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3. CONCLUSIE   
Sekswerk

In de bovenstaande externe bijdragen over prostitutie in al 
haar diversiteit vormen de positieve punten en de redenen 
tot ongerustheid aangaande de decriminalisering van 
pooierschap en de toekenning van een mogelijk statuut 
aan sekswerkers de rode draad.

Een belangrijke insteek van dit wetsontwerp is dat het 
sekswerk uit een negatieve sfeer van stigmatisering wil 
halen en een evolutie wil inzetten naar een sociaal statuut 
voor een deel van de sekswerkers. Daartoe werd er ook 
al in volle coronaperiode door parlementsleden uit de 
meerderheid in het parlement gepleit om sekswerkers 
een betere bescherming te geven via een sociaal statuut.86 

Tegelijkertijd waarschuwt Myria dat dit in de toekomst 
niet een beleid zou mogen stimuleren dat een ander deel 
van de sekswerkers ondergronds duwt en tot bijkomende 
situaties van mensenhandel leidt.

3.1. | Decriminalisering

Het wetsontwerp is gebaseerd op een model van 
decriminalisering en niet van legalisering zoals in 
Nederland. De justitieminister verklaarde daarover in 
het parlement: “Eerst en vooral mag de vergelijking met 
Nederland niet worden gemaakt. In Nederland heeft men 
gelegaliseerd, niet gedecriminaliseerd zoals wij dat wensen 
te doen. Wij hebben geleerd uit de fouten van Nederland 
om dus niet te legaliseren. Zij hebben sekswerkers een 
strikt wettelijk kader opgelegd waarbinnen ze werkzaam 
moeten zijn. Voor vele sekswerkers in Nederland was de 
drempel om binnen het wettelijke kader te werken gewoon 
te hoog, waardoor ze onder de radar verdwenen en in de 
illegaliteit gingen werken. Door een te strikt kader op te 
leggen, duwt men personen opnieuw in de illegaliteit, 
waar ze vatbaarder zijn voor uitbuiting. Wij willen het 
signaal geven dat een sekswerker het recht heeft zoals 
elke gewone werknemer in België om zijn of haar beroep 
uit te oefenen, zonder dat wij strikte voorwaarden of 

86 Schriftelijke vraag van Sophie Thémont (PS) aan de minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, Bulletin, Kamer, 
G.Z. 2019-2020, QRVA 55 014, 24 maart 2020.

andere hoge eisen zullen stellen, die wij aan een andere 
werknemer ook niet zouden stellen.”87

De justitieminister wenst prostitutie uit de taboesfeer 
te halen en verzet zich tegen de associatie met 
mensenhandel: “Dankzij dit ontwerp wordt prostitutie 
uit de grijze zone gehaald. Een moreel oordeel is niet 
meer op zijn plaats als dergelijke activiteiten plaatsvinden 
tussen instemmende volwassenen. Ze hebben echter 
een veiliger en transparanter kader nodig. Ik ben het 
niet eens met het verband dat gelegd wordt tussen 
prostitutie en mensenhandel. Het is daarentegen duidelijk 
dat mensenhandel bestreden moet worden. We hebben 
getracht een evenwicht te vinden tussen de strijd tegen 
mensenhandel en een opening naar een statuut dat de 
uitoefening van prostitutie omkadert.”88

3.2. | Geen stigmatisering zoals 
Zweeds abolitionistisch 
model

In het wetsontwerp wordt er duidelijk afstand genomen 
van het Zweedse abolitionistische model dat de bestraffing 
van seksklanten beoogt en volgens getuigenissen89 van 
migrantensekswerkers in Zweden stigmatiserend werkt 
en zelfs racistisch aanvoelt bij hen. Dat leert alvast een 
studie door Zweedse en Italiaanse onderzoekers in het 
kader van een Europees project in samenwerking met het 
International Centre for Migration Policy Development 
(ICMPD) en UNESCO. Het studierapport maakt deel 
uit van het Insight-project dat de transitroutes van de 
slachtoffers van mensenhandel tussen Nigeria, Italië en 
Zweden en hun opvang onderzoekt.90 

Uit deze studie blijkt dat de meeste sekswerkers in 
Zweden migranten zijn. Migrantensekswerkers lopen 
het risico gerepatrieerd te worden. Er is alleen sprake 

87 Antwoorden van de justitieminister op vragen van Ben Segers (Vooruit), 
Sophie Rohonyi (Défi), Kamercommissie Justitie integraal verslag, Kamer, 
G.Z. 2020-2021, CRIV 55-COM 534, 30 juni 2021.

88 Antwoord van justitieminister op vraag van Séverine de Laveleye (Ecolo), 
Kamercommissie Justitie, integraal verslag 545, Kamer, G.Z. 2020-2021, 
CRIV 55-COM 545, 7 juli 2021.

89 Zoom-meeting EU Insight project 29 juni 2021, The Swedish Anti-trafficking 
System and the Struggles of Sex Workers: shortsighted Solutions and Lack 
of Support, met getuigenissen van de Zweedse sekswerkorganisatie Red 
Umbrella Sweden (RUS). 

90 www.insightproject.net/project/publications/; INSigHT - Building 
Capacity to Deal with Human Trafficking and Transit Routes in Nigeria, 
Italy, Sweden. INSigHT AWARENESS RAISING - SSIMM international 
(unescochair-iuav.it)

http://www.unescochair-iuav.it/en/insight-awareness-raising/
http://www.unescochair-iuav.it/en/insight-awareness-raising/
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van een tijdelijke verblijfsvergunning voor slachtoffers 
van mensenhandel, meestal voor drie maanden zodat 
de onderzoeksters en de sekswerkers tijdens de Zoom-
meeting de term “deportatiebeleid” jegens slachtoffers 
van mensenhandel gebruikten. Er kan wel asiel 
worden aangevraagd maar meestal met een negatief 
resultaat. De tijdelijke opvangcentra voor slachtoffers 
van mensenhandel worden niet beheerd en ook niet 
gefinancierd door de Zweedse overheid, maar uitbesteed 
aan organisaties, christelijk geïnspireerd in de regel, die de 
sekswerkers opnieuw op ‘het rechte pad’ willen helpen. De 
slachtoffers van mensenhandel worden zo gedwongen om 
in een moreel carcan opgevangen en begeleid te worden. 

Wat de strijd tegen mensenhandelaars betreft, is het 
Zweedse model niet doeltreffend. Er zijn nauwelijks 
gerechtelijke veroordelingen van mensenhandelaars, 
wel van seksklanten. In 2018 werden er in Zweden twaalf 
veroordelingen voor mensenhandel uitgesproken, 
waarvan negen voor uitbuiting van bedelarij en maar 
drie kleine dossiers voor seksuele uitbuiting en geen enkel 
voor economische uitbuiting.91 Het Zweedse systeem 
en de middelen zijn vooral gericht op de strijd tegen 
seksklanten, wat in de praktijk een negatieve impact 
heeft op de strijd tegen de mensenhandelaars zelf. Uit 
de analyse van de gerechtelijke dossiers waarin Myria 
burgerlijke partij is blijkt nochtans dat de internationale 
Nigeriaanse netwerken niet alleen in België, Nederland, 
Italië en Spanje actief zijn maar ook in Zweden opereren92, 
waar ze evenwel weinig kans hebben om veroordeeld te 
worden.

In theorie zijn het Zweedse beleid en de Zweedse wetten 
gericht tegen de klanten, niet tegen de sekswerkers. Maar 
op het terrein worden ze allebei aangepakt omdat elke 
vorm van ondersteuning gecriminaliseerd wordt. Zo moet 
elke verhuurder bij een vermoeden van sekswerk in een 
verhuurde locatie dat melden aan de overheid, anders 
wordt hij of zij zelf vervolgd. Dat leidt voor sekswerkers tot 
problemen op het vlak van huisvesting maar ook voor elke 
vorm van hulp bij onder meer transport, boekhouding, 
het openen en beheren van een bankrekening en bij 
betalingen waarbij ook een meldingsplicht geldt. Dit 
heeft soms het gevolg dat de sekswerkers hun betaling van 
een klant mislopen. Zelfs hulpverlening kan problemen 
geven. Volgens de sprekers bestaat er ook een Zweedse 
wet waardoor sekswerkers onder 21 jaar kunnen worden 
opgesloten. 

91 Strengths and Weaknesses of the Swedish Anti-trafficking System, Michela 
Semprebon and Isabelle Johansson, Prepared by UNESCO Chair SSIIM, 
University of Venice (Italy), juni 2021. http://www.unescochair-iuav.it/
en/ of www.insightproject.net/project/publications/.

92 Myria, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2018, Minderjarig, 
in hoogste nood.

Volgens de Zweedse deskundige die het onderzoek 
gevoerd heeft en de getuigenissen druist een dergelijk 
beleid ook in tegen de mensenrechten en is het in feite 
gericht tegen migranten. In de praktijk worden deze 
sekswerkers gestigmatiseerd en opgejaagd om hen het 
sekswerk onmogelijk te maken. Politiemensen zoeken 
als zogezegde klanten contact met sekswerkers, een 
veelvuldig gehanteerde strategie die omwille van de 
gevolgen traumatiserend werkt bij de sekswerkers. 
Sekswerk (meestal door migranten) wordt in de Zweedse 
publieke opinie volledig geassocieerd met mensenhandel 
en gebeurt vaak in hotels. Die hotels moeten elke verdachte 
indicatie voor sekswerk melden, wat stigmatiserend 
werkt ten aanzien van migranten. Het gevolg is ook dat 
klanten uit angst migrantensekswerk weigeren. Sommige 
migranten, zelfs als ze niet gelieerd zijn met sekswerk, 
krijgen dus ook schrik bij het inchecken van een hotel 
omdat dat gemakkelijk als een indicator beschouwd 
wordt. Daarnaast getuigden sekswerkers dat niet alleen 
zijzelf maar ook hun levenspartners negatief worden 
bekeken door hun omgeving en zelfs sociale uitsluiting 
ervaren.

Een Roemeense sekswerker bevestigde tijdens de 
Zoom-meeting dat in Roemenië — dat het Zweedse 
abolitionistisch model gevolgd heeft — sindsdien 
dezelfde problemen van stigmatisering versterkt worden. 
Daarbij moet de bedenking worden gemaakt dat er in 
Roemenië veel personen van Roma-origine actief zijn in 
sekswerk, soms ook als slachtoffers van mensenhandel, 
en deze bevolkingsgroep in een precaire situatie zit en 
als minderheidsgroep al sterk gediscrimineerd wordt. 
Het valt te vrezen dat een dergelijk beleid hun precaire 
positie allerminst zal verbeteren. 

3.3. | Implementatieniveau

Het wetsontwerp rond sekswerk heeft de verdienste dat het 
sekswerk uit de taboesfeer haalt om wantoestanden zoals 
bij het abolitionistische model te vermijden maar kan wel 
tot andere ernstige problemen leiden wat de strijd tegen 
mensenhandel betreft. Het wetsontwerp roept op dat vlak 
een aantal vragen op, zeker op het implementatieniveau. 
Het kan de indruk geven vooral gericht te zijn op 
sekswerkers die (legaal) in vitrines werken, eventueel als 
zelfstandige of werknemer, terwijl in werkelijkheid dit 
fenomeen meer divers is.93 Parlementsleden verwijzen 
hierbij zelf in hun vragen naar het bestaan van meerdere 

93 Zie externe bijdrage Martine Di Marino.

http://www.unescochair-iuav.it/en/
http://www.unescochair-iuav.it/en/
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prostitutievormen: “raamprostitutie, straatprostitutie 
(tippelen), prostitutie in een privéwoning, escortservices, 
barprostitutie en prostitutie in massagesalons”.94

Daarnaast zijn er sekswerkers die hier legaal verblijven — 
zoals Belgen, EU-inwoners en derdelanders met papieren 
— maar er zijn ook verschillende sekswerkers zonder 
verblijfsdocumenten in gedoogzones werkzaam. De vraag 
rijst wat er met deze laatsten zal gebeuren. Veel zal dus 
afhangen van hoe de (toekomstige) wet op het terrein 
zal worden toegepast en van het beleid dat zal worden 
gestimuleerd door de justitieminister. 

Myria heeft daarover advies95 gegeven aan het kabinet 
van de justitieminister, wat ook blijkt uit zijn antwoorden 
op parlementaire vragen.96 Eén van de parlementsleden 
had bij haar vraag over welke organisaties en actoren er 
geraadpleegd werden ook verwezen naar het manifest 
van Samilia dat gepubliceerd werd in de krant ‘Le Soir’ 
van 22 juni 2021.97 De minister antwoordde daarop 
dat de gespecialiseerde centra voor slachtoffers van 
mensenhandel, het College van procureurs-generaal, het 
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de 
sekswerkersvakbond UTSOPI en verschillende andere 
organisaties geraadpleegd werden.98

Volgens de gespecialiseerde centra werden zij evenwel 
onvoldoende betrokken bij de discussie over dit 
wetsontwerp.99 Bij de bespreking van het nieuwe actieplan 
mensenhandel 2021-2025 tijdens de laatste vergadering 
(op 31 maart 2021) van de Interdepartementale 
Coördinatiecel ter bestrijding van de mensenhandel en 
de mensensmokkel (ICC) is dit wetsontwerp, dat toen nog 
volop intern ter discussie lag binnen de regering, ook niet 

94 Schriftelijke vraag van Els Van Hoof (CD&V) aan de minister van 
Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische 
Vernieuwing, Bulletin, Kamer, G.Z. 2020-2021, QRVA 55 036, 27 januari 
2021. 

95 Myria heeft tijdens een overleg met het kabinet Justitie de positieve punten 
hiervan benoemd maar ook zijn bekommernissen geuit en vragen gesteld. 

96 Antwoord van de minister van Justitie op de vraag van Séverine de Laveleye 
(Ecolo), Kamercommissie Justitie, integraal verslag, Kamer, G.Z. 2020-2021, 
CRIV 55-COM 545, 7 juli 2021; Antwoorden van de minister van Justitie op 
vragen van Ben Segers (Vooruit), Sophie Rohonyi (Défi), Kamercommissie 
Justitie, integraal verslag, Kamer, G.Z. 2020-2021, CRIV 55-COM 463,  
5 mei 2021.

97 Kamercommissie Justitie, integraal verslag, Kamer, G.Z. 2020-2021, CRIV 
55-COM 534, 30 juni 2021 antwoorden op vragen van Sophie Rohonyi 
(Défi).

98 Antwoord van de minister van Justitie op de vraag van Séverine de Laveleye 
(Ecolo), Kamercommissie Justitie, integraal verslag, Kamer, G.Z. 2020-2021, 
CRIV 55-COM 545, 7 juli 2021; Antwoorden van de minister van Justitie op 
vragen van Ben Segers (Vooruit), Sophie Rohonyi (Défi), Kamercommissie 
Justitie, integraal verslag, Kamer, G.Z. 2020-2021, CRIV 55-COM 463, 5 mei 
2021; Antwoorden van de minister van Justitie op vragen van Ben Segers 
(Vooruit), Sophie Rohonyi (Défi), Kamercommissie Justitie integraal 
verslag, Kamer, G.Z. 2020-2021, CRIV 55-COM 534, 30 juni 2021.

99 De centra mensenhandel hebben hierover een brief overgemaakt aan 
alle leden van de ICC.

ter sprake gekomen. Nadien heeft een vertegenwoordiger 
van het kabinet Justitie dat wetsontwerp wel uitgelegd 
in de uitvoerend Bureauvergadering van de ICC. Daar 
formuleerden verschillende leden, waaronder de 
gespecialiseerde centra, kritische opmerkingen. In 
het nieuwe actieplan mensenhandel wordt evenmin 
verwezen naar het wetsontwerp. Volgens Myria is het 
belangrijk om de betrokken actoren en de verschillende 
middenveldorganisaties hieromtrent veel ruimer te 
raadplegen.

3.4. | Gedoogzone100

In sommige stedelijke prostitutiezones zijn er gedoogzones 
waar sekswerkers zonder verblijfsdocumenten getolereerd 
worden door de lokale autoriteiten. Daarbij gaat het maar 
om een beperkte groep die lokaal actief is en gekend 
is bij de politie. De focus ligt dan op de strijd tegen 
mensenhandel en niet op illegaal verblijf. De controles 
van de gespecialiseerde cellen mensenhandel binnen 
de lokale politiediensten zijn gericht op indicatoren 
mensenhandel en niet op verblijfsdocumenten omdat 
dat contraproductief is in de strijd tegen mensenhandel. 
De gespecialiseerde cellen mensenhandel van de politie 
hebben expertise opgebouwd om het vertrouwen te 
winnen van slachtoffers. Hierdoor voelen de mogelijke 
slachtoffers zich niet opgejaagd en zullen ze — indien 
nodig — ook bereid zijn om mee te werken met politie 
en justitie. 

Dankzij deze bestuurlijke controles op mensenhandel 
kunnen de gespecialiseerde politiediensten gemakkelijker 
weten welke sekswerkers (inclusief sekswerkers zonder 
papieren) waar actief zijn, welke wijzigingen er gebeuren 
en kunnen ze dat beter opvolgen op indicatoren 
mensenhandel. Zo kan de politie beter zicht houden op 
het fenomeen, het onder controle houden en de uitwassen 
van mensenhandel eruit halen. Dat beleid heeft al tot 
veel successen geleid en tot verschillende gerechtelijke 
dossiers en veroordelingen voor mensenhandel, ook 
dossiers waarin Myria burgerlijke partij is geweest.

In eerste instantie bleek de minister van Justitie dit 
probleem te erkennen en er de nodige aandacht aan 
te willen besteden. Begin mei antwoordde hij in het 
parlement: “Het probleem met sekswerkers zonder 
papieren is niet zozeer dat zij kwetsbaar zijn door het 
ontbreken van een statuut voor sekswerkers, maar wel 

100 Zie ook inleidende tekst bijdrage Nederlandse rapporteur.
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door hun illegale verblijfsstatus. We moeten ons dus 
concentreren op dat statuut. Wij zullen deze bezorgdheid 
zeker bespreken met de bevoegde staatssecretaris en 
samen bekijken hoe ook deze groep mensen beter kan 
worden beschermd of hoe we kunnen voorkomen dat ze 
hier illegaal terechtkomen. Ook hier betekent dit dat de 
focus moet liggen op de criminele netwerken achter de 
handel en de smokkel.”101

Het antwoord van de staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie in het parlement was duidelijk en veel strikter: 
“Wat de verblijfsvergunning voor sekswerkers zonder 
Belgische nationaliteit betreft, kan ik alleen meedelen dat 
zij een beroep kunnen doen op de bestaande regelgeving. 
Wanneer zij wettig in België verblijven, kunnen ze vaak, 
afhankelijk van hun specifieke verblijfsstatuut, ook legaal 
werken. Indien ze geen verblijfsrecht hebben, kunnen ze 
niet legaal werken.”102

Begin juni antwoordde de minister van Justitie over het 
gedoogbeleid: “We willen de overstap maken van een 
gedoogbeleid naar een uitdrukkelijke decriminalisering 
van sekswerk door meerderjarigen.”103

Enkele weken later verklaarde de minister van Justitie 
daarover: “Het huidige gedoogbeleid heeft tal van nadelen. 
Het creëert willekeur. Steden en gemeenten stellen onder 
het mom van een gedoogbeleid dan maar zelf hun regels 
op. Dat heeft tot gevolg dat de arbeidsomstandigheden 
binnen dezelfde sector heel sterk verschillen. COVID-19 
heeft de schrijnende situaties die dat tot gevolg heeft 
blootgelegd. Het doel is een situatie te creëren waardoor 
sekswerkers veiliger kunnen werken en niet om red light 
districts te laten verdwijnen. Het is wel de bedoeling om 
gedoogzones te laten verdwijnen. Het woord ‘gedoog’ 
moet er alleszins uit. We hebben een strafwet die erop 
gericht moet zijn om effectief te bestraffen. Strafbepalingen 
laten staan die in de realiteit gedoogd worden, dat is voor 
sekswerkers een onhoudbare, kafkaiaanse situatie.”104

Het blijft dus de vraag hoe deze (mogelijke) toekomstige 
wet concreet zal worden toegepast op het terrein. De 
steden en gemeentes blijven alleszins hun bevoegdheid 

101 Antwoorden van de minister van Justitie op vragen van Ben Segers 
(Vooruit), Sophie Rohonyi (Défi), Kamercommissie Justitie, integraal 
verslag, Kamer, G.Z. 2020-2021, CRIV 55-COM 463, 5 mei 2021.

102 Antwoord van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie op vragen van 
Ben Segers (Vooruit), Kamercommissie Binnenlandse zaken, Veiligheid, 
Migratie en Bestuurszaken, integraal verslag, Kamer, G.Z. 2020-2021, CRIV 
55-COM 503, 4 juni 2021. 

103 Antwoord van de minister van Justitie op vragen van Cécile Thibaut (Ecolo), 
Kamercommissie Justitie, integraal verslag, Kamer, G.Z. 2020-2021, CRIV 
55-COM 501, 2 juni 2021.

104 Antwoorden van de minister van Justitie op vragen van Ben Segers 
(Vooruit), Sophie Rohonyi (Défi), Kamercommissie Justitie integraal 
verslag, Kamer, G.Z. 2020-2021, CRIV 55-COM 534, 30 juni 2021.

ter zake behouden. Maar betekent deze uitspraak van de 
minister dat hij een beleid wenst te stimuleren waarbij er 
in de prostitutiezones alleen plaats is voor sekswerkers 
die hier legaal verblijven of blijft er enige marge? In welke 
mate bestaat de kans dat sommige steden zich door de 
minister gesteund zouden voelen om hun beleid aan te 
passen met een formele registratieplicht voor (wettelijk 
verblijvende) sekswerkers in panden in een stedelijke 
prostitutiezone zodat sekswerkers zonder papieren 
ondergronds moeten gaan werken, goedkoper en onder 
gevaarlijkere voorwaarden? De stad Antwerpen105 heeft in 
1999 haar model in die zin aangepast waar de minister van 
Justitie in zijn antwoorden als relevant praktijkvoorbeeld 
ook naar verwijst, met het Antwerpse HookUp-model, 
een digitale toepassing die alle huurcontracten tussen 
panduitbaters en sekswerkers registreert.106 Past dat 
in een model van decriminalisering waarin geen extra 
voorwaarden aan sekswerkers mogen worden opgelegd, 
in vergelijking met andere werknemers zoals werken in 
een pand en een registratieplicht? 

Een decriminalisering zou nochtans de mogelijkheid 
kunnen bieden dat gedoogzones blijven bestaan waarbij 
ook derdelanders zonder papieren sekswerk kunnen 
verrichten. Zo kan de politie tijdens haar controles 
focussen op indicatoren van mensenhandel, in plaats van 
administratieve controles op verblijfsstatus te verrichten. 
Hierdoor kan worden verwacht dat derdelanders zonder 
papieren vermoedelijk minder geneigd zullen zijn om 
ondergronds sekswerk te verrichten. Door de zichtbare 
prostitutie van alle sekswerkers meer te controleren 
op mogelijke mensenhandel kan het uitbuitingsrisico 
mogelijk worden verminderd. Indien de gedoogzones 
voor alle sekswerkers zouden verdwijnen, zou dat kunnen 
resulteren in een groter risico op uitbuiting omdat de 
kwetsbare sekswerkers zonder papieren dan waarschijnlijk 
meer ondergronds zullen moeten werken in precaire 
omstandigheden. 

Het is belangrijk om afspraken te maken op het 
implementatieniveau tussen de beleidsniveaus en 
verschillende partners zodat er op het terrein een beleid 
kan worden uitgestippeld waarbij via het tolereren van 
lokale gedoogzones voor alle sekswerkers het risico op 
mensenhandel mogelijk verminderd wordt of zeker niet 
zal toenemen. De lokale stedelijke besturen moeten 
hier ook hun autonomie in kunnen behouden en 
gesensibiliseerd worden over het belang van controles 
van de sekswerkers op indicatoren van mensenhandel 

105 Zie externe bijdrage van de prostitutieambtenaar van Antwerpen.
106 Antwoorden van de minister van Justitie op vragen van Ben Segers 

(Vooruit), Sophie Rohonyi (Défi), Kamercommissie Justitie integraal 
verslag, Kamer, G.Z. 2020-2021, CRIV 55-COM 534, 30 juni 2021.
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in plaats van op de verblijfsstatus en de bestaande 
regelgeving voor slachtoffers van mensenhandel. 

3.5. | Hulpverlening

Er bestaan verschillende medische hulpverlenings-
programma’s op het terrein voor alle sekswerkers waarmee 
dus ook de sekswerkers zonder verblijfsdocumenten 
worden bereikt. Dergelijke programma’s dienen het 
algemeen maatschappelijk belang en de gezondheid. 
Daarom is het van belang dat zij al deze sekswerkers 
kunnen benaderen en hun vertrouwen winnen. 
Momenteel zijn verschillende van deze sekswerkers 
zonder verblijfsdocumenten nog gemakkelijk bereikbaar 
binnen gedoogzones in de stedelijke prostitutiegebieden. 
Dat is een bijkomend argument om geen beleid te voeren 
dat kan leiden tot een opjaagbeleid tegenover deze 
sekswerkers zonder papieren. Een beleid dat gefocust 
is op controles van indicatoren mensenhandel en niet 
op verblijfsdocumenten is dus ook van maatschappelijk 
belang om de volksgezondheid te garanderen, zeker 
tijdens een pandemie. 

3.6. | Klanten en 
privéprostitutie via 
internet

Prostitutie via seksdatingsites en sociale media neemt sterk 
toe. Tijdens interviews heeft Myria vernomen dat er in 
België dagelijks 60.000 personen op sites op zoek zouden 
gaan naar seks. De politie kan wel internetcontroles 
uitvoeren maar dat vergt veel capaciteit en is soms moeilijk 
bij speciale apps die alleen bedoeld en beschikbaar zijn 
voor klanten. De klanten kunnen dus een belangrijke 
meerwaarde vormen in de strijd tegen mensenhandel.

De minister van Justitie en de autoriteiten zijn zich bewust 
van het belang en de rol van internet en sociale media op 
dat vlak: “In de digitale sfeer lijken de sociale media een 
steeds nadrukkelijkere rol te spelen bij het aantrekken van 
minderjarige of meerderjarige tienermeisjes om hen dan 
vervolgens in de klauwen van pooiers te doen belanden. 
TikTok en Instagram lijken de populairste sociale 
netwerken. De onderzoekseenheden van de politie zijn 
zich ten volle bewust van die evoluties en heroriënteren 

hun activiteiten zodat er rekening wordt gehouden met 
die nieuwe realiteit.”107

Daarbij bevestigde de justitieminister aan de 
parlementsleden dat de politiediensten internet en 
sociale media als onderzoeksinstrumenten gebruiken 
maar ook dat de internetproviders van datingsekssites nu 
al hierbij samenwerken: “De ‘gespecialiseerde’ websites 
als X (geanonimiseerd door Myria) worden inderdaad 
gemonitord door de onderzoekers, net als de advertenties 
die op andere internetplatformen en in papieren 
publicaties (huis-aan-huisbladen, …) verschijnen. De 
beheerders van de website in kwestie werken vlot mee met 
onze diensten wanneer advertenties op verdachte situaties 
kunnen wijzen. Jammer genoeg vormen soortgelijke 
platformen maar het zichtbare gedeelte van de ijsberg.”108

Myria heeft tijdens zijn interviews met magistraten 
vernomen dat de internetproviders vragende partij 
zijn om protocolafspraken te maken met justitie om 
misbruiken te melden maar dat zoiets met de huidige 
wetgeving rond een verbod op publiciteit voor prostitutie 
onmogelijk is. Het zou dus belangrijk zijn dat dit met 
het nieuwe wetsontwerp wel mogelijk zou worden 
gemaakt. De minister van Justitie had dat begin mei wel 
toegezegd aan de parlementsleden109 maar ondertussen 
werd het voorontwerp van wet gewijzigd110. Daarbij 
kan de vraag worden gesteld of digitale reclame via 
derden (vennootschappen zoals internetproviders en 
websitebeheerders) toch verboden zal blijven omdat 
alleen het aanbieden van eigen diensten op een digitaal 
platform toegelaten zou worden:

“De decriminalisering van bepaalde gedragingen zal 
in elk geval de contacten vergemakkelijken tussen de 
autoriteiten en de beheerders van deze sites. Sommigen 
van hen zijn bereid samen te werken om te voorkomen 
dat hun platformen als basis voor criminele doeleinden 
worden gebruikt. Het decriminaliseren van sekswerkers 
en het herzien van het wetsartikel met betrekking tot het 
verbod op seksadvertenties zullen het ons mogelijk maken 
om samen met bepaalde providers en andere internetfora 
beter te screenen op uitbuitingssituaties.”111

107 Schriftelijke vraag van Emir Kir (onafhankelijke) aan de minister van 
Justitie, Kamer, G.Z. 2020-2021, QRVA 55 043, 17 maart 2021.

108 Schriftelijke vraag van Emmanuel Burton (MR) aan de minister van Justitie, 
Kamer, G.Z. 2020-2021, QRVA 55 040, 25 februari 2021. 

109 Dit werd door de minister van Justitie bevestigd: zie antwoorden op vragen 
van Ben Segers (Vooruit), Sophie Rohonyi (Défi), Kamercommissie Justitie 
integraal verslag, Kamer, G.Z. 2020-2021, CRIV 55-COM 534, 30 juni 2021.

110 Zie hierboven punt 2.3. over wetsontwerp hervorming seksueel strafrecht.
111 Antwoorden van de minister van Justitie op vragen van Ben Segers 

(Vooruit), Sophie Rohonyi (Défi), Kamercommissie Justitie, integraal 
verslag, Kamer, G.Z. 2020-2021, CRIV 55-COM 463, 5 mei 2021.
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Klanten kunnen ook een relevante rol spelen in de 
strijd tegen mensenhandel omdat ze uiteraard veel 
gemakkelijker en sneller bepaalde misbruiken kunnen 
vaststellen op plaatsen die niet of nauwelijks bereikbaar 
zijn voor de politie. De minister van Justitie beschouwt dat 
als één van de mogelijke voordelen van zijn wetsontwerp:

“Als men decriminaliseert, zullen klanten eveneens sneller 
geneigd zijn om mogelijke uitbuitingssituaties te melden. 
Ze doen immers niks illegaals meer en zo kan er sneller 
hulp worden geboden, waar nodig.”112

Het sensibiliseren van klanten wordt door de politie als 
een belangrijke vorm van sociale controle beschouwd 
in de bestrijding van mensenhandel in de (groeiende) 
privéprostitutie via internet. Volgens de politie 
waarschuwen seksklanten haar soms anoniem over 
mogelijke misbruiken. De seksklanten zouden geen schrik 
hebben van de politie maar willen zeker niet dat hun naam 
geregistreerd wordt omwille van hun reputatie. Voor de 
minister van Justitie is dat ook een cruciaal aspect:

“Het lijkt me belangrijker om klanten te informeren 
over tekenen van mogelijke uitbuiting. We moeten hen 
aansporen om snel gevallen van uitbuiting te melden via 
een aangifte die laagdrempelig, efficiënt en zonder stigma 
verloopt. De politie zal hierbij een belangrijke partner 
zijn.”113

Met het sensibiliseren van klanten voor mensenhandel en 
het stimuleren van meldingen van mogelijke misbruiken 
kan de vraagzijde van mensenhandel met het oog op 
seksuele uitbuiting worden verminderd. De seksklanten 
zullen hierdoor vermoedelijk minder geneigd zijn om 
naar slachtoffers van mensenhandel te gaan. Omwille 
van de mogelijke meldingen door de klanten zullen 
verschillende pooiers waarschijnlijk minder het risico 
durven te nemen om slachtoffers van mensenhandel in te 
zetten. Dat zal ook een positief effect hebben op de strijd 
tegen mensenhandel.

Volgens politiemensen hebben klanten momenteel 
geen schrik voor hen, wel voor de negatieve reacties van 
hun sociale omgeving. De politie krijgt veel anonieme 
meldingen van klanten maar die haken dikwijls af wanneer 
hun identiteit gevraagd wordt. Dit kan betekenen dat 
het invoeren van een klantenbestraffingswet — zelfs 
waarin “wetens en willens” opgenomen wordt en dus 
klanten die er zich niet van bewust waren vrijgesproken 
zouden worden — een negatief effect zou kunnen 

112 Antwoorden van de minister van Justitie op vragen van Ben Segers 
(Vooruit), Sophie Rohonyi (Défi), Kamercommissie Justitie integraal 
verslag, Kamer, G.Z. 2020-2021, CRIV 55-COM 534, 30 juni 2021.

113 Ibid.

hebben op het meldingsgedrag van seksklanten. Deze 
klanten zouden dan waarschijnlijk niet het risico willen 
lopen om door een dergelijk onderzoek met verhoren 
en mogelijk een buurtonderzoek in het kader van een 
klantenbestraffingswet als ‘hoerenloper’ bekend te staan 
in hun omgeving. De drempel om misbruiken door 
klanten te laten melden zal door een dergelijke wetgeving 
dus net vergroten, ook met een wet die het alleen over 
“wetens en willens” heeft, want dat houdt altijd een 
identiteitsregistratie van de klant in. De klanten zullen 
dan niet meer het risico durven te nemen om bij de politie 
meldingen te doen over misbruiken, wat contraproductief 
is in de strijd tegen mensenhandel.
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