieden op 

elke onderzoeksvraag in de conclusie. Bovendien wordt er ook nog aandacht besteed aan de sterktes 

en de beperkingen van het onderzoek en worden aanbevelingen gesuggereerd voor toekomstig 

onderzoek.  

1. Sekswerk in België 
 

1.1 Verschijningsvormen 
 

Prostitutie wordt gezien als een handeling of praktijk waarbij er deelgenomen wordt aan een seksuele 

activiteit in ruil voor geld (Murray, 2014). Zoals eerder vermeld zijn er verschillende vormen van 

sekswerk. Een eerste vorm is de straatprostitutie. Bij straatprostitutie worden klanten in het 

openbaar geronseld. De seksuele diensten zelf worden aangeboden in een hotel, op straat of thuis 

(Vermeulen, 2007). Dit impliceert dat straatprostitutie één van de meest zichtbare vormen van 

prostitutie is (Schouteden, 2016). Bij raamprostitutie daarentegen zitten de prostituees achter een 

raam om klanten te lokken (Seinpost Adviesbureau BV-, Erasmus Hogeschool Brussel, & Katholieke 

Universiteit Leuven, 2008). Meestal is dit in een gedoogzone, zoals bv. het Schipperskwartier in 

Antwerpen (G. Vermeulen, 2007, p. 28). Vervolgens heb je ook de bars, waarbij de prostituees 

hoofdzakelijk de klanten aansporen om iets te drinken. Daarnaast kunnen de klanten, indien zij dit 

wensen, seksuele betrekkingen hebben met de prostituees. Dit natuurlijk tegen betaling in een 

aparte kamer (Schouteden, 2016). Een beheerder of een bedrijfsleid(st)er heeft er de touwtjes in 

handen. Deze persoon bepaalt dan ook de huisregels en de werkomstandigheden (Vermeulen, 2007). 

De privé-huizen daarentegen worden beheerd door een manager of ‘madam’. Deze ontvangt alle 

inkomsten en deelt deze vervolgens uit aan de sekswerkers. Per privéhuis werken er een aantal 
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sekswerkers. De sekswerkers verlenen de diensten in een aparte kamer (De Meyer, 2015).  

Bovendien kan een sekswerker ook op zelfstandige basis werken. Bij deze vorm worden de klanten 

thuis ontvangen of op hotel. Dit impliceert dat de sekswerker over de eigen inkomsten beschikt. Dit 

in tegenstelling met de bovenstaande variant, waarbij de manager of bedrijfleid(st)er het geld 

beheert (Schouteden, 2016). In de meeste gevallen hebben deze prostituees vaak hun ‘vaste’ 

klanten. Zij verwerven extra  klanten a.d.h.v. advertenties en mond-aan-mond reclame (Vermeulen, 

2007). Een laatste variant is het werken als escorte. Dit kan eveneens op zelfstandige basis, maar 

ook via een escortebedrijf. Een escortebedrijf is een dienst die bemiddelt tussen vrouwen en 

potentiële klanten. De klant wordt dan vervolgens gekoppeld aan een escorte. Bij deze vorm 

verwerven de sekswerkers meer inkomsten vergeleken met de andere vormen van sekswerk. Dit 

maakt dat deze vorm ook behoort tot het duurdere segment. Daarbij gaan escortes niet altijd 

seksuele diensten verlenen (G. Vermeulen, 2007, p. 29). De publiciteit van escortes gebeurt vooral 

via advertenties in verschillende kranten en via het internet (Vermeulen, 2007).  

 

1.2 Cijfers 
 
De prostitutie wordt gekenmerkt door een verscheidenheid op vlak van leeftijd, geslacht, 

nationaliteit, sociale status en economische omstandigheden (De Meyer, 2015). Uit cijfers van de Cel 

Mensenhandel van de federale politie is gebleken dat er ongeveer 26 000 sekswerkers actief zijn in 

België, waarvan het aantal blijft stijgen (Huyberechts, 2015). Uit andere cijfers is gebleken dat 80 

% van de sekswerkers in België vrouwen zijn, 15 % mannen en 5 % transgenders (“Vrouw en 

maatschappij—Prostitutie”, z.d.). De gemiddelde leeftijd is 39 jaar, de helft is afkomstig uit België 

en de andere helft uit Oost-Europa. Voor iets meer dan de helft van de prostituees is sekswerk de 

enige bron van inkomsten en in sommige gevallen hebben ze ook een ander beroep (De Meyer, 

2015). Uit een onderzoek van het Ministerie van Justitie een jaar na het opheffen van het 

bordeelverbod in Nederland is gebleken dat vrouwelijke sekswerkers gemiddeld 32 uur per week 

werken. Raamprostituees werken langer dan het gemiddelde, namelijk 40 uur per week. De 

raamprostituees hebben gemiddeld 27 klanten per week, terwijl de escortes “slechts” acht klanten 

per week hebben. Het gemiddelde bij privé-huizen ligt rond veertien klanten per week en bij clubs 

ligt het gemiddelde op negen klanten per week (Daalder & WODC, 2007). 

Uit cijfers van de Antwerpse politie is gebleken dat er ongeveer 1682 sekswerkers actief waren in 

2016, waarvan 114 transgenders (mtm, 2017).  Volgens een studie die werd gevoerd in 2008 zijn 

er in Brussel 4000 à 5000 sekswerkers actief. Hiervan werken er 1000 in de zichtbare en publieke 

vormen van de prostitutie zoals raamprostitutie en straatprostitutie (Seinpost Adviesbureau BV- e.a., 

2008). Uit het jaarverslag van Alias vzw in 2017 blijkt dat de meerderheid van het “aanbod” 

afkomstig is uit Oost-Europa en Noord-Afrika. Alias is een organisatie die zich voornamelijk op de 

mannelijke sekswerkers in Brussel richt. De Oost-Europeanen belanden in deze sector omdat ze in 

armoede leven in hun herkomstland, deel uitmaken van een minderheid of in België een slechte 

toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Sekswerk wordt dan gezien als een manier om economisch te 

kunnen overleven. De Noord-Afrikanen komen in deze sector om hun homoseksualiteit te kunnen 
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beleven. In België wordt dit meer getolereerd vergeleken met het homofoob klimaat in hun land van 

herkomst (Alias vzw, 2017).  

Tabel 1: Het economisch marktaandeel van sekswerk in 2015 

 

Bron: (Adriaessens & Hendrickx, 2015) 

Verder heeft een studie van de KU Leuven en de Nationale Bank in 2015 het economisch 

marktaandeel van prostitutie gemeten. Dit wordt in bovenstaande tabel weergegeven met de exacte 

bedragen. Als je deze  bedragen in percenten uitdrukt, nemen escorte en privé-ontvangst 42 %  van 

de markt in, gevolgd door raamprostitutie die ongeveer 30 % van de markt inneemt. Bordelen, clubs 

en massagesalons nemen iets meer dan 25 % van de markt in (Adriaessens & Hendrickx, 2015). 

Straatprostitutie daarentegen vormt slechts een klein deel van de markt, met minder dan 1% aan 

transacties. De mannelijke prostitutie heeft een aandeel van 5 % binnen deze sector. De 

economische meerwaarde van sekswerk bedroeg in 2015 namelijk 653,3 miljoen euro (Adriaessens 

& Hendrickx, 2015). 

1.3 Belgische wetgeving  
 
Momenteel bevindt sekswerk in België zich juridisch gezien in een grijze zone.  Enerzijds is uitoefenen 

van het beroep als sekswerker niet strafbaar maar anderzijds is het faciliteren van sekswerk wel 

strafbaar. Bovendien bestaat er geen specifiek statuut voor sekswerkers, waardoor ze zich 

inschrijven onder andere statuten zoals een statuut in de horeca,  als masseuse of als zelfstandige 

onder de klasse overige persoonlijke diensten. Aangezien sekswerk exploiteren strafbaar is, zijn 

uitbaters zogezegd pooiers volgens de strafwetgeving. Hierdoor is het ook moeilijk om als 

zelfstandige sekswerker een boekhouder of verzekeraar te vinden omdat deze dan zogezegd 

sekswerk faciliteert (Develtere & Tirions, 2019). Verder hanteren sommige steden een gedoogbeleid, 
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waarbij prostitutie is toegelaten en gereguleerd wordt door de stad zelf (Hombroeckx, 2014). Op 

internationaal vlak hanteert elk land een eigen beleid in de omkadering en aanpak van sekswerk. Dit 

kan gaan van het legaliseren van sekswerk tot het bestraffen van de klanten. Natuurlijk is het 

interessant om eerst te gaan kijken hoe België deze sector reguleert. Daarna zullen de internationale 

beleidsvormen rond sekswerk besproken worden.  

 

De Belgische wetgeving rond sekswerk kan ingedeeld worden in 3 luiken (Schouteden, 2016). Het 

eerste luik situeert zich op federaal niveau. De federale wetgeving bepaalt dat het verboden is om 

een meerderjarig persoon aan te werven, mee te nemen of bij zich te houden met als doel deze 

persoon aan te zetten tot sekswerk.  Indien de persoon hier toestemming voor geeft, is het eveneens 

strafbaar (Strafwetboek, 1867, §1, artikel 380). Verder is het strafbaar om een huis, kamers of 

andere ruimtes te houden of te verkopen in het kader van sekswerk en tenslotte is het strafbaar om 

sekswerk te exploiteren (Strafwetboek, 1867, §1, artikel 380).  Enerzijds is prostitutie strafbaar, 

maar anderzijds wordt er in het Strafwetboek geen duidelijke definitie gegeven van prostitutie.  

Hierdoor is het niet duidelijk wat wel en niet toegelaten is (Hombroeckx, 2014). De verklaring 

hiervoor ligt voornamelijk in het feit dat de federale overheid de focus legt op het verbieden van de 

exploitatie van prostitutie. De paradox verschuilt zich op sociaalrechtelijk vlak: de inkomsten die een 

souteneur haalt uit prostitutie worden in de inkomstenbelastingen beschouwd als winsten (De Meyer, 

2015). Bovendien kunnen prostituees niet naar de rechter stappen om een correcte naleving van het 

arbeidscontract af te dwingen omdat prostitutie nog niet gelegaliseerd is (Schouteden, 2016).  

 

Prostitutie bleef tot de jaren 80’ zonder veel overheidsinterventie in de gedoogzone. Door de val van 

de Berlijnse muur in 1989 en de schaalvergroting van de seksindustrie als gevolg van migratie kwam 

er een ommekeer. Er kwam meer bezorgdheid rond de criminaliteit die het met zich meebracht. In 

1992 schreef journalist Chris De Stoop een boek met als titel “Ze zijn zo lief meneer”. In dit boek 

werden de wanpraktijken binnen de politie en het gerecht blootlegde. Blijkbaar heerste er bij politie 

en gerecht corruptie zodat de “Bende van de Miljardair” ongestoord vrouwen kon importeren en 

uitbuiten. Dit leidde ertoe dat het abolitionisme zich versterkte met een strengere wetgeving die zich 

inzette voor de strijd tegen de mensenhandel. Dit leidde tot de invoering van de wet van 5 september 

2003, de wet betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 

(Vandecandelaere, 2019). Het uitbaten van sekswerk was voldoende om iemand te verdenken van 

mensenhandel terwijl ervoor er enkel sprake moest zijn van dwang. Andere belangrijke voorwaarden 

is het afwezig zijn van (seksueel) geweld, manipulaties en bedreigingen. Verder moeten de 

werkomstandigheden gunstig zijn, omdat fysiek en psychisch lijden vermeden moeten worden (Loon, 

2010; Vandecandelaere, 2019). 

 

Het tweede luik oriënteert zich op Vlaams niveau. Op dit niveau is er sprake van een Vlaams 

preventief gezondheidsbeleid, dat gebaseerd is op het preventiedecreet van 2003. Om een goede 

structurele uitvoering van dit beleid te garanderen doet de Vlaamse overheid beroep op o.a. 

partnerorganisaties, organisaties met een terreinwerking en samenwerkingsverbanden voor 
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locoregionaal gezondheidsoverleg (Rekenhof, 2016). Dit uit zich in o.a. een beheersovereenkomst 

tussen de Vlaamse overheid, Violett en het Instituut voor Tropische Geneeskunde, waarbij de 

betrokkenen geacht worden om de expertise omtrent sekswerkers en de seksuele gezondheid van 

Sub-Saharaanse Afrikaanse migranten te ontwikkelen en te verkondigen. Verder dienen ze 

methodieken te ontwikkelen en toe te passen en eventuele toepassing van deze methodieken door 

tussenpersonen te ondersteunen. Uit een evaluatie van het Vlaams Preventief Gezondheidsbeleid 

door het Rekenhof is gebleken dat er rond de seksuele gezondheid in Vlaanderen geen expliciet 

beleidsdocument is uitgewerkt. Er zijn echter wel beleidsnota’s en brieven hierrond (Rekenhof, 

2016). 

 

Een meer recentere ontwikkeling is een overleg georganiseerd door het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid i.s.m. Sensoa en met actoren in het werkveld en het beleid. Dit om na te gaan wat de 

stand van zaken is op vlak van seksuele gezondheid in Vlaanderen. Bij dit overleg namen Magaly 

Rodriguez Garcia (historicus en docent aan de KULeuven), Sam Guenens (klinisch psycholoog, 

psychotherapeut en ethicus aan de PXL Hogeschool), Daan Bauwens (Utsopi) en Cosmin Morari 

(preventiewerker, ervaringsdeskundige, brugfiguur en vertrouwenspersoon voor sekswerkers bij 

Violett) deel (Agentschap Gezondheid en zorg & Sensoa, 2019). Uit het panelgesprek is gebleken dat 

sekswerkers weinig aansluiting vinden met de reguliere hulpverlening op zowel medisch, sociaal, 

juridisch als psychologisch vlak. Sekswerkers zoeken vooral hulp bij organisaties die niet oordelen 

over hun beroep en waar ze terecht kunnen met hun verhaal (Vlaamse Agentschap Zorg en 

Gezondheid, 2018). Juist daarom is het belangrijk dat de Vlaamse Gemeenschap deze organisaties 

ondersteunt en hiermee samenwerkt. Dit is gebleken uit een beleidsdocument van het Agentschap 

Zorg en Gezondheid, waarin vermeld staat dat ze Violett in Antwerpen en Gent tot op de dag van 

vandaag nog steeds financieren om hun werking te ondersteunen (Vlaamse Agentschap Zorg en 

Gezondheid, 2018).  

 

Het derde luik situeert zich op gemeentelijk niveau. Ondanks het feit dat prostitutie strafbaar is in 

het Strafwetboek, wordt prostitutie in sommige steden in België toegelaten (Hombroeckx, 2014).  

Deze steden hanteren namelijk een gedoogbeleid. Het gedoogbeleid heeft zijn intrede gedaan dankzij 

de wet van 21 augustus 1948, waarbij artikel 96 van de gemeentewet werd afgeschaft. De 

bevoegdheden van de gemeenten werden teruggebracht en de gemeenten verloren hun 

bevoegdheden om bordelen te organiseren (De Meyer, 2015). Prostitutie werd ingepast in een 

abolitionistische nationale strafwetgeving, waarbij sekswerkers gezien werden als slachtoffers. 

(Vandecandelaere, 2019). Voor de wet van 1948 konden de gemeenten de bordelen zelf organiseren. 

De steden hadden een registratiesysteem voor prostituees ingevoerd, aangevuld door prostituees 

periodiek te verplichten om naar een arts te gaan d.m.v. een werkboekje. Rond 1900 werd duidelijk 

dat de gemeenten de lokale prostitutie niet onder controle hadden. Er was namelijk sprake van 

verzuim bij de verplichte medische controle. Niettegenstaande dat er een registratiesysteem was 

ingevoerd, bleven heel wat prostituees onder de radar van dit systeem. Verder beperkte deze 

regelgeving zich enkel tot de zichtbare vormen van prostitutie, waardoor de andere vormen van 
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prostitutie meer verdoken bleven (Hombroeckx, 2014). De gemeenten kregen de taak om de 

openbare orde en de goede zeden in goede banen te leiden d.m.v. aanvullende verordeningen 

waaronder medische controles en het beschermen van de openbare rust (De Meyer, 2015) Dit 

impliceert dat het gedoogbeleid zelf uitgewerkt wordt door de stad in kwestie, met als doel de 

neveneffecten van prostitutie te bestrijden (Dekkers, 2009). Enkele voorbeelden van neveneffecten 

zijn geluidsoverlast en verkeershinder. Elke stad probeert deze neveneffecten te beheersen, maar 

dat is niet altijd even eenvoudig. Bij een gedoogbeleid treedt de politie niet op, tenzij er zich andere 

criminele activiteiten voordoen (Schouteden, 2016). Op federaal niveau is er geen regelementering 

uitgewerkt, wat bijdraagt tot dit probleem. Daarnaast is het gedoogbeleid ook een drukkingsmiddel 

om sekswerkers formeel de sociale bescherming van werknemers te geven. Als de souteneur-

werkgever (een uitbater van een bar of verhuurder van ramen) ervoor zorgt dat de prostituees 

aangegeven zijn bij de sociale zekerheid, treden de bestuurlijke overheden hier niet tegen op (De 

Meyer, 2015). Hierna wordt het gedoogbeleid in Antwerpen, Schaarbeek en Gent geschetst. 

 

In Antwerpen is de gedoogzone ‘het Schipperskwartier’.  Uit recente cijfers  (2017) is gebleken dat 

er in het Schipperskwartier 1696 prostituees geregistreerd werden achter de vitrines 

(Vandecandelaere, 2019). Per week kost een raam ongeveer 800 euro. De meerderheid van 

sekswerkers zijn van Oost-Europese origine (Bulgaars of Roemeens). De andere grote groep zijn van 

Nigeriaanse origine. Het zijn voornamelijk vrouwen, de mannelijke sekswerkers zijn actief in sauna’s, 

bars of in het park (Reinschmidt, 2016a).  

 

De stad zelf heeft een beleidsplan opgesteld met vijf doelstellingen waaronder het controleerbaar 

maken van de prostitutie in de stad, de werkomstandigheden van de prostituee verbeteren en de 

criminaliteit bestrijden die het met zich meebrengt (Hombroeckx, 2014). Bovendien dienen de 

verhuurders van ramen in het bezit te zijn van een vergunning. Vervolgens is het verboden om 

ramen te verhuren aan minderjarigen en moeten de gebouwen aan bepaalde voorschriften voldoen. 

De stad ziet hierop toe door boetes op te leggen indien de voorschriften niet worden nageleefd. Als 

laatste komen vertegenwoordigers van de gemeente tweemaal per jaar samen met alle verhuurders. 

Op die manier worden de huurders op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelen en vereisten 

(Reinschmidt, 2016a). Verder wordt er gebruikt gemaakt van een computersysteem de 

‘pandkalender’ genaamd, die gebruikt wordt bij het verhuren van vitrines. De sekswerker dient de 

verhuurder op te bellen, zodat de verhuurder om zijn beurt het paspoort en werknaam opvraagt die 

vervolgens worden ingevoerd in het computersysteem. De verhuurder moet de nieuwe sekswerker 

ten laatste een uur voor de start van de shift aangemeld hebben in het computersysteem. De politie 

komt daarna langs om een sociale controle uit te voeren. De sekswerker wordt geïnformeerd over 

veilige seks, het bestaan van het slachtoffercentrum Payoke, de alarmknop en natuurlijk wordt er op 

gewezen dat ze altijd bij de politie terecht kunnen. Als laatste fungeert de “pandkalender”, inclusief 

foto, als een soort van databank die compatibel is met zowel nationale als internationale 

politiekorpsen (Vandecandelaere, 2019). 
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Om toe te zien op het medische en psychologische welzijn van de prostituees is er een samenwerking 

opgericht met Violett in Antwerpen. Dankzij het beleid in Antwerpen zijn de slechtste 

arbeidsomstandigheden grotendeels verdwenen. Geweld komt niet zo vaak meer voor, omdat de 

prostituees bescherming genieten van de eigenaars. Daarnaast zijn de raamprostituees in Antwerpen 

goed op de hoogte van seksuele overdraagbare aandoeningen (Seinpost Adviesbureau BV- e.a., 

2008).  

 

In Schaarbeek wordt er voornamelijk aan raamprostitutie gedaan. De gedoogzone bevindt zich in 

bepaalde huizen in Aarschotstraat, de Plantenstraat en de Linnéstraat (Hombroeckx, 2014).  In totaal 

zijn er ongeveer 56 bars en 136 werkplaatsen (Vandecandelaere, 2019). Om de uitbating van panden 

in goede banen te leiden, dient elke uitbater sinds 2012 in het bezit te zijn van een 

conformiteitsattest. Dit attest wordt toegekend op voorwaarde dat de uitbater en het pand geschikt 

zijn.  Hiervoor moet er voldaan worden aan bepaalde voorwaarden die opgenomen zijn in de 

stedenbouwkundige verordening en de politieverordening. Het attest zelf is vijf jaar geldig en wordt 

afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen (Hombroeckx, 2014). Het 

conformiteitsattest situeert zich op het derde luik, meer bepaald de gemeentelijke reglementeringen 

(Schouteden, 2016).  

 

De Gentse Rosse buurt telt 3 straten, 52 panden, 104 vitrines en 14 uitbaters.  Vergeleken met 

Schaarbeek en Antwerpen, die hun beleid meer focussen op kamerverhuur, geeft Gent de voorkeur 

aan dienstercontracten. Het grootste deel van de prostituees is ingeschreven als dienster in een 

drankgelegenheid. Als arbeider genieten ze de arbeidsrechtelijke bescherming, die vooral voor 

sekswerkers uit achtergestelde gebieden veel voordeliger is dan het zelfstandigenstatuut. Als 

zelfstandige moet er op tijd en stond sociale bijdragen betaald worden, moet een onderneming 

beheerd worden, al dan niet met de ondersteuning van een boekhouder om het administratieve 

aspect te faciliteren (Vandecandelaere, 2019). Sinds 24 maart 2015 kunnen uitbaters geen 

raamprostitutiepand meer in gebruik nemen zonder een geschiktheidsverklaring, wat zich ook 

situeert op het derde luik (Schouteden, 2016) (Stad Gent, z.d.). Net zoals bij het conformiteitsattest 

in Schaarbeek zijn er bepaalde vereisten waaraan de uitbater moet voldoen, die gelijkerwijze  

eveneens opgenomen zijn in een politieverordening. Deze politieverordening heeft als doel het 

raamprostitutiegebeuren in de stad Gent beter te controleren en te handhaven. Verder tracht de 

Stad Gent met deze verordening de  kwaliteit van de werkomstandigheden te bewaken en de 

openbare overlast en criminaliteit te beperken. Als laatste is er ook een horecacoach, die fungeert 

als tussenpersoon voor de horeca-uitbaters en het Gentse stadbestuur. Uitbaters kunnen daar o.a. 

terecht voor het formuleren met suggesties/opmerkingen, informatie over de reglementering en 

wetgeving, sensibiliseringsmomenten (buurtoverleg, persoonlijk contact,…) (Gemeenteraad Gent, 

2015).  
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1.4 Internationale variatie in beleidsvormen 
 

Vergeleken met andere landen wordt het beleid in België omtrent sekswerk gekenmerkt door het 

abolitionisme, wat hierboven reeds beschreven werd. Sekswerk is in principe niet strafbaar maar 

alles wat hiermee geassocieerd wordt zoals het uitbaten van een bar met sekswerkers is strafbaar. 

Dit met uitzondering van sommige steden, die een gedoogbeleid hanteren. Hierbij mogen uitbaters 

zoals in Gent en Schaarbeek een bar of raam uitbaten, indien er aan bepaalde voorwaarden is voldaan 

d.m.v. van een conformiteitsattest of geschiktheidsattest. In landen zoals Amerika en China, is er 

sprake van een prohibitionisme  (beter gekend als criminalisering). Wanneer een prostitutiebeleid 

gekenmerkt wordt door criminalisering betekent dit dat elke vorm van prostitutie als illegaal wordt 

beschouwd (Hendrik Wagenaar, Altink, & Amesberger, 2011). In Zweden, Noorwegen en IJsland 

komt het neo-abolitionisme (of gedeeltelijke decriminalisering) voor (Hombroeckx, 2014). Het 

verlenen van seksuele diensten is legaal maar het kopen van seks zelf is strafbaar (Murray, 2014). 

Deze vorm heeft een sterke feministische grondslag. De landen met dit beleidstype zijn van mening 

dat de vrouwen die zich prostitueren uitsluitend slachtoffers zijn. (Hendrik Wagenaar e.a., 2011). 

Daarnaast is er ook nog een andere beleidsvorm te onderscheiden, namelijk de legalisering van 

prostitutie. Dit is het geval in Nederland, waar een eerste stap werd gezet naar legalisering door de 

opheffing van het bordeelverbod in 2000 (Kilvington, Day, & Ward, 2001). Bij deze beleidsvorm is 

het belangrijk dat er aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Voorbeelden hiervan zijn de 

vergunningsplicht voor bordeelhouders,  verplichte controle op SOA, beperken van straatprostitutie 

tot bepaalde delen van de stad…  (Kilvington e.a., 2001). Daarbij legt het ene land meer nadruk op 

bepaalde aspecten dan andere landen. In Griekenland is er sprake van een strikte regulering van de  

prostitutie. Daar zijn de prostituees verplicht om medische onderzoek te doen. Andere landen zoals 

Zwitserland en Nederland bijvoorbeeld, hechten meer belang aan de bescherming op de werkvloer 

(Reinschmidt, 2016b). Een laatste beleidsvorm is van toepassing in Australië, namelijk de 

decriminalisering van sekswerk. Dit betekent dat sekswerk beschouwd wordt als een volwaardig 

beroep, net zoals elk ander beroep. Gedwongen prostitutie en kinderprostitutie is uiteraard nog 

steeds strafbaar bij deze beleidsvorm (Hombroeckx, 2014). Een gunstig voordeel is dat de overheid 

op die manier het stigma op sekswerk probeert weg te werken (Schouteden, 2016). Dit gaat gepaard 

met de bijkomende rechten, plichten en bescherming. Goede arbeidsomstandigheden, sociale 

zekerheid, toegang tot gezondheidszorg en financiële dienstverlening zijn hier een onderdeel van 

(Hendrik Wagenaar e.a., 2011).  

 

1.5 Beroepsstatuten in België 
 

In België zijn er twee statuten waaronder legaal arbeid kan verricht worden namelijk het 

werknemersstatuut en het zelfstandigenstatuut. Sekswerkers moeten zich onder deze statuten 

trachten in te schrijven, wat echter wordt bemoeilijkt door de huidige juridische situatie rond 

sekswerk in België. Jammer genoeg leidt dit tot een moeilijke verhouding met de twee juridische 

statuten, wat hierboven al reeds kort is vermeld. Voor het vervolg van deze masterproef loont het 
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echter de moeite om even een blik te werpen op de verschillende beroepsstatuten in België en de 

NACEBEL, die hieronder kort zullen toegelicht worden.  

 

1.5.1  Werknemers-statuut 
 

Een werknemersovereenkomst wordt omschreven als een wederkerige overeenkomst waarbij twee 

partijen, een werkgever en een werknemer, een verbintenis aangaan. De werknemer verbindt zich 

ertoe om onder het gezag van de werkgever arbeid te presteren voor een loon (Heylen & Verreyt, 

2016). De werkgever daarentegen is verplicht het loon te betalen op de wijze, het tijdstip en de 

plaats zoals is overeengekomen. Een belangrijk kenmerk van de werknemersovereenkomst is het 

ondergeschikt verband. Er is sprake van een gezagsrelatie tussen de werkgever en de werknemer 

(Coppens, 2016)   

 

Een contract tussen werkgever en werknemer ontstaat wanneer beide partijen mondeling of 

schriftelijk overeenkomen. Een werknemerscontract moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om 

als geldig beschouwd te worden. Daarnaast wordt er bij de werknemers een onderscheid gemaakt 

tussen bedienden, ambtenaren en arbeiders. Binnen de sociale zekerheid situeren arbeiders en 

bedienden zich onder het werknemersstelsel en ambtenaren binnen het ambtenarenstelsel (Heylen 

& Verreyt, 2016).  

 

De financiering van de sociale zekerheid bij werknemers gebeurt door een afhouding van 13,07 % 

van het brutoloon en een bijdrage van ongeveer 32 % door de werkgever (Heylen e.a., 2017; 

“Sociale bijdragen betalen”, z.d.). Bij de ambtenaren is de financiering afhankelijk van de plaats van 

tewerkstelling. Indien de ambtenaar niet tewerkgesteld is bij plaatselijke of provinciale diensten van 

de overheid, worden de sociale uitkeringen betaald door de overheid die hen tewerkstelt. Zij dienen 

echter sociale bijdragen te leveren voor het pensioen en de geneeskundige verzorging. Die eerste 

bedraagt 7, 5 % en de tweede 3,55 % wat nog eens verhoogd wordt met 3,86 % sociale bijdrage 

van de werkgever. De Rijksdienst Sociale Zekerheid is wel bevoegd voor de ambtenaren die wel 

tewerkgesteld zijn bij de plaatselijke of provinciale diensten, terwijl het niet statutair personeel valt 

onder het gewone werknemersstelsel (Federale overheidsdienst sociale zekerheid, 2019). De 

bijdragen worden per aandeel doorgestort aan de bevoegde sociale zekerheidstak. De sociale 

zekerheid bestaat uit  7 verschillende takken, namelijk de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), 

Federale Pensioendienst (FDP),  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), 

Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (FDP) en het Famifed  (“Famifed”, z.d.; FOD sociale 

zekerheid, 2017) 

 

Bedrijfsvoorheffing op beroepsinkomsten wordt vastgesteld op basis van het werkelijke betaalde 

loon, verminderd met de bijdragen ter financiering van de sociale zekerheid (Federale 

overheidsdienst financiën, 2018). Bovendien wordt er een onderscheid gemaakt tussen werknemers 

en zelfstandigen. Bedrijfsvoorheffing wordt maandelijks afgehouden van het loon. (FOD sociale 
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zekerheid, 2017). Daarnaast zijn werknemers voor hun verdiensten onderhevig aan de progressieve 

personenbelasting (Financeinfo, 2019). 

 

Het voordeel van een werknemersstatuut ligt ongetwijfeld in de sociale bescherming die het biedt. 

Werknemers worden verzekerd voor een aantal klassieke sociale risico’s, waarvan de belangrijkste 

een uitkering bij een arbeidsongeval of arbeidsongeschiktheid, gedeeltelijke terugbetaling van 

geneeskundige verzorging en pensioen. Deze worden hieronder kort toegelicht:  

 

• Arbeidsongeval 

 

Een arbeidsongeval is een plotse gebeurtenis die plaatsvindt tijdens de uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst of bij de verplaatsing van en naar het werk. Deze gebeurtenis leidt tot een 

letsel (zowel fysiek als psychisch), wat kan leiden tot arbeidsongeschiktheid of zelfs de dood 

(“Arbeidsongevallen—Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg”, z.d.) 

De Rijksinstituut voor ziekte en-invaliditeit (RIZIV) is bevoegd  voor dit deel van de sociale zekerheid 

(FOD sociale zekerheid, 2017).   

 

 

• Arbeidsongeschiktheid  

 

Bij arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op gewaarborgd loon gedurende de eerste 7 

dagen indien de werknemer minstens 1 maand onderbroken in dienst is. Daarna ontvangen de 

werknemers ongeveer 86 % van hun normale loon gedurende 7 dagen. Van de 15e tot de 30e dag 

arbeidsongeschiktheid hebben de arbeiders recht op een bepaald percentage van hun loon, dat 

betaald wordt door de werkgever. Het overige deel wordt aangevuld door het ziekenfonds (“Sociale 

zekerheid/burger”, z.d.).  

 

• Geneeskundige verzorging 
 
 
Bij ziekte is het mogelijk om een deel van de kosten van de gezondheidszorgen terugbetaald te 

krijgen. Werknemers en de personen die meeverzekerd zijn (echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en 

samenwonende personen) hebben hier eveneens recht op (Heylen e.a., 2017). Hiervoor dient de 

werknemer zich aan te sluiten bij een ziekenfonds (“Geneeskundige verzorging: Kosten en 

terugbetaling—RIZIV”, z.d.).  

 

• Pensioen 

 

Het rustpensioen wordt toegekend aan iedere persoon die in België of in het buitenland als arbeider 

of bediende voor een Belgische werkgever gewerkt heeft in het kader van een arbeidsovereenkomst 

(“Het rustpensioen voor werknemers”, z.d.). In België bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 65 
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jaar, wat op 1 februari 2025 zal opgetrokken worden tot 66 jaar (“Het rustpensioen voor 

werknemers”, z.d.; Heylen e.a., 2017).  Naast de pensioenleeftijd en de duur van de loopbaan, wordt 

er ook rekening gehouden met de gezinstoestand en het brutoloon. Afhankelijk van de 

gezinstoestand, krijgt de werknemer een pensioen van 75 % of 60 % (FOD sociale zekerheid, 2017). 

De Federale Pensioendienst is hiervoor bevoegd (FOD sociale zekerheid, 2017). 

 

1.5.2  Zelfstandigenstatuut 
 
In het Burgerlijk Wetboek wordt een zelfstandige omschreven als een natuurlijk persoon die een 

beroepsactiviteit uitoefent met winstoogkenmerk (Koninklijk besluit nr 38 houdende inrichting van 

het sociaal statuut der zelfstandigen, §1, artikel 3).  Indien de persoon zelfstandige in hoofberoep is, 

dan is deze niet verbonden aan een arbeidsovereenkomst of een ander statuut. Dit is wel het geval 

bij zelfstandigen in bijberoep (FOD Economie, z.d.). Daarnaast moet de zelfstandige al dan niet 

verbonden zijn aan een mandataris in een vereniging of vennootschap. Als laatste moet de 

beroepsactiviteit in België plaatsvinden (Omzendbrief nr. 522 DIMONA: Onmiddellijke aangifte 

tewerkstelling, 2000, §1, artikel 37). Zowel een zelfstandige in hoofd als in bijberoep dient zich aan 

te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De zelfstandigen in bijberoep genieten prioritair nog 

steeds van de sociale voordelen van hun hoofdberoep (FOD Economie, z.d.). Zelfstandigen dienen 

hun tewerkstellingsactiviteiten te melden via de Limosa-aangifte. (“LIMOSA (aangifte)—Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg”, z.d.). Bij de start van een zaak dient 

de persoon in kwestie zich te registeren in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) en zich in te 

schrijven voor een BTW nummer (Seinpost Adviesbureau BV- e.a., 2008). Naast het vermelden van 

de basisgegevens moeten ook de juiste NACEBEL-codes doorgegeven worden.  De NACE-code is een 

code die toegekend wordt door de Europese unie en de lidstaten voor het registreren van 

commerciële en niet-commerciële activiteiten binnen de EU. NACE is dus m.a.w. een officiële 

Europese lijst van activiteitomschrijvingen. In België spreken we daarom van de NACEBEL-codes 

omdat elk land de lijst verder mag aanvullen met codes, maar de basislijst mag niet gewijzigd 

worden. De RSZ- en BTW administratie en de ondernemingsloketten gebruiken deze codes om 

bedrijven in te delen in sectoren (Vlaamse overheid, 2015).  Sekswerkers die zich aangeven als 

zelfstandigen dienen ook gebruik te maken van deze codes. Een sekswerker geeft zich aan onder de 

NACE-code 96.099 ‘Overige persoonlijke diensten’ (FOD economie, 2011).  

 

De financiering van de sociale zekerheid bij zelfstandigen gebeurt door een bijdrage die elke drie 

maanden gestort moet worden aan het verzekeringsfonds waarbij ze zijn aangesloten. Die bijdrage 

wordt berekend op basis van het netto beroepsinkomen dat er verdiend werd in het derde 

kalenderjaar (het referentiejaar). Dit referentiejaar gaat vooraf aan het jaar waarin de bijdrage werd 

betaald. De beginnende zelfstandigen moeten een bijdrage leveren die berekend is op een voorlopige 

basis. Zelfstandigen in bijberoep hoeven geen bijdrage te betalen, tenzij hun jaarinkomen hoger ligt 

dan een bepaald jaarlijks bedrag. In dat geval betalen zij een verminderde bijdrage (Heylen e.a., 

2017). Zelfstandigen dienen eveneens bedrijfsvoorheffing te betalen, net zoals de werknemers. Dit 
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gebeurt tijdens de driemaandelijkse storting aan de verzekeringsfonds.  Bovendien zijn zelfstandigen 

evengoed onderhevig aan de progressieve personenbelasting (Financeinfo, 2019).  

 

Ook zelfstandigen genieten sociale bescherming in hoofde van de sociale bijdragen die ze betalen. 

Ze genieten een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, gedeeltelijke terugbetaling van geneeskundige 

verzorging en pensioen. Belangrijk is te vermelden dat de sociale bescherming voor zelfstandigen 

vaak minder omvattend en genereus is in vergelijking met het werknemersstatuut. Zelfstandigen 

kunnen echter wel bijkomende private verzekeringen afsluiten om dit te compenseren. Hieronder 

alvast een korte toelichting over de sociale bescherming als zelfstandige:  

 
• Arbeidsongeval 

 

Zelfstandigen zijn niet verzekerd tegen ongevallen (“Arbeidsongeval”, 2012).  

 

• Arbeidsongeschiktheid 

 

Voor het ontvangen van de uitkering, die de zelfstandige ontvangt na 14 dagen, dienen er een aantal 

voorwaarden vervuld te zijn. (“Aangifte en erkenning van uw arbeidsongeschiktheid als 

zelfstandige—RIZIV”, z.d.). Naast de wachttijd dient de zelfstandige zijn sociale bijdrage voor 

minstens twee kwartalen betaald te hebben en een wachttijd van 6 maanden te hebben vervuld. Als 

laatste moet de arbeidsongeschiktheid erkend zijn  (“Aangifte en erkenning van uw 

arbeidsongeschiktheid als zelfstandige—RIZIV”, z.d.). Het bedrag dat de zelfstandige dagelijks 

ontvangt van het ziekenfonds, is afhankelijk van de gezinssituatie. (De Rouck, 2018).  

 

• Geneeskundige verzorging 

 

Net zoals een werknemer, heeft een zelfstandige recht om een deel van de kosten van de 

gezondheidszorgen terugbetaald te krijgen. De personen die mee verzekerd zijn zoals partner en 

kinderen hebben hier eveneens recht op (Heylen e.a., 2017). Om hierop recht te hebben dient de 

zelfstandige aangesloten te zijn bij een ziekenfonds en tijdens het referentiejaar de bijdragen betaald 

te hebben (“Hoe zit het met de terugbetaling van mijn ziektekosten? | RSVZ”, z.d.).  

 

• Pensioen 

 

Een zelfstandige heeft recht op een gewaarborgd minimumpensioen na een loopbaan van minstens 

30 jaar en een leeftijd van minstens 65 jaar.  Een loopbaan van 45 jaar of langer geeft recht op een 

maandelijks gewaarborgd minimumpensioen. Voor de berekening van het zelfstandigenpensioen 

wordt er rekening gehouden met de kwartalen van beroepsactiviteit waarin bijdragen zijn betaald. 

(Heylen e.a., 2017). Indien de zelfstandige een loopbaan heeft van minder dan 45 jaar, dan wordt 

het pensioen berekend in functie van de gewerkte jaren. (“Pensioen zelfstandige berekenen”, z.d.) 
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1.6 Beleidsvoorstellen voor een eigen statuut voor sekswerkers 
 
Niettegenstaande er in België geen eenduidig beleid is omtrent sekswerk, zijn er in het verleden 

voorstellen geweest voor het legaliseren van prostitutie. Op 18 mei 2011 diende Bert Anciaux een 

wetsvoorstel in m.b.t. tot de reglementering van prostitutie in het Senaat. Met dit wetsvoorstel 

trachtte hij  de maatschappelijke discussie over dit onderwerp te activeren. Net zoals V. Schouteden 

is hij van mening dat prostitutie uit de schemerzone gehaald moet worden en er nood is aan een 

wettelijk kader voor prostitutie, met als doel deze sector meer controleerbaar te maken. Een doel is 

hiervan is de neveneffecten zoals mensenhandel en georganiseerde criminaliteit beter te kunnen 

aanpakken (Anciaux, 2011). Voor de sekswerkers zelf ijvert hij voor de legalisering van de 

prostitutiebranche, net zoals Nederland in 2000 deed door het opheffen van het bordeelverbod. 

Vervolgens is hij ook van mening dat er een eigen statuut moet komen door sekswerkers rechten 

toe te kennen via de sociale zekerheid die gebaseerd is op erkenning van de beroepsstatus (Anciaux, 

2011). Twee jaar later, op 6 februari 2013 deed Christine Defraigne eveneens een wetsvoorstel in 

het Senaat. Dit om seksuele uitbuiting in de sector tegen te gaan en een reglementering op te stellen 

voor deze sector (Defraigne, 2013).    

 

1.6.1 Wijziging van het beleid rond sekswerk 
 

Een eerste mogelijkheid is om het beleid rond sekswerk te wijzigen. Decriminalisering van deze 

sector lijkt het meest voordelig, want zoals eerder vermeld maakt het strafrecht van een uitbater 

een pooier (Develtere & Tirions, 2019). Dit is ook de reden waarom sekswerkers in dienstverband 

onder andere statuten worden ingeschreven zoals dienster in de horeca (Gert Vermeulen & Neelen, 

2018). Het vinden van een boekhouder als zelfstandige is ook een belemmering aangezien deze dan 

zogezegd sekswerk faciliteert (Develtere & Tirions, 2019). Ondanks het feit dat het Europees Hof van 

Justitie sinds 2001 zelfstandig sekswerk als een reguliere economische activiteit beschouwt, draagt 

de strafrechtelijke context nog steeds bij tot het beletten van de regularisatie van de activiteit 

(Vandecandelaere, 2019; Gert Vermeulen & Neelen, 2018). Naast het garanderen van de rechten en 

plichten zoals andere werknemers en zelfstandigen, wordt het sociaal stigma rond het beroep 

eveneens weggewerkt.  Het beroep wordt namelijk beschouwd als een gewone bedrijfstak 

(Schouteden, 2016).   

 

Op beleidsvlak kan een samenwerkend beleid ook een alternatief bieden.  Hiervoor kan een voorbeeld 

genomen worden aan Nieuw-Zeeland dat dit beleid hanteert. In een samenwerkend beleid worden 

alle partijen betrokken in het maken, uitvoeren en monitoren van het beleid. In theorie klinkt het 

veelbelovend maar in de praktijk is het een uitdaging om de sekswerkers mee inspraak te geven in 

het beleid.  Het stigma dat er heerst rond het beroep heeft tot wantrouwen en isolatie geleid, wat 

maakt dat sekswerkers moeilijk bereikbaar zijn. Natuurlijk is het niet onrealistisch of onhaalbaar. Er 

zijn steden die erin geslaagd zijn om via een samenwerking tot een succesvol beleid te komen. 

Rotterdam heeft namelijk haar prostitutiebeleid ontwikkeld met behulp van een adviescommissie 
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bestaande uit sekswerkers (Wijers, Wagenaar, Bons, Velvet, & van Dijk, 2018). In Vlaanderen is het 

laten participeren van sekswerkers in het preventieve gezondheidsbeleid momenteel nog in  

voorbereiding. De Vlaamse overheid wil dit realiseren door de sekswerkersorganisatie Utsopi meer 

mogelijkheden te bieden in Vlaanderen (Agentschap Gezondheid en Zorg & Sensoa, 2019). 

 

Dit betekent dat legalisering ook een optie is. Uit een evaluatief rapport van het Nederlandse 

Ministerie van Justitie is gebleken dat het aantal sekswerkers die contact heeft gelegd met de 

belastingdienst verdubbeld is. Twee derde van de sekswerkers had al eens een aangifte gedaan. Dit 

was een evaluatie van gereguleerde seksbedrijven binnen deze sector, 1 jaar na de opheffing van 

het bordeelverbod (Vanwesenbeeck, Mechtild, & Vennix, 2002).  

 

1.6.2 Mogelijkheden binnen het werknemers en- zelfstandigenstatuut 
 

Indien sekswerk gedecriminaliseerd wordt, is het aangewezen om eens te onderzoeken of er 

bepaalde mogelijkheden zijn binnen het werknemers- en zelfstandigenstatuut, die hierboven 

toegelicht werden. Uiteraard zijn er ook bepaalde belemmeringen binnen de statuten. Die 

belemmeringen worden hierna besproken. Eerst zullen de mogelijkheden rond het 

werknemersstatuut toegelicht worden en vervolgens voor het zelfstandigenstatuut. In het gedeelte 

dat daarop volgt zullen er voorstellen voor een eigen statuut uitgelegd worden.  

 
Volgens Vermeulen & Neelen is een formeel geldige arbeidsovereenkomst niet voldoende om 

sekswerkers sociaalrechtelijk te beschermen. Bovendien houdt het geen rekening met de flexibiliteit 

van deze job (Vermeulen & Neelen, 2018). Volgens De Meyer is het hebben van een goed 

werknemersstatuut een gunstig voordeel op vlak van sociale bescherming (De Meyer, 2015).  

 

Binnen het werknemersstatuut bestaan er potentieel in twee aspecten. Eerst en vooral is er de 

Arbeidsrelatiewet die gewijzigd werd in 2012, door de invoering van een weerlegbaar vermoeden bij 

een arbeidsovereenkomst. Deze wet werd ingevoerd om het fenomeen ‘schijnzelfstandigheid’ tegen 

te gaan. De wet heeft bepaalde criteria opgesteld die bepalen wanneer er sprake is van een 

gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever. Stel dat er effectief sprake is van een 

weerlegbaar vermoeden, dan dient de werknemer dit aan te tonen. Dit kan eveneens toegepast 

worden op sekswerkers in dienstverband zodat ze op die manier beschermd kunnen worden tegen 

schijnzelfstandigheid (Vermeulen & Neelen, 2018). Hierdoor worden de arbeidsrechtelijke en sociaal 

zekerheidsrechtelijke voordelen van sekswerkers in dienstverband gegarandeerd.  Het nadeel is dat 

een sekswerker in dienstverband minder keuzevrijheid heeft aangezien de werkgever nog altijd de 

instructies geeft en de werkomstandigheden grotendeels bepaalt (Ghapro vzw, 2018).  

 

Een tweede scenario binnen het werknemersstatuut zou zijn om een extra categorie te 

implementeren bij de loontrekkenden van de sociale zekerheid, meer bepaald artikel 2, §1 van de 

RSZ-wet (wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
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maatschappelijke zekerheid der arbeiders, §1, artikel 2). Dit geldt voor personen die zonder 

arbeidsovereenkomst in ruil voor loon prestaties verrichten onder het gezag van een ander persoon 

of prestaties verrichten onder dezelfde voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst. Een wet 

zou een sociale zekerheidsregeling kunnen invoeren waardoor sekswerkers, zonder formeel 

gebonden te zijn aan een arbeidsovereenkomst, toegang krijgen tot de voordelen van een werknemer 

(ziekteverzekering, gezinsbijslag, pensioen …) (Gert Vermeulen & Neelen, 2018). Dit principe heeft 

enkele voordelen, namelijk dat deze optie minder duur is voor de exploitanten, vergeleken met een 

arbeidsovereenkomst. Een tweede voordeel is dat de sekswerker zelfbeschikking heeft (kiezen van 

uren en klanten) en dat de sekswerker minder administratieve lasten heeft (Ghapro vzw, 2018). Het 

wetsvoorstel van Philippe Monfils is vrij gelijkaardig. Hij diende op 10 augustus 2007 in de Belgische 

Senaat een wetsvoorstel in waarin voorgesteld werd om sekswerkers dezelfde rechten te geven als 

werknemers, zonder hierbij een sociaal statuut voor sekswerkers in te voeren. Als de sekswerker in 

dienstverband werkt, moet er een arbeidsovereenkomst zijn. Daarbij was hij ook van mening dat het 

werven van prostituees en het houden van kamers en panden gelegaliseerd moet worden (Loon, 

2010) 

 

Voor de sekswerkers die werken onder het zelfstandigenstatuut zijn er ook heel wat mogelijkheden 

en belemmeringen. Een belangrijk voordeel is dat een zelfstandige sekswerker zelf haar 

klantenbestand bepaalt, onder welke voorwaarden ze haar diensten verleent en het aantal uur dat 

ze per dag wenst te werken (De Meyer, 2015). Vervolgens dient een zelfstandige sekswerker na de 

inschrijving bij het Kruispuntbank voor Ondernemingen (t.e.m. augustus 2019) zelf de boekhouding 

bij te houden en zich aan te sluiten bij een verzekeringskas (De Meyer, 2015; Gert Vermeulen & 

Neelen, 2018). De zelfstandige heeft veel meer verantwoordelijkheden maar hiervoor kan een 

oplossing gevonden worden in de omkadering zoals boekhouders gespecialiseerd in sekswerk of 

adviesorganisaties. Op die manier kan de administratieve drempel om het zelfstandigenstatuut aan 

te gaan verholpen worden (Ghapro vzw, 2018). 

 

1.6.3 Een sociaal statuut voor sekswerkers  
 

Het vrijwillige aspect van sekswerk wordt ook wel het ‘empowerment paradigma’ genoemd. Het 

uitgangspunt van dit paradigma is dat het perfect mogelijk is om zelf te kiezen voor het beroep als 

sekswerker. Dit is een reden te meer om sekswerk te erkennen als een volwaardig beroep, met een 

eigen sociaal statuut en bijkomende sociale rechten. Op die manier kan uitbuiting en dwang in de 

prostitutie vermeden worden (Schouteden, 2016).  

 

Het betalen van de belastingen is een nadeel voor de meeste sekswerkers. Heel wat sekswerkers  

willen hun beroep liever geheim houden voor de buitenwereld, wat bij aangifte niet meer mogelijk 

is. Een van de redenen hiervoor is dat ze zich ervoor schamen omdat er nog een taboe heerst rond 

het beroep van sekswerker (Schouteden, 2016).  Dit houdt in dat bij de uitwerking van een statuut 

de anonimiteit binnen bepaalde instellingen gegarandeerd moet zijn. Dit kan mogelijk gemaakt 
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worden door sekswerkers de optie te geven zich anoniem in te schrijven bij het ziekenfonds. Dit met 

als doel de beschaamdheid en anonimiteit langzaam aan te laten verdwijnen (De Meyer, 2015). Op 

die manier zijn sekswerkers mogelijks sneller geneigd om zich te beschermen en officieel te werken. 

Vervolgens dient er in het statuut rekening gehouden te worden met de flexibiliteit van de job 

(werken vaak ’s nachts en in het weekend). De meest voordelige en ruime bescherming is die van 

het werknemersstatuut (Gert Vermeulen & Neelen, 2018). 

 

Een andere mogelijkheid is om een sociaal bureau op te richten die fungeert als interimkantoor. Deze 

kan dan werkgelegenheid binnen de sector controleren en arbeidscontracten op stellen. Dit is 

gebaseerd op het principe van de theaterbureaus in de artistieke sector. Theaterbureaus kunnen 

zowel organisator zijn als bemiddelen bij opstellen van een contract. Bovendien kunnen ze  o.a. 

optreden als ondernemer of makelaar (De Meyer, 2015).  Naast de praktische ondersteuning moeten 

er ook voldoende organisaties zijn die sekswerkers medische ondersteuning en informatie bieden. Er 

bestaan al enkele organisaties die hiertoe bijdragen zoals Violett (Hombroeckx, 2014). 

 

Payoke vzw heeft recent met de hulp van minister Jo Vandeurzen een meldpunt opgericht voor 

slachtoffers van tienerprostitutie. Er dient een gelijkaardig meldpunt te komen, maar met 

uitgebreider takenpakket en gericht op meerderjarige sekswerkers (Boon, 2019). Een voorbeeld van 

een eventuele maatregel die genomen kan worden is het opleggen van sancties aan banken, 

boekhouders en verzekeringsmaatschappijen die weigeren samen te werken met sekswerkers 

omwille van hun beroep. Deze suggestie is gebaseerd op de CAO van 3 oktober 2011, waar 

uitzendbureaus sancties opgelegd krijgen indien ze mensen weigeren op bepaalde 

discriminatiegronden zoals geslacht of etniciteit (Muyldermans, Marysse, Claus, Lootens, & Van den 

Bergh, 2011).  

 

Op 22 november 2018 vond er in Namen een conferentie plaats waar de vzw Education populaire 

AFICo-CEPAG, de sekswerkervereniging UTSOPI, Horval Namen, vzw Espace P en sprekers van 

Vlaamse en Waalse verenigingen en instellingen aanwezig waren. Er werd van gedachte gewisseld 

over de arbeidsvoorwaarden, het belang van een wettelijk statuut van en de sociale bescherming 

voor sekswerkers. Daarnaast wil het ABVV Horval graag fungeren als syndicale gesprekspartner voor 

sekswerkers en samenwerken met de sectorale gesprekspartners. In Antwerpen werken ze al jaren 

samen met verschillende organisaties ter bescherming en begeleiding van de sekswerkers op 

verschillende gebieden (ABVV, 2019). Dit wordt ook bevestigd door Katleen Peleman, coördinator 

van Violett in Antwerpen  die van mening is dat er nood is aan sociaal overleg binnen de sector. Er 

zijn geen minimumbedragen vastgelegd waardoor pooiers en ‘madames’ sekswerkers kunnen 

uitbuiten om maximale winst te maken. Bovendien kunnen ze niet terecht bij de arbeidsrechtbank 

wanneer klanten hen prestaties vragen waartoe ze niet bereid zijn (Develtere & Tirions, 2019). 
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2. Onderzoeksobjectief 
 

Uit de literatuurstudie is gebleken dat er al heel wat voorstellen zijn gedaan voor een eigen sociaal 

statuut voor sekswerkers en dat er – ten minste theoretisch – ook mogelijkheden bestaan om deze 

activiteit te integreren in bestaande tewerkstellingsstatuten. Bovendien kan het huidige beleidskader 

ook op een alternatieve manier vorm krijgen, dat is o.a. gebleken uit het beleid van andere landen. 

Over hoe de sekswerkers zelf staan tegenover een eigen sociaal statuut en hun sociale bescherming 

is echter weinig terug te vinden.  Naast de vraag hoe sekswerkers staan tegenover een eigen statuut, 

trachten we ook een antwoord te bieden op de volgende deelonderzoeksvragen: 

 

- Wat zijn de voor en-nadelen van het werken als zelfstandige en werknemer in de prostitutie? 

-  Wat belemmert sekswerkers in het aangaan van een zelfstandige- of werknemers statuut in 

de prostitutie? 

-  Hoe zouden sekswerkers vorm geven aan een eigen sociaal statuut? 

3. Methodologie 
 

In het praktijkgedeelte is er op basis van kwalitatieve interviews informatie verzameld rond het 

thema van deze masterproef namelijk de  sociale bescherming en een sociaal statuut voor 

sekswerkers.  

 

3.1 Kwalitatieve interviews met sekswerkers in België 
 

Voor de kwalitatieve onderzoeksmethode heeft de Grounded Theory de basis gevormd in de keuze  

van deze methodiek. In de literatuur is er weinig te vinden over hoe sekswerkers staan tegenover 

een eigen statuut en de sociale bescherming, waardoor de Grounded Theory de aangewezen methode 

is om dit fenomeen te onderzoeken (Mortelmans, 2013).  De sekswerkers worden m.a.w. bevraagd 

over hoe ze een bepaald sociaal proces ervaren, wat eveneens een kenmerk is van de Grounded 

Theory. (Starks & Trinidad, 2007). Bij de Grounded Theory wordt er op basis van empirisch materiaal, 

in dit geval de ervaringen en gevoelens van sekswerkers, aan theorievorming gedaan (Mortelmans, 

2013). De literatuur vormde hierbij de basis om dan op een gerichte manier de respondenten via 

semigestructureerde interviews te bevragen over bepaalde aspecten die in de literatuur niet terug te 

vinden waren. De dataverzameling is gestart in november 2018 en geëindigd in mei 2019. De 

empirische populatie betreft sekswerkers die tewerkgesteld zijn in België. Bij de steekproef waren er 

heel weinig exclusiecriteria, aangezien zowel mannen, vrouwen als transgenders gecontacteerd 

werden. Sekswerkers die niet in België werkten, werden niet geïncludeerd in dit onderzoek. Een deel 

van de populatie is bereikt door oproepmails en persoonlijke berichten via Redlights. Redlights is een 

van de meeste bekende adverteerwebsite in België. In eerste instantie was het de bedoeling om bij 

saturatie de dataverzameling stop te zetten  maar uiteindelijk verliep het  bereiken van sekswerkers 

vrij moeizaam, waardoor er een beroep is gedaan op Utsopi en Violett in Antwerpen.  In totaal zijn 
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er vijftien respondenten bevraagd, waarvan acht via Redlights en zeven via Utsopi en Violett in 

Antwerpen. Daarnaast werden de respondenten op de hoogte gebracht dat alle data anoniem 

verwerkt worden en niet ingekeken kunnen worden door derden. De tijdsduur van de interviews 

varieerden van 15 tot 80 minuten. Verschillende aspecten kwamen aan bod: het taboe dat er heerst 

rond het beroep, de loonfiches waarmee ze geen lening kunnen aangaan, de frustratie dat ze niet 

vrijuit kunnen spreken over hun beroep t.a.v. van bepaalde instellingen… De interviews gebeurden 

persoonlijk op een afgesproken plaats, telefonisch of via skype. Om de resultaten te verwerken werd 

elk interview apart samengevat, zodat het belangrijkste informatie naar voren kwam. Als laatste zijn 

de citaten die het meeste aansluiten bij de onderzoeksvragen gebundeld in een Excel-file. Om dit zo 

overzichtelijk mogelijk te maken werden er bij elk citaat kenmerken toegevoegd zoals geslacht, 

officieel/niet officieel, branche…  

 

Tabel 2: Respondenten 

 
 

 
1 Fictieve namen 

Respondent Geslacht Origine Leeftijds- 
Categorie 

Hoofd - of 
bijberoep 

Branche Officieel/
niet 
officieel  

Nico1 Man West-

Europees 

25-40 jaar Bijberoep Escorte Niet officieel 

Eva Transseksuele 

vrouw 

West-

Europees 

40-60 jaar Bijberoep Escorte en 

privé-

ontvangst 

Officieel 

Thomas Man West-

Europees 

40-60 jaar Bijberoep Privé-

ontvangst 

Niet officieel 

Zana Transgender 

vrouw 

West-

Europees 

65+ Gepensioneerd Escorte en 

privé-

ontvangst 

Niet officeel 

Sara Vrouw Oost-

Europees 

25-40 jaar Hoofdberoep Bar, 

raamprostitu

tie, escorte 

en privé-

ontvangst 

Officieel/niet 

officieel 

Julie Vrouw West-

Europees 

40-60 jaar 

 

Hoofdberoep Massage, 

escorte en 
privé-

ontvangst 

Officieel 

Sofie Vrouw West-

Europees 

25-40 jaar Hoofdberoep 

 

Raamprostit

uee 

Niet officieel 

Julien Man West-

Europees 

25-40 jaar Hoofdberoep Privé-

ontvangst en 

escorte 

Niet officieel 

Ella Vrouw West-

Europees 

40-60 jaar 

 

Bijberoep Escorte Officieel 

Arthur Man West-

Europees 

25-40 jaar Bijberoep Massage  Officieel 

Anna Transgender 

vrouw 

West-

Europees 

25-40 jaar Bijberoep Escorte Niet officieel 

Olivia Vrouw West-

Europees 

25-40 jaar Hoofdberoep Escorte Niet officieel 

Noor Vrouw West-

Europees 

40-60 jaar Bijberoep Privé-

ontvangst 

Officieel 

Alice Vrouw Oost-

Europees 

40-60 jaar Hoofdberoep Raamprostit

uee 

 

Officieel 

Vera Vrouw West-

Europees 

25-40 jaar Hoofdberoep Privé-

ontvangst 

Officieel 
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4. Resultaten 
 

In dit gedeelte wordt op een gestructureerde manier een weergave gegeven van de resultaten van 

de interviews. Het betreft in de eerste plaats een neerslag van de ervaringen van de respondenten.   

De resultaten zijn ingedeeld per thema. In het onderzoek kwamen er 4 thema’s prominent naar 

voren, namelijk:  sociale bescherming, taboe, kwaliteitslabel en een eigen sociaal statuut voor 

sekswerkers.  

 
 

4.1 Sociale bescherming  
 

 
Tabel 3: Beroepsstatus respondenten 

 

 Hoofdberoep Bijberoep Gepensioneerd Totaal  

Officieel  4 4  8 

Niet officieel  3 3 1 7 

    15 

 

 

Van de 15 respondenten die bevraagd werden, zijn er 8 die het beroep officieel uitoefenden. Uit de 

interviews kwam naar voor dat er heel wat voordelen verbonden zijn aan het officieel werken als 

sekswerker. Het grootste voordeel dat werd aangehaald was het hebben van een sociaal vangnet, 

zeker in geval van ziekte. Maar ook de mogelijkheid om een lening aan te gaan en in orde zijn in 

geval van controle van de fiscus zijn de andere voordelen dat werden genoemd. Het grootste nadeel 

die werd vermeld was het “dure systeem” in België:  

 

“Op de 300 euro die ik vraag  voor escorte ga je daar netto misschien 100 euro aan overhouden. Je 

moet u tijd erin steken om er naartoe te rijden, je moet investeren in uwen diesel, je moet u auto 

afschrijven. Je moet uw tijd daar naartoe in rekenen, alé mensen zien er alleen maar het mooiste 

van of ze denken dat je daar heel veel geld aan kan verdienen. Maar als je dat echt op een 

wettelijke basis doet dan is dat helemaal niet zo.” 

 

De flexibiliteit van de job en de mogelijkheid om zelf de werkuren te bepalen was een voordeel van 

het zelfstandigenstatuut die werd vernoemd. De overige 7 respondenten oefenden het beroep uit 

zonder hun inkomsten aan te geven. Het niet moeten bijdragen voor sociale zekerheid en belastingen 

werd aangegeven als voordeel maar het niet kunnen aangaan van een lening werd ervaren als een 

sterk nadeel. Dit was het geval bij een raamprostituee, waarvan slechts een deel was aangegeven 

via haar souteneur, meer bepaald als dienster in een bar:  

 

“Betere loonfiches waardoor we meer kunnen doen. We kunnen nog geen auto kopen officieel. Alé 

dat moet allemaal via vrienden en familie, chance dat ze dat bij mij allemaal weten maar mensen 

die dat geheimhouden, dat is bijna niet te doen.” 
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Enerzijds waren er respondenten die het beroep niet officieel uitoefenden en daarnaast ook geen 

ander beroep hebben, waardoor ze geen recht hebben op sociale bescherming. Dit was het geval bij 

Sara en Julien. Anderzijds waren er respondenten die het beroep niet officieel uitoefenden maar wel 

een ander beroep hebben. Zij genoten sociale bescherming via hun hoofdberoep. Hierdoor hadden 

ze geen nood aan bijkomende sociale bescherming en zijn ze bijkomend ook niet financieel 

afhankelijk van het beroep. Dit was o.a. geval was bij Thomas: 

 

“Ja, maar door dat ik er niet financieel van afhankelijk ben, a là limite, vanuit mijn positie zou ik 

kunnen bijdragen, maar dat is ook geen must voor mij.  Ik ben er echt totaal niet mee bezig.” 

 

Een andere reden voor het niet officieel werken in bijberoep was het niet op de hoogte zijn van het 

feit dat je het beroep officieel kunt maken. In een specifiek geval speelde ook wrok jegens de 

overheid mee, meer bepaald over de tekortkomingen in het tegemoet komen voor psychologische 

ondersteuning na seksueel misbruik. Zana was gepensioneerd en vond het daarom niet echt een 

meerwaarde om haar verdiensten als sekswerker officieel te maken aangezien ze toch onbelast mag 

bijverdienen.  

 

Te hoge sociale bijdragen en hoge belastingen werden aldus meermaals genoemd als reden voor het 

niet officieel werken als sekswerker in hoofdberoep. Het inkomen van Sofie, waarvan slechts een 

deel officieel is aangegeven via de souteneur en die het overige geld dat ze verdient niet aangeeft, 

vertelde mij het volgende:  

 

“Ja stel dat die kosten er niet zouden zijn of gehalveerd zouden zijn, dan zouden wij wel sociale 

lasten kunnen betalen. Maar geen 125 euro per 12 uur en dan al die kosten erbij, aan hoeveel 

zitten we dan? We moeten al een klant of 5 doen eer dat we zelf iets verdienen” 

 

Wat ze moet afstaan voor de huur van haar raam en de bijkomende sociale bijdragen en belastingen 

zou in verhouding met wat ze verdient vrij groot zijn. Dit is voor haar de belangrijkste belemmering  

in het aangaan van een statuut dat haar sociale bescherming zou bieden. Ze vindt dat deze huur van 

de ramen moet kunnen ingevoerd worden in de belastingaangifte. Vera vindt dat bepaalde 

beroepskosten ook moeten kunnen ingevoerd worden in de belastingen, meer bepaald lingerie. Sara, 

die geïmmigreerd is vanuit Oost-Europa, vertelde dat ze in het begin niet op de hoogte was van het 

belastingsysteem en de sociale bescherming in België. Alles werd geregeld door haar toenmalige 

pooier die verantwoordelijk was voor het financiële gebeuren. Hij voorzag in haar levensonderhoud 

en eventuele bijkomende kosten, daarnaast ontving ze zakgeld.   

 

Verder kwamen er ook een aantal kritieken naar voor op de sociale bescherming als sekswerker. Ella 

,die escorte is als zelfstandige in bijberoep, haalt aan dat ze niet verzekerd is voor de verplaatsing 

naar haar klanten. Ze dient hiervoor zelf een verzekering aan te gaan, maar ze ervaart dit als een 
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tekortkoming. Sara en Vera haalden aan dat zelfstandigenstatuut voor zwangere sekswerkers niet 

zo gunstig is. Sara haalde aan dat het als zelfstandige sekswerker moeilijk is om een kind op te 

voeden en Vera suggereerde een specifieke sociale bescherming voor sekswerkers die zwanger zijn   

(gezien de werkonderbreking een pak langer is dan voor vrouwen in andere beroepen). Ze vertelde 

mij hierover het volgende:  

 

“Goh, ze kunnen er een bescherming inzetten als vrouw als je zwanger bent want je kan als vrouw 

dan moeilijk… Ik ken vrouwen die het doen want er zijn nog vrouwen die tot 6 à 7 maanden 

zwangerschap vrolijk klanten ontvangen. Ik zou dat bijvoorbeeld niet doen, ik zou dat te gevaarlijk 

vinden.” 

 

Ella en Vera kaartten het probleem rond seksuele overdraagbare aandoeningen aan binnen de sector. 

Ze vonden dat dit als beroepsziekte moet erkend worden en dat daaraan een uitkering moet 

verbonden zijn. Ella formuleerde dit als volgt:  

 

“Stel wij lopen iets op, Herpes en Chlamydia, dan kan je niet werken.  Je kunt het doen, maar het 

is niet verantwoord. Sommigen doen het omdat ze niet anders kunnen. Stel dat je dat kunt, dan 

zou ik in eerste plaats als het echt een beroepsziekte is, dan vind ik dat je ook gerelateerd daaraan 

zou kunnen thuisblijven, maar ook betaald thuisblijven. Kijk als je een werknemer bent en je valt 

ziek, of betaalt door ziekenkas of door werkgever als het gewaarborgd maandloon is” 

 

4.2 Taboe 
 
Uit de interviews met de respondenten is gebleken dat het taboe rond het beroep, een belemmering 

vormt in de toetreding tot een officieel statuut. Nico haalde aan dat het taboe rond het beroep hem 

belemmerde om het officieel uit te oefenen:  

 

“Onder andere, maar omdat ik ook nog thuiswonend was, dat het maatschappelijk ook niet 

aanvaard wordt. In die zin van, als u thuiswonend bent, dan kunt u niet zomaar zeggen: “Ik ga dat 

officieel maken”. Dat zit dan in u belastingbrief en uw ouders kijken daarop neer. Er is dus een 

bepaald maatschappelijk sociale druk.” 

 

Opvallend was dat bij de respondenten die het wel officieel deden, de meesten hiervan zich 

(noodgedwongen) ingeschreven hadden onder een andere activiteitencode zoals masseuse, 

verzorging, entertainment… Het taboe rond het beroep was volgens respondent Vera de aanleiding 

hiervoor: 

 

“Mijn parttime job is ook naar de buitenwereld toe, voor mij ook een positief ding want als ik is 

naar een feestje ga, mensen vragen hoe is het op uw werk en je kan babbelen over uw werk. 
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Moest ik alleen dit doen, hoe is het op uw werk? Begin dan maar te vertellen over iets dat niet mag 

geweten zijn.”  

 

Er waren respondenten die vrij eerlijk en open waren over hun beroep in hun persoonlijke entourage 

maar er waren ook een aantal respondenten die dit niet deden, waaronder Sara. Zij gaf aan dat ze 

moeilijkheden ervaarde met het uitbouwen van een vriendenkring: 

 

“Het is gewoon moeilijk om een sociaal leven te hebben, dat is liegen gewoon hé. Mensen 

accepteren jou niet als vriend als sekswerker hé, dat bestaat niet. Ik heb dat zelf getest hé, geloof 

mij hé, vrouwen als vriendinnen, je wordt gewoon afgewezen hé. Dat is een groot probleem hé.” 

 

Bovendien is respondent Vera ervan overtuigd dat het taboe rond het beroep ervoor zorgt dat het 

moeilijk blijft om het beroep te regulariseren: 

 

“Ik denk echt dat er twee dingen moeten zijn. Dus aan de ene kant, dat statuut een beetje, om de 

mensen die er wel klaar voor zijn het signaal te geven van hey, het mag, het is oké en we gaan 

met jullie mee. Ik denk dat er evenzeer aan de andere kant nog werk is aan dat stigma he, dus dat 

gaat zo van 2 kanten moeten uitkomen.” 

 

Thomas deelde een gelijkaardige mening, namelijk dat het regulariseren van sekswerker ertoe leidt 

dat het gedeeltelijk officieel wordt gemaakt. Als het geregulariseerd wordt zijn de gegevens 

beschikbaar, terwijl er heel wat mensen liever anoniem blijven. Dit was het geval bij Arthur, hij 

vertelde dat het openbare gehalte hem afschrikt bij een eigen statuut voor sekswerkers. Hij gaf aan 

dat hij discretie belangrijk vindt en dat hij niet fijn zou vinden dat zijn naam of het feit dat hij ooit 

sekswerker is geweest ergens terug te vinden is. Julie vindt dat de overheid een belangrijke rol speelt 

in het doorbreken van het taboe. Zolang de overheid geen duidelijk kader schept over het beroep 

als sekswerker, ze hiermee ook geen signaal geven om het beroep maatschappelijk aanvaardbaar te 

maken. Vera vindt dat er meer sekswerkers met hun verhaal naar buiten zullen moeten komen om 

het taboe geleidelijk aan te doorbreken.  

 

Anna en Noor hadden hier een andere mening over. Anna merkt dit aan de advertenties, waarbij 

sekswerkers meer en meer hun gezicht tonen wat vroeger niet het geval was. Verder merkt ze dit 

ook aan het feit dat sekswerkers op bepaalde websites meer publiceren over hun privéleven in ruil 

voor extra “credits”.  Noor vindt namelijk dat sekswerk toegankelijker is geworden dan vroeger, wat 

ze formuleert als volgt:  

 

“Je kan nu zomaar naar een site gaan, fotokes plaatsen van uw lichaam, een schoon tekstje erbij, 

een telefoon en ze zijn vertrokken hé. Vroeger adverteerde wij in een krant hé, dat was niet hé. 

Een advertentie in de krant, dus wie de krant kocht, de passe-partout, dan wist je van, daar zijn 
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advertenties en als ik daar naar bel dan kan ik betalend seksen. Dus dat is ook een grote 

verandering geweest.” 

 

4.3 Kwaliteitslabel 
 
Een derde thema dat sterk naar voor kwam in de interviews was de invoering van een kwaliteitslabel 

voor sekswerkers. Dit naar aanleiding van verschillende problemen die werden aangehaald door de 

respondenten. Eerst en vooral waren er heel wat problemen omtrent de soa’s, zoals eerder 

aangehaald. Blijkbaar vragen klanten steeds meer en meer naar seks zonder condoom. Sommige 

klanten zijn hiervoor zelfs bereidt om meer te betalen. Dit probleem is volgens Alice te wijten aan de 

Roemeense en Bulgaarse meisjes, die sneller geneigd zijn om voor extra geld onveilige seks te 

hebben met hun klanten. Ze vertelden mij dat er Roemeense en Bulgaarse meisjes zijn die de soa’s 

aanzien als “fabeltjes”. Als reactie hierop vindt Alice dat er striktere regels moeten komen over wie 

in de ramen mag werken en wie niet. Vera is ervan overtuigd dat er nood is aan (meer) informatieve 

bijscholingen over soa’s. Bovendien vindt ze dat een kwaliteitslabel een garantie moet bieden dat 

een sekswerker zich regelmatig laat controleren op soa’s. 

 

Vervolgens vertelden de respondenten over specifieke situaties die klanten hadden meegemaakt, 

waaronder Ella, die mij het volgende vertelde:  

 

“Ik heb een klant die beroofd geweest is en dat was een jongen die gehandicapt was en dat is een 

vaste klant van mij. Die had is iemand anders laten komen, die hadden zijn bankkaart ontfutselt.  

Ja ik bedoel, dat is dan een andere vorm hé. Dan heb ik zoiets van potverdomme, dat zijn dan 

meestal de maffiabazen die daarachter zitten hé. Dan heb ik het niet meer over dit hé, maar over 

dit dat hier verweven zit hé. Want de meisjes die hieruit komen en naar hier komen, dat zijn de 

meisjes die hierin zitten en ingeduwd worden tegen hun dank en wil. Dat kan niet, dat kan niet. De 

klanten die je dan hebt en die dan slachtoffer worden, die stellen ons in een verkeerd daglicht 

terwijl dat wij dan net wel proberen om op een deftige manier te werken.” 

 

Ella is van mening dat de sekswerkers die in de prostitutie gedwongen zijn, de sector kapot maken 

en de oorzaak zijn van deze mentaliteitswijziging bij de klanten. Hiermee bedoelt ze het feit dat heel 

wat klanten vragen naar seks zonder condoom, zoals eerder aangehaald.  Dit probleem werd ook 

gesignaleerd door Nico, die vertelt dat er heel wat sekswerkers uit het buitenland hun diensten 

verlenen aan dumpingtarieven waaronder die “jonge Braziliaantjes”. Thomas gaf aan dat een 

kwaliteitslabel een garantie moet bieden dat een sekswerker eerlijk, correct, integer en empathisch 

is. Als laatste vindt Vera dat sekswerkers de mogelijkheid moeten hebben om zich aan te sluiten bij 

een beroepsvereniging, net zoals bij andere beroepen. Via die beroepsverenging zouden ze dan een 

kwaliteitslabel kunnen verkrijgen. Bovendien is ze ervan overtuigd dat zo’n kwaliteitslabel ervoor zou 

zorgen dat sekswerkers meer serieus genomen worden. 
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4.4 Naar een apart sociaal statuut? 
 

De onduidelijkheid rond de wetgeving was een aspect dat regelmatig op de voorgrond trad tijdens 

de interviews. Alice vertelde mij dat ze wetgeving rond prostitutie heel onduidelijk en tegenstrijdig 

vindt. Het is enerzijds toegelaten maar ook strafbaar, wat ook aangehaald werd door Vera. Eva haar 

mening is hierop aanvullend, omdat ze verwijst naar de onduidelijke wetgeving rond de promotie 

van sekswerk. Ze vindt het onbegrijpelijk dat het adverteren als sekswerker verboden is, maar toch 

wordt getolereerd. Ondanks dat de respondenten die het beroep officieel uitoefenden sociale 

bescherming genoten, hadden Julie en Alice het gevoel dat ze op een verdoken manier deze van 

deze bescherming genoten. Julie formuleerde het als volgt:  

 

“Het enige wat ik nu heb als fulltime zelfstandige, ik betaal mijn RSZ en daardoor heb ik ook een 

ziekteverzekering en dergelijke. Dus eigenlijk is het een verdoken vorm, ik kan mijn rechten 

afdwingen maar gewoon via een verdoken vorm omdat ik inderdaad niet aangeef dat ik sekswerker 

ben.” 

 

De meningen over het invoeren van een sociaal statuut waren vrij verdeeld. Eva, Thomas en Arthur 

hadden geen voorkeur voor een eigen statuut. Opvallend was dat deze respondenten sekswerker in 

bijberoep zijn. Eva gaf aan dat ze tevreden is over de huidige situatie rond sekswerk en zo min 

mogelijk inmenging wil van de overheid. Thomas gaf duidelijk aan dat hij het interview met mij deed 

vanuit een positieve insteek. Hij wou aantonen dat er naast gedwongen prostitutie ook mensen zijn 

zoals hem die dit vrijwillig doen. Hij behoudt namelijk alle controle en heeft de ruimte om zijn eigen 

grenzen aan te geven.  

 

Opvallend was dat Thomas en Arthur weinig tot geen problemen ervaarden tijdens het uitoefenen 

van hun job. Dit in tegenstelling tot Sofie, Ella, Alice en Vera die een sterke voorstander waren van 

een sociaal statuut voor sekswerkers. Sofie vernoemde dat ze vooral een statuut wil dat voordeliger 

is voor de raamprostituees en strenger optreedt tegen de souteneurs. Ten tweede lijkt het haar 

positief dat er een statuut komt omdat de pooiers geld verdienen op de rug van heel wat meisjes die 

ze uitbuiten. Ella vindt dat er een statuut moet komen dat betaalbaar is voor sekswerkers, waarbij 

er evenveel rechten als plichten zijn. Alice vermeldde dat er nood is aan een sociaal statuut omdat 

de wetgeving rond prostitutie heel onduidelijk is. Het is enerzijds toegelaten, maar anderzijds ook 

strafbaar. Daarbij gaf ze ook als voorbeeld aan dat zij wel officieel werkt, maar niet is aangegeven 

als prostituee. Vera gaf aan dat ze een statuut wil zonder veel voorrangsregels, waarbij ze gelijk 

behandelt worden zoals elke werknemer of zelfstandige. Uit het statuut mag namelijk niet blijken 

dat sekswerkers heel kwetsbaar zijn. Daarnaast vertelde ze ook het volgende:   

 

“Ik snap dan niet dat wij ons eigen statuut moeten maken en niet kunnen zeggen wat we echt 

doen. Het gaat zo hé, ik ondervind geen probleem maar ik vind het gewoon bijzonder hypocriet. 

Voor elke job en elke sector is er een statuut, maar voor dat van ons niet. Ik vind dat een beetje… 
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als de wet het verbiedt, dan snap ik dat er geen is maar de wet verbiedt het niet hé, of toch niet 

helemaal.” 

 

Doordat er nog steeds geen statuut is ingevoerd voor sekswerkers, vinden sommigen van de 

respondenten dat ze heel wat belemmeringen in de uitoefening van hun beroep. Julie en Vera, die 

officieel aangegeven zijn  als masseuse waren niet eerlijk uit t.a.v. de bank over hun werkelijk 

beroep. Julie vindt dit een struikelblok in het aangaan van bepaalde formaliteiten:  

 

“Ik heb onlangs een handelspand gehuurd en daar zijn bepaalde formaliteiten voor nodig, de 

huurwaarborg die moet gevestigd worden, de brandverzekering die eraan gekoppeld is enzo. 

Dat zijn dingen die je niet kunt waarmaken als je die stempel op je hoofd krijgt, want die zien 

onmiddellijk wat je doet. Er wordt ook direct een link gelegd naar, als je naar een 

bankinstelling gaat het eerste wat ze je vragen is: “Wat oefen je uit?”. Als je een rekening wilt 

openen is er een resem van papieren die voor je neus worden gelegd om naar de fiscus toe aan 

te tonen ik doe geen zwart werk doe. Dus dat heb ik moeten doen, ongeacht dat die code daar 

aan was toegevoegd ja of nee. Van oké, als dit nu al een obstakel is om simpelweg een hele 

rekening te gaan openen, wat staat er mij dan te wachten voor de rest? En dat blijkt nu 

effectief een moeilijkheid te zijn om bepaalde dingen te kunnen aangaan van het beroep. Een 

bank wil niet met u samenwerken want ze gaan ervanuit dat je alles in het zwart doet of 

ontzettend veel in het zwart doet. Dus dat is een van de redenen waarom ik beslist heb om het 

niet in mijn Nacebel code of statuut te laten opnemen.” 

 

Verder zorgt het gebrek aan een statuut voor heel wat wantoestanden, wat aangehaald werd door 

een aantal respondenten. Noor beweerde dat de rendez-vous taks regelmatig wordt ontlopen. Indien 

een individu beschikt over een of meerdere kamers die fungeren als ontmoetingsplaats voor intiem 

contact, dan is deze jaarlijks 3000 euro belastingen verschuldigd aan de stad Antwerpen (Stad 

Antwerpen, z.d.). Dit werd ook door Noor gezegd, die lof sprak over de prostitutietaks die ingevoerd 

is in de stad Antwerpen. De keerzijde van de medaille is dat er heel wat sekswerkers deze taks 

ontlopen en louter en alleen een kamertje huren, zonder dit aan te geven bij de belastingen. 

Daarnaast gaven de respondenten ook heel wat suggesties over wat een sociaal statuut zou moeten 

inhouden. Het informatieve en ondersteunende aspect werd tijdens de interviews vernoemd. Anna 

is van mening dat er voldoende informatie en inlichtingen beschikbaar moeten zijn, vooral via 

belangrijke nevenpersonen zoals boekhouders. Eva suggereerde dat er een instapprocedure moet 

komen voor beginnende sekswerkers. Hierbij wordt er dan een kader geboden om het beroep 

financieel correct uit te oefenen en wordt er in dialoog gegaan met een ex-prostituee. Bovendien 

vindt Eva dat dit proces moet ondersteund worden door de overheid. Nico vindt dat de 

instapprocedure moet gebeuren via het lidmaatschapsprincipe. Dit via een forfaitair systeem, waarbij 

er een label wordt toegekend na het betalen van de forfait. De sekswerker werkt eerst in een privé-

huis, waarna deze een forfaitair bedrag betaalt.  De sekswerkers krijgen dan een 

herkenningsnummer. De respondent verwijst ook naar het systeem dat Redlights hanteert, namelijk 
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het toekennen van een label nadat de identiteit van de adverteerder geverifieerd is. Anna vindt dat 

zo’n sites meer moet worden nagezien op de advertenties door de moderators. 

  

Een aantal respondenten gaven aan dat de klanten vaak discussiëren over de prijs. Olivia vindt dat 

er een veiliger systeem moet komen op het vlak van betalen, dat er namelijk een voorschot moet 

kunnen gegeven worden. Anna vult dit aan door te verwijzen naar een eventuele applicatie of 

platform waar de mogelijkheid bestaat om een afspraak op voorhand te betalen. De betaling kan dan 

gebeuren via bancontact of een pay and safe kaart.  Vera haalde aan dat het aangeven van verdachte 

situaties of personen gefaciliteerd moet worden voor sekswerkers. Ze haalde aan dat het makkelijker 

moet zijn om pooiers aan te geven, zonder zelf in de problemen te komen. Bovendien is ze van 

mening dat er een moet komen als je zelf geweld of agressie ervaart als sekswerker. Ze vertelde dit 

omdat de politie hun vaak benadert als slachtoffer, ze zoeken het zogezegd zelf door zo’n job uit te 

oefenen.  

 

Rond het gedoogbeleid werden er ook heel wat suggesties gedaan door respondenten. Respondenten 

Eva, Olivia en Alice verwezen naar het raamprostitutiebeleid in Nederland, dat als positief werd 

ervaren. Eva vertelde dat er een prostitutiewijk is in Eindhoven met 24 villa’s. Deze wordt beheerd 

door zowel de gemeente als door privéeigenaars. De respondent beschreef dat elk raam bestaat uit 

een werkruimte, terras, keuken en badkamer. Olivia beschreef een gelijkaardig systeem in 

Nederland, waarbij elke persoon die de wijk betreedt gescreend wordt. Er is eveneens security 

aanwezig en er wordt regelmatig gecontroleerd of alles in orde is. Je kan er niet werken zonder 

paspoort. Bovendien kan de sekswerker zelf beslissen of die een klant al dan niet binnen laat d.m.v. 

een rode of groene knop. Alice vulde dit aan door te zeggen dat ze een kennis heeft die in Nederland 

gewerkt heeft in de ramen en zich verplicht moest inschrijven in de gemeente en een btw-nummer 

moest aanvragen vooraleer ze in de ramen mocht werken. Opvallend was dat Sofie en Alice elk een 

andere ervaring hadden met hun eigenaar van hun raam. Sofie klaagde over de kwaliteit van de 

voorzieningen in de ramen: 

 

“Officieel zijn we een horeca instelling. Normaal gezien wordt de horeca zo gecontroleerd, er liggen 

daar tapijten van 50 jaar oud, dat is daar echt… ze vragen daar 125 euro voor een ruimteke van 

1,5 m op 2,5 m, we kunnen ons daar met moeite wassen, we hebben daar een lavabotje. Met dat 

gedoogbeleid hebben ze het proberen aanpakken, maar hebben de bars toch weer gewonnen. Een 

paar jaar geleden moest ze ineens een alarmknop installeren, moesten alle bars voorzien zijn van 

een douche en moesten de ruimtes groter gemaakt worden, er ging verbetering komen. Ze hebben 

dat aangevochten, maar ze hebben dat verloren weer. Dus de bars mogen toch weer doen wat ze 

willen want het zit in dat gedoogbeleid.” 

 

Bovendien haalde ze ook aan dat ze kans heeft om haar raam te verliezen indien ze enkele dagen 

ziek is. Alice klonk positiever over haar huisbaas en de ervaring met het gedoogbeleid in haar stad. 

Bij ziekte behoudt zij nog steeds haar raam, vergeleken met Sofie. Alice toonde ook dat er een 
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alarmknop is geïnstalleerd in haar kamer en de politie dagelijks komt controleren wie er in de ramen 

werkt. Indien de huisbaas niet aangegeven heeft wie er werkt in zijn ramen, wordt deze hiervoor 

beboet. Dit is in schril contrast met Sofie, die vertelt dat de lokale politie hen uitlacht en de 

prostituees gasboetes krijgen indien ze te schaars gekleed zijn.  

 

5. Discussie en conclusie  
 

In dit gedeelte wordt elke onderzoeksvraag apart besproken op basis van de bevindingen in de 

literatuur en de resultaten van de interviews met de sekswerkers. Aangezien de 

deelonderzoeksvragen een antwoord bieden op de hoofdonderzoeksvraag, worden deze eerst 

besproken. In de conclusie wordt een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvraag van hoe 

sekswerkers staan t.o.v. de sociale bescherming en een eigen sociaal statuut. Vervolgens worden de 

sterktes en de zwaktes van het onderzoek besproken met tenslotte aanbevelingen voor verder 

onderzoek.  

 

5.1 Discussie 
 

Wat zijn de voor- en nadelen van het werken als zelfstandige in de prostitutie? 

 

Uit de literatuurstudie is gebleken dat het grootste voordeel aan het werknemersstatuut de ruime 

sociale bescherming is (Heylen & Verreyt, 2016). Een ander voordeel aan het werknemersstatuut is 

dat de sekswerker niet verantwoordelijk is voor administratieve aangelegenheden zoals het betalen 

van sociale bijdragen en het beheren van een onderneming, wat bij een zelfstandigenstatuut wel het 

geval is (Vandecandelaere, 2019). Het nadeel aan het werknemersstatuut is echter dat sekswerkers 

zich moeten inschrijven onder  andere statuten zoals dienster in een bar of masseuse, door een 

gebrek aan een eigen statuut. Het voordeel aan het zelfstandigenstatuut is dat het sociale 

bescherming biedt maar niet zo ruim omvattend is als het werknemersstatuut (Heylen & Verreyt, 

2016). 

 

Het nadeel aan het werken als sekswerker onder het zelfstandigenstatuut is dat boekhouders en 

bankinstellingen weigeren om samen te werken, aangezien de wetgeving het faciliteren van sekswerk 

strafbaar maakt. Het is wel mogelijk om zich als zelfstandige in te schrijven onder de Nacebel code 

“overige persoonlijke diensten” maar dit statuut is echter niet aangepast aan de eigenheden van de 

job. Verder is het voor sekswerkers die zowel werken onder het werknemers- of zelfstandigenstatuut 

niet mogelijk om hun rechten af te dwingen bij de arbeidsrechtbank, wat te wijten is aan de huidige 

strafwetgeving en een gebrek aan een statuut (Develtere & Tirions, 2019).  

 

Éen van de voordelen die werd vernoemd van zowel het werknemers en -zelfstandigenstatuut is het 

sociaal vangnet dat het werken onder een statuut biedt. Bij het zelfstandigenstatuut werd de 

flexibiliteit, meer specifiek de mogelijkheid om zelf de werktijden te bepalen ervaren als een voordeel. 



                                                                                                                                                
 

29 
 

 

 

Niet verzekerd zijn bij arbeidsongevallen werd ervaren als een nadeel bij het zelfstandigenstatuut. 

Bovendien is het zelfstandigenstatuut niet zo voordelig voor sekswerkers die zwanger zijn, zeker 

voor het opvoeden van een kind. Bij het werknemersstatuut werd het gebrek aan een volledige 

loonfiche gesignaleerd als een nadeel. De respondent werkte onder het statuut “dienster in een bar” 

en kon hierdoor geen leningen aangaan. Daarbij moest ze transacties regelen via familieleden.  

 
 
Wat belemmert sekswerkers in het aangaan van een werknemers- of zelfstandigenstatuut 

in de prostitutie?  

 

De literatuur toonde aan dat sekswerkers geen aangifte doen van hun beroep omdat ze de 

uitoefening van dit beroep liever geheimhouden. De reden hiervoor is dat ze nog steeds ervaren dat 

er een taboe heerst rond het beroep (Schouteden, 2016). Dit werd bevestigd door een aantal 

respondenten in het onderzoek, die hun beroep liever geheimhouden. Daarbij schreven sekswerkers 

zich in onder een ander statuut zoals masseuse of entertainment  i.p.v. onder het statuut “overige 

persoonlijke diensten”, wat ook een gevolg was van het taboe. De vrees dat bepaalde instellingen 

zoals de bank niet wensen samen te werken was de oorzaak hiervan. Andere redenen die werden 

opgenoemd waren o.a. de gepercipieerde hoge sociale bijdragen en belastingen die ze moeten 

afstaan en ook de mogelijkheid om kosten in rekening te brengen.  Dit was het geval bij Sofie die 

aangaf niet veel winst te maken onder een officieel statuut. Het bedrag dat ze dagelijks moet afstaan 

voor de huur van haar raam en extra sociale bijdragen wegen op tegen een statuut dat haar 

bescherming biedt. Een andere beweegredenen voor het niet officieel werken onder een statuut was 

de wrok jegens de overheid omdat deze niet tegemoet kwam in de psychologische ondersteuning 

van de respondent. Als gepensioneerde onbelast kunnen bijverdienen was voor Zana een motief om 

geen officieel statuut aan te gaan. Het niet op de hoogte zijn van het feit dat het beroep uitgeoefend 

kan worden onder een statuut, werd ook opgenoemd als reden.  Geen financiële afhankelijkheid van 

het inkomen als sekswerker in bijberoep werd vernoemd als laatste reden voor het niet aangaan van 

een officieel statuut. Daarbij genieten ze sociale bescherming via het hoofdberoep, wat ook 

aangehaald werd als argument.  

 
 

Hoe zouden sekswerkers vorm geven aan een eigen statuut? 
 
 

Uit de literatuur is gebleken dat er voor de uitwerking van een statuut rekening moet gehouden 

worden met een aantal dingen. Eerst en vooral dient anonimiteit gegarandeerd te zijn binnen 

bepaalde instellingen, aangezien heel wat sekswerkers hun beroep liever geheimhouden. De 

mogelijkheid om zich anoniem in te schrijven bij het ziekenfonds kan hiervoor een oplossing bieden 

(De Meyer, 2015). Bovendien is het belangrijk om in de uitwerking van een statuut rekening te 

houden met de flexibiliteit van de job (Gert Vermeulen & Neelen, 2018). Tevens kan een 

interimkantoor die zich specifiek richt op tewerkstelling in de sector een bijkomend voordeel bieden. 

Zo wordt de zoektocht naar werk gefaciliteerd en zien zij toe op de totstandkoming van 
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arbeidscontracten (De Meyer, 2015). Bovendien is er nood aan sociaal overleg binnen de sector, 

zodat er minimumlonen kunnen vastgelegd worden met als doel uitbuiting te voorkomen (Develtere 

& Tirions, 2019). 

  
In de interviews met de respondenten werd bevestigd dat er nood is aan voldoende informatie, 

inclusief een begeleiding voor startende sekswerkers. Enerzijds werd gesuggereerd om deze 

begeleiding te laten verlopen met een ex-prostituee. In bestaande organisaties bestaat dit onder de 

term ‘ervaringsdeskundigen’, die bij Violett in Antwerpen fungeren als brugfiguur. In de interacties 

met de sekswerkers is het persoonlijk verhaal van de ervaringsdeskundigen het belangrijkste 

werkinstrument (Develtere & Tirions, 2019). Anderzijds werd er aanbevolen om de intrede in de 

sector officieel te maken via het betalen van een forfaitair bedrag, waarna een label wordt toegekend 

en de sekswerker een herkenningsnummer toegekend krijgt. Dit was eerder een suggestie die 

rekening houdt met de anonimiteit als sekswerker. Een aanspreekpunt voor het aangeven van 

verdachte personen en bij het ervaren van geweld werd vernoemd als een noodzaak. Bovendien 

werd er aangegeven dat sekswerkers moeten kunnen terugvallen op gewaarborgd loon in geval van 

ziekte. 

 

De invoering van een kwaliteitslabel was een aspect dat een aantal keer vernoemd is geweest in dit 

onderzoek. Een kwaliteitslabel moet de garantie bieden dat een sekswerker zijn diensten verleent op 

een correcte manier en dat dit zich ook uit in het handelen naar de klant toe. Daarbovenop werd 

benadrukt dat deze kwaliteitslabel garandeert dat sekswerkers zich regelmatig laten controleren op 

soa’s. Dit kwaliteitslabel kan idealiter verkregen worden via een beroepsvereniging, waarbij 

sekswerkers zich kunnen aansluiten. Als laatste werd de nood aan informatieve bijscholingen over 

soa’s gesignaleerd, aangezien heel wat klanten vragen naar seks zonder condoom.   

  

Hoe ervaren sekswerkers de sociale bescherming en een eigen sociaal statuut? 
 
 
In de literatuur was er niets terug te vinden over hoe sekswerkers staan t.o.v. de sociale bescherming 

en een eigen sociaal statuut. In het onderzoek kwam naar voren dat de respondenten die het beroep 

officieel uitoefenden het voordelig vonden om te kunnen terugvallen op een sociaal vangnet. De 

respondenten hadden echter het gevoel dat ze op een verdoken manier van deze bescherming 

genoten. Ze zijn officieel ingeschreven maar niet als sekswerker, wat te wijten is het gebrek aan een 

eigen sociaal statuut. Zoals vermeld bij de eerste deelonderzoeksvraag moet er nog veel gesleuteld 

worden aan een eigen sociaal statuut waarbij er rekening moet gehouden worden met de eigenheden 

van de job. Opvallend was dat de respondenten die geen problemen ondervonden in de uitoefening 

van hun beroep, niet de voorkeur gaven aan een eigen statuut. Dit vergeleken met de respondenten 

die wel problemen ervaarden in de uitoefening van het beroep als sekswerker zoals het niet eerlijk 

kunnen zijn t.a.v. officiële instellingen over hun werkelijke beroep. Zoals eerder vermeld vormt het 

taboe dat er heerst rond het beroep een belemmering in het aangaan van een statuut. Het invoeren 

van een eigen sociaal statuut kan een stap zijn in het doorbreken van dit taboe.  
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5.2 Conclusie 
 

Uit het onderzoek is gebleken dat sekswerkers die officieel werken, de sociale bescherming enerzijds 

als positief ervaren aangezien ze kunnen terugvallen op een sociaal vangnet. Anderzijds hadden ze 

het gevoel op een verdoken manier van deze bescherming te genieten aangezien ze officieel niet 

ingeschreven zijn als sekswerker. Bovendien belemmert de huidige strafwetgeving sekswerkers in 

de uitoefening van hun beroep onder een werknemers-of zelfstandigenstatuut.  Sekswerkers die wel 

officieel werkten, omzeilden dit door zich in te schrijven onder een ander statuut dan “sekswerk”. In 

het onderzoek waren er zowel voor- als tegenstanders voor een eigen statuut voor sekswerkers. Het 

openbaar maken van gegevens aan bepaalde officiële instellingen vormt een belemmering voor de 

intreding in een officieel statuut of een uitgesproken voorkeur voor een eigen statuut. Dit is te wijten 

aan het taboe dat heerst rond het beroep, waardoor bepaalde sekswerkers in dit onderzoek hun 

beroep liever geheim houden. Discretie lijkt dus een belangrijk aspect te zijn van ieder debat over 

een statuut. Verder waren de sekswerkers die al een hoofdberoep hadden, minder geneigd om een 

statuut aan te gaan in bijberoep omdat ze reeds bescherming genoten via het hoofdberoep. Naast 

het aanpassen van het statuut aan de eigenheden van de job, is de invoering van een kwaliteitslabel 

een aangewezen optie, die idealiter toegekend wordt door een beroepsverenging. Bovendien moet 

sociaal overleg in de sector mogelijk gemaakt worden om uitbuiting te voorkomen.  

 

Betreft de sterktes en de zwaktes van het onderzoek, is het een sterkte dat dit onderzoek betrekking 

heeft op een doelgroep die zich zowel op sociaal als juridisch vlak in een kwetsbare positie bevindt. 

Er is echter juridisch gezien al veel geschreven over een sociaal statuut voor sekswerkers maar 

slechts weinig over hoe sekswerkers hier zelf tegenover staan. Enerzijds zijn er sekswerkers 

bevraagd geweest die bezig zijn met een sociaal statuut of hier een mening over hebben. Anderzijds 

zijn er heel wat sekswerkers onder de radar gebleven, meer bepaald de sekswerkers die niet stilstaan 

bij deze aspecten zoals sociale bescherming en een sociaal statuut. Er was namelijk een lage 

responsgraad gezien de mails en berichten die verstuurd zijn geweest. Dit kan echter ervaren worden 

als een zwakte in dit onderzoek.  

 

Het valt niet uit te sluiten dat het onderzoek een licht geworpen heeft op verschillende aspecten 

binnen de sector. Op basis van dit onderzoek kunnen er een aantal aanbevelingen gesuggereerd 

worden voor verder onderzoek. Eerst en vooral kwam er in dit onderzoek naar voren dat er binnen 

Europa verschillende beleidsvormen zijn omtrent sekswerk. Maar hoe staat Europa hier zelf 

tegenover en hoe beïnvloedt Europa het beleid rond sekswerk t.a.v. de lidstaten? Vervolgens lijkt 

het interessant om na de invoering van een eigen statuut voor sekswerk in België een evaluatief of 

vergelijkend onderzoek te voeren dat peilt naar de intreding tot het statuut. Daarnaast kan dit in 

verband gebracht worden met het taboe dat heerst rond het beroep. Een invoering van een statuut 

impliceert niet dat elke sekswerker hierin zal toetreden, dus lijkt het aangewezen om na te gaan in 

welke mate een invoering van een statuut het taboe rond het beroep doorbreekt.   
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: interview 
 
 
Hallo, ik ben Laura Musch en ben 23 jaar. Ik ben momenteel studente Agogische Wetenschappen 

aan de Vrije Universiteit Brussel. In het kader van mijn masterproef zou ik u graag een aantal vragen 

willen stellen. Mijn masterproef heeft betrekking op de sociale bescherming bij sekswerkers. Dat 

omvat onder andere pensioen, werkloosheidsuitkering, zwangerschapsverlof, … .  Op juridisch vlak 

is er hierover heel wat terug te vinden over de verschillende statuten waaronder sekswerkers zich 

kunnen aangeven en hoe er eventueel ook vorm kan gegeven worden aan een eigen statuut voor 

sekswerkers.  Wat zien ze als mogelijke voordelen? Welke van de problemen waar jullie vandaag 

mee te maken krijgen zou dit kunnen verhelpen? Zien jullie ook belemmeringen? In mijn verkennend 

onderzoek wil ik hier namelijk dieper op ingaan. Deze aspecten zal ik o.a. via interviews gaan 

bevragen bij de sekswerkers.  

 

Indien u wenst deel te nemen aan het onderzoek garandeer ik uw anonimiteit. Dit geldt eveneens 

bij het verwerken en publiceren van de verkregen informatie. U bent niet verplicht om op elke vraag 

te antwoorden en mag op elk moment het interview stopzetten indien u dit wenst. Wenst u nog 

steeds deel te nemen aan het onderzoek?  

 

1. Kan u me wat meer vertellen over uw activiteiten als sekswerker?  

➢ Situeert dat werk zich in een bepaalde branche/onderdeel?  

➢ Waar werkt u?  

➢ Hoelang doet u dit werk al?  

➢ Bent u van plan om dit beroep de komende 5 jaar nog te doen?  

➢ Hoelang bent u al actief als sekswerker? 

➢ Hoeveel uur per dag/dagen per week werkt u?  

➢ Doet u daarnaast nog ander werk of is dit uw enige werk?  

➢ Waarom heb je gekozen voor dit beroep?  

➢ Heb je er ooit aan gedacht om te stoppen ?  

➢ Hoe ziet je dagindeling eruit? 

➢ Bent u vrij om uw klanten te kiezen? 

2. Als sekswerker verdien je toch heel wat geld op korte tijd, kan je er goed van leven?  

➢ Waarvoor heb je het geld nodig dat je met dit werk verdient?  

➢ Heb je een officieel statuut of contract?  

➢ Of is het eerder informeel/niet aangegeven?  

➢ Zo ja, wat zijn de voor en nadelen hiervan?  

3. Hoe staat u tegenover het zelfstandigenstatuut?  

➢ Waarom hebt u er wel voor gekozen om u aan te geven als zelfstandige?  



                                                                                                                                                
 

 

 

 

➢ Heb je het al overwogen om jezelf aan te geven als zelfstandige?  

➢ Indien uw inkomsten zijn aangegeven, is de bank op de hoogte van je beroep?  

➢ Indien uw inkomsten aangegeven zijn, heeft u een boekhouder?  

➢ Vindt u de sociale bescherming als sekswerker belangrijk?  

➢ Wat doe je als je ziek bent? Of wat zou je doen als je ziek bent?  

➢ Stel dat u een ongeval zou hebben, hoe zou u hiermee omgaan? (voor de 

respondenten die in het ‘zwart’ werken) 

➢ Hoe staat u tegenover het pensioen? (voor de respondenten die in het ‘zwart’ 

werken) 

➢ Hoe staat u tegenover de verzekeringen, zoals bv. een hospitalisatieverzekering?  

4. Wat vindt u van de manier waarop de overheid/de maatschappij met sekswerk omgaat?   

➢ Vindt u dat u voldoende ondersteuning en informatie krijgt als sekswerker in uw 

gemeente?  

➢ Kan de overheid hier meer aan doen?  

➢ Hoe staat u tegenover het gedoogbeleid?  

➢ Wat vindt u van een apart statuut voor de sekswerkers?  

➢ Vindt u dat u voldoende rechten heeft als sekswerker in België?  

➢ Vindt u dat de prostitutie in België goed geregeld is?  

➢ Stel dat u de mogelijkheid zou hebben om bepaalde problemen binnen de sector aan 

te pakken, welke zou u dan eventueel willen aanpakken?  

➢ In welke landen heeft u zoal gewerkt?  

➢ Hoe werd alles geregeld daar? 

➢ Zijn er bepaalde trends zichtbaar in de sector?  
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