
‘Prostitutie is van alle tijden en van 
alle culturen.’ Vaak wordt het om-
schreven als een noodzakelijk kwaad, 
en bijgevolg gedoogd in de schemer-
zone van de wet. De wettelijke bepa-
lingen bestaan uit de Overeenkomst ter 
bestrijding van de handel in mensen en 
van de exploitatie van prostitutie, onder-
tekend te New York op 21 maart 1950 
en goedgekeurd door België in 1965. 

België balanceert tussen deze straf-
rechtelijke verbodsbepaling, een 
gedoogbeleid en de verschillende 
gemeentelijke reglementeringen. Het 
komt erop neer dat prostitutie op zich-
zelf niet strafbaar is, wél de exploitatie 
ervan, zelfs al gebeurt dat uit vrije 
keuze van de betrokkene zelf. Ook het 
houden van een ‘huis van ontucht’ is 
strafbaar. 

Vele steden voeren een gedoogbeleid: 
de prostituee wordt ingeschreven als 
dienster of karakterdanseres, wat 
perfect kan binnen de horecawetge-
ving. Als een stad dan ook nog scherp 
toekijkt op de locaties, hygiëne en 
veiligheid, dan krijgen we een systeem 
met een maximale bescherming van 
de prostituee. Alle inspanningen ten 
spijt, zal een verschuiving naar minder 
zichtbare (sinds de opkomst van het 
internet zelfs onzichtbare) en vaak 
gewelddadige vormen van prostitutie 
vaak onvermijdelijk zijn. 

Toch is dit gedoogbeleid de enige ma-
nier om prostitutie te ‘regelen’, totdat 
de wetgever zijn nek eens uitsteekt. 
Er waren al wetgevende initiatieven, 
maar deze voorstellen om prostitu-
tie te legaliseren verdwenen samen 
met hun indieners uit het parlement. 
Weinig politici lijken écht te willen 
gaan voor dit gevoelige dossier, omdat 

een wet nooit elk misbruik zal kunnen 
uitsluiten.

Zij die voor een verbod pleiten, verwij-
zen vaak naar de praktijk in Nederland 
en Duitsland, waar gebleken is dat 
legalisatie het illegale circuit niet doet 
verdwijnen. Het strafbaar stellen van 
de klant, zoals in Zweden, zorgt er dan 
weer voor dat prostituees in de clan-
destiniteit gaan werken. Dat is immers 
de enige manier om hun klanten te 
behouden. 

Prostitutie verbieden is 
problemen zoeken

Het oudste beroep van de wereld zal 
altijd het meest omstreden beroep 
blijven. Toch pleiten wij, vrijzinnig 
humanisten, voor de legalisatie van 
prostitutie, zodat een man of vrouw 
die er vrijwillig voor kiest in optimale 
omstandigheden kan werken. Dit 
houdt in dat er een erkenning van het 
beroep moet komen, zodat via de soci-
ale wetgeving zwartwerk kan worden 
aangepakt, en de prostituee zich vol-
ledig in regel kan stellen met de sociale 
zekerheid en de fiscaliteit. 

Werken als zelfstandige geeft enorm 
veel vrijheid, maar de administratieve 
rompslomp is dan weer niet te over-
zien. Voor een arbeidsovereenkomst 
met een werkgever dient echter het 
Strafwetboek te worden aangepast, zo-
dat de werkgever niet beschuldigd kan 
worden van souteneurschap. Boven-
dien moeten er bepalingen komen in 
verband met vergoedingen, de uurrege-
ling, het recht om klanten te weigeren 
en het recht om arbeidsvoorwaarden te 
eisen (bijvoorbeeld condoomgebruik). 

Wellicht is het noodzakelijk om allebei 

de systemen mogelijk te maken. Dit 
houdt in dat niet alleen een zelfstandi-
genstatuut, maar ook het openhouden 
van een bordeel gereglementeerd moet 
worden. Op die manier kan er een 
infrastructuur worden aangeboden 
die voldoet aan alle voorschriften qua 
gezondheid en veiligheid. Een prosti-
tuee kan zo zelf kiezen in welk statuut 
ze stapt. 

Omdat we ons realiseren dat er zelfs 
in een legaal systeem vormen van 
misbruik, pooierschap en mensen-
handel zullen blijven bestaan, moeten 
alle personen gestraft worden die dit 
wettelijke kader te buiten gaan. Ook 
de cliënt die in het illegale circuit zijn 
‘genoegens’ blijft zoeken.

Ondanks een legalisering zal prostitu-
tie tot de verbeelding blijven spreken, 
en niet altijd in positieve zin. Boven-
dien vragen we ons af wat jarenlange 
prostitutie, ook al is het volledig uit 
vrije keuze, teweegbrengt in de hoof-
den van mannelijke of vrouwelijke 
prostituees.

Geen gemakkelijk onderwerp, maar 
één ding is zeker: verbieden is slechter 
dan op een goed geregelde en omka-
derde manier toelaten. Prostitutie 
verbieden is problemen zoeken.
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Is prostitutie verbieden zinvol?

Prostitutie is een vorm van geweld 
van overwegend mannen op over-
wegend vrouwen. Dat is niet toeval-
lig, het is een weerspiegeling van de 
sociale machtsrelaties tussen mannen 
en vrouwen, tussen pooier en prosti-
tuee, tussen de klant/uitbuiter en de 
‘sekswerkster’.

Meisjes zijn gemiddeld 15 jaar oud als 
ze in de prostitutie terechtkomen, in 
50 tot 80% van de gevallen hebben 
zij een geschiedenis van seksueel 
misbruik en incest. Vrouwen in de 
prostitutie hebben een sterftecijfer dat 
veertig keer hoger ligt dan gemiddeld. 
Vrijwel alle vrouwen hebben, als ze 
erin slagen levend uit de prostitutie 
te komen, posttraumatische stress-
stoornis en tal van andere fysieke, 
emotionele en sociale problemen. 
Niet voor niets vergelijken medisch 
onderzoekers hen met overlevenden 
van martelpraktijken. 

‘Hoerenlopers’ zijn gemiddeld 30 à 
40 jaar oud, getrouwd, hoogopge-
leid, gezond, verdienen een modaal 
tot bovenmodaal inkomen en kijken 
regelmatig naar porno. Zet koper en 
prostituee naast elkaar en het is dui-
delijk wie de macht in handen heeft. 

Kopers bedenken allerlei uitvluchten. 
De vrouw verleidt mannen zodat 
mannen niet kunnen weerstaan. De 
vrouw heeft geld nodig voor een luxe-
leventje, reisjes, auto ... Ze verdient er 

goed aan, prostituees worden snel rijk. 
In 99% van de gevallen onzin, maar 
toch helpt het excuus.

Pooiers zoeken vrouwen met geeste-
lijke problemen en zware ervaringen 
in hun jeugd, zoals seksueel misbruik. 
Ze kraken vrouwen om ze voor te be-
reiden op prostitutie. Ontnuchterend 
voor mensen die geloven in de glamour 
die de media ons voorspiegelen en 
belangrijk om de discussies hierover te 
verbinden met de realiteit.

Zolang er één vrouw gekocht 
wordt zijn álle vrouwen 

koopwaar

In een feministische kijk ligt de focus 
ook op de klant/uitbuiter. Wij zien 
klanten als een belangrijke schakel in 
dit systeem: mannen kunnen ervoor 
kiezen om niet te accepteren dat vrou-
wen gekocht en verkocht worden. Ze 
kunnen ervoor kiezen om vrouwen 
niet tot objecten te maken en hen 
een veiligere samenleving te bieden. 
Want zolang er één vrouw gekocht 
wordt zijn álle vrouwen (potentiële) 
koopwaar. 

De oplossing is om het kopen te 
verbieden – zonder vraag geen aanbod 
– en daarmee prostitutie en vrouwen-
handel uit te bannen. De vraag naar 
het kopen van vrouwen is immers 
geen intrinsiek mannelijke behoefte. 
In Zweden accepteert men niet dat 
vrouwen gekocht worden, vrouwen-
handelaars vermijden het land omdat 
er geen markt is – het Zweedse model 
wérkt. 

De legalisering heeft in de praktijk 
gefaald. In Nederland heeft het niet 

geholpen om misbruik en zoge-
naamd onvrijwillige prostitutie te 
voorkomen. Sinds de opheffing van 
het bordeelverbod groeide de illegale 
prostitutie er als nooit tevoren.

Door prostitutie te legaliseren wordt 
het signaal gegeven dat het acceptabel 
is voor mannen om vrouwen te ko-
pen. Mannen kunnen hun gang gaan 
met een afkoopsom – een aflaat? – die 
hun geweten vrijpleit en hun verant-
woordelijkheid opheft. Het was geen 
geweld, ik heb ervoor betaald, dat is 
perfect normaal in een marktecono-
mie, iedereen heeft er baat bij. 

Om de maatschappij te begrijpen mo-
gen we niet blind zijn voor de machts-
factoren die inwerken op individuen. 
Prostitutie heeft een negatief effect op 
vrouwen als groep en geeft de bood-
schap dat zowel geweld tegen vrouwen 
als gedwongen seks aanvaardbaar zijn. 
Prostitutie is het idee, en de praktijk, 
dat er altijd beschikbare vrouwen 
moeten zijn om te kopen.

Is prostitutie normaal? Prostitutie is 
perfect normaal in een kapitalistische 
wereld waarin alles tot koopwaar 
wordt gemaakt. In een seksistische 
wereld waarin vrouwen worden opge-
voed om zorg te dragen voor mannen 
op welke manier dan ook, te dienen 
als seksklasse, als mindere mens: in 
zo'n wereld is prostitutie inderdaad 
normaal.

Evie Embrechts, Nina Nijsten & 
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(Spelregels: de auteurs ‘pro’ en ‘con-
tra’ nemen vooraf geen kennis van 
elkaars standpunt.)

Evie Embrechts is actief bij FEL 
(Feministisch en Links), een feministische 
actie- en vormingsgroep in Gent, 
en VOK (Vrouwen Overleg Komitee), 
feministische denkgroep. Ze is daarnaast 
ook redactrice bij het drietalige 
tijdschrift Scumgrrrls en schrijft sinds 
kort voor DeWereldMorgen.be.

Van het Glazen Straatje tot de sloppenwijken van Rio de Janeiro: prostitutie is een verschijnsel van alle tijden en 
alle culturen. Hoe moet een samenleving daarmee omgaan? Gedogen, zoals momenteel in ons land het geval 
is? Legaliseren, of reguleren, naar Nederlands voorbeeld? Verbieden, of een Zweeds model hanteren waarbij de 
klant strafbaar is maar de sekswerk(st)er niet? Omdat er, volgens een rapport van de United Nations Economic 

Commission for Europe (UNECE), in West-Europa alleen al elk jaar minstens 125.000 vrouwen in de prostitutie 
terechtkomen, stelt de Geus zich in dit ‘vrouwennummer’ de vraag: is een verbod op prostitutie zinvol of niet?
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Jacinta De Roeck is directeur van de 
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging. 
Voordien zetelde ze in de Senaat, waar 
zij mee de basis legde voor de Belgische 
euthanasiewet van 2002. Als directeur 
van HVV blijft ze bio-ethische dossiers 
verder opvolgen. Ze bepleit, onder andere, 
de uitbreiding van de euthanasiewet 
voor verworven wilsonbekwaamheid 
(zoals dementie) en minderjarigen 
zonder opgelegde leeftijdsgrens.
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