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Is prostitutie gewoon een antwoord op 
een vraag die zo oud is als de straat? Of zijn prostituees 
per de!nitie slachtoffers? Is prostitutie een beroep, of 
een inbreuk op de mensenrechten? Hoerenloperij zit al 
eeuwenlang zo vervlochten in onze maatschappij, dat 
we geneigd zijn om te denken dat het ‘normaal’ is. En 
daarin schuilt een groot gevaar. Iets wat als normaal be-
schouwd wordt, behoeft toch geen speciale aandacht? 
Te veel mensen vinden prostitutie een noodzakelijk 
kwaad dat je maar beter kunt gedogen. Het is er altijd 
al geweest en zal dus altijd wel blijven bestaan. Dat is 
een fatalistische zienswijze, waar we volgens Goedele 
dringend komaf mee moeten maken.

VROUWEN ZIJN GEEN KOOPWAAR
Goedele: “Ik ben voorstander van het afschaffen van 
prostitutie. Als je prostitutie legaliseert, zeg je eigenlijk 
dat seks en vrouwen koopwaar zijn en hou je de seksu-

Aan de (ex?)man van Lesley-Ann Poppe hoeven we het niet te 
vragen, maar voor de rest is prostitutie een hot item. Er zijn voor- 

en tegenstanders langs alle kanten van het bed. Legaliseren, 
gedogen, hard aanpakken, hoe moet het nu eigenlijk? Voor 

Goedele is het duidelijk: prostitutie is betaald misbruik.

ele slavernij in stand. Ik zeg bewust 
‘slavernij’ omdat het merendeel 
van de prostituees niet vrijwillig 
kiest voor het beroep, maar ge-
dwongen wordt, of uit armoede ge-
noodzaakt is. Een héél enkele uit-
zondering daargelaten.Ik gruwel 
van het geromantiseerde beeld van 
‘sekswerkers’. Geen enkel meisje 
roept op haar zesde vrolijk ‘ik word 
later prostituee’. Vrouwen als Hot 
Marijke laten uitschijnen dat pros-
titutie een job is als een ander, maar 
de realiteit is veel minder rooskleu-
rig. In negen op de tien gevallen is 
prostitutie betaald misbruik. Het is 
ook een mythe dat legalisering zou 
leiden tot een veiliger, schoner 

Verbieden die handel! 
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Chong Kim, Amerikaanse prostituee in de docu-
mentaire ‘Not for sale’: “Toen ik hem afwees, hee! 
hij mij verkracht en geslagen. Ik ben naar de politie 
gegaan, en die zeiden mij dat ik geen rechten had. Ik 
ging naar mijn ‘madame’ en die zei laconiek: ‘Dat is 
normaal, dat hoort bij het vak’.” 
De meeste prostituees leven onder dwang en zijn 
zelfs te beschadigd om rechten te claimen. Geluk-
kig lijkt er op steeds meer plaatsen toch een einde 
te komen aan die grote onverschilligheid. Het besef 
groeit dat prostitutie een zaak van mensenrechten 
is. Dat er té veel geweld is om de dingen gewoon 
op hun beloop te laten. Sommigen zien heil in lega-
lisering; anderen dan weer in het strafbaar stellen 
van de klanten. Prostitutie staat alleszins weer op 
de politieke agenda. En dat is maar goed ook.

EEN JOB ALS EEN ANDER
Een van de meest gehoorde argumenten die voor-
standers van legalisering aanhalen, is de vrije wils-
beschikking. Men gaat er daarbij van uit dat pros-
tituees geëmancipeerd zijn en controle en macht 
hebben over hun handelingen. Prostitutie wordt 
gezien als sekswerk: een job waarvoor vrouwen in-
dividueel en zelfstandig kunnen kiezen en die niet 
per de!nitie onderdrukkend is. Seksuologe Mieke 
Mievis in Volt: “Vrouwen mogen niet gedwongen 
worden, maar er zijn wel degelijk sekswerkers die 
hun beroep vrijwillig doen.” Volgens Mieke zou 
de afschaf!ng van prostitutie een verkeerde keuze 
zijn: “Prostitutie mag niet per de!nitie afgeschaft 
worden. Er is heel veel nood, er zijn heel veel prik-
kels en daar moet iets mee gedaan worden. Het 
zou jammer zijn om het kind met het badwater 
weg te gooien. Er zijn inderdaad illegale dingen in 
de sector die we moeten aanpakken, maar er zijn 
ook heel wat goede dingen die gewoon beter om-
kaderd moeten worden. Als je prostitutie verbiedt, 
dwing je vrouwen in de illegaliteit. Dan verliezen 
ze hun recht op bescherming.” 
Hot Marijke beaamt die stelling (in Volt): “Afschaf-
fen is het domste wat je kunt doen. Dan is er geen 
controle meer en komt prostitutie in de illegaliteit. 
Prostitutie is niet vrouwonwaardig als het met res-
pect gebeurt. Ik ben !er op mijn beroep. Prostitutie 
heeft ook een sociaal nut. Als er geen hoeren zouden 
zijn, dan gaan mannen eerder vrouwen aanranden. 
Ik ken niks van straat- en raamprostitutie, maar dat 
kan aangepakt worden door legalisatie, controle op 
vrouwenhandel, faciliteiten, hygiëne, enzovoort.”

Ook Marita, een zelfstandige prostituee, is dezelfde mening toe-
gedaan: “Het eerste wat moet gebeuren, is een statuut voor de vrou-
wen. En het aanpakken van de mensenhandel. Volgens mij wordt dat 
niet gedaan omdat men bang is in te gaan tegen de ma"a. Prosti-
tuees aanpakken op belastingfraude, dat is makkelijker. Pooiers, 
daar ben ik resoluut tegen. Ik heb zelf voor dit vak gekozen en 
werk als zelfstandige. Ze zeggen wel eens dat sommige vrouwen 
geen keuze hebben. Ik vind dat onzin. Je hebt altijd een keuze. Ook 
vrouwen die gedwongen worden, kunnen proberen te ontsnap-
pen en naar de politie gaan. Veel van mijn klanten zijn getrouwde 
mannen. Ah ja, die vrouwen hebben altijd hoofdpijn! Nogal lo-
gisch dat die mannen bij ons terechtkomen. De échte hoeren, dat 
zijn van die kakmadammen die met een lelijke rijke vent trouwen 
voor zijn geld. Schrijf dat maar op, dat zijn de échte hoeren.” 
Voorstanders van legalisering houden er vaak een pragmatische 
kijk op na. Prostitutie bestaat nu eenmaal, dus kun je er maar 
beter het beste van maken. Door de werkomstandigheden en de 
sociale positie te verbeteren bijvoorbeeld. Voorstanders zijn niet 
per se bepleiters van het vak. Ze erkennen de schaduwkant van 
het beroep, maar vinden dat het beroep zelf niet aan banden ge-
legd mag worden. 

BETAALDE VERKRACHTING
Tegenstanders van legalisering maken brandhout van de argumen-
ten hierboven. Het verwaarloosbare percentage dat zelf kiest voor 
het beroep, geeft een vertekend beeld van de werkelijke situatie. En 
die is schrijnend. “In onze maatschappij wordt alles een product 
om te verkopen”, stelt Magda de Meyer, voorzitster van de Vrou-

Prostituees verdienen veel geld
Vergeet het maar. Klanten betalen ongeveer 
vijftig euro of minder voor raamprostituees, 
honderd euro en meer voor ‘privé (lees: ho-
gereklassebordelen) en tot enkele honderden 
euro voor callgirls. Veel houden de vrouwen 
daar zelf niet aan over. Als je weet dat een 
vitrine huren in Brussel !7500 kost per jaar, dan 
moet je al honderdvijftig klanten over je heen 
laten gaan om dat af te betalen. De meeste 
prostituees worden dus niet rijk. Hun pooiers 
en huisjesmelkers daarentegen wel. 

Prostitutie voorkomt geweld tegen vrouwen
Je hoort vaak de redenering dat er zonder 
prostitutie veel meer verkrachtingen zouden 
zijn. Een raar idee, vindt Magda de Meyer: 
“Dat zou beteken dat mannen beesten zijn die 
geen enkele controle over zichzelf hebben. 
Heel beledigend en ontmenselijkend ook voor 
de mannen zelf.” Het lijkt ook een vorm van 
chantage: waag het niet aan prostitutie te 
raken, want anders! Want anders wat? On-
derzoek heeft aangetoond dat prostitutie niet 
leidt tot een vermindering van geweld tegen 
vrouwen. Het wordt net genormaliseerd door 
het bestaan van prostitutie. Goedele: “In een 
maatschappij waar prostitutie gelegaliseerd 
is, leeft de boodschap dat vrouwen en seks ‘te 
nemen’ of ‘te koop’ zijn. Geweld tegen vrou-
wen neemt er juist toe in plaats van af.” 

Iedereen hee! recht op seks
Iedereen heeft recht op seks, inderdaad. Met 
zichzelf wel te verstaan. Met anderen? Nee, 
dat is een privilege, geen verworven recht. 
Seks met anderen moet een keuze zijn van alle 
betrokken partijen. 

Prostitutie gaat ondergronds  
als je ze verbiedt
Wat betekent dat eigenlijk, ondergronds? Een 
sector van die omvang kan moeilijk verborgen 
blijven. Als een willekeurige man met goesting 
in betaalde seks bordelen kan vinden, dan 
moet de politie dat ook maar kunnen. 
De situatie in Zweden is het mooiste bewijs 
dat een verbod op prostitutie niet leidt tot het 
‘ondergronds’ gaan van de sector.

  FEIT OF FABEL  

                 “De meeste      prostituees leven onder 
      dwang en zijn zelfs te  
         beschadigd om rechten te claimen. 
   Gelukkig komt er meer besef 
  van mensenrechten”

beroep. Spijtig genoeg klopt dat niet met de bevindingen. 
Prostitutie kan niet losgekoppeld worden van criminaliteit, 
ook niet als het gelegaliseerd is. Dat betekent uiteraard niet 
dat je de vrouwen moet gaan bestraffen. Wat we wél moeten 
doen, is kijken naar de opdrachtgever, de hoerenloper dus. 
Precies zoals ze dat in Zweden doen.” 

MET DE MANTEL DER ONVERSCHILLIGHEID
Prostitutie wordt vaak ten onrechte geïdealiseerd. Denk maar 
aan Pretty Woman, de !lm waarin een prachtig hoertje (Ju-
lia Roberts) een romantische affaire beleeft met haar prins 
(Richard Gere) op het witte paard. De realiteit is heel anders. 
Legio zijn de verhalen van (ex-)prostituees die vernederd, ver-
kracht, fysiek en mentaal aangerand worden. De vrouwen 
worden vaak in Afrika, Azië of Oost-Europa geronseld en ver-
leid met mooie beloften. Bij aankomst wordt hun paspoort 
afgenomen en leven ze gevangen tussen raam en bed. 
Prostitutie is een gevaarlijke sector. Geweld is schering en 
inslag en er vallen veel doden. Het is dan ook moeilijk te 
begrijpen dat in veel landen een gedoogbeleid gehanteerd 
wordt. De pooiers hebben vrij spel, terwijl de vrouwen ge-
straft worden en er nagenoeg geen voorzieningen zijn om 
hen een uitweg te bieden. Souteneurs worden entrepreneurs 
en klanten ontspringen de dans; prostituees die proberen 
een klacht in te dienen worden niet altijd ernstig genomen. 



38 39

wenraad. “Maar prostitutie is geen beroep. Hier in Brussel hangen 
aankondigingen als ‘Vrouw gezocht. Moet werken van 18 uur tot 
6 uur’. Dat is onmenselijk. We moeten meer rekening houden met 
vrouwen die het moeilijk hebben. Het falen van het Nederlandse 
model (meer info in kader) en de steeds slechtere situatie van pros-
tituees in België, heeft ons in augustus 2012 een standpunt doen 
innemen tégen prostitutie. Wij willen een degelijk politiek beleid, 
een uitstapregeling, een model vergelijkbaar met dat in Zweden.”
In het rapport van Melissa Farley, Cathy Zimmerman en Vrou-
wenraad vzw lezen we dat negen op tien prostituees onmiddellijk 
zouden stoppen, mochten ze dat enigszins kunnen. Ze oefenen 
het beroep enkel uit omdat ze geen andere manier van overle-
ven hebben. Nog volgens deze cijfers zou 65% van de prostituees 
verkracht worden door pooiers én klanten, die hen dwingen om 
dingen te doen die ze niet willen. Een meerderheid zou gedwon-
gen worden zich te prostitueren door mensenhandelaars, pooiers 
en partners (loverboys). In 2002 was 80% van alle prostituees in 
België aangevoerd via mensenhandel. Dat verklaart meteen ook 
waarom zo weinigen er redelijk goed geld mee verdienen (slechts 
twee procent) en er in goede gezondheid zelf kunnen uitstappen. 
70% van de prostituees lijdt aan posttraumatische stressstoornis 
en de sterftegraad van prostituees ligt veertig keer hoger dan die 
van niet-prostituees met dezelfde leeftijd en achtergrond. 
Ook in Nederland laait het debat opnieuw op, sinds overduide-
lijk gebleken is dat de legalisering gefaald heeft. “De hoerenloper 
heeft verantwoordelijkheid” zegt Karina Schaapman, Nederland-
se ex-politica en schrijfster. “Hij houdt prostitutie in stand. De 
overheid denkt de prostitutie te reguleren, maar ze kent de bran-
che niet en overschat de klant. Het merendeel van de vrouwen 
werkt onvrijwillig, punt.” Ook politica Myrthe Hilkens, Kamer-
lid PvdA, laat zich kritisch uit over het Nederlandse beleid: “Het 
is een illusie dat een schone, normale bedrijfstak is ontstaan. In de 
vergunde raamsector van de prostitutiegebieden in Amsterdam, 
Alkmaar en Utrecht konden mensenhandelaren, pooiers en bo-
dyguards jaren hun gang gaan.”

GEDWONGEN, UITGEBUIT EN MISHANDELD
De seksbusiness is een gevoelig en beladen thema 
dat wijdverspreid en diep verankerd is. De stem-
men die in het debat het meest gehoord worden, 
zijn spijtig genoeg niet de stemmen van zij die het 
meeste lijden. De vrouwen die gedwongen en on-
derdrukt worden, uitgebuit en mishandeld, krijgen 
zelden de kans om te praten. Gelukkig slagen som-
mige vrouwen erin te ontsnappen en de wantoe-
standen aan het licht te brengen. In de documen-
taire ‘Not for sale’ van Marie Vermeiren getuigen 
moedige ex-prostituees over de walgelijke wantoe-
standen in een sector die verre van genormaliseerd 
mag worden.
Fiona Broadfoot (UK): “Ik ben verkracht, geslagen 
en bespuugd door klanten. Buurtbewoners gooiden 
urine over mij heen. Vrouwen die zeggen dat ze er 
zelf voor gekozen hebben, maken zichzelf iets wijs. 
Ze doen dat gewoon om te overleven. Ik heb mezelf 
ook jarenlang wijsgemaakt dat ik ok was, dat het 
goed met me ging. Als vrouwen meer economische 
keuzes hadden in het leven, dan zouden ze niet kie-
zen om misbruikt te worden in de prostitutie.”
Ook Chong Kim voelt zich gekocht en ontmense-
lijkt: “Ik heb er niet voor gekozen. Kon ik de tijd 
maar terugdraaien. Ik heb nooit gezegd: ‘Laat ik de 

seksindustrie eens proberen, zien wat het is’. Dat kwam in de 
verste verte niet in mij op. Als ik al een keuze gemaakt heb, dan 
was het die om te overleven. Ik ben geen sekswerker. Ik ben een 
overlever. En ik vertegenwoordig veel vrouwen die in dezelfde 
situatie zitten als ik toen.”
Ook Pascale Rouges (België) is ervan overtuigd dat je niet be-
wust kiest voor het vak: “We hebben allemaal ooit gezegd: 
‘Het is een keuze, onze keuze, het is gewoon een beroep, dus 
laat ons gerust’. We hebben allemaal met dat waanidee ge-
leefd. We hebben het allemaal gezegd.”  
Als prostitutie gelegaliseerd wordt, worden de vrouwen even-
goed nog misbruikt. Erger nog: legalisatie maakt de schade 
en de schande gewoon onzichtbaar. Institutionaliseren helpt 
niet. Het kwaad blijft bestaan, het wordt alleen uitgewist in 
theorie. Landen waar prostitutie gelegaliseerd is, bieden nau-
welijks of geen exitprogramma’s. Voor iets wat normaal is, 
wat niet als misdaad beschouwd wordt, noch een inbreuk op 
de mensenrechten, heb je toch geen uitstapprogramma nodig? 
Zodra prostitutie gelegaliseerd wordt, een beroep als een an-
der wordt, geeft niemand er nog om. En weg is de controle. 

ZE ZIJN ZO LIEF MENEER!
De gemiddelde klant zal er niet mee te koop lopen, maar in 
alle anonimiteit schept de hoerenloper maar wat graag op 
over zijn ervaringen met de betaalde ‘liefde’. Op websites als 
hookers.nl kunnen mannen prostituees scoren op de gelever-
de hand- en spandiensten. Kunnen ze gepusht worden om het 
zonder condoom of anaal te doen? Spelen ze hun rol goed? 
Geven ze de man het gevoel dat er niet zomaar gewipt wordt, 
maar dat het ook echt iets betekent? De commentaren staan 
vol met afkortingen als PZC - pijpen zonder condoom - en 
GFE - Girl Friend Experience. 
Kijken alle mannen die naar de hoeren gaan per de!nitie neer 
op de vrouwen? Zijn ze allemaal op zoek naar empathieloze 
seks? Het zou ongenuanceerd zijn om dat te stellen. Er zijn 
ongetwijfeld mannen die eenmalig een betaalde wip proberen 
om hun onschuld te verliezen. Er zijn ook mannen die niet 
zonder ervaring aan een ‘normale’ seksuele relatie durven te 
beginnen. Sommige mannen zoeken hun toevlucht in pros-
titutie omdat hun partner seksonbekwaam of seksonwillig 
is. Of omdat ze niet in de mogelijkheid zijn, emotioneel of 
fysiek, om seks te beleven binnen het kader van een relatie. 
“Er zijn sekswerkers die zich speci!ek richten op gehandi-
capten. Ik ben daar een voorstander van en vind zelfs dat die 
kosten terugbetaald moeten worden. Die mensen zijn geen 
typische hoerenlopers, kijken niet neer op de vrouwen, be-
schouwen hen niet als koopwaar. Dit valt onder de noemer 
zorg- en dienstverlening”, zegt Goedele daarover. 
“Aan het begin van de maand, als mijn uitkering gestort is, 
ga ik naar de hoeren. Ik kan geen ‘normale’ relatie hebben 
omwille van mijn ziekte. Ik ben borderline schizofreen. Am-

per in staat om met mezelf te leven, laat staan 
met een partner. Maar ik heb een gezond libido, 
behoe!e aan seks. Ik ben de hoeren dankbaar 
dat ze mij iets geven wat ik nergens anders kan 
vinden.” - Peter, 45 en single.
“Ik ben gelukkig getrouwd en heb veel respect 
voor mijn vrouw. Maar in bed stelt ze niks 
voor. Voor haar is seks niet belangrijk, voor 
mij is het dat wel. Ik ga het dus gewoon bij 
een ander zoeken. Ze mag blij zijn dat ik geen 
minnares neem! Ik ga liever naar de hoeren, 
da’s een pak minder gedoe. Een simpele trans-
actie, meer is dat niet. Ik betaal, zij bevredigen 
mij. Ze hebben niks te klagen, want ze verdie-
nen er goed aan.” - Ronald, 53 en getrouwd.

HOE MOET HET NU VERDER?
We hadden geen pasklare antwoorden be-
loofd, omdat die er gewoonweg niet zijn. De 
sector van de prostitutie zal niet zomaar uit-
doven, welke wetgeving er ook heerst. Waar 
de meesten het wel over eens zijn, is dat ge-
dwongen prostitutie een vorm van geweld 
tegen vrouwen is. Een verwerpelijk fenomeen 
dat meestal gelinkt is aan illigale immigratie, 
drugs en criminaliteit. 
Slechts een klein percentage van de prostituees 
dweept met !nanciële onafhankelijkheid, zelf-

MEER WETEN?
www.vrouwenraad.be
www.prostitutionresearch.com

FILMTIP: De documentaire Not For Sale door Marie 
Vermeiren (gesteund door de European Women’s 
Lobby) laat prostituees en ex-prostituees zelf aan 
het woord. Je vindt ‘m ook (gedeeltelijk) op Youtube.

                    “Prostitutie is 
            een gevaarlijke sector, 
              vol geweld en doden.
          De meeste vrouwen worden 
    geleverd via mensenhandel” 
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beschikking en persoonlijke kracht. Voor 
slechts weinigen is prostitutie een actief ge-
kozen job, een vorm van dienstverlening. 
Diegenen die zich geen slachtoffer voelen, 
kunnen echter makkelijker van zich laten 
horen dan de vele slachtoffers van dwang en 
uitbuiting. We moeten er dus alles aan doen 
om ook de slachtoffers een stem te geven en 
een uitweg te bieden. 
Bovendien moeten we werk maken van een 
betere seksuele vorming vanaf de school-
banken om een andere kijk op hoererij 
te realiseren. En ook als we niet beslissen 
om prostitutie te criminaliseren, moeten 
we minstens proberen om het kwaad af te 
zwakken, de mensenrechten van sekswer-
kers te beschermen, hun welzijn te verhogen 
en exploitatie te bestrijden. 
Seks moet een aangenaam tijdverdrijf zijn 
tussen partijen die er mee instemmen. Geen 
koopwaar, geen verplichting en nog veel 
minder een makkelijke uitweg om lusten 
te botvieren. Laat ons toch maar een voor-
beeld nemen aan de Zweden, waarvan het 
model positieve gevolgen lijkt te hebben. De 
Zweden hebben duidelijk heel wat meer te 
bieden dan ABBA, Pippi Langkous en topse-
ries als Borgen en Wallander. 

Zweden: De hoerenloper wordt gestra!
Sinds 1999 is in Zweden het verkopen van seks legaal; het kopen 
daarentegen is strafbaar. Prostituees worden niet vervolgd, terwijl de 
hoerenlopers wél aangepakt worden. Dat komt omdat men prostitutie 
daar beschouwt als een vorm van geweld van overwegend mannen op 
voornamelijk vrouwen. Mannen die naar prostituees gaan moeten maar 
andere keuzes maken om hun driften kwijt te raken. Vooraleer de wet 
gestemd werd, was er lang gewerkt aan een maatschappelijk debat en 
een betere seksuele vorming in scholen. Er werd ook geld voorzien voor 
uitstapregelingen en herscholing van prostituees. De Zweedse aanpak 
blijkt vruchten af te werpen. Prostitutie is aanzienlijk gedaald en er 
komen veel minder mensenhandelaars naar Zweden dan voorheen. Een 
hogere pakkans en een betere vorming blijkt een winning combo. 

Nederland: Legaliseren? Nog meer vrouwenhandel
Onze noorderburen beslisten in 2000 om prostitutie te legaliseren. Het 
achterliggende idee: verdwijnen zal het niet, we kunnen dus maar beter 
een legaal kader scheppen. Het uitbaten van een bordeel viel vanaf dan 
onder controle van de politie. Men gaat ervan uit dat er zoiets bestaat 
als ‘goede prostitutie’ - met vrouwen die zelf voor het beroep kiezen  
- in tegenstelling tot onvrijwillige prostitutie via mensenhandel. De 
legalisering had nochtans niet het beoogde resultaat. De vrouwenhandel 
richting Nederland nam enorm toe en ook in de gecontroleerde bordelen 
bleven de omstandigheden vaak mensonterend. De pooiers werden 
legale zakenlui die woekerwinsten maakten en ook de illegale prostitu-
tie steeg zienderogen. Ondanks de mooie reclame voor de legalisering 
werd zo’n 40% van de Nederlandse prostituees gedwongen in het vak 
te stappen. 60% werd fysiek aangevallen, gewurgd of geslagen; 40% 
verkracht en de overgrote meerderheid elke dag bedreigd. De politie 
controleerde de door de staat goedgekeurde bordelen, maar ook daar 
werden heel wat slachtoffers van mensenhandel gedwongen tewerkge-
steld. Zelfs agenten konden hun werk niet meer aan omdat ze continu 
met geweld geconfronteerd werden. 
Rapport ‘Schone Schijn’ (2008) van de Nederlandse politie

België: Vis noch vlees
In België is het in principe verboden om een bordeel uit te baten. En toch 
zijn ze er. Een aantal van die bordelen wordt trouwens beheerd door 
de stad waarin ze gevestigd zijn. Villa Tinto in Antwerpen is daar een 
voorbeeld van. Zou dat iets te maken hebben met wat die bordelen op-
brengen voor veel steden? Er worden namelijk belastingen geheven op 
de kleine kamertjes van de raamprostitutie en die bedragen lopen soms 
hoog op. De gemeente Schaarbeek bijvoorbeeld, heft een jaarlijkse taks 
van ! 2500 voor elke vrouw die in een ‘bar’ werkt. 
België balanceert tussen drie strekkingen: de strafrechtelijke verbodsbe-
palingen, het gedoogbeleid en de gemeentelijke reglementeringen. Pros-
titutie op zich is niet strafbaar; de exploitatie ervan is dat wel. De meeste 
gemeenten hanteren een gedoogbeleid en prostituees worden soms in-
geschreven als diensters, waardoor ze onder de horecawetgeving vallen. 
Er is vraag naar reglementering van prostitutie om aan de verzuchtingen 
van vrijwillige prostituee tegemoet te komen. Tot op heden is de sector in 
België niet geregulariseerd en blijft het beroep omstreden.

 WAAR IS HET BETER? 

                        “Sekswerkers       voor gehandicapten 
      doen goed werk.  
                Dat valt onder zorgverlening” 


