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Voorwoord 
Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘de transgender sekswerker door de bril van een sociale 
hulpverlener. Een vergelijkende studie tussen België en Nederland’. Dit onderzoek is tot stand gekomen 
naar aanleiding van het vak internationaal sociaal werk waarbij het de opzet was een vergelijkende 
studie te voeren tussen twee landen. Gezien we beiden studenten bachelor sociaal werk zijn aan 
Erasmus hogeschool Brussel, was het de opzet een vergelijkende studie te houden die relevant is 
binnen het sociaal werkveld. Dit onderzoek werd uitgevoerd van september tot december 2021.  

Naar aanleiding van de decriminalisering die Van Quickenborne voor sekswerkers wil doorvoeren in 
België, werd snel gekozen dat we meer over dit onderwerp te weten wouden komen. Gezien sekswerk 
een breed begrip is, besloten we het onderwerp af te bakenen en ons te focussen op transgender 
sekswerkers gezien zij vaak met verschillende facetten van discriminatie geconfronteerd worden.  

De gevoeligheid van het thema en de huidige COVID-maatregelen maakten het niet evident om contact 
te leggen met spelers uit het werkveld. Graag willen we dan ook de deelnemers aan ons onderzoek 
uitgebreid bedanken voor de tijd die ze genomen hebben voor de interviews af te leggen. Zij waren een 
onmisbare schakel in het uitdiepen van het onderwerp en hebben onze inzichten sterk verruimd. 
Daarnaast willen we ook onze docent, Veerle van Gijsegem, bedanken om ons steeds bij te staan met 
de nodige adviezen en feedback.  

Tot slot willen we elkaar bedanken voor de fijne samenwerking. Gezien de geringe tijdsperiode van het 
vak was het geen evidente opdracht. Daarnaast werd het ook niet geadviseerd om deze opdracht met 
twee personen uit te voeren gezien de omvang van de opdracht. Wij zagen dit juist als een kans en een 
extra uitdaging om aan te gaan. We konden gelukkig steeds op elkaar rekenen voor de nodige morele 
steun, het verder verdiepen van de onderwerpen en het samen ontdekken van nieuwe inzichten. 
Tijdens deze opdracht hebben we beide elkaars sterktes ontdekt en hebben we elkaar steeds 
uitgedaagd om het onderste uit de kan te halen. Samen hebben we een goede balans gevonden om dit 
onderzoek tot een goed einde te mogen brengen.  

Wij wensen u veel leesplezier toe! 

 

Rogier De Vries & Lieke Thiron  



 2 

1. Inleiding ......................................................................................................................................... 4 

2. Probleemstelling ............................................................................................................................ 5 

3. Doelstelling .................................................................................................................................... 6 

4. Onderzoeksvraag ........................................................................................................................... 6 

5. Literatuurstudie ............................................................................................................................. 7 

5.1. Sekswerk ..................................................................................................................................... 7 

5.1.1. Begripsomschrijving ............................................................................................................. 7 

5.1.2. Soorten sekswerk ................................................................................................................. 7 

5.1.3. Beleidsvormen rond sekswerk ............................................................................................. 8 

5.1.4. Sekswerk over de grenzen heen .......................................................................................... 9 

5.1.4.1. Wettelijk kader in België ................................................................................................... 9 

5.1.4.2. Wettelijk kader in Nederland .......................................................................................... 13 

5.2. Kadering transgender ............................................................................................................... 15 

5.2.1. De genderkoek ................................................................................................................... 15 

5.2.2. Genderidentiteit ................................................................................................................ 15 

5.2.2.1. Cisgender ........................................................................................................................ 16 

5.2.2.2. Transgender .................................................................................................................... 16 

5.2.2.3. Non-binair ....................................................................................................................... 17 

5.2.3. De verschillende vormen van transgender ........................................................................ 17 

5.2.4. Evolutie transgenders ........................................................................................................ 18 

5.2.4.1. Evolutie in België ............................................................................................................. 19 

5.2.4.2. Evolutie in Nederland ..................................................................................................... 22 

5.2.5. Transfobie .......................................................................................................................... 24 

5.3. Sekswerk bij transgenders ........................................................................................................ 24 

5.3.1. Discriminatie ...................................................................................................................... 24 

5.3.2. Sekswerk bij transgenders in België ................................................................................... 28 

5.3.3. Sekswerk bij transgenders in Nederland ............................................................................ 31 

6. Kwalitatief Onderzoek ..................................................................................................................... 33 

6.1. Geïnterviewde actoren ............................................................................................................. 33 

6.2. Analyse ...................................................................................................................................... 34 

6.2.1 De slachtofferrol voorbij ..................................................................................................... 34 

6.2.2 Geen slachtoffers, wel risico’s ............................................................................................ 36 

6.2.3. In de schaduw van de wetgeving ....................................................................................... 38 

7. Internationale definitie sociaal werk ............................................................................................... 41 

8. Conclusie .......................................................................................................................................... 43 

9. Beperkingen van het onderzoek ...................................................................................................... 45 



 3 

10. Bibliografie ..................................................................................................................................... 46 

 



 4 

1. Inleiding 

Op 1 april 2021 kopte VRT ‘Van Quickenborne (open VLD) wil sekswerk uit het strafwetboek: regeling 
is hypocriet, duidelijkheid is beter’. Dat het niet om een 1 aprilgrap ging was duidelijk, de coronacrisis 
had blootgelegd dat er een sterke nood is aan een sociaal statuut voor sekswerkers. Als gevolg gaf de 
minister aan dat hij sekswerk wil decriminaliseren om zo deze problematiek aan te pakken. Dit 
wetsvoorstel is vrij uniek, enkel het beleid in Nieuw-Zeeland en een deel van Australië ging onze 
minister voor. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar buurland Nederland, zien we dat daar gewerkt 
wordt met legalisering. 

 
Daarnaast is er een specifieke doelgroep binnen sekswerk die op verschillende vlakken gediscrimineerd 
wordt, de transgender sekswerkers. Gezien deze groep sterk vertegenwoordigd wordt binnen het 
sekswerk, vergt dit een extra aandachtspunt binnen het sociaal werk. Toen we de opdracht kregen om 
een internationaal onderzoek te verrichten werd onze interesse gewekt om te bekijken met welke bril 
sociale hulpverleners in België en Nederland kijken naar transgender sekswerkers. Een vergelijkende 
studie die tot heden niet gebeurd was.  

Om de doelgroep scherp te krijgen werd een literatuurstudie uitgewerkt op verschillende domeinen. 
Eerst werd gekeken wat sekswerk juist omvat en welke beleidsvormen er momenteel bestaan. 
Vervolgens werd de historische groei en het huidig gevoerd beleid alsook hulpverlening in beide landen 
geschetst. Als volgende stap werd het begrip transgender verder uitgespit. Nadien werd nagegaan met 
welke discriminatiefactoren transgender sekswerkers geconfronteerd worden. Tot slot bekeken we 
welke onderzoeken reeds plaatsgevonden hadden rond transgender sekswerkers en wat deze als 
resultaat gaven. Om de relevantie van het onderwerp binnen sociaal werk aan te tonen, werd de 
internationale definitie van sociaal werk gekoppeld aan de doelgroep. 

Na de uitgevoerde literatuurstudie werd het onderzoek in het kader van de opdracht toegepast in de 
vorm van een kwalitatief onderzoek. Hierbij werden vijf spelers in het werkveld bevraagd. Twee spelers 
zijn actief in België, de overige drie spelers in Nederland. Om de spelers duidelijk in kaart te brengen 
werd een beschrijving gegeven van de organisaties waar zij actief zijn. Vervolgens werden de interviews 
geanalyseerd waaruit onze bevindingen voortvloeiden.  
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2. Probleemstelling 

De manier waarop een samenleving wordt georganiseerd, wordt vaak gedicteerd door geldende 
normen. Dit kunnen zowel neergeschreven, mondeling overgedragen of zelfs onuitgesproken regels en 
gewoontes zijn. Deze normen bepalen dus in grote mate wat als normaal en gangbaar wordt 
beschouwd (Vranken, Hendrickx, & Van Hootegem, 2018, p.41).  

Op vlak van geaardheid kent zowel België als Nederland de laatste decennia een ontwikkeling waarbij 
er steeds meer rechten vergaard worden en waarbij de geaardheid steeds meer erkend worden als 
gangbaar bij personen die (“LGBTI’s, homofobie en homohaat”, z.d., z.p.) LGBTI+ zijn. Deze benaming 
omvat mensen die lesbisch (L), homoseksueel (G), biseksueel (B), transgender (T), of intersekse (I) zijn. 
Daarnaast staat de plus voor alle andere vormen die er bestaan. Dit kunnen bijvoorbeeld personen zijn 
die zich identificëren als aseksueel, queer of non-binair (‘Wat betekend LGBTI+, z.d., z.p.). Ondanks deze 
evolutie, is er nog steeds sprake van discriminatie (“LGBTI’s, homofobie en homohaat”, z.d., z.p.). 

Voor transgenders specifiek is er een opvallende tendens waarbij deze groep verhoudingsgewijs meer 
vertegenwoordigd wordt in sekswerk. Een mogelijke verklaring ligt in de discriminatie op de 
arbeidsmarkt waarop transpersonen sneller botsen. Als een transgender daar bovenop nog een 
migratieachtergrond heeft, neemt de kans op discriminatie nog verder toe (“Transgenders”, z.d., z.p.). 

Daarnaast werkt België met een ander wettelijk kader rond sekswerkers dan Nederland. In België ligt 
momenteel een wetsontwerp op tafel om sekswerk te decriminaliseren (Vandecandelaere, 03 april 
2021, z.p.). Het doel van dit wetsvoorstel is sekswerk uit de misdaadsfeer te halen (Wat is het verschil 
tussen legaliseren en decriminaliseren van sekswerk, z.d., z.p.). Een goedkeuring van dit wetsvoorstel 
zou het mogelijk maken dat arbeidscontracten legaal kunnen worden waardoor de sociale statuten van 
de sekswerker uitgebreid kan worden (Vandecandelaere, 2021, z.p.). In Nederland daarentegen wordt 
een beleid van legalisering gehanteerd waardoor er net wetten worden toegevoegd voor de regulering 
van het beroep (Wat is het verschil tussen legaliseren en decriminaliseren van sekswerk, z.d., z.p.).  
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3. Doelstelling  

Binnen de doelstellingen van het sociaal werk ligt er zowel een nadruk op het beschermen van 
mensenrechten als op de emancipatie van groepen en empowerment van individuen. Vanuit een 
historisch perspectief lijkt sekswerk rechten te hebben verworven met een emancipatorisch karakter. 
Langs de andere kant brengt sekswerk uitdagingen met zich mee die mensenrechten in het gedrang 
brengen in de vorm van mensenhandel praktijken.  

Als we dieper inzoomen op de aanwezigheid van transgenderpersonen binnen de sekswerkindustrie, 
dan krijgt dit thema nog een extra dimensie die de frictie tussen bedreigde mensenrechten en 
emancipatie van onderdrukte doelgroepen weergeeft. Als aspirant-sociaal werkers is het zeer nuttig 
om op ontdekking te gaan in de praktijk om te onderzoeken hoe sociale organisaties omspringen met 
dit spanningsveld. De nadruk van deze opdracht ligt op een vergelijkende studie tussen twee landen, 
België en Nederland in dit geval. 
 

4. Onderzoeksvraag 

De hoofdvraag van ons onderzoek is: Vanuit welke benadering worden transgenders binnen het 
sekswerk ondersteund door sociale hulpverleningspraktijken in landen als België en Nederland? 
Daarnaast zoeken we ook een antwoord op drie deelvragen: 

- In hoeverre bepaalt de benadering van transgender sekswerkers de 
ondersteuning/hulpverlening die sociale werkpraktijken bieden? 

- Hoe verhoudt de sociale hulpverleningsbenadering zich tot het beleid? 
- Op welke domeinen valt er een verschil te merken tussen beide landen met betrekking tot de 

benadering van transgender sekswerkers? 
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5. Literatuurstudie 
5.1. Sekswerk 

5.1.1. Begripsomschrijving 

Carol Leigh, een voormalige prostituee en activiste, introduceerde in 1978 de term ‘sekswerker’ en 
‘sekswerk’ (Van Loon, 2012, p. 9.). Deze benaming is ruimer dan het begrip ‘prostituee’, het omvat ook 
beroepen die gerelateerd zijn met seks. Voorbeelden van gerelateerde beroepen zijn 
sekszorgverleners, pornoacteurs of pornoactrices. De opzet van Leigh was het imago van de seksuele 
dienstverleningssector in een positiever daglicht te zetten. Daarnaast wou ze beklemtonen dat 
sekswerk een job is als een ander. De term is genderneutraal (Den Boon, 2021, z.p.).  

De meningen of sekswerk een job is als een ander zijn zeer uiteenlopend. Er zijn drie groepen die hierin 
onderverdeeld kunnen worden. De eerste groep ziet sekswerk als een persoonlijke en vrijwillige keuze, 
de tweede groep stelt sekswerkers exclusief in een slachtofferrol van seksueel grensoverschrijdende 
handelingen, mensenhandel en verscheidene vormen van geweld. Tot slot is er een derde groep die 
een veelzijdige indruk over sekswerk heeft (Janssen, 2020, p. 3.).  

Nederland heeft zijn eigen feestdag voor en door sekswerkers onder het initiatief van een Nederlandse 
vereniging, PROUD. Deze dag wordt de Dag van de Betaalde liefde genoemd en wordt gevierd op 15 
februari. Het doel om hen deze dag in de kijker te stellen is het ijveren naar een optimaler werkklimaat, 
uitgebreidere rechten en het positief beïnvloeden van het imago van de sekswerkers. Daarnaast willen 
ze bejubelen dat sekswerk een job is waar ze trots op zijn. De Belgische organisatie l’Union des 
Travailleu(r)ses du Sexe Organisé.e.s pour l’Indépendance (UTSOPI), die de belangen behartigt van 
sekswerkers, zijn voorstander van dit initiatief. Waar sekswerk vaak gestigmatiseerd en 
gecriminaliseerd wordt, hopen ze dat deze dag een positieve insteek kan teweegbrengen (Staring, 
2018, z.p.).  

 

5.1.2. Soorten sekswerk 

Er bestaan verschillende vormen van sekswerk. Een overzicht: 

- Raamprostitutie: De sekswerker bereikt klanten door zichzelf visueel te etaleren voor een raam. 
De seksuele dienstverlening gebeurt in een afzonderlijke kamer (“Prostitutie of sekswerk”, z.d., 
z.p.).  

- Straatprostitutie: De sekswerker bereikt klanten door op straat te ‘tippelen’. De seksuele 
dienstverlening kan op verschillende locaties plaatsvinden: in een openbare ruimte, op een 
hotelkamer, thuis bij de klant, in de wagen... (“Prostitutie of sekswerk”, z.d., z.p.). 

- Escorteservice: De sekswerker spreekt op voorhand een locatie af met de klant. Dit kan op 
verschillende locaties (“Prostitutie of sekswerk”, z.d., z.p.).  

- Thuisprostitutie: De sekswerker spreekt thuis met de klant af (“Prostitutie of sekswerk”, z.d., 
z.p.).  

- Barprostitutie: De sekswerker bereikt klanten in de horeca. In een aparte ruimte in de bar 
worden de seksuele diensten verleend (“Prostitutie of sekswerk”, z.d., z.p.).  

- Massagesalons: De sekswerker voert in eerste instantie erotische massages uit. De klant kan 
hierbij andere seksuele diensten vragen (“Prostitutie of sekswerk”, z.d., z.p.).  

- Callgirl/boy: sekswerk via telefoon of internet (Weitzer, 2009, p. 6.).  
- Onlyfans: Een app en online platform waar deels of volledig naakte foto’s en video’s kunnen 

gepost worden. Volgers dienen te betalen voor een abonnement bij de persoon die ze willen 
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volgen. Naast sekswerkers zijn ook influencers en celebrity’s actief op dit platform. Het aantal 
gebruikers van dit platform is sinds de coronacrisis zeer populair geworden (Heisen, 2021, z.p.).  

- Redlights: een online platform waar sekswerkers contact hebben met cliënten (Gabriëls, 
persoonlijke communicatie, 25 oktober 2021) 

De profielen van sekswerkers zijn divers: al dan niet een migratieachtergrond, personen zonder of met 
kinderen, personen die papieren hebben of niet, hooggeschoold, laaggeschoold, die als sekswerker 
actief zijn als hoofdberoep of als bijberoep... Daarnaast zijn er ook verschillende motieven om de functie 
uit te oefenen. Schulden kunnen een drijfveer zijn, er kan sprake zijn van dwang of misleiding. 
Anderzijds kan het ook zijn dat men de job uitoefent om de status te verhogen, van zichzelf en van de 
familie. Sekswerk kan helpen om op te klimmen op de sociale ladder of om de structurele 
genderongelijkheid die in vele landen aanwezig is te ontvluchten. Zo ondervinden vrouwen in 
verschillende landen obstakels om te kunnen toetreden tot de algemene arbeidsmarkt of het 
onderwijs.  

Het feit dat je als sekswerker flexibel kan werken en zelfstandig kan zijn kan ook fungeren als 
aantrekkingsfactor, net als het reizen, al dan niet met de klant. Wat opvalt is dat sekswerk een grote 
mobiliteit kent, zowel nationaal als internationaal. Werkplaatsen zijn fluïde met als drijfveer veiligheid, 
werkcomfort, een hoger inkomen en de gezondheid. De weg wordt hierbij gewezen door collega’s, 
vrienden, sociale media, advertenties of informele (exploiterende) netwerken (Vandecandelaere, 2019, 
pp. 207-208). 

 

5.1.3. Beleidsvormen rond sekswerk 

Beleidsmatig kunnen er wereldwijd 4 mogelijke opties worden teruggevonden. Langs de ene zijde heb 
je beleidsvoering gericht op het elimineren van sekswerk, wat teruggevonden kan worden bij een 
abolitionistische en prohibitionistische visie. Aan de andere zijde kan het beleid sekswerk erkennen of 
beheersen, wat terug te vinden is bij een beleid rond decriminalisering en legalisering. Vaak komt het 
erop neer dat in praktijk de verschillende vormen gemengd worden.  

Wereldwijd vallen rond de honderd landen onder een wetgeving gebaseerd op prohibitionisme. Dit 
beleid houdt in dat zowel de klant, de sekswerker als derde partijen beschouwd worden als criminelen. 
De redenering achter dit beleid is dat sekswerk rechtstreeks gekoppeld kan worden aan misdaad en 
achteruitgang. Gezien de sekswerker zelf als crimineel beschouwd wordt, kan dit tot moeilijke situaties 
komen wanneer de sekswerker bijvoorbeeld verkracht wordt. Het is twijfelachtig of de klacht gehoor 
zal krijgen als de persoon die de klacht indient zelf als een crimineel beschouwd wordt. 

Het abolitionistisch beleid drukt de stempel van slachtoffer op de sekswerkers. Om hen te beschermen 
worden personen die sekswerk organiseren strafbaar gesteld. Van dit beleid ontstond in 1999 een 
variant in Zweden, die steeds populairder wordt, het neo-abolitionisme. De doelstelling bij dit beleid is 
om de klanten van sekswerkers te criminaliseren en op deze manier de vraag naar sekswerkers te doen 
afnemen. Na Zweden werd dit beleid in Europa overgenomen door Ijsland, Noord-Ierland, Frankrijk, 
Noorwegen en Finland. Het streven naar gendergelijkheid en de koppeling van sekswerk met 
mensenhandel worden als argumenten gebruikt voor dit beleid. Transgender sekswerkers worden, 
samen met homoseksuele sekswerkers en sekswerkers voor vrouwen afgewimpeld als een minderheid 
die geen betekenis heeft.  
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Deze beleidsvorm zorgt ook voor neveneffecten. Zo zijn personen die in de gezondheidssector in 
Zweden werken verplicht een melding te maken bij de autoriteiten wanneer ze op de hoogte zijn dat 
iemand seks verkoopt. Hierdoor kunnen sekswerkers geen vertrouwensband opbouwen met 
gezondheidsorganisaties. Omdat klanten afhaken zijn sekswerkers genoodzaakt hun prijzen goedkoper 
te maken. Daarnaast kan het zijn dat een sekswerker sneller zal ingaan op handelingen die niet gewenst 
zijn. Als de sekswerker een kind heeft in Zweden, riskeert het de kans dat het kind geplaatst wordt. 
Deze beleidsvorm zorgt ervoor dat het stigma groter wordt ten opzichte van sekswerkers.  

In Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Nederland wordt een beleid van legalisering gevoerd. De 
bedoeling van deze beleidsvorm is het kunnen controleren en in banen te leiden van sekswerk. 
Nederland was wereldwijd gezien het eerste land dat sekswerk erkende als arbeid in 2000. Er werd een 
vergunningssysteem uitgewerkt dat de toestemming geeft aan seksbedrijven om deze uit te baten 
onder welomschreven voorwaarden. Anderzijds werd een registratie van de sekswerkers toegepast. De 
beleidsmatige uitwerking werd echter toegewezen aan de gemeenten, die niet bepaald stonden te 
springen voor bordelen. Het nieuwe beleid werd gebruikt door de gemeentes voor het reduceren van 
bordelen, er vond een halvering van het aantal ramen en clubs plaats tussen 2000 en 2010. De 
legalisering duwde sekswerkers hierdoor naar het illegale circuit. Gezien de sekswerker zelf op een niet 
legale wijze aan de slag is, zullen misdrijven naar hen toe niet snel aangegeven worden.  

Als laatste kan een beleidssysteem gehanteerd worden waarbij sprake is van decriminalisering. Dit 
beleid wordt momenteel in Nieuw-Zeeland gevoerd (Vandecandelaere, 2019, pp. 232-235) net als twee 
staten in Australië (Vandecandelaere, 2021, z.p.). De visie hierbij is dat sekswerkers zelf kiezen voor het 
beroep met vrije wil en weldoordacht en dit als een volwaardig beroep zien. Hierdoor zijn specifieke 
wetten overbodig gezien het reguliere arbeidsrecht van toepassing is en sekswerk uit de strafwet 
gehaald wordt. Dit wil echter niet zeggen dat de overheid sekswerk blindelings zijn gang laat gaan. 
Wanneer minderjarige personen aan sekswerk doen blijft dit een strafbaar feit. Dit beleid heeft een 
destigmatiserend effect op sekswerk en de sekswerkers ervaren geen drempels om mogelijkse klachten 
in te dienen bij de politie. In zowel Nieuw-Zeeland als Australië bleek er geen stijging plaats te vinden 
van sekswerkers. Door het feit dat beide landen eilanden zijn die gering te maken hebben met migratie 
is het nog afwachten of deze beleidsvorm eenzelfde resultaten kan boeken wanneer andere landen het 
implementeren (Vandecandelaere, 2019, p. 235).  

 

5.1.4. Sekswerk over de grenzen heen 

5.1.4.1. Wettelijk kader in België 

Sekswerk of het bezoeken van een sekswerker is niet strafbaar in België, onder de voorwaarde dat 
beide personen minimum 18 jaar oud zijn en dat het sekswerk vrijwillig wordt uitgevoerd. Gedwongen 
prostitutie is verboden (“Prostitutie of sekswerk, z.d., z.p.). In een openbare ruimte de aanzet geven tot 
prostitutie waarbij de persoon tekens, woorden of gebaren geeft, is verboden. Hierdoor is 
straatprostitutie niet legaal. Het adverteren van sekswerk, bijvoorbeeld via websites of advertenties, is 
eveneens verboden (“Prostitutie in België: wetgeving”, z.d., z.p.). Of zoals historicus Hans 
Vandecandelaere het verwoordt in zijn boek ‘En vraag niet waarom, sekswerk in België’: “In België mag 
je sekswerker zijn. Al de rest mag niet. Je mag je tussen vier muren installeren en dan hopen dat klanten 
je vinden. Hoe is een raadsel’ (Vandecandelaere, 2019, p. 17).  België hanteert een gedoogbeleid, 
waardoor er in de praktijk wel dergelijke advertenties circuleren (“Prostitutie in België: wetgeving”, z.d., 
z.p.).  
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De wetgeving rond sekswerk in België wordt opgenomen in hoofdstuk VI van het Belgisch Strafwetboek 
onder artikel 380 (Strafwetboek, 08 juni 1867, p. 77). Dit artikel legt een verbod op de uitbuiting van 
sekswerkers. Hierdoor is pooier zijn illegaal alsook geldt er een verbod op het uitbaten van een bar of 
raam waar aan prostitutie gedaan wordt, het uitbaten van escortebedrijven, het uitbaten van 
privéhuizen of het verhuren ervan, een pornoproductiehuis oprichten... Kortom: elke vorm waarbij een 
persoon geld verdient aan een sekswerker is strafbaar (“Prostitutie in België: wetgeving”, z.d., z.p.). 
Deze wetgeving is gefundeerd op een abolitionistische visie waarbij de sekswerker gezien wordt als een 
slachtoffer die niet bestraft maar gered moet worden. Dit redden wil men dan realiseren door het zo 
onhaalbaar mogelijk maken van het praktiseren van de activiteit (Vandecandelaere, 2019, p. 17).  

De fundamenten van deze visie kunnen teruggevonden worden in de 19e eeuw waar het ideaalbeeld 
van een vrouw was om voorbestemd te zijn voor één man.  De vrouw werd geacht rein en loyaal te zijn 
aan haar echtgenoot en seksuele handelingen werden enkel uitgevoerd om zich voort te planten. 
Wanneer de man seksuele noden had die niet in functie waren van de voortplanting, diende hij een 
bevrediging hiervan elders te zoeken. Hier konden sekswerkers voor de oplossing zorgen. Dit behoedde 
de echtgenoot om zijn lusten bot te vieren op reine dames waardoor de orde in de samenleving 
bewaard bleef. De sekswerker zelf werd aanschouwd als een noodzakelijk euvel, bestempeld met 
termen als vulgair, wellustig, ziek of schaamteloos. Er werd een reglementering opgericht voor 
sekswerkers om zo de buitenechtelijke seksuele daden te handhaven. Bordelen en tippelplaatsen 
werden via gemeentelijke systemen gecontroleerd. Sekswerkers dienden zich te registreren bij de 
politie waar ze een werkboek ontvingen om medische inspecties, die geregeld gebeurden en verplicht 
waren, te noteren. Wie toch als sekswerker aan de slag was zonder een boekje, riskeerde een 
gevangenisstraf  (Vandecandelaere, 2019, pp. 17-18).  

Aan het einde van de 18e eeuw begon dit systeem te wankelen onder invloed van de geslachtsziektes 
die zich verspreidde en niet ingedijkt konden worden alsook het feit dat de strikte controles hun doel 
misten. De medische controles werden als pijnlijk ervaart door de sekswerkers en ze namen veel tijd in 
beslag. Hierdoor gingen sekswerkers juist vaker illegaal aan de slag. Rond deze periode werd er voor 
het eerst gesproken van een abolitionistische stroming die overwaaide van het Verenigd Koninkrijk naar 
België. Er werd niet langer getolereerd dat mannen hun seksuele driften buiten het huwelijk gingen 
consumeren, net zoals de vrouw diende de man zich in de driften te beheersen. 

Vanuit de abolitionistische visie konden personen niet vrijwillig kiezen voor sekswerk, waardoor de 
stempel van noodzakelijk euvel wijzigde naar slachtoffer. Hierdoor veranderde de visie van sekswerk 
als een noodzakelijk euvel naar een maatschappelijk euvel. De stroming werd radicaler door 
internationale vrouwenhandel te linken aan sekswerk. Er werden campagnes opgericht die zich kantten 
tegen seksslavernij van blanken en tegen het noodzakelijk euvel van sekswerkers. Het bewijs van de link 
tussen sekswerk en grootschalige internationale vrouwenhandel werden echter uit de lucht gegrepen.  

Tijdens het interbellum zag de abolitionistische stroming de kans om hun visie een internationale 
draagkracht toe te kennen via de Volkerenbond. De Volkerenbond wou echter niet zonder 
wetenschappelijke basis vrouwenhandel met sekswerk vereenzelvigen. Hierdoor werd er beslist dat 
onderzoekers zich undercover zouden uitgeven als exploitanten en pooiers in zowel Europa, het 
Middellandse Zeegebied als Amerika. Uit de gesprekken met prostituees bleek dat er weinig sprake was 
van een band tussen sekswerk en vrouwenhandel. De rapporten van dit onderzoek werden echter niet 
gepubliceerd en de Volkerenbond filterde het onderzoek zodat het in hun kraam zou passen. De visie 
dat sekswerk internationale mensenhandel veroorzaakte werd doorgeduwd waardoor de 
abolitionistische stroming hun slag thuis wist te halen. 
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Na de tweede wereldoorlog, in 1948 besloot België om het reglementarisme, de visie dat sekswerk een 
noodzakelijk euvel is, af te schaffen (Vandecandelaere, 2019, pp. 17-19) via de wet tot afschaffing van 
de officiële reglementering van de prostitutie (BS, 13 september 1948). Hierdoor werd de 
gemeentelijke bevoegdheid afgeschaft die bordelen kon sturen. Sekswerk werd opgenomen in de 
nationale strafwetgeving vanuit de abolitionistische visie dat sekswerk iets is dat een persoon 
aangedaan wordt en dat zorgt voor een diepgravend leed. Hierdoor werd zowel uitbating, actief 
tippelen als adverteren verboden. Sekswerkers konden hierdoor enkel aan de slag op informele wijze.  

De conventie van de Volkerenbond werd in 1950 als kladversie gebruikt door de Verenigde Naties om 
het Verdrag van New York op te stellen, dat mensenhandel bestrijdt alsook personen die iemand als 
sekswerker zouden uitbuiten. De organisatie van sekswerk is hierbij ook strafbaar, sekswerk op zichzelf 
niet. België bekrachtigde dit akkoord waardoor het land aan wetgeving op internationaal niveau 
verbonden werd. Mocht België in de toekomst willen werken aan het legaliseren van sekswerk, kan dit 
akkoord als struikelblok fungeren. Nederland heeft in 2000 sekswerk kunnen legaliseren omdat ze het 
verdrag niet ondertekend hebben, waardoor ze baas bleven in eigen land.  

Sekswerk verdween echter niet en tot de jaren 1980 werd dit gedoogd zonder optreden van de 
overheid. De val van de Berlijnse muur en migratiestromen die zorgden voor een grotere migratie op 
vlak van sekswerk zorgde voor een keerpunt. De schrik voor misdaad en de aanwezigheid van overlast 
werd sterker. Toen journalist Chris De Stoop het boek ‘ze zijn zo lief meneer’ uitbracht was het land in 
shock. Hierbij kwam namelijk aan het licht dat het uitbuiten en importeren van vrouwen gebeurde door 
corrupt personeel bij zowel het gerecht als de politie via de Bende van de Miljardair. (Vandecandelaere, 
2019, p.19).    

Hierdoor kwam mensenhandel en de nood aan structureel beleid meer in de aandacht. Als gevolg werd 
in datzelfde jaar de cel Vrouwenhandel bij de politie en rijkswacht opgericht, alsook een parlementaire 
commissie gericht op mensenhandel (Van Loon, 2012, p. 12). De wet van 13 april 1995 houdende 
bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel (BS, 25 april 1995) vloeide 
hieruit voort (Van Loon, 2012, p. 12). De steden en gemeenten reageerden hierop door met de schaarse 
bevoegdheid die ze nog hadden sinds 1948 aan de slag te gaan. Dit hield in dat wanneer er een 
vermoeden was dat de rust in het openbaar of de zedelijkheid verstoord zou kunnen worden ze kunnen 
optreden. Prostitutie die visueel zichtbaar was, trachtten ze te bedwingen via reglementen op 
stedenbouwkundig en politieniveau.  

De abolitionistische visie werd op federaal niveau versterkt door het optrekken van de strijd tegen 
mensenhandel via wetgeving en anderzijds werd het moeilijker gemaakt om de activiteit uit te oefenen 
(Vandecandelaere, 2019, p. 20). Op 10 augustus 2005 werd de wet tot wijziging van diverse bepalingen 
met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen 
praktijken van huisjesmelkers (BS, 02 september 2005) ingevoerd. Hierdoor werd er bij wet beslist dat 
het niet langer noodzakelijk was om dwang als bewijs te hanteren om over mensenhandel te spreken. 
Het feit dat iemand sekswerk uitbaat volstond.  

In theorie wil dit zeggen dat wanneer iemand een escort vervoert, ook al heeft de sekswerker 
toestemming gegeven voor het vervoer, deze vervolgd kan worden voor mensenhandel. Ondanks deze 
abolitionistische visie nam het domein van sekswerk niet af, in tegendeel. Door de opkomst van 
sekswerk via internet is er juist sprake van een exponentiële groei. In functie van electoraal gewin, 
vernieuwing van de stad of om overlast te bestrijden dan de wetgeving plots strikt toegepast worden 
doordat er door elke gemeente hun eigen beleid gevoerd wordt. Dit is een schaduwkant van het 
gedoogbeleid dat gehanteerd wordt door de abolitionistische visie (Vandecandelaere, 2019, pp. 20-21).  
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In praktijk wordt een gedoogbeleid gehanteerd. Zowel de politie als het parket leggen hun prioriteiten 
op het tegengaan van uitbuiting en mensenhandel. Doordat dit gedoogbeleid geen wettelijk kader 
heeft, ontstaat er een grijze zone voor velen (“Prostitutie in België: wetgeving”, z.d., z.p.).  Op 17 juni 
2004 werd de wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet (BS, 23 juli 2004) ingevoerd. Deze wet 
zorgt ervoor dat gemeenten en steden in België regelgeving rond sekswerk kunnen opnemen voor hun 
grondgebied bij een gebrek aan sluitende wetgeving op nationaal niveau. Door sekswerk in 
gemeentelijk of stedelijk beleid in goede banen te leiden, kunnen ze de veiligheid, orde en rust bewaken 
en controleren. Dit is visueel zichtbaar in onder andere het Gentse raambestuur of het Antwerpse 
Schipperskwartier. De gemeenten of steden kunnen de aanwezigheid van politie versterken of 
sekswerk weren door panden waar sekswerk plaatsvindt te sluiten. Controle tegen illegaal werk of 
illegale werknemers gebeurt ook in privéhuizen door de politie (“Prostitutie in België: wetgeving”, z.d., 
z.p.). 

Daarnaast zorgen ook de sociale inspectiediensten, die werken voor de rijksdienst van sociale 
zekerheid, en de dienst van toezicht van de sociale wetten, die werken voor de federale overheidsdienst 
Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg, voor inspecties. Deze diensten werken in het kader van de 
strijd tegenover mensenhandel. Bij deze controles wordt er algemeen gefocust op migranten die een 
job uitvoeren en de mogelijkse uitbuiting in alle mogelijke vormen. Deze specifieke inspecties focussen 
zich op risicosectoren, waar de sector van sekswerk deel van uitmaakt. Hierbij wordt gekeken of de 
sociale wetgeving correct wordt nageleefd, zoals de arbeidsomstandigheden, of de sociale documenten 
in orde zijn, of de verplichtingen namens de sociale zekerheid worden nageleefd, of de 
loonvoorwaarden en arbeidsomstandigheden correct verlopen, of de migranten in orde zijn met de 
nodige documenten zoals een werkvergunning alsook het nagaan of er sprake is van mensenhandel 
(“Interdepartementale Coördinatiecel, z.d., z.p.). 

Decriminalisering in België 

De grijze zone zorgt er volgens minister Van Quickenborne voor dat gedwongen prostitutie, misbruik 
en het bestaan van pooiers hierdoor in de hand gewerkt wordt (Belga, 2021, z.p). Ten gevolge van de 
onveilige omstandigheden waarin prostituees werkten gedurende de recente Covid-crisis, kreeg 
minister van Quickenborne de vraag van Marianne Verhaert in de plenaire vergadering van 1 april 2021 
of hij het strafrecht omtrent sekswerk zou aanpassen. Prostitutie an sich is niet strafbaar, maar elke 
derde partij die bij sekswerk wordt betrokken, is dat wel. Het strafwetboek ligt in de weg om 
sekswerkers sociaal- en arbeidsrechtelijk te beschermen. Minister Van Quickenborne gaf als gevolg 
hierop dat hij van plan was om het beroep van sekswerker te decriminaliseren om deze problematiek 
aan te pakken (De Kamer, 1 april 2021, z.p.).  

Van Quickenborne heeft een wetsontwerp ingediend dat goedgekeurd werd in de eerste lezing door 
de ministerraad. Het parlement moet nu nog het wetsonderwerp goedkeuren voor er een uitwerking 
kan gebeuren van een menselijk sociaalrechtelijk kader zodat de grijze zone bij sekswerk verdwijnt. Dit 
wetsontwerp is uniek. Enkel twee staten in Australië en in Nieuw-Zeeland waren Van Quickenborne 
voor (Vandecandelaere, 03 april 2021, z.p.). Het decriminaliseren van sekswerk heeft als doel om het 
beroep uit de misdaadsfeer te halen. Dit wordt bekomen door het verwijderen van wetten die sekswerk 
als crimineel bestempelen (Wat is het verschil tussen legaliseren en decriminaliseren van sekswerk, z.d., 
z.p.). Als het wetsontwerp goedgekeurd wordt kunnen als werknemer of zelfstandige aan de slag (De 
Roeck,  07 april 2021, z.p.).  
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Hulpverlening in België 

In de jaren 1960 werd er voor het eerst specifieke hulpverlening voor prostituees georganiseerd, op 
medisch gebied. Het begeleiden van sekswerkers werd toegevoegd aan het takenpakket voor het 
Centra voor Geboorteregeling en Seksuele opvoeding (Van Loon, 2012, p. 7). Het ontstaan van 
organisaties die zich richten op deskundige hulpverlening van sekswerkers vond plaats in de jaren 1980. 
Deze organisaties kenden verschillende facetten. Sommige organisaties focusten zich vanuit een 
slachtoffervisie op sekswerk, andere organisaties benaderden sekswerk vanuit de bril van de 
sekswerkers en nog andere organisaties oriënteerden zich op een positie die tussen beiden lag. 
Hierdoor ontstond hulpverlening vanuit de verschillende visies op sekswerk (Van Loon, 2012, p. 10).  

Met behulp van financiële steun van organisaties gericht op de preventie van AIDS werd de 
hulpverlening op professioneel gebied uitgebreid in de jaren 1990. Gezondheidsprojecten werden door 
vzw’s uit de grond gestampt die de nadruk legde op het welzijn en de gezondheid bij sekswerkers. De 
doelstelling hiervan was mogelijkse gezondheidsrisico’s bij sekswerkers beperken tot het minimum 
(Van Loon, 2012, p. 12).  

Invloed op beleidsmakers en discussies worden in België momenteel voornamelijk door het middenveld 
gevoerd. Hierin zijn twee stromingen op te merken. Enerzijds heb je de organisaties met een 
abolitionistische visie zoals de Waalse Conseil des Femmes Francophone de Belgique, de Vlaamse 
Vrouwenraad en de internationale European Women’s Lobby. Zij werken vanuit de visie dat 
sekswerkers slachtoffers zijn die lijden en zwak zijn. Hun doel is voornamelijk om sekswerk uit te roeien, 
wat ook harm destruction wordt genoemd. Onderzoekers worden door deze organisaties gesponsord, 
congressen worden door hen georganiseerd en ze lobbyen binnen de politiek. Anderzijds is er de groep 
die aan harm reduction doet. Dit wil zeggen dat ze de risico’s die sekswerk met zich mee brengt willen 
beperken. Deze groep is veel minder georganiseerd als de abolitionistische stroming. In 2016 werd er 
in België een organisatie opgericht die rechtstreeks de belangen vertegenwoordigt van de sekswerkers, 
het sekswerkersverbond Utsopi (Vandecandelaere, 2019, pp. 214-215).  

 

5.1.4.2. Wettelijk kader in Nederland 

Sekswerk in Nederland is nooit strafbaar geweest. Er gold wel een verbod op bordeel sedert 1911. Een 
maatregel waar een gedoogbeleid werd gehanteerd. In 2000 werd het bordeelverbod opgeheven 
(Janssens, 2020, pp. 2-3) en vervangen door het verbieden van uitbuiting bij onvrijwillig sekswerk en 
sekswerk bij personen jonger dan achttien jaar (“Opheffing algemeen bordeelverbod”, z.d., z.p.).  De 
wet werd opgenomen in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden in het besluit van 18 januari 
2000 (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 01 februari 2000). Sekswerk waarbij personen 
jonger dan achttien jaar betrokken worden of misbruik of geweld bij de uitbuiting van sekswerk wordt 
sinds de nieuwe wet strenger bestraft. De maximumstraf bedraagt nu zes jaar in plaats van één jaar 
(“Opheffing algemeen bordeelverbod”, z.d., z.p.).   
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Legalisering in Nederland 

Anders dan bij de decriminalisering van sekswerk, is dat er bij legalisering net wetten worden 
toegevoegd voor de regulering van het beroep (“Wat is het verschil tussen legaliseren en 
decriminaliseren van sekswerk”, z.d., z.p.). 

Het verbod op sekswerk is sedert 1 oktober 2000 uit het strafwetboek gehaald maar heeft bijgevolg 
wel meer regelgeving gekregen.  De beleidsnota voor lokale regelgeving “Beleidsregels Prostitutiebeleid 
2000” die van kracht is vanaf 31 oktober 2000 omschrijft dat sekswerk kan worden onderworpen aan 
een vergunningsplicht. De bevoegdheid hiervan ligt bij de burgemeesters van de Nederlandse 
gemeenten. De bevoegdheid van de gemeenten met betrekking tot sekswerk staat beschreven in 
artikel 174 van de Gemeentewet: “1. De burgemeester is belast met het toezicht op de openbare 
samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij 
behorende erven. […]”. Hierbij wordt een seksinrichting gecategoriseerd onder vermakelijkheden met 
een openbaar karakter (“Beleidsregels Prostitutiebeleid 2000”, z.d., z.p.). 

Hulpverlening in Nederland 

Sinds de jaren tachtig van vorige eeuw kwamen de rechten van sekswerkers in Nederland steeds meer 
op de voorgrond. Men kwam steeds meer los van de abolitionistische benadering waardoor de 
erkenning van sekswerker als beroep meer aandacht kreeg. Vanaf 1985 ziet De Rode Draad, een 
belangenvereniging voor sekswerkers, het levenslicht (De Vries, & Zuidema, 2006, pp.37-49). De 
organisatie werd opgericht door en voor sekswerkers, ongeacht hun achtergrond. Het was het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die vanaf 1987 subsidies toereikte aan De Rode 
Draad, waarmee de organisatie een slag thuishaalde richting de erkenning van het beroep (Altink, 9 
maart 2013, z.p.). Het is dan ook sinds de jaren tachtig dat deze visie op sekswerk de overhand begon 
te nemen in Nederland (de Vries, & Zuidema, 2006, pp.37-49). De Rode Draad was ook actief in de 
sensibilisering omtrent seksueel overdraagbare infecties en later ook in de bestrijding van het negatieve 
imago dat AIDS met zich meebracht voor de sector. De Rode Draad is in 2012 failliet verklaard (Altink, 
9 maart 2013, z.p.). De fakkel is sinds 2015 overgedragen aan belangenvereniging PROUD (Proud, 26 
mei 2021, z.p.).  

Op medisch vlak kent de Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam al een lang verleden met 
betrekking tot sekswerkers. De dienst werd opgericht rond de eeuwwisseling, een honderd jaar 
geleden. Openbare hygiëne liet te wensen over met een kindermortaliteit en een lage 
levensverwachting tot gevolg. Er werd op meerdere domeinen ingezet om dit probleem aan te pakken, 
waardoor bijgevolg er ook controle ontstond op sekswerkers (Israëls, & Mooij, 2001, p.13). Sinds 1972 
vond heroïne de weg naar het Amsterdamse stadsleven, waardoor de GGD zich ook toespitste op het 
aanbieden van methadon aan heroïneverslaafde sekswerkers, op voorwaarde dat ze zich lieten 
onderzoeken op geslachtsziekten (Israëls, & Mooij, 2001, p.179). Door het gebrek aan psychosociale 
hulp en adviesverstrekking voor sekswerkers, richtte het GGD Amsterdam in samenwerking met HVO- 
Querido en de gemeente Amsterdam het Prostitutie- en Gezondheidscentrum op, waar zowel 
medische als sociale hulpverlening wordt aangeboden (“Over P&G292: Ontstaan”, z.d., z.p.).  
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5.2. Kadering transgender 

5.2.1. De genderkoek 

De visie op gender wordt zeer eng benaderd in onze maatschappij: Een persoon is man, of een persoon 
is vrouw. Dit is nochtans geen correcte weerspiegeling van de realiteit, waarbij gender een zeer ruim 
spectrum is. Zo heb je bijvoorbeeld bij Facebook een vijftigtal opties als genderkeuze. Ondanks deze, 
schijnbaar, ruime keuzeselectie worden niet alle gendervormen hierbij opgenomen. Hijra’s, een 
officieel derde gender in Zuid-Azië, wordt bijvoorbeeld niet vermeld in deze lijst (Peters, 2016, z.p.).  

Om te verklaren hoe gender tot zijn stand komt, wordt er vaak gebruik gemaakt van de genderbread 
person of de genderkoek (Peeters, 2016, z.p.). Deze koek wordt op onderstaande afbeelding 
(Killermann, 2017) geïllustreerd en wordt over heel de wereld gebruikt. Omdat gender een complex 
gegeven is, wordt de genderkoek in vier categorieën verdeeld. De vier ingrediënten tot het bepalen van 
gender worden hierbij gevisualiseerd, namelijk genderidentiteit, genderexpressie, sekse en seksuele 
oriëntatie (“Genderbread Person v4.0”, z.d., z.p.).  

 

 
Figuur 1: Killermann, 2017.  

 

5.2.2. Genderidentiteit 

Wanneer we spreken over genderidentiteit, gaat het over het persoonlijk geslachtsbeeld dat iemand 
van zichzelf heeft (T’Sjoen, Van Trosenburg, & Gijs, 2013, p. 39). Genderidentiteit speelt zich af langs 
de binnenzijde van een persoon, het is hierdoor niet steeds uitwendig waarneembaar (Peters, 2016, 
z.p.). Om te kunnen visualiseren hoe een persoon genderidentiteit kan ervaren, wordt er gebruik 
gemaakt van 2 schaalverdelingen (Peters, 2016, z.p.) zoals hieronder afgebeeld (Killermann, 2017). Elke 
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mens zal zowel op de schaalverdeling van man-zijn als van vrouw-zijn een positie innemen. De beleving 
hiervan verschuift echter van mens tot mens.  

Zo kan de ene persoon zich bijvoorbeeld zeer vrouwelijk voelen en amper mannelijk, zich geen van 
beide voelen of juist iets meer vrouwelijk dan mannelijk voelen (Peters, 2016, z.p.). Hoe meer de bol 
zich op de pijl richting het man-zijn en/of vrouw-zijn bevindt, hoe meer de persoon zich inwendig 
mannelijk en/of vrouwelijk voelt. Hoe meer de bol zich richting het grijze stopteken aan de linkerzijde 
van de tekening bevindt, hoe minder de persoon zich inwendig mannelijk en/of vrouwelijk voelt 
(Killermann, 2015, p.1.).  

 
Figuur 2: Killermann, 2017. 

Het ontstaan van de genderidentiteit zou, zo is gebleken uit onderzoek met tweelingen, voornamelijk 
door genetisch-biologische componenten vastgesteld worden. Zo zou 62 % van de genderidentiteit 
bepaald worden door erfelijkheid, de overige 38 % wordt bepaald door omgevingsfactoren (T’sjoen, 
Motmans, & Degryse, 2019, p. 33).  

 

5.2.2.1. Cisgender 

Wanneer het geboortegeslacht samenvalt met de genderidentiteit, wordt dit cisgender genoemd. Of 
anders verwoord; wanneer een persoon bijvoorbeeld het geslacht ‘vrouwelijk’ krijgt bij de geboorte en 
deze persoon zich ook vrouwelijk voelt, dan wordt dit een cisgender persoon genoemd. (T’Sjoen, 
Motmans, & Degryse, 2019, p. 237). In onze maatschappij worden cisvrouwen en cismannen dikwijls 
beschouwd als de norm (Peters, 2016, z.p.). 

 

5.2.2.2. Transgender 

Als een persoon ervaart dat de genderidentiteit of genderexpressie niet strookt met het biologische 
geslacht, dan wordt dit een transgender persoon genoemd. Transgender is bijgevolg een paraplubegrip 
waaronder alle gendervarianten, naast cisgender, een plaats kunnen vinden (Van Moen, 2019, p.9). Dit 
begrip kwam tot stand in de jaren 1990 (T’Sjoen, Motmans, & Degryse, 2019, p. 111). De voorloper van 
de term transgender is de term transseksueel. Omdat deze term echter de nadruk legt op seksualiteit, 
wordt dit woord niet langer gebruikt (T’Sjoen, Motmans, & Degryse, 2019, p. 238). 

Zo kan een persoon geboren worden in het lichaam van een meisje, maar zich inwendig een jongen 
voelen, en omgekeerd. Of de persoon wordt geboren met het lichaam van een jongen, maar voelt zich 
inwendig zowel jongen als meisje (“Gender: wie ben jij?”, z.d., z.p.). Tussen het vijfde en zevende 
levensjaar wordt een kind zich bewust dat er een verschil is tussen het lichaam dat het heeft en het 
intern gevoel van een jongen of meisje te zijn.  
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Een kind komt ook tot het inzicht dat het geslacht onveranderbaar is. Dit wordt ‘genderconstantie’ 
genoemd. Een kind wordt zich in deze levensfase bewust dat er niet zomaar wijzigingen kunnen 
gebeuren aan het lichaam. Anders verwoord begrijpt een kind dat er niet plots een penis zal groeien 
aan het geslachtsdeel, of dat een penis zal verdwijnen. Hierdoor kan het kind ondervinden dat de 
genderidentiteit niet strookt met het geboortegeslacht. Het kan zijn dat dit inzicht plots verworven 
wordt, maar het kan ook zijn dat dit inzicht traag op gang komt. Het verworven inzicht kan ook op 
verschillende manieren tot uiting komen bij een kind.  

Het kan zijn dat een kind luidkeels uitschreeuwt dat het gevoel van genderidentiteit niet strookt met 
het lichaam en dat het bijvoorbeeld een andere naam wil die strookt met de genderidentiteit. Maar het 
kan ook zijn dat een kind in alle rust met het verworven inzicht omgaat. Het is belangrijk op te merken 
dat wanneer een kind interesse toont voor hobby’s en/of interesses die eigenlijk gekoppeld worden 
aan een ander geslacht, dit niet automatisch inhoud dat een kind een andere genderidentiteit ervaart 
(T’Sjoen, Motmans, & Degryse, 2019, p. 36).  

 

5.2.2.3. Non-binair 

Een persoon kan zich niet thuis voelen onder het label man of vrouw, wat ook het binaire model wordt 
genoemd. Dit wordt een non-binair persoon genoemd. Onder de naam non-binair vallen verschillende 
vormen van genderidentiteit, waardoor deze term fungeert als een paraplubegrip. Zo hebben de 
termen gender non-conform, agender, genderqueer, genderfluïde... als gemeenschappelijke factor dat 
ze niet onder het binaire model geplaats kunnen worden. Onderling zijn ze daarentegen (soms subtiel) 
verschillend (“Non-binair”, z.d). 

 

5.2.3. De verschillende vormen van transgender 

Wanneer een persoon als meisje wordt geregistreerd bij de geboorte, maar zichzelf als mannelijk 
identificeert, wordt dit een transman genoemd. Omgekeerd wordt er gesproken van een transvrouw 
(“Gender: wie ben jij?”, z.d., z.p.). Er hoeft geen sprake te zijn van een medische en/of chirurgische 
ingreep om transgender te zijn ( T’Sjoen, Motmans, & Degryse, 2019, p.238). Niet elke transgender 
persoon is namelijk ontevreden met het lichaam. Het kan ook zijn dat een persoon tevreden is door in 
de rol van het andere geslacht te gaan leven, zonder medische ingreep. Transgender is met andere 
woorden een veel breder begrip dan personen die een medische en/of juridische transitie ondergaan 
(“Cijfers”, z.d., z.p.). 

Het kan daarentegen zijn dat een persoon erg ongelukkig wordt door het lichaam waarin die geboren 
is. Dit kan bijvoorbeeld komen door de aanwezigheid van borsten, een vagina, een penis... (“Gender: 
wie ben jij?”, z.d., z.p.). Wanneer een persoon zodanige leed ervaart omwille van het verschil tussen 
het biologische geslacht en de genderidentiteit dat het gevoel ontstaat dat er zonder medische 
behandelingen en chirurgische ingrepen geen vorm kan gegeven worden aan hun leven, dan wordt dit 
‘genderdysforie’ genoemd (T’Sjoen, Van Trotsenburg, & Gijs, 2013, p. 45).  

De term ‘genderdysforie’ werd in 1973 reeds voorgesteld door Norman Fisk, een Amerikaanse 
psychiater. Het duurde echter tot 2013 om deze term in gebruik te nemen, ter vervanging van de term 
‘genderidentiteitsstoornissen’. Door met de term ‘genderdysforie’ de nadruk te leggen op de het leed 
dat een persoon kan ervaren bij een conflict tussen genderidentiteit en geslacht, wordt er weerspiegeld 
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dat het om iets tijdelijk gaat. Op deze manier wou men afstappen van de gedachtegang dat transgender 
een psychiatrische stoornis is en benadrukken dat genderdysforie niet bij elke transgender persoon 
optreedt (T’Sjoen, Motmans, & Degryse, 2019, p. 110).  

De persoon die geconfronteerd wordt met genderdysforie kan genderbevestigende operaties laten 
uitvoeren. Dit houdt in dat er via één of meerdere operaties bepaalde ongemakken tegenover het eigen 
lichaam weggenomen of verzacht worden. Het doel hierbij is om het lichaam en de genderidentiteit 
meer met elkaar te laten harmoniëren (T’Sjoen, Motmans, & Degryse, 2019, p.237).   

Er is een grote diversiteit aan operaties die kunnen plaatsvinden. Zo kan de adamsappel worden 
weggehaald of het borstweefsel worden verwijderd. Ook niet-chirurgische ingrepen zijn mogelijk, zoals 
bijvoorbeeld hormonale behandelingen. Van zodra de transgender persoon beslist om medische en/of 
chirurgische stappen te ondernemen, wordt er gesproken van het transitieproces. Of er een ingreep 
plaats vindt en wat deze ingreep inhoudt, is een keuze van de persoon zelf (T’Sjoen, Motmans, & 
Degryse, 2019, pp. 237-238). 

 

5.2.4. Evolutie transgenders 

De vrouw werd tot het einde van de zeventiende eeuw gezien als een omgekeerde versie van een man. 
De wetenschappelijke basis die uitging van de tegenstelling tussen man en vrouw werd ontleend uit de 
Griekse Humorenleer. De theorie van deze leer houdt in dat mannen lichaamsvochten hebben die 
droog en warm zijn, de lichaamsvochten van de vrouw zijn vochtig en koud. De geslachtsdelen van de 
vrouw zochten, gezien ze koud was, de warme binnenzijde van het lichaam op. Tussen mannen en 
vrouwen was er geen sprake van een strikte afbakening vanuit biologisch perspectief. De geslachtsdelen 
van een vrouw werden als identiek van de man gezien door artsen.  

De eierstokken werden gezien als innerlijke testikels, de vagina was de omgekeerde versie van een 
penis. In essentie waren vrouwen volgens deze visie dus niet veel verschillend aan mannen, ze waren 
echter wel van een lagere kwaliteit dan mannen omdat ze kouder waren. Dit maakte hen ondergeschikt 
aan mannen. Men was ook van het gedacht dat een man kon veranderen in een vrouw door een invloed 
uit te oefenen op de warmtegraad van de lichaamsvochten. Wanneer iemand bijvoorbeeld buitensporig 
seksueel actief was zou het lichaam koeler worden, waardoor het vrouwelijker werd.  

De visie rond seksualiteit en gender kende grote wijzigingen in de zeventiende en achttiende eeuw in 
West-Europa. De visie van het ‘moderne lichaam’ kwam in deze periode tot stand waarbij de vrouw als 
anders en zelf de tegenpool van de man werd gezien. De differentiatie onder mannen en vrouwen werd 
gebaseerd op de anatomische verschillen in geslachtskenmerken. Het lichaam van een vrouw werd niet 
langer met dat van een man vergeleken. Voor het eerst werd gesproken over eierstokken bij vrouwen 
in plaats van testikels. Tekeningen van skeletten werden ook voor het eerst per geslacht gemaakt. De 
vrouwelijke versie had smallere schouders en bredere heupen. De ribbenkast van de vrouw werd smal 
gemaakt vanuit de visie dat de levenswijze van een vrouw minder nood had aan een krachtige 
ademhaling.  

Een sprong naar het begin van de twintigste eeuw brengt ons bij de start van de vakgebieden 
psychologie en seksuologie. De denkwijze over de voorkeur op seksueel vlak, travestie en geslacht 
hangt namelijk sterk samen met de evolutie die het woord transgender heeft gemaakt. Zo was de Duitse 
arts Magnus Hirschfeld de eerste persoon die schreef over cross-dressing in zijn boek ‘Die 
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Transvestiten. Eine Untersuchung über den erotischen Verkleindungstrieb’. Hij gebruikte het woord 
travestiet ter beschrijving van personen die leven volgens een genderrol die niet strookt met het 
geboortegeslacht. Zijn omschrijving dat travestie zowel bij mannen als vrouwen voorkomt alsook bij 
elke vorm van seksuele aantrekking was voor die tijd zeer progressief. Tussen 1920 en 1930 begon 
Hirschfeld samen met dermatoloog Friedrich Wertheim en Arthur Kronfeld, psychotherapeut en 
zenuwarts te experimenteren in het Institut für Sexualwissenschaft in Berlijn met genderbevestigende 
operaties.  

In 1923 werd het woord transseksueel voor het eerst gebruikt door Hirschfeld. De eerste ingreep die 
plaatsvond onder toezicht van Hirschfeld was bij Lili Elbe in 1930. Het verhaal van deze Deense 
kunstenares werd verfilmd onder de naam ‘The Danish Girl’. De afkeuring van collega-artsen alsook de 
schrik voor vervolging op juridisch gebied zorgde ervoor dat de genderbevestigende operaties in het 
begin in alle stilte gebeurde. Wanneer de nazipartij in 1933 aan de macht kwam, werden de 
werkzaamheden abrupt tot een einde gebracht. 

De aandacht voor transseksualiteit nam toe  (T’Sjoen, Motmans, & Degryse, 2019, pp. 205-208) 
wanneer de medische wereld in 1953 kennis maakte met Christine Jorgensen. De als George geboren 
Amerikaan besliste om een geslachtsverandering te ondergaan na zijn legerdienst. De operatie werd 
uitgevoerd in Denemarken door endocrinoloog Christian Hamburger (Borghs, 2015, p. 25). Het verhaal 
van Christine werd wereldwijd bekend doordat ze de media-aandacht opzocht (T’Sjoen, Motmans, & 
Degryse, 2019, p. 209). Het fenomeen dat een man getransformeerd kon worden tot vrouw werd in 
alle kranten beschreven (Borghs, 2015, p. 25). Plots werd de mogelijkheid om het lichaam te wijzigen 
realiteit. Christian Hamburger werd overstelpt met de aanvragen voor een geslachtsverandering. 
Hierdoor werd ook de medische wereld bekend met transseksualiteit en genderbevestigende ingrepen 
(T’Sjoen, Motmans, & Degryse, 2019, p. 209).  

  

5.2.4.1. Evolutie in België 

In België was er in de jaren 1950 weinig draagvlak voor maatschappelijke acceptatie van transpersonen 
en medische ingrepen werden niet uitgevoerd. Transpersonen trokken naar de stad Casablanca in 
Marokko om daar geslachtsaanpassende operaties te laten uitvoeren door Georges Burau, een Franse 
gynaecoloog. Er was een sterke prijskaart verbonden aan de operaties. Waar een persoon 5.000 
Belgische frank betaalde begin jaren zestig, bedroeg deze prijs in het begin van de jaren zeventig al 
650.000 Belgische frank. Er was in die periode enkel sprake van medische ingrepen. Ondanks het stigma 
dat kleefde op transgender personen en het feit dat transgender personen vaak werden verstoten door 
hun naasten na de geslachtsoperatie, werd er geen psychologische begeleiding aangeboden (Borghs, 
2015, p. 26).  

De fundamenten voor het behandelen van trans personen werd in 1966 gepubliceerd in het boek ‘The 
Transsexual Phenomenon’ van seksuoloog Harry Benjamin. Hierdoor werd het mogelijk gemaakt om 
een geslachtsoperatie te laten uitvoeren in België. Deze operaties waren echter niet gevrijwaard van 
risico’s. Zo overleed Jean-Marie Wijnen na een geslachtsoperatie in 1967 in Brussel. De correctionele 
rechtbank eiste een verantwoording van de artsen die de operatie hadden uitgevoerd gezien een 
longembolie de doodsoorzaak was. Dit was een gevolg dat rechtstreeks kwam door de 
geslachtsoperatie.  
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De gerechtelijke politie werd anoniem getipt, kort na de dood van Jean-Marie, over zowel de 
geslachtsoperatie als het mysterieus overlijden. Een gerechtsarts werd aangesteld om een autopsie uit 
te voeren. Het besluit van de arts luidde als volgt: “Op het zeer feministische lichaam van jongen Wijnen 
werden er recent zeer traumatische ingrepen gedaan op de genitalia en de roede met als doel ook op 
sexueel plan aan deze jongen een meer vrouwelijk geslachtselement te geven.” Het parket vervolgde 
zowel de endocrinoloog als de twee artsen. De betichting luidde opzettelijke slagen en verwondingen 
met de dood tot gevolg.  

De verdediging van de artsen was dat de ingreep een medische noodzaak had. Het parket was hier niet 
akkoord mee en was van mening dat de operatie geen medische noodzaak had maar dat de artsen de 
operatie hadden uitgevoerd in functie van het vervullen van de wens van Jean-Marie. De artsen werden 
op 27 september 1969 vrijgesproken door de Brusselse correctionele rechtbank. De rechtbank was van 
oordeel dat de dokters niet buiten hun rol tewerk waren gegaan en dat ze een medische behandeling 
voltrokken hadden. Dit vonnis fungeerde als een cruciaal precedent, hierdoor konden 
geslachtsoperaties conform het Belgische recht uitgevoerd worden (Borghs, 2015, pp. 71-73). 

In oktober 1973 diende Daniel Van Oosterwijck, een transman, bij de Brusselse rechtbank van eerste 
aanleg een verzoek in met de vraag zijn officiële geslacht te wijzigen. Daniel werd geboren in 1944 en 
had een traject van hormoontherapie achter de rug alsook een geslachtsoperatie. Het verzoek werd 
afgewezen door de rechtbank, men was van oordeel dat de registratie correct gebeurde toen de akte 
was opgesteld waardoor er geen reden was voor een wijziging. Het Brusselse hof van Beroep gaf ook 
geen gehoor aan de vraag van Daniel. Daar was men van oordeel dat er geen rekening kon gehouden 
worden met een persoon die kunstmatige wijzigingen laat aanbrengen in de morfologie van het 
lichaam.  

Vervolgens trok Daniel naar de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Omdat hij verplicht 
werd identiteitsdocumenten die niet strookte met de genderidentiteit aan te nemen, werd het recht 
op eerbiediging van het privéleven geschonden volgens Daniël. Daarnaast werd er ook een inbreuk 
gepleegd op het recht op eerbieding van het gezins- en familieleven omdat het onmogelijk was om te 
trouwen met een vrouw zonder de officiële geslachtswijziging. Het eerste argument werd unaniem 
gevolgd door de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Het tweede argument haalde het 
ook met zeven tegen drie. De zaak werd naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
doorgestuurd. Daar werd een oordeel geweigerd omdat Daniël eerst naar het Belgische Hof van 
Cassatie had moeten gaan. Uiteindelijk besloot de Brusselse Rechtbank van eerste aanleg in 1986 dat 
Daniël de geslachtswijziging kon verkrijgen waarna bleek dat het rapport dat de Europese Commissie 
voor de Rechten van de Mens had gepubliceerd naar aanleiding van de vraag van Daniël van groot 
belang was. Er kwam bewustwording rond de nood aan een geslachtswijziging bij trans personen.  

Pas in 2002, wanneer de Britse Christine Goodwin naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
trok, kwam er een belangrijke doorbraak. Het was onmogelijk op dat moment om in het Verenigd 
Koninkrijk de geslachtsregistratie te wijzigen. Christine haalde verschillende elementen aan: zo moest 
ze langer werken, durfde ze geen aangifte te doen van diefstal bij de politie, kon ze pas een gratis 
busabonnement verkrijgen op haar vijfenzestig en durfde ze niet opnieuw te onderhandelen over haar 
hypotheek, allemaal omdat haar geslachtregistratie op mannelijk bleef staan. Op 11 juli 2002 oordeelde 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat er sprake was van een inbreuk op het recht op 
eerbieding van het privéleven en het recht op eerbieding van het gezins- en familieleven. Het Verenigd 
Koninkrijk diende hun wetgeving aan te passen (Borghs, 2015, pp. 119-121).  
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In de jaren ‘80 ontstond er een stijgende aanvaarding voor geslachtsaanpassende ingrepen waardoor 
het aanbod aan hulpverlening steeg. Een genderteam werd officieel opgericht in het Universitair 
Ziekenhuis Gent. In diezelfde periode ontstonden er ook organisaties waar transgender personen zich 
konden verenigen. Zo was Franjepoot bijvoorbeeld een zelfhulpgroep die maandelijks bijeenkwam in 
Willebroek in een huiskamer. De focus lag hierbij op personen met genderdysforie. Een ander 
voorbeeld is de Genderstichting in Kortrijk waar informatie rond transseksualiteit verleend werd. 
Daarnaast werden transpersonen opgevangen en doorverwezen. De Genderstichting werd in 1998 
opgenomen door het CAW Artevelde in Gent. Daarnaast ontstonden er midden jaren ‘80 
thuisbijeenkomsten. Door de grote opkomst was het niet langer mogelijk om deze bijeenkomsten thuis 
te laten plaatsvinden. Hierdoor werd uitgeweken naar andere locaties. In Antwerpen ontstond zo het 
praatcafé Atthis (Borghs, 2015, pp. 171-173). 

In de jaren 90 wou Priscilla, een transvrouw, haar geslachtsregistratie laten aanpassen nadat ze in 1997 
een geslachtsoperatie onderging. De Antwerpse rechtbank van eerste aanleg weigerde de wijziging op 
29 september 1998. Op 27 januari 1999 werd dit bevestigd door het Antwerpse hof van Beroep. Priscilla 
was in 1974 in het huwelijksbootje gestapt met Jeanine, toen ze nog Ronny heette. In 1999 was het nog 
onmogelijk dat twee vrouwen getrouwd zouden zijn, wat het gevolg was mocht de geslachtsregistratie 
gewijzigd worden. Om in aanmerking te komen voor een wijziging van de geslachtsregistratie, moest 
Priscilla scheiden van Jeanine. Omdat ze geen echtscheiding wouden, bleef Priscilla officieel het 
geslacht man behouden. De pers bracht de zaak in het nieuws waardoor meer begrip ontstond voor de 
complexe situaties van transpersonen. Uiteindelijk kreeg Priscilla het fiat op 27 juni 2003 van de 
Antwerpse rechtbank van eerste aanleg in navolging van de legalisering van het huwelijk tussen twee 
personen van hetzelfde geslacht (Borghs, 2015, p. 257).  

In april 2007 keurde het federale parlement de wet betreffende de transseksualiteit goed. Hierdoor 
konden transpersonen bij de burgerlijke stand een aanvraag doen om de geslachtsregistratie officieel 
te wijzigen. De voorwaarde was wel dat het lichaam medisch voldoende was aangepast aan het andere 
geslacht. Daarnaast mocht de persoon geen kinderen meer krijgen volgens de mogelijkheden van het 
vorige geslacht. Hierdoor kreeg de nieuwe wet direct veel kritiek. De wetgever wou vermeiden dat een 
transman zou bevallen van een kind (Borghs, 2015, pp. 207-308).  SInds 01 januari 2018 zijn de 
voorwaarden niet meer van toepassing en volstaat het om overtuigd te zijn dat de genderidentiteit niet 
strookt met het geslacht op de geboorteakte (“aanpassing van de geslachtsregistratie, z.d., z.p.). Dit 
werd bij wet beslist op 25 juni 2017 via de wet tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat 
de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke 
stand en de gevolgen hiervan betreft. Op 10 juli 2017 werd deze wet gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad (BS, 10 juli 2017).  

Op 19 juni 2019 werd deze wet door het grondwettelijk hof gedeeltelijk vernietigd op verzoek van vzw 
çavaria, vzw Genres Pluriels en vzw Regenbooghuis. De argumentatie van deze vzw’s was dat de binaire 
denkwijze waaronder transseksueel valt geen hedendaagse visie meer is. De wetgeving uit 2017 is 
namelijk niet inclusief gezien er geen rekening gehouden wordt met personen die een fluïde 
genderidentiteit hebben (Arrest grondwettelijk hof, 19 juni 2019, pp. 1-4). Personen die zich niet thuis 
voelen onder het binaire model worden bijgevolg door de wet uitgesloten. Het grondwettelijk hof 
oordeelde dat personen met een genderidentiteit die anders is dan het binaire model de mogelijkheid 
moeten hebben om dit te laten aanpassen op de geboorteakte (Goedgebeur, & Boutsen, 19 juni 2019, 
z.p.). De beleidsnota’s die bij de Kamer werden ingediend door de regering voor 2022 geven aan dat 
het geslacht op de identiteitskaart geschrapt zal worden in 2022. Hierbij zal het geslacht visueel niet 
meer zichtbaar zijn op de identiteitskaart. Administratief zal er nog steeds een registratie van het 
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geslacht gebeuren. De regering wil in een volgende fase een inclusieve registratie van het geslacht 
verwezenlijken. Momenteel zijn er nog geen concrete plannen hoe de regering dit zal aanpakken 
(Verbergt, 30 november 2021, z.p.).  

Een bekende transgender Belg is Bo Van Spilbeeck, journaliste bij VTM. Op 29 januari 2018 kondigt Stef 
Wauters, nieuwsanker bij VTM, om 19.37u aan dat Boudewijn Van Spilbeek vanaf die dag als vrouw 
door het leven zal gaan. De smartphone van Bo ontploft zodra de boodschap werd aangekondigd op 
het nieuws. Tot zijn grote verbazing ontvangt hij felicitaties van zowel bekende Vlamingen als ministers. 
Een greep uit de reacties die Bo mocht ontvangen: 

“Hoed af voor je moed & doorzettingsvermogen om jezelf te kunnen zijn # respect – Alexander de Croo, 
Belgisch vice-premier" 

“De vrijheid om te zin wie je bent. Zo persoonlijk en moedig van @bovanspilbeeck. - Maggie De Block, 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid” 

“Moedig & mooi! Ik kijk alvast uit naar het eerste optreden als Bo. Veel succes! - Wouter Beke, 
partijvoorzitter CD&V” 

Bo geeft aan dat er meer commotie was rond zijn coming-out dan dat hij oorspronkelijk voor ogen had. 
De reacties zijn algemeen zeer lovend, per uitzondering ontvangt hij eens een negatief bericht. In 
datzelfde jaar wint Bo een award, uitgereikt door OUTtv, omdat hij in de Benelux als de sympathiekste 
mediapersoonlijkheid onder de LGBT-community wordt gezien. Zowel in Nederland als België behaalde 
hij de eerste plaats. OUTtv oordeelde dat Bo een stevige bijdrage leverde richting normalisatie van 
transseksualiteit wat het onderwerp beter bespreekbaar maakte. Bo verwoordt zijn positie als rolmodel 
door te stellen: 

“Door mijn beroep als televisiereporter en de bekendheid die daarmee gepaard gaat, kon ik mijn transitie 
niet ongemerkt doen. Vooraf leek mij dat een enorme handicap. Achteraf is het een troef gebleken. Het 
respect dat ik kreeg ‘omdat ik als bekend persoon die stap had durven zetten’ heeft mij van in het begin 
overtuigd dat ik mijn bekendheid als hefboom kon gebruiken om ook anderen over die drempel te tillen. 
Net zoals ik rolmodellen nodig had om mijn keuze te maken, hebben anderen misschien iets aan mijn 
coming-out en mijn getuigenis gehad om zelf hun beslissing te nemen of op zijn minst te bespoedigen 
(Van Spilbeeck, 2019, pp. 127-261)” 

 

5.2.4.2. Evolutie in Nederland  

Als gevolg van de media-aandacht rond de geslachtsoperatie van Jorgensen werd dokter Hamburger 
overstelpt door de aanvragen voor een geslachtsoperatie, voornamelijk van Amerikanen. Om tegemoet 
te komen aan de vraag schakelde Hamburger de hulp in van collega’s op internationaal niveau. Zo kwam 
hij terecht bij de Amsterdamse seksuoloog en psychiater Coen van Emde Boas. Tussen 1954 en 1956 
onderzocht van Emde Boas Amerikaanse transvrouwen op klinisch-psychologisch niveau. Hij oordeelde 
dat medische ingrepen die een transformatie inhielden nodig waren.  

Er werd één arts gevonden die bereid was om de operaties uit te voeren, de in Amsterdam gevestigde 
arts H.C. Koch jr. De operaties, die werden uitgevoerd in de Boerhaavekliniek, werden echter verboden 
door de directeur van het ziekenhuis toen hij dit ontdekte. Omdat Koch nergens anders de operaties 
mocht uitvoeren, besloot hij zijn laatste patiënt thuis te opereren. Naast het gebrek aan de capaciteit 
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om operaties uit te voeren, stuitte van Emde Boas ook op weerstand van justitie. Er werd gedreigd dat 
hij zelf ook juridische gevolgen riskeerde. Tientallen Nederlanders vonden, net zoals in België, de weg 
naar Casablanca om daar een operatie te ondergaan.  

De eerste operatie in Nederland die niet onder de radar gebeurde, werd uitgevoerd door dokter Siebren 
Woudstra, een plastische chirurg. De operatie werd in Arnhem uitgevoerd bij de Duitse transman Gert 
M. op 07 april 1959 in het Gemeenteziekenhuis. Na een observatie van vier maand bij van Emde Boas 
werd de noodzaak van een geslachtsoperatie vastgesteld. Van Emde Boas had in het verleden reeds 
samengewerkt met Woudstra, waardoor hij Gert naar hem doorverwees. Het Arnhems team dat 
instond voor de operatie kreeg veel kritiek te verduren van andere artsen. Als gevolg van de opheffing 
moest Woudstra zich vertegenwoordigen bij de Afdelingsraad van de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst, waar hij werd vrijgesproken.  

Om een antwoord te kunnen bieden hoe dit probleem aangepakt kon worden, werd een commissie 
opgericht die zich zou buigen over dit onderwerp. Na vijf jaar werd hun oordeel gepubliceerd in januari 
1966. Hun conclusie was dat een mens het geslacht niet mag aantasten. Men was van oordeel dat een 
psychische stoornis de oorzaak was van transseksualiteit en dat de oplossing kon gevonden worden bij 
psychotherapie. Zelfs het toedienen van elektroshocks werd gebruikt. Geslachtoperaties werden niet 
gerechtelijk verboden, doch riskeerde geen arts nog deze operatie uit te voeren.  

In de jaren 1970 werd Otto de Vaal, een arts en wetenschapper, een pionier. In Amsterdam-
Buitenveldert hield hij spreekuren voor transvrouwen en later ook voor transmannen. Hij schreef 
hormonen voor bij personen waarvan hij oordeelde dat dit noodzakelijk was. De consultaties waren 
gratis, de Vaal vond namelijk dat zijn inkomen uit zijn job als lector van de Universiteit van Amsterdam 
royaal genoeg was. Naast zijn rol als arts fungeerde de Vaal ook vrij snel als vertrouwenspersoon bij 
transgenders. Wanneer problemen tussen justitie of politie ontstonden, werd hij opgeroepen. Samen 
met zijn vrouw legde hij een garderobe aan waaruit transvrouwen kledij konden kiezen, dit deden ze 
door kledij in te zamelen. Make-up advies en tips rond lichaamstaal werd ook door het koppel verleend.  

De Vaal ging op zoek naar een chirurg die geslachtsoperaties wou uitvoeren. Gezien het oordeel van de 
Gezondheidsraad was dit niet evident. Uiteindelijk kreeg hij een akkoord met plastisch chirurg Philip 
Lamaker. Deze kon begrip opbrengen voor het gevoel van uitsluiting dat transgender personen ervaren, 
gezien hij dit zelf als homoseksueel persoon had ervaren. Lamaker voerde de operaties uit in het 
Beatrixoord met collega Bram Cohen, een gynaecoloog. Om de week werd een operatie uitgevoerd. 
Hierdoor werd het eindelijk mogelijk dat transvrouwen een vagina konden krijgen in Nederland. Borsten 
konden ook verwijderd worden bij transmannen. Het uitvoeren van een falloplastiek werd niet 
uitgevoerd, Lamaker had dit één keer geprobeerd zonder succes.  

In 1971 werd een boek van de Vaal gepubliceerd waar hij al zijn verworven kennis in bundelde. De titel 
van het boek was ‘Man of vrouw? Dillema van de transseksuele mens’. Hij pleitte voor de erkenning van 
transseksuelen en gaf aan dat er geen sprake was van psychische stoornissen. Het boek werd opgepikt 
door verschillende kranten. Zo publiceerde Het Parool een recensie van een halve pagina waarbij ook 
een bon werd toegevoegd om het boek te bestellen op 15 mei 1971. Op 14 mei 1971 werd een volledige 
uitzending in het programma Een Klein Uur U gewijd aan transseksualiteit, De Vaal werd uitgenodigd 
als gast. Dit was de eerste maal dat er in Nederland via televisie het onderwerp aan bod kwam op een 
diepgaand en respectvolle manier. De aflevering werd gevolgd door 2 miljoen kijkers.  

Onder invloed van De Vaal, Lamaker en Truus Wijsmuller, de ziekenhuisdirectrice waar Lamaker de 
operaties uitvoerde, werd de Stichting Nederlands Gender Centrum aka de Genderstichting op 25 
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januari 1972 uit de grond gestampt. De voornaamste doelstelling was voorlichting verlenen om het 
draagvlak van de beeldvorming rond transgenders te versterken. Ze slaagden erin om mutualiteiten te 
overtuigen de hormoonbehandelingen en operaties te vergoeden. Hierdoor werd toegang tot 
transgenderzorg voor iedereen in Nederland verleend. Op 29 maart 1972 kreeg Rik Henning, een 
transman, als één van de eerste Nederlanders de toestemming van de rechtbank om zijn 
geboortegeslacht te wijzigen. De Vaal werd door de rechtbank uitgenodigd om als deskundige zijn 
advies te geven. Op 27 juni 1985 werd bij wet vastgelegd dat een geslachtsverandering juridisch 
mogelijk is.  

De aanvraag voor geslachtsverandering moest echter via de rechtbank gebeuren. Naast de juridische 
rompslomp werd er ook, zoals in België, de voorwaarde gesteld dat er geen kind meer kon gemaakt 
worden volgens het geboortegeslacht en dat het lichaam was aangepast aan het geslacht dat gewenst 
werd. Deze maatregelen werden bij wet afgeschaft waardoor het vanaf 1 juli 2014 volstond om een 
aanvraag voor geslachtswijziging in te dienen bij het gemeentehuis (Bakker, 2018, pp. 22-256).  

 

5.2.5. Transfobie 

Wanneer er haat, afkeer of angst ervaren wordt tegenover een transgender persoon wordt dit 
transfobie genoemd. Transfobie kan in verschillende vormen geuit worden. Een persoon kan openlijk 
of juist subtiel gediscrimineerd worden, er kan sprake zijn van fysiek of verbaal geweld en mogelijks 
geweld op seksueel vlak. Het kan ook overal voorkomen, zowel op publiekelijk terrein als in de privé 
omgeving, tussen twee partners of in de familie. 

Transfobie kent zijn oorsprong vaak uit de gedachte dat bij de geboorte het geslacht bepaald wordt en 
dat hier dan ook geen wijziging aan kan gebeuren. Verschillende landen definiëren deze opvattingen in 
de wetgeving of het wordt via geloof aangenomen. Er kan dus gesteld worden dat transfobie een 
culturele en maatschappelijke verankering kent. Langs de andere kant geld er ook een psychologisch 
effect waarbij het man of vrouw zijn als een primordiaal gegeven wordt beschouwd (‘Holebifobie, 
transfobie en interseksefobie’, z.d., z.p.).  

 

5.3. Sekswerk bij transgenders 

5.3.1. Discriminatie 

Wereldwijd gezien zijn er veel transpersonen actief in de industrie van sekswerk. Net zoals bij cis-
personen is de beweegreden hiervoor zeer uiteenlopend. Redenen die vaak naar boven komen is om 
de nodige kosten te kunnen betalen, gezien men vaak geconfronteerd wordt met uitsluiting in de 
maatschappij. Zo kan een persoon het thuisland ontvluchten omdat er sprake is van transfobie. 
Wanneer deze persoon in het land van aankomst geen verblijfsvergunning krijgt en zonder papieren in 
het land verblijft, kan er enkel geld verdiend worden op een niet officiële wijze. Sekswerk kan dan een 
optie zijn. Sekswerk kan ook als uitweg gezien worden voor personen die in armoede leven, geen 
voedsel kunnen betalen en/of geen onderdak hebben (Fedorko, & Berredo, 2017, p.7). 

Waar er de laatste jaren enerzijds een merkbare stijging is rond het aanvaarden van trans personen, is 
er anderzijds nog vaak sprake van stigmatisatie en discriminatie. Daarnaast blijkt dat trans personen die 
sekswerk doen vaker dan trans personen die geen sekswerk doen, geconfronteerd worden met 
uitsluiting en discriminatie (Van Schuylenbergh, Somers, Motmans, & T’Sjoen, z.d., pp.4-5.). Hieronder 
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overlopen we verschillende discriminatiefactoren waar transpersonen mee geconfronteerd kunnen 
worden.  

Economische discriminatie 

Trans personen worden vaak uitgesloten uit de reguliere economie. Transfobie op de werkvloer of het 
feit dat de genderidentiteit niet strookt met de officiële identiteitsdocumenten liggen mee aan de 
oorzaken. Het feit dat een groot percentage van trans personen aan sekswerk doen, kan ook een motief 
zijn om te starten met dit werk. Het kan als een steunende omgeving aanvoelen voor trans personen 
omdat ze omringd zijn door gelijkgestemden. Hierdoor is de genderidentiteit geen uitzondering op de 
werkvloer, wat op andere jobs wel vaak het geval is. Het netwerk van andere en vaak oudere 
transpersonen binnen sekswerk kan ook de persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Hierdoor krijgt de 
persoon het gevoel dat ze aanvaard worden voor wie ze zijn bij sekswerk. 

Dat er een sterke representatie van trans sekswerkers is, wordt duidelijk wanneer gekeken wordt naar 
de cijfers wereldwijd. Zo geeft in Colombia 99 % van de trans personen aan als sekswerker actief te zijn. 
India heeft een percentage van 90 %, Maleisië, Indonesië, Turkije en Venezuela respectievelijk 84 %, 81 
%, 76 % en 68 %. De Filipijnen en El Salvador hebben beiden een percentage van 47 %, in Cambodia 
bedragen de cijfers 36 %. Dat transgenders sterk vertegenwoordigd zijn binnen de wereld van sekswerk 
is rechtstreeks in verband te brengen met de agressie en uitsluiting waar transpersonen mee 
geconfronteerd worden. Deze confrontatie vindt op verschillende niveaus plaats; zowel in familiale 
kring, de onmiddellijke omgeving als op institutioneel niveau (Fedorko, & Berredo, 2017, p.7). 

Familiale context 

Bij jonge trans personen speelt de aanvaarding door familieleden een essentiële rol. Wanneer er geen 
sprake is van aanvaarding kan dit leiden tot kwetsbaarheid, isolatie, dakloosheid en een onstabiele 
financiële situatie omdat het gezin en opleidingsinstellingen de basis zijn voor een thuis en financiële 
stabiliteit. Misbruik en uithuiszettingen komen globaal gezien zeer vaak voor bij jonge trans personen 
omwille van hun genderidentiteit. Zo heeft een onderzoek bij Latijns-Amerikaanse transvrouwen naar 
boven gebracht dat 44 tot 70 % uit huis werden gezet door hun gezin of zelf de nood voelde om te 
vertrekken. Een ander onderzoek uit Thailand en de Filipijnen bracht aan het licht dat respectievelijk 21 
% en 40 % van de transvrouwen zich afgewezen voelde door hun ouders tijdens het transitieproces 
(Fedorko, & Berredo, 2017, p.8).  

Opleiding en werk 

Openbare afstraffing omwille van de genderidentiteit vindt vaak in eerste instantie plaats in de 
schoolomgeving. Pestgedrag, uitsluiting uit instituties en misbruik zijn een wereldwijde zorgwekkende 
tendens bij trans personen. Een wereldwijd onderzoek van Transgender Europe heeft naar boven 
gebracht dat een wijziging van school of klas bij een derde tot de helft van de trans personen als moeilijk 
ervaren werd omwille van de genderidentiteit. Minstens een derde van de deelnemers die in 
Venezuela, Columbia en Servië wonen gaven aan geconfronteerd te worden met een gebrek aan 
respect van de leerkrachten in het onderwijs. 

Daarnaast concludeerde het onderzoek van Transgender Europe dat het pestgedrag omwille van de 
genderidentiteit door medestudenten zorgwekkend is. In Columbia, Venezuela, de Filipijnen, Turkije en 
Servië gaf respectievelijk 92 %, 78 %, 72 %, 61 % en 50 % van de trans personen aan geconfronteerd te 
worden met pestgedrag op school. Bijna de helft van de deelnemers uit India en Columbia gaf aan 
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geconfronteerd te worden met seksueel geweld door medestudenten omwille van de genderidentiteit. 
Een derde van de deelnemers uit de Filipijnen, Venezuela en Thailand werden met dezelfde feiten 
geconfronteerd (Fedorko, & Berredo, 2017, p.8).  

De discriminatie in het onderwijs leidt ertoe dat trans personen gediscrimineerd worden op de 
werkvloer. Zo bleek uit een onderzoek van het Verenigd Koninkrijk dat 60 % van de deelnemers 
geconfronteerd werden met transfobie op de werkvloer, 36 % van de deelnemers gaf aan dat ze ontslag 
namen op een job omwille van de genderidentiteit. Vaak voorkomende feiten op de werkvloer zijn 
fysiek en/of verbaal geweld door collega’s klanten en/of leveranciers op de werkvloer. Discriminatie 
wordt ook ondervonden bij sollicitaties, de kans op een promotie, voordelen of beloningen. Uit het TvT 
onderzoek is gebleken dat trans personen vaak geweigerd worden bij openstaande vacatures. In 
Colombia en Turkije ervaarden respectievelijk 87 % en 52 % van de ondervraagden minstens één keer 
een weigering van een job omwille van de genderidentiteit. Het feit dat sekswerk een job is met een 
laagdrempelige toegang, er zijn geen specifieke vaardigheden of diplomavereisten, zorgt ervoor dat 
trans personen kiezen voor deze job zodat een inkomen gegarandeerd wordt.  

Het feit dat een persoon transgender is en een job heeft als sekswerker, zorgt voor confrontatie met 
intersectionele vooroordelen en discriminatie. Aanvullende factoren zoals vrouwenhaat, racisme, 
vreemdelingenhaat... kunnen dit versterken.  Dit weerspiegelt zich in discriminatie bij het vinden van 
een woning, frequentere confrontatie van politieoptreden en er worden problemen ondervonden om 
toegang te verkrijgen tot diensten uit de gezondheidssector of op juridisch niveau door het gebrek aan 
een legaal statuut als sekswerker. Dit resulteert dan weer in een slechtere gezondheid, de kans op 
gevangenschap en gevaarlijke werksituaties. (Fedorko, & Berredo, 2017, p.9-10). 

Zelfdoding & moord 

Zowel de afwijzing door de familie als de impact van de schoolomgeving heeft desastreuze gevolgen op 
trans personen. Een Amerikaans onderzoek, de U.S. Transgender Survey dat afgenomen werd bij 27 
715 trans personen, heeft aangetoond dat zelfmoord een piste is die bij trans personen twaalf keer 
meer wordt overwogen dan bij anderen. De zelfmoordpogingen liggen achttien keer hoger. Bij de 
respondenten van het onderzoek gaf 81,7 % aan ooit gedacht te hebben om zelfmoord te plegen. 
Wanneer eenzelfde vraag gesteld werd over het afgelopen jaar, gaf 48,3 % van de trans personen aan 
dat ze aan zelfmoord gedacht hadden. 

Bij deelnemers van een onderzoek uit San Francisco bleek dat een zelfmoordpoging gerelateerd aan de 
genderidentiteit door bijna de helft van de deelnemers werd ondernomen. In India, Australië en het 
Verenigd Koninkrijk worden soortgelijke cijfers gerapporteerd. Uit de TGEU’s Healthcare Survey bleek 
dat de cijfers varieerden per land. In Georgië bedroeg het percentage bijvoorbeeld 50 %, in Servië dan 
weer 23 %. Er werden 1 993 moorden gerapporteerd tussen 2008 en 2013 bij trans of non-binaire 
personen in 62 landen. 104 van deze moorden gebeurden in Europa, verspreid over 15 landen. Van de 
personen waarvan de job gekend was, bleek 65 % te werken als sekswerker. Turkije tekende tussen 
2011 en 2015 39 moorden bij trans vrouwen op. Het overgrote deel van hen was actief als sekswerker 
(Fedorko, 2016, pp. 2-9.).  

Overheid 

In landen waar sekswerk wel legaal of gereguleerd is, worden transpersonen ook geconfronteerd met 
zwaardere controle door de politie, wordt er uitsluiting ervaren en worden ze vaak aangevallen door 
criminele organisaties. Zo mogen sekswerkers in Turkije en Griekenland exclusief werken in indoor 
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etablissementen. Er zijn ook maatregelen in deze landen die bepalen dat enkel personen met een 
nationaliteit van dat land als sekswerker mogen werken, onder de voorwaarden dat het cis-personen 
zijn, ze vrouwelijk zijn en niet getrouwd zijn. Dit zorgt ervoor dat trans personen, alsook cis-mannen of 
personen die niet legaal in het land verblijven, verplicht worden om in het illegaal circuit te gaan 
werken. Hierdoor worden zij sneller geviseerd door de politie, krijgen ze boetes of worden vervolgd en 
ze krijgen vaker te maken met geweld. 

Op 6 april 2016 keurde het Franse parlement een wet goed waarbij sekswerk zelf legaal bleef, maar het 
betalen voor seks werd illegaal. Bij de eerste overtreding riskeert de persoon een boete tot 1 500 EUR, 
bij recidive lopen de boetes op tot 3 750 EUR. De gedachtegang hierachter was dat sekswerkers 
slachtoffers zijn. Deze wet resulteerde in een sterke stijging van sekswerkers. De schrik van cliënten om 
een boete te riskeren, zorgde ervoor dat sekswerkers in gevaarlijkere en afgelegen buurten gingen 
werken. Transpersonen die aan sekswerk doen, werden het grootste slachtoffer van deze wet, vaak 
omdat ze geen officiële documenten in bezit hadden, in een economisch onstabiele situatie zitten, 
sociaal uitgesloten worden en een gebrek aan juridische kennis hebben.  

Verschillende landen hebben ook specifieke wetten voor personen die zich niet kleden volgens hun 
geboortegeslacht waardoor transpersonen gecriminaliseerd worden. Zo mogen mannen in Soedan 
geen vrouwelijke kledij of make-up dragen, vrouwen mogen geen broeken dragen. Een geldboete of 
gevangenschap kan opgelegd worden in Nigeria wanneer een persoon kledij draagt van het andere 
geslacht (Fedorko, & Berredo, 2017, pp. 10-11). 

Politiediensten plegen vaak geweld op transpersonen die actief zijn als sekswerkers. In Hongarije, 
Servië, Turkije, Moldavië en Kirgistan werden tussen juni 2014 en augustus 2015 meer dan 100 
gewelddadige optredens door de politie geregistreerd naar trans sekswerkers. Voornamelijk 
transvrouwen werden het slachtoffer van aanrandingen, fysiek en psychologisch geweld (Fedorko, 
2016, p.10.).  

Transpersonen worden ook gecriminaliseerd in verschillende landen omwille van de wetgeving op HIV. 
Sinds de jaren 1980 zijn er verschillende landen die een specifieke wet hebben rond HIV, zowel voor 
personen die anderen hebben besmet, vermoedelijk hebben besmet en/of zelf HIV hebben.  In 2015 
waren er 72 landen over de wereld die hierrond wetten hebben vastgelegd. Transpersonen krijgen 
vaker te maken met HIV en AIDS, waardoor deze wetten een hoger effect op hen hebben (Fedorko, & 
Berredo, 2017, p.12).  

Migratie 

De migratiestromen in Europa van de afgelopen decennia hebben een verhoging van migratie bij 
sekswerkers teweeggebracht. Transpersonen vluchten vaak uit hun geboorteland, op zoek naar een 
veiligere omgeving met nieuwe kansen. De grote migratiestromen richting Europa zorgen er echter 
voor dat het vaak moeilijk is om een verblijfsvergunning te bekomen. Wanneer een asielprocedure 
wordt aangevraagd, duurt het lang om al dan niet een verblijfsvergunning te verkrijgen. Dit heeft als 
gevolg dat de personen niet op een legale manier kunnen werken.  

Samen met de factoren dat ze de taal niet machtig zijn, geen of amper sociale netwerken hebben of 
voordelen kunnen ontvangen van de overheid kan er tot leiden dat sekswerk een van de weinige opties 
zijn om een inkomen te verwerven. Vervolgens kan het sekswerk leiden tot politiegeweld, een 
gevangenisstraf of een uitzetting. Dit zorgt er dan weer voor dat sekswerkers inkomsten verliezen, hun 
veiligheid in gevaar brengen, ondergronds moeten werken, de kans op dakloosheid stijgt en ze een 
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gemakkelijker slachtoffer van uitbuiting worden. Wanneer ze uit het land gezet worden, komen ze vaak 
in een land terecht waar sekswerk of de geaardheid als strafbaar wordt gezien. Migranten die trans of 
non-binair zijn, worden vaak vermoord. Zo werden er sinds januari 2008 123 trans- en non-binair 
personen vermoord in Europa. 39 % van deze slachtoffers had een migratieachtergrond. In sommige 
landen, waaronder Italië, heeft meer dan 2/3 van de vermoorde personen een migratieachtergrond 
(Fedorko, & Berredo, 2017, pp. 13-14).  

Gezondheid  

Een studie uit Amerika, The National Transgender Discrimination Survey, heeft aangetoond dat trans 
personen die als sekswerker aan de slag zijn vaker geconfronteerd worden mentale of fysieke 
gezondheidsproblemen dan andere trans personen (Fedorko, & Berredo, 2017, p.14). Trans personen 
die hun gender willen veranderen, zijn vaak verplicht om een diagnose te laten uitvoeren door een 
psychiater. Daarnaast moeten sekswerkers geregeld verplicht SOA- en HIV-test laten uitvoeren. Deze 
gedwongen testen zijn een schending van de mensenrechten. Vaak worden er raids gehouden door de 
politie waarbij deze tests worden afgedwongen. 

Uit de TGEU’s Healtcare Survey is gebleken dat trans sekswerkers zich vaker gediscrimineerd voelen 
binnen de gezondheidszorg. Trans personen worden ook sterk getroffen met HIV. De kans op HIV is 49 
keer groter dan bij de rest van de bevolking. In Nederland, Italië en Spanje leeft 20 tot 27 % van de trans 
sekswerkers met de diagnose HIV. Wereldwijd gezien werd bij 19,1 % van de trans vrouwen HIV 
vastgesteld (Fedorko, 2016, pp.7-8.).   

De oorzaak van deze hoge cijfers zijn het gebrek aan betrouwbare of betaalbare gezondheidsdiensten 
of informatie rond HIV en AIDS en specifieke gezondheidszorg voor trans personen, het feit dat trans 
personen alsook sekswerkers gecriminaliseerd worden, de zwakke economische positie, discriminatie 
en het stigma dat zowel bij sekswerk als trans personen bestaat. Daarnaast zorgt het geweld gepleegd 
op trans sekswerkers vaak voor onbeschermde seks, hormoontherapie die niet voldoet aan de 
medische eisen en lichaamsverminking. 

Trans vrouwen hebben vaak onbeschermd anale seks waarbij de kans op een besmetting met HIV hoger 
ligt. Er zijn verschillende redenen waarom trans vrouwen dit doen. Een laag zelfbeeld ten gevolge van 
discriminatie en stigmatisering kan ervoor zorgen dat de personen geen gebruik maken van een 
condoom. Trans vrouwen hebben schrik om afgewezen te worden door een (potentiële) sekspartner 
als ze vragen om een condoom te gebruiken. Daarnaast kan het zijn dat de trans vrouw een 
hormoonbehandeling ondergaat die erecties vermoeilijkt, waardoor ze kiezen om zelf gepenetreerd te 
worden (Fedorko, & Berredo, 2017, p.16). 
 

5.3.2. Sekswerk bij transgenders in België 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen lanceerde in 2017 het onderzoeksrapport 
‘leven als transgender persoon in België, 10 jaar later’. Omdat er bij internationaal onderzoek 
vastgesteld werd dat transgender vrouwen vaker aan sekswerk doen, werd deze vraag opgenomen in 
het onderzoek. Van de 754 deelnemers gaf 7,1 % aan dat ze ooit aan sekswerk hebben gedaan. 
Vervolgens werd bevraagd of de deelnemers het afgelopen jaar aan sekswerk hadden gedaan waarop 
40,6 % positief antwoordden.  
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Bij de deelnemers met man als geboortegeslacht gaf 9,3 % een positief antwoord, bij de deelnemers 
met een vrouwelijk geboortegeslacht bedroeg dit 3,8 %. De antwoorden van dit onderzoek liggen in 
dezelfde lijn van het onderzoek van de TGEU Trans Survey. Het verwerven van extra inkomsten werd 
met 58,1 % als hoofdreden gegeven, 29 % gaf aan geen andere mogelijkheid te hebben. Een overige 
reden werd door 32,3 % van de deelnemers als reden opgegeven. Aanvaard worden voor wie ze zijn 
werd bij 22, 6 % als reden aangegeven. Sekswerk als hoofdinkomen was bij 16,1 % de reden. Tot slot 
gaf 6,5 % aan dat sekswerk hun voorkeur had als job.  

Bij de overige redenen waren er verschillende antwoorden. Zo werd er aangegeven dat er aan sekswerk 
werd gedaan om de kosten van de operaties te kunnen betalen, als erkenning van hun persoon, om 
schulden af te betalen of omdat ze ziek of werk onbekwaam waren of omdat hun ego als vrouw 
gestreeld werd als ze sexy en mooi bevonden werden door mannen. Ook het geven van een boost aan 
hun zelfvertrouwen kwam naar boven, ter compensatie van de negatieve blikken die ze in het 
dagdagelijks leven moeten verwerken. Een droom job sinds de puberteit die werkelijkheid werd of het 
kunnen genieten van goede seks terwijl ze anders moeilijk een job vonden werd ook aangegeven. Tot 
slot kwam dakloos zijn en het ontbreken van zelfrespect naar boven (Motmans, Wyverkens, & 
Defreyne, 2017, pp. 2-31).  

Sekswerk Antwerps Schipperskwartier 

Transgender infopunt heeft samen met de organisaties Boysproject en Violett een explorerend 
onderzoek uitgevoerd bij trans personen die als sekswerker actief zijn in het Antwerpse 
schipperskwartier. De deelnemers die in aanmerking kwamen voor het onderzoek, moesten voldoen 
aan twee voorwaarden. De eerste voorwaarde was dat ze een trans persoon waren, de tweede 
voorwaarde was dat ze gebruik hadden gemaakt van gender-affirmerende hormonen. In totaal hebben 
46 trans personen meegedaan aan het onderzoek. Een exact cijfer van het aantal trans personen die 
als sekswerker aan de slag zijn in het schipperskwartier is niet gekend, naar schatting van de politie zou 
dit aantal 114 bedragen, in 2016. 

Het merendeel van de respondenten, 76 %, had als geboorteland Zuid-Amerika. Het grootste 
vertegenwoordigd geboorteland uit Amerika bleek Ecuador te zijn met 61 %. Uit West-Europa kwam 
13 % van de ondervraagden, Zuid-Europa was het geboorteland van 6,5 % van de ondervraagden. De 
Spaanse nationaliteit werd het sterkst vertegenwoordigd, met 44 %. Het grotendeel van de personen 
die een Spaanse nationaliteit hadden, waren geboren in Ecuador. Personen die enkel de Belgische 
nationaliteit bezaten werden vertegenwoordigd met 17 %, hiervan waren er 5 personen die België als 
geboorteland hadden. Economische doeleinde was de hoofdreden waarom personen gemigreerd zijn 
naar België, gezien ze in hun geboorteland vaak geconfronteerd werden met armoede. Daarnaast 
kwam het gebrek aan zichzelf te kunnen zijn en discriminatie in het geboorteland als motivatie naar 
boven.  

Van de ondervraagden bleek 37 % in het bezit te zijn van een permanente verblijfsvergunning. Niet 
iedereen van de ondervraagde verblijft permanent in België, 30 % is internationaal actief en werkt op 
verplaatsing. Opvallend hierbij is dat niet iedereen verblijft in Antwerpen of België in het algemeen. Zo 
waren er deelnemers die naar het schipperskwartier kwamen om te werken, maar eigenlijk in 
Amsterdam woonden. Antwerpen was interessanter om als sekswerker aan de slag te gaan als 
sekswerker, omdat sekswerkers in Amsterdam belastingen moeten betalen om aan raamprostitutie te 
doen. 
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Het geboortegeslacht van alle deelnemers was mannelijk, 83 % identificeerde zich als vrouwelijk. 
Genderfluïde werd door 4 % van de respondenten aangegeven, afwisselend mannelijk en vrouwelijk 
voelen was bij 11 % van de respondenten het geval. Juridisch gezien was 43,5 % van de ondervraagde 
vrouwelijk. Het merendeel hiervan had de Spaanse nationaliteit, namelijk 60 %. Van alle respondenten 
gaf 76 % aan zich zowel thuis als tijdens de werkuren als vrouw uit te drukken. 

Het kan zijn dat een transgender persoon chirurgische operaties laat uitvoeren om het lichaam een 
vrouwelijker of mannelijker uiterlijk te geven. Een borstvergroting werd uitgevoerd bij 83 % van de 
deelnemers. De helft hiervan werd uitgevoerd in Spanje, 18 % van de respondenten liet dit uitvoeren 
in Ecuador. Andere landen waar de borsten vergroot werden, waren Peru, Colombia, Frankrijk, Italië, 
Panama en Nederland. 

Een vaginoplastiek is een andere vorm van mogelijks chirurgische ingreep. Bij deze operatie wordt er 
een vagina geconstrueerd van de penis. De testikels worden ook verwijderd tijdens deze operatie of bij 
een voorgaande operatie (“Geslachtschirurgie”, z.d., z.p.). Zeven van de respondenten heeft een 
vaginoplastiek laten uitvoeren. Er werd door enkele van de respondenten aangegeven dat ze geen 
vaginoplastiek willen uitvoeren uit schrik dat de seksuele beleving zou afnemen of verdwijnen. 
Anderzijds gaven sommige respondenten aan dat ze het fijn vinden om te kunnen penetreren.  

Er wordt geen directe associatie gemaakt door de respondenten tussen mannelijkheid en de penis en 
penetratie. Verschillende respondenten geven aan dat het behoud van de penis een weloverwogen en 
bewuste keuze is. Het behoud van de penis kan ook als een special service fungeren dat een niche 
aantrekt. Hierdoor kan er meer geld verdiend worden dan sekswerkers die cisgender zijn. Een operatie 
om het gezicht te vervrouwelijken werd uitgevoerd door 54 % van de respondenten. Liposuctie werd 
door 33 % uitgevoerd, bilimplantaten werden bij 46 % geplaatst, een behandeling met botox door 22 
%, permanente ontharing bij 30 % en een correctie van de neus bij 2 %. 

De algemene gezondheid wordt door 83 % van de respondenten algemeen als goed of zeer goed 
beschreven. Voor 13 % wordt de algemene gezondheid als gemiddeld gezien. Een slechte gezondheid 
wordt door 4 % aangegeven. Gemiddeld genomen gaven de meeste respondenten ook aan dat hun 
psychosociaal welbevinden tamelijk goed is. Algemeen genomen gaven de meeste respondenten aan 
niet vaak eenzaam, gespannen, depressief of neerslachtig te zijn. De gedachte om zelfmoord te plegen 
speelde bij 30 % van de respondenten in het hoofd. Het afgelopen jaar gebeurde deze gedachten bij 15 
% van de respondenten. Een zelfmoordpoging werd door 18 % van de respondenten in het verleden 
ondernomen. 

Een seksueel overdraagbare aandoening werd bij 73 % van de respondenten in het verleden 
vastgesteld. Een condoom werd volgens 67 % van de respondenten altijd gebruikt gedurende het 
uitvoeren van de job, bij 33 % bleek dit niet altijd het geval te zijn. Er waren vier respondenten die 
aangaven dat het gebruik van een condoom afhankelijk was van wat de klant wou betalen. Of de klant 
er knap of verzorgd uitzag was bij zes respondenten de beweegreden om al dan niet een condoom te 
gebruiken. Tot slot gaf 24 % van de respondenten aan dat de handeling bepalend was voor het gebruik 
van een condoom. Bij het verlenen van orale seks wordt er bijvoorbeeld voorgesteld geen condoom te 
gebruiken. 

Gemiddeld genomen is de leeftijd om te starten met sekswerk 27,2 jaar. De jongste aangegeven leeftijd 
was 14 jaar, de oudste 57 jaar. De gemiddelde duur dat de respondenten actief waren als sekswerk ging 
van twee tot dertig jaar. Gemiddeld genomen was de tijdsduur 16,5 jaar. De respondenten gaven een 
verscheidene motieven op die samen gecombineerd zorgde om aan de slag te gaan als sekswerkers. De 
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frequentste reden was met 78 % financiële reden of uit financiële nood met 74 %. Er waren 20 % van 
de respondenten die aangaven als sekswerker te werken omdat ze seks leuk vinden. Acceptatie voor 
wie ze zijn werd door 13 % aangegeven.  

Een gebrek aan toegang tot de reguliere arbeidsmarkt werd door 13 % opgenoemd. Het niet vinden 
van een reguliere job omwille van het transgender zijn werd door twee respondenten opgegeven. Voor 
de verbetering van het zelfbeeld en omwille van de aandacht werd opgegeven door één respondent.  
Gedwongen worden om als sekswerker aan de slag te gaan werd door één persoon opgegeven. De 
diepte-interviews toonden aan dat ook daar economische doeleinden de grootste drijfveer waren om 
als sekswerker aan de slag te gaan. Oorzaak hiervan waren schulden of het gebrek aan vinden van een 
andere job.  

Bij verschillende respondenten kwam naar boven dat ze dachten als transgender in België geen andere 
job te kunnen vinden. Er werd door sommige respondenten aangegeven dat dit in Spanje, Nederland 
of Thailand wel kan. Naast het feit dat de persoon transgender is, kwam ook de taalbarrière of de 
manier waarop sollicitatieprocessen georganiseerd worden als drempel naar boven voor het vinden 
van een job op de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast bleek ook dat verschillende respondenten niet 
overwegen om een andere job te zoeken omdat sekswerk een betere verloning heeft en men leeft 
volgens dit inkomen. Sommige respondenten trachten te sparen om operaties uit te laten voeren of 
om de familie in het geboorteland financieel te ondersteunen. 

Op vlak van medische hulpverlening geeft 70 % van de respondenten aan hier geen nood aan te hebben. 
Er waren 28 % van de respondenten die aangaven een hulpverlener om raad te willen vragen in verband 
met het gebruik van hormonen. Nood aan begeleiding op psychologisch vlak was aanwezig bij 22 % van 
de respondenten. De kwalitatieve interviews brachten naar boven dat er achterdocht heerst naar 
ondersteuning op psychologisch vlak. In het verleden werden sommige respondenten bij het 
raadplegen van hulpverlening geconfronteerd met personen die hen motiveerden het 
geboortegeslacht voornamelijk te aanvaarden. Obstakels richting hulpverlening werd door 13 % 
ervaren. De kostprijs, het verplaatsen naar de hulpverlening, het gebrek aan kennis van de Nederlandse 
taal, de houding van een arts of het gebrek aan een ziekteverzekering werden aangeduid als obstakels. 

Het onderzoek geeft aan dat van de respondenten slechts 36 % over een ziekteverzekering in België 
beschikt. Omdat een Belgische ziekteverzekering belangrijk is om in aanmerking te komen voor 
transgenderzorg stuitten de transgender sekswerkers op drempels voor de toegang en het 
terugbetalen voor de nodige zorg. Daarnaast zou het verlenen van informatie in het Spaans nuttig zijn, 
gezien de meerderheid van de bevraagden afkomstig is uit Latijns-Amerika. Websites waar veel 
informatie terug te vinden is over transgender zorg zoals transgender infopunt, zijn momenteel enkel 
in het Nederlands raadpleegbaar. Tot slot is een open klimaat belangrijk voor hulpverleners, waar 
rekening gehouden wordt met de mogelijkheid dat de trans persoon als sekswerker aan de slag is. Op 
deze manier kan er gepast advies verleend worden op maat van de leefsituatie (Van Schuylenbergh, 
Somers, Motmans, & T’Sjoen, z.d., pp. 6-32.) 

 

5.3.3. Sekswerk bij transgenders in Nederland 

In een onderzoek van Proud (belangenvereniging van sekswerkers in Nederland) naar het geweld 
waarmee sekswerkers geconfronteerd worden, wordt vastgesteld dat bepaalde groepen sekswerkers 
meer geconfronteerd worden met bepaalde vormen van geweld dan de gemiddelde vrouwelijke cis-
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gender sekswerker. Het gaat dan over zowel seksueel als sociaal emotioneel geweld tegen transgender 
en mannelijke sekswerkers. Volgens de studie lopen transgender sekswerkers 4,9 keer meer kans om 
het slachtoffer te worden van pesterijen en vernederingen ten opzichte van cis-vrouwen. Dit zou 
voortkomen uit een gebrek aan respect voor transgenders ten gevolge van transfobie. De 
mogelijkheden voor transgender om legaal vergund te werken, zijn vaak beperkt. Door het gebrek aan 
vergunde werkplekken voor trans sekswerkers, ligt de drempel tevens hoger om aangifte te doen van 
het geweld. Als de kans op aangifte kleiner is, neemt de kans op geweld naarmate toe (Kloek, & Dijkstra, 
2018, pp. 15-46). 

De gemeentelijke gezondheidsdienst Amsterdam (GGD) voerde in 2020 een onderzoek uit naar de 
correlatie tussen druggebruik en seksueel overdraagbare infecties in het Amsterdamse 
prostitutiemilieu. Er werd in deze studie een onderscheid gemaakt tussen drie groepen. Mannelijke 
sekswerkers die enkel seks hadden met mannen (of occasioneel met vrouwen), transgender 
sekswerkers die bij de geboorte het mannelijke geslacht hadden maar zich als vrouw identificeerden en 
mannelijke sekswerkers die uitsluitend vrouwelijk klandizie bedienden (Drückler et al, 2020, pp. 114-
121). Opvallend aan de studie was dat de participerende transgender sekswerkers gemiddeld een 
hogere leeftijd hadden. Ze waren tevens het sterkst vertegenwoordigd in de groep niet-Westerse 
etniciteit. Van de drie subgroepen in de studie waren ze ook het meest seksueel actief (Drückler et al, 
2020, pp. 114-121). 

Wat het druggebruik bij de deelnemers van het onderzoek betreft, was het vergemakkelijken van de 
fysieke daad de meest voorkomende reden om te gebruiken over alle subgroepen heen. Bij transgender 
sekswerkers zelf was de meest voorkomende reden omdat de klant er zelf naar vroeg. Hierdoor zouden 
klanten meer gaan betalen. Afhankelijk zijn van drugs werd bij 11 % van de transgender sekswerkers 
aangegeven als reden om het te gebruiken. De consumenten van sekswerk zouden druggebruik bij 
(transgender) sekswerkers linken aan risicovoller seksueel gedrag waarvoor meer geld wordt 
neergeteld (Drückler et al, 2020, pp. 114-121). 

De kans op een bacteriële seksuele overdraagbare infectie lag bij transgender sekswerkers het hoogst 
van alle subgroepen, waarbij 50% van de gebruikende transgender sekswerkers ermee te maken kreeg. 
Er werd wel geduid op het feit dat transgender sekswerkers in Amsterdam meer beroep kunnen doen 
op raamprostitutie dan mannelijke sekswerkers die op hun beurt vaker via digitale weg hun cliënteel 
opzoeken. Dit verklaart wellicht waarom transgender sekswerkers in Amsterdam vijf tot vijfentwintig 
keer meer seksuele partners hebben dan mannelijke sekswerkers. Het rapport stuurde er voornamelijk 
op aan dat druggebruik, risicovoller seksueel gedrag en de daarmee gepaard gaande seksueel 
overdraagbare infecties realiteit zijn onder transgender sekswerkers (Drückler et al, 2020, pp. 114-121).  
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6. Kwalitatief Onderzoek   

Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag werden vier professionals die actief zijn in het 
sociale werkveld geïnterviewd. In het kader van deze opdracht werd er gevraagd om minstens twee 
actieve spelers uit België en twee uit Nederland te interviewen. Bij uitbereiding waren er drie actoren 
uit Nederland bereid om ons te woord te staan. Op deze manier werd er getracht te peilen naar 
verschillen en gelijkenissen in aanpak tussen beide landen. Uiteraard bracht het lage aantal interviews 
enige beperkingen met zich mee en was het onderzoek bijgevolg niet voldoende representatief om tot 
sluitende conclusies te komen. Dit onderzoek vormt eerder een eerste aanzet naar een vergelijkende 
studie. Aangezien het sociaal werkveld rond dit thema zo groot is, is het daarbij zeker van belang om 
zoveel mogelijk actoren met verschillende doelstellingen te bevragen.   

Alvorens de analyse van de interviews weer te geven, worden alle betrokken actoren uit het onderzoek 
toegelicht. Elke organisatie of actor is tot stand gekomen vanuit een bepaalde vraag of noodzaak. De 
historische omkadering is een eerste indicatie om te peilen naar hoe de betrokken actor de positie van 
de transgender sekswerker benadert.     

 

6.1. Geïnterviewde actoren   

Violett   

Violett vindt haar oorsprong in de epidemiologie vanuit de hypothese dat sekswerkers een verhoogd 
risico hadden op HIV en andere SOA’s. Aanvankelijk ging het dus over medische hulpverlening maar al 
snel kwam het sociale luik erbij om in de nood aan ondersteuning op andere levensdomeinen tegemoet 
te komen. Omwille van stigmatisering ondervinden sekswerkers vaak problemen om bijvoorbeeld aan 
een woonst te geraken omdat hiervoor een loonfiche moet worden voorgelegd. Daarnaast beschouwen 
ze zich als een fameuze parkiet in de koolmijn omdat ze vrij dicht bij het beleid staan. De organisatie 
wordt gesubsidieerd vanop verschillende niveaus: door het RIZIV voor het medische luik en door zowel 
de Vlaamse als lokale overheid voor hun werking met betrekking tot het preventieve luik.  

Prostitutieambtenaar Stad Antwerpen   

De enige prostitutieambtenaar die de stad Antwerpen heeft, leidt het programma inzake prostitutie, 
mensenhandel en seksuele veiligheid in goede banen. Ze onderhoudt daarbij nauwe contacten met de 
politie en hulpverleningsorganisaties. Voor signalen en nieuwe fenomenen die opduiken op het terrein, 
wordt er gezocht naar een oplossing. Hiervoor wordt er gekeken naar andere steden of onderzoeken 
om het beleid mee vorm te geven.   

Deze functie is in het leven geroepen nadat er in het jaar tweeduizend een integraal prostitutiebeleid 
voor de stad Antwerpen werd ontwikkeld. De nood aan nieuw beleid kwam voort uit de bestaande 
overlast met betrekking tot prostitutie in de stationsbuurt en het schipperskwartier einde jaren 
negentig.  

Seksworks  

W. Van der Jagt is reeds 20 jaar actief in de erotische wereld. Vanuit haar beroepsmatige ervaring ligt 
ze mee aan de basis van klankbordgroep Seksworks. Als ervaringsdeskundige voorziet ze de gemeente 
Tilburg van advies omtrent het sekswerkbeleid.  
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Belle  

In de ruime regio rond Utrecht biedt Belle hulpverlening aan zowel sekswerkers, ex-sekswerkers als aan 
slachtoffers van mensenhandel. Historisch zijn zij ontstaan uit een outreachend team dat actief was 
binnen de thuis- en daklozenopvang. Binnen dit domein was er sprake van prostitutie en ruilseks, 
waardoor de nood ontstond om een gespecialiseerde werking omtrent sekswerk op te richten. Ze 
richten zich voornamelijk op de ondersteuning van sekswerkers zodat ze het beroep op een veilige en 
zelfstandige manier kunnen beoefenen. Vanuit een adviserende rol werken ze samen met andere 
organisaties rond de destigmatisering van het beroep in Nederland.  

Shop/Spot 46 

Shop kent haar oorsprong in een project rond vrouwenhandel. Vanuit Den Haag werkt de organisatie 
al 45 jaar rond dit thema. De afgelopen twee decennia is de organisatie actief als kennis- en 
expertisecentrum rond sekswerk en mensenhandel. Spot 46, een afdeling binnen Shop, is een 
informatie- en adviescentrum waar sekswerkers zonder afspraak terecht kunnen. Spot 46 zet 
voornamelijk in op het versterken van de positie van de sekswerker. Momenteel wordt er gekeken naar 
de mogelijkheden om een trans health clinic in Den Haag op te zetten. 
 

6.2. Analyse   

6.2.1 De slachtofferrol voorbij  

Het abolitionistische standpunt omtrent sekswerk houdt in dat volgers van deze stroming er vanuit 
gaan dat sekswerkers steeds het slachtoffer zijn van geweld. Sekswerkers dienen dus geholpen te 
worden om uit het sekswerk te kunnen treden. Vaak worden repressieve beleidsmatige regels opgelegd 
aan het beroep om het beoefenen of exploiteren van sekswerk moeilijker te maken. De actoren die 
werden geïnterviewd sluiten zich hier niet bij aan. Ze hanteren een emancipatorische aanpak waarbij 
(transgender) sekswerkers versterkt worden in hun positie. Ondanks dat er wel sprake is van 
éénsgezindheid tussen de bevraagde actoren in België en Nederland, vallen er ook nuanceverschillen 
op te merken.   

Bij Seksworks is W. Van der Jagt zeer kordaat door te stellen dat er een verschil moet gemaakt worden 
tussen een beroep als sekswerker en slachtoffers van mensenhandel of uitbuiting. Ze spreekt uit 
ervaring wanneer ze stelt dat een sekswerker bewust kan kiezen voor het beroep.  

Van der Jagt: ”Sekswerk is werk, misstanden moet je aanpakken.” 

J. Veldboom van Spot 46 ontkent zelf niet dat er wanpraktijken bestaan maar hanteert dit niet als de 
norm. Ze geeft aan dat er in andere sectoren evengoed sprake is van mensenhandel en 
arbeidsuitbuiting. Als ze specifiek spreekt over transgender sekswerkers, vindt ze het vreemd om echt 
over slachtoffers te spreken. Ze erkent de vele stigma’s waarmee deze groep wordt geconfronteerd. 
Vaak zijn deze stigma’s  gelieerd aan migratie en/of armoede zonder dat ze verbonden zijn aan het 
beroep. Zij spreekt enkel over slachtoffers wanneer het uitdrukkelijk over mensenhandel gaat maar 
benadrukt dat transpersonen om verschillende redenen in deze branche zitten. Ondanks dat Spot 46 
geen abolitioniostische visie volgt, zijn er andere organisaties actief in Den Haag die dat wel doen. Ze 
voegt eraan toe dat deze organisaties een religieuze achtergrond hebben. 
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De prostitutieambtenaar L. Huijskens van de stad Antwerpen hanteert dan weer een meer 
pragmatische aanpak in de benadering van (transgender) sekswerkers en tracht zo tegemoet te komen 
aan de noden van de doelgroep. Ze benadrukt duidelijk dat ze in de uitvoering van het Antwerpse beleid 
ver weg staan van de abolitionistische benadering. Ze ervaart dat transgender sekswerkers minder vaak 
het slachtoffer zijn van mensenhandel en uitbuiting omdat ze veel zelfstandiger werken. Ze stelt dat er 
meestal geen derde partij bij betrokken is die een graantje meepikt.   

Maar uit die pragmatiek vloeit ook een zeker realisme. Sekswerkers zitten soms in moeilijke situaties 
en beoefenen dan het beroep omdat ze geen alternatieven hebben. Ze ondersteunen, indien nodig, bij 
het zoeken naar een alternatief maar het is aan de sekswerker zelf om initiatief te nemen. Als er sprake 
is van slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel dan worden ze doorverwezen naar hulporganisatie 
Payoke.  

L.Huijskens: “Het is niet dat wij zeggen: het is allemaal rozengeur en maneschijn...die zijn allemaal ik 
weet niet hoe blij dat ze hun job doen.” 

Diezelfde mening wordt gedeeld bij Belle. Er zijn mensen die er bewust voor kiezen en er trots op zijn, 
maar er zijn evengoed mensen die er op heel jonge leeftijd zijn ingerold omwille van een 
verscheidenheid aan redenen zoals bijvoorbeeld uitsluiting door familie, schoolverlaters, 
discriminatie...  

M. Platteeuw gaat uit van een spectrum aan redenen waarom transgender personen in het sekswerk 
belanden. Vanuit een empowermentbenadering pleit ze voor meer rechten voor zowel sekswerkers als 
de LGBTI-gemeenschap. Maar er is zeker ook sprake van mensenhandel praktijken waarbij mensen in 
de prostitutie terecht komen en ook daar moet oog voor zijn. Daarbij ziet M. Platteeuw ook situaties 
die zich in een grijze zone begeven. De transgender sekswerkers vormen een hechte gemeenschap 
waarbij ze elkaar helpen. Bijgevolg ontstaan er soms overeenkomsten waarbij de ene transgender 
sekswerker de andere betaalt om naar Europa te komen. Dit systeem blijft dan in stand doordat de 
laatste dezelfde wederdienst verleent aan de volgende sekswerker. Deze vormen van transacties 
komen volgens wetgeving in het vaarwater van mensenhandel praktijken, maar dat zien zij zo niet. Als 
hulpverlener moet je dus oog hebben voor de diversiteit binnen het sekswerk en lijkt een 
intersectionele benadering een must.  

Platteeuw:” Het is een patchwork van hoe de realiteit in elkaar zit.” 

Dezelfde stem omtrent het kruispuntdenken gaat op bij W. Gabriëls van Violett. Zij is van mening dat, 
als je sekswerkers onder de radar duwt, het daarmee niet verdwijnt maar eerder wordt verdergezet 
zonder dat het beleid er nog vat op heeft met alle gevolgen van dien. Net door (transgender) 
sekswerkers uit het slachtofferschap te halen, culpabilisering en stigmatisering weg te nemen, ga je 
mensen makkelijker kunnen bereiken, helpen en ondersteunen.   

Over dit idee lijken alle bevraagde actoren het anoniem eens te zijn. Als sekswerk op de één of andere 
manier gecriminaliseerd wordt, heeft het niet de ontmoedigende impact zodat het zal verdwijnen. Het 
zal sekswerkers eerder dwingen om verder in de onveiligheid van de illegaliteit te opereren, ver buiten 
het bereik van beleid en hulpverleningsorganisaties.   

Bij Belle merken ze op dat door het gebrek aan vergunde werkplekken, onder invloed van de wetgeving, 
het net heel moeilijk wordt om mensen te bereiken en te garanderen dat ze in veilige omstandigheden 
kunnen opereren. Het zorgt er eveneens voor dat het zeer moeilijk wordt om in te schatten of er geen 
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sprake is van uitbuiting. Een idee dat daarbij aansluit komt van Spot 46. Zij zijn van mening dat er te 
weinig veilige plekken zijn voor transgender sekswerkers om het beroep uit te oefenen. 

Ondanks dat transgenders met meer of andere stigma’s worden geconfronteerd dan  vrouwelijke cis-
gender sekswerkers, is W. Gabriëls ervan overtuigd dat net het bieden van een veilige werkomgeving, 
zoals de raamprostitutie in Antwerpen, juist transgender sekswerkers vooruit helpt. Veel transgender 
sekswerkers doen hun job graag en ervaren dit als een erkenning van hun eigen seksualiteit en er is 
sprake van arbeidsvreugde, naar het aanvoelen van W. Gabriëls. Dit is wellicht één van de redenen 
waarom net Antwerpen zo’n hotspot is voor transgender sekswerkers.    

 

6.2.2 Geen slachtoffers, wel risico’s 

Onder de bevraagde participanten van dit onderzoek heerst dus over het algemeen een visie waarbij 
de bewuste transgender sekswerker geen slachtoffer is van uitbuiting en/of onderdrukking. Dat neemt 
niet weg dat ze vanuit hun professionele kijk oog hebben voor de risico’s en stigma’s waarmee 
transgender sekswerkers worden geconfronteerd. 

Onveilige seks 

Het verhoogd risico op seksueel overdraagbare infecties of aandoeningen is volgens verschillende 
organisaties de realiteit. HIV wordt daarbij meestal als voornaamste risico vernoemd bij transgender 
sekswerkers. Daarnaast kwamen ook hepatitis en chlamydia ter sprake. W.Gabriëls van Violett wijst op 
het feit dat anale seks, wat frequenter voorkomt bij transgender en gay sekswerkers, een hoger risico 
op HIV met zich meebrengt.  

Het gebruik van Pre-Expositie Profylax (PrEP), een middel om de overdracht van HIV te verhinderen, is 
dan ook een veel gebruikt middel binnen de transgender sekswerker gemeenschap. De angst om HIV 
te krijgen daalt hiermee, waardoor het idee van de noodzaak om met condoom te vrijen vervolgens 
afneemt. Dit heeft als gevolg dat andere SOA’s weer vrij spel krijgen. Het besef op dat risico is er wel bij 
de transgendersekswerkers, aldus de Antwerpse prostitutieambtenaar, maar maakt nu eenmaal 
onderdeel uit van de job waar de sekswerker zich bij neerlegt 

J. Veldboom: “Prep gaan gebruiken en dan geen andere voorbehoedsmiddelen meer gebruiken 
waardoor de prevalentie van andere SOA’s dan weer toeneemt.” 

L. Huijskens: “...gebruikt om dan onveilige seks eigenlijk, ja toch toe te laten ook al weten zij ook wel 
dat je andere SOA’s nog altijd kunt opscharen maar dat zij het daar wel voor over hebben...” 

De vraag naar seks zonder condoom is echt groot, volgens M. Platteeuw van Belle. De druk ligt hoog en 
je moet als sekswerker sterk in je schoenen staan om niet toe te geven aan de druk, maar ze bestaan 
zeker wel. Vanuit hun organisatie wordt hier heel erg de nadruk op gelegd. Zij zegt dat de graad van 
HIV-besmetting bij hen hoog ligt. 

Het gebruik van PrEP ligt in Antwerpen, naar het inzicht van L. Huijskens, lager dan in andere landen. 
Ze merkt wel op dat de (transgender) sekswerker die PrEP neemt, het ook etaleert. Het zorgt eveneens 
voor onrust binnen de gemeenschap omdat de sekswerker het gratis kan krijgen via hulpverlening, 
terwijl anderen het niet kunnen betalen. 
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Drugs 

Het gebruik van drugs is vaak inherent verbonden aan bepaalde milieu’s. Zo ook aan het milieu van de 
sekswerker, zegt M. Platteeuw. Meer specifiek het milieu van MSM-seks (Male seks with male) waarbij 
harddrugs wordt gebruikt, de zogenaamde Chemseks.  Dit brengt het risico met zich mee dat je als 
transgender sekswerker verslaafd kan geraken.  

Het gegeven van Chemseks is ook geen onbekende bij het Antwerpse Violett. W. Gabriëls geeft daarbij 
aan dat er zeker geen sprake is van een één op één verhouding. Niet elke transgender sekswerker 
vertoeft in het Chemseks-milieu. Drugs zijn volgens haar een gegeven dat eerder aan de partyscene, 
waarvan seks een onderdeel is, en leeftijd kan worden toegekend en niet per se aan het sekswerk zelf. 
Langs de andere kant geeft ze wel de bevestiging dat bepaalde drugs libido versterkend werken. Ze 
geeft aan dat het zeer gedifferentieerd voorkomt. Het zal altijd bestaan, maar niet overal of bij iedere 
sekswerker. Daarom hanteren zij meer een harm reduction benadering zonder al te belerend over te 
komen. Dit gebeurt dan meer op een individueel niveau waarbij wordt gekeken welke sekswerker wat 
gebruikt en waarom. 

Hormoonbehandeling 

Transgenders zijn een doelgroep waarbij hormoonbehandeling vaak voorkomt omdat ze nodig zijn voor 
de gendertransitie. Aan deze behandelingen hangt echter een prijskaartje dat niet voor iedereen 
toereikend is. Hierdoor zoeken sommigen toevlucht tot de zwarte markt om toegang te krijgen tot 
hormonen, maar dit brengt risico’s met zich mee. 

L.Huijskens: “...eigenlijk heel veel illegaal aan hormonen werd gekomen en dan eigenlijk vaak door 
zelfmedicatie serieuze risico’s werden genomen.” 

W.Gabriëls:”...toegewezen zijn op de zwarte markt waar dat allerlei dingen worden verhandeld die 
absoluut niet kosjer zijn.” 

Om deze hormoontherapieën toegankelijk te maken voor heel de doelgroep, heeft Violett in 
Antwerpen, in samenwerking met UZ Gent, een engagement opgenomen. Zo kunnen de behandelingen 
ook veilig aangeboden worden aan transgender sekswerkers zonder ziekteverzekering.  

Geweld en een veilige werkomgeving 

In Antwerpen erkennen ze het verhoogd risico op geweld jegens transgenders. Dit maakt hen een 
kwetsbare doelgroep. Maar zowel de prostitutieambtenaar als W. Gabriëls van Violett, zien vooral dat 
dit verhoogde risico plaatsvindt in de openbare sfeer. 

Bij Violett zijn ze er net van overtuigd dat de veiligheid dat het Antwerpse rameninfrastructuur biedt, 
er net voor zorgt dat transgender sekswerkers minder het slachtoffer zijn van geweld tijdens de job. De 
transgender sekswerker vult trouwens een niche in de sekswerk industrie in, die een specifieke 
doelgroep van klanten aantrekt. Ze kiezen dus bewust om geslachtsgemeenschap te hebben met de 
transgender sekswerker. Maar ze ontkent evenmin dat het wel eens kan gebeuren dat misverstanden 
tot beschamende situaties leidt. 
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W.Gabriëls:” Heel veel discriminatieverhalen komen niet van het werk net omdat men daar heel goed 
weet van, oké, ik weet ook wel da gij op dat moment aangetrokken zijt tot mij zoals ik ben.” 

  

Bij Violett wijzen ze er eveneens op dat de abolitionistische insteek van landen als Frankrijk en Zweden, 
waarbij men sekswerk wil verbieden, er net toe leidt dat transgender sekswerkers sneller het slachtoffer 
worden van geweld tijdens het werk omdat ze niet voldoende in een veilige omgeving kunnen werken. 
Deze selffulfilling prophecy maakt dat de abolitionisten in hun gelijk worden gesteld omtrent het 
gewelddadige karakter dat sekswerk met zich meebrengt. 

In Antwerpen wordt de raamprostitutie bedreigd door thuisprostitutie, mede onder invloed van Airbnb. 
De kostprijs van zo’n pand kan makkelijk worden gedeeld en biedt meteen ook een slaapplek. Het is 
volgens L. Huisjkens aan de orde om de huidige raaminfrastructuur te gaan herbekijken. Een oplossing 
zou volgens haar kunnen liggen in het aanbieden van werkplekken voor thuisontvangst binnen de 
grenzen van de Antwerpse prostitutiezone, het Schipperskwartier. Op die manier kan Antwerpen de 
veiligheid blijven waarborgen en blijven de banden met hulpverleningsorganisaties behouden. 

Er gaan bij de bevraagde organisaties verschillende stemmen op die wijzen op de duurzame banden die 
transgender sekswerkers opbouwen met hun cliënteel. Dit komt net doordat ze die specifieke 
verlangens van bepaalde klanten in alle vertrouwelijkheid kunnen inlossen. Bij Belle in Nederland horen 
we dit ook, maar ze benadrukken toch dat er veel sprake van geweld is. Ze horen verhalen van 
transgender sekswerkers die het slachtoffer worden van politiegeweld en verkrachting in Latijns-
Amerikaanse steden. M. Platteeuw legt hierbij ook de link met druggebruik om trauma’s te verzachten. 
Maar ook in Nederland biedt het gebrek aan vergunde werkplekken voor transgender sekswerkers een 
tekort aan veiligheid en bijgevolg ook een tekort aan reikwijdte voor de sociale professional om de 
transgender sekswerker voldoende te ondersteunen. In de vorige paragrafen kwam reeds aan bod dat 
wat er onder de radar gebeurt, meer risico’s met zich meebrengt. Desondanks zal sekswerk blijven 
bestaan. Door net de veilige infrastructuur te bieden, nemen de risico’s af en heeft de sociale 
professional een voet tussen de deur om wantoestanden op te sporen. 

 

6.2.3. In de schaduw van de wetgeving 

Tot nu toe leken de verschillen tussen de Belgische en Nederlandse actoren eerder klein. De bril die ze 
hanteren om naar de transgender sekswerker te kijken, kent veel overeenkomsten. De verschillen 
tussen beide landen lijken veeleer voort te komen uit het gevoerde beleid en de bewegingsruimte dat 
dit biedt aan de sociale professional.  

In België, en meer specifiek in Antwerpen, bestaat er een gedoogbeleid op het etaleren van sekswerk, 
ondanks dat dit strafbaar is. In Nederland zien we net het tegenovergestelde. Hierbij is sekswerk 
gelegaliseerd maar is het opgelegd aan zo’n strikte en incoherente regelgeving waardoor veel 
sekswerkers worden aangetrokken of geduwd richting onvergunde praktijken. Het lijkt wel alsof 
beleidsmakers een abolitionistische bril hanteren om naar het beleidskader te kijken dat de intentie 
heeft om inclusief en emancipatorisch te zijn.De bevraagde actoren kijken allemaal richting het Nieuw-
Zeelandse model van decriminalisering als voorbeeld om te kunnen hanteren in eigen land.  
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Legalisering 

Bij Seksworks ziet W. Van der Jagt niet meteen een probleem in de legalisering van het beroep. Ze kaart 
voornamelijk het versnipperde beleid op lokaal niveau aan als probleem. Doordat elke gemeente eigen 
voorwaarden kan opleggen aan het vergunningsbeleid, wordt het heel verwarrend voor veel 
sekswerkers die niet per se binnen de gemeentegrenzen actief blijven. Bovendien zijn de 
vergunningsvoorwaarden die opgelegd worden veel te strikt om voldoende inclusief te zijn. Sekswerk 
wordt, ondanks de legalisering,  te weinig erkend als volwaardig beroep. Dit komt volgens W. Van der 
Jagt voort uit het versnipperde lokale beleid. Andere beroepsgroepen zijn sociaal veel beter beschermd 
maar moeten aan minder voorwaarden voldoen om hun beroep uit te oefenen. Het nationaal verenigen 
via een CAO zou volgens haar al soelaas kunnen bieden. 

M. Platteeuw is ook van mening dat er een probleem zit bij de lokale regelgeving. De opheffing van het 
bordeelverbod was een nationale keuze, maar lokale besturen staan niet te springen om dit beroep 
zichtbaar te etaleren in hun gemeentes. Het legaliseren heeft net een omgekeerd effect. Het aantal 
vergunde werkplekken is gehalveerd sinds de invoering van de nieuwe wetgeving, merkt M. Platteeuw 
op. Wanneer een vergunde werkplek sluit, komt er zelden iets nieuws voor in de plaats waardoor de 
onvergunde sector blijft groeien. Dit brengt dan weer consequenties met zich mee voor de veiligheid 
van de (transgender) sekswerker. Het sluiten van tippelzones in Nederland heeft ook tot gevolg dat de 
transgender sekswerkers gewoon de landsgrenzen oversteken richting België of zelfs Scandinavië. De 
transgender sekswerker community is op zich wel weinig honkvast, ze verplaatsen zich vaker voor 
bepaalde periodes naar andere Europese landen. 

J. Veldboom geeft aan dat er wel mogelijkheden zijn om vergund te werken maar sommige mensen 
willen liever meer in de anonimiteit blijven werken. Er heerst in Nederland te veel een cultuur waarbij 
er aan verplichtingen moet worden voldaan maar dat de rechten te ontoereikend zijn om sekswerkers 
te beschermen. Als voorbeeld haalt ze aan dat je als sekswerker geen zakelijke bankrekening kan 
openen of een hypotheek kan afsluiten. Het is voor de sekswerker vaak aantrekkelijker om in het zwart 
te blijven werken.  

Decriminalisering 

Sedert het begin van dit jaar ligt, onder invloed van de Covid-pandemie, decriminalisering van sekswerk 
op tafel bij de Belgische overheid. Ondanks dat de wetgeving nog niet is uitgerold, zou deze aanpak 
moeten aansluiten bij het Nieuw-Zeelandse model waar de bevraagde actoren zich op richten. 

De Antwerpse prostitutieambtenaar, die een gedoogbeleid hanteert, geeft aan dat ze niet alleen naar 
Nieuw-Zeeland kijkt, maar eveneens naar het Zweedse model en het huidige Nederlandse model. Het 
is belangrijk om te zien welke gevolgen die beleidskeuzes hebben om hieruit te kunnen leren. Als 
overheid kan je echter geen uitzonderingen maken als het op zwartwerk aankomt. Maar volgens haar 
zal er voor deze doelgroep steeds een zwart circuit bestaan. 

L. Huijskens:” Maar ik denk dat dat een doelgroep is, face it, die gewoon nooit onder dat  witte beleid 
gaat werken.” 

Er moet een wit circuit worden opgesteld voor degene die ervoor kiezen om via deze weg iets op te 
bouwen, maar meer regelgeving zal er evengoed toe leiden dat mensen bewust voor dat zwarte circuit 
gaan blijven kiezen. Zolang dit zwarte circuit binnen de perken blijft, kan dit getolereerd worden. L. 
Huijskens denkt dan in de eerste plaats aan het veiligstellen van de hulpverlening voor sekswerkers, 
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omdat ze wel worden blootgesteld aan bepaalde risico’s. In Nederland zitten ze door de overregulering 
met buitenproportioneel veel illegale thuisprostitutie en in Zweden zijn de hulpverleners niet in staat 
de sekswerkers te vinden omdat ze zodanig ondergedoken zijn. Momenteel is Europa onderhevig aan 
een abolitionistische golf, waar België niet ongevoelig voor is. Voor haar is het dus belangrijk dat het 
gedoogbeleid verder kan worden doorgevoerd onder de nieuwe decriminaliseringswetgeving. Want 
enkel als het zichtbaar blijft, blijft het beheersbaar en kan de veiligheid en gezondheid van deze mensen 
gegarandeerd blijven. 

Bij Violett lijken ze alvast uit te kijken naar de kansen die de decriminaliseringswetgeving met zich mee 
kan brengen. Het grote voordeel dat zij zien, is dat je als derde partij betrokken kan worden zonder dat 
je hiervoor strafbare risico’s loopt. Het legaliseringsbeleid van Nederland creëert volgens hen een 
nieuw kader waardoor mensen gevangen zitten binnen dat kader of er illegaal buiten manoeuvreren. 
De grijze zone waarbinnen sekswerkers actief zijn, zal volgens hen ook altijd blijven bestaan. W. Gabriëls 
wijst er tevens op dat sekswerkers lang niet de enige beroepsgroep zijn die, ondanks reglementering, 
in een grijze zone blijven werken.  
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7. Internationale definitie sociaal werk 

In onderstaande definitie worden de geaccentueerde begrippen verder uitgewerkt met betrekking tot 
sociaal werk: 

“Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and 
development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social 
justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. 
Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledges, social 
work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing. The above 
definition may be amplified at national and/or regional levels.” 

Wanneer we sekswerk gaan benaderen vanuit een historische invalshoek, valt op te merken dat de 
positie van sekswerkers (en in de eerste plaats die van vrouwen) door feministische bewegingen zowel 
werd bekritiseerd als erkend. De ene feministische stroming vatte de positie van sekswerkers op als 
gewelddadig waarin de sekswerker een slachtofferrol kreeg toebedeeld. Vanuit de tegengestelde 
stroming werd juist opgeroepen om sekswerkers meer rechten toe te kennen en het te erkennen als 
volwaardig beroep. Beide kanten streden vanuit een sociale beweging voor de versterking en bevrijding 
van dezelfde doelgroep, maar hadden wel een tegenstrijdig resultaat voor ogen. De polariteit van dit 
onderwerp is steeds van invloed geweest op hoe er op politiek niveau werd omgegaan met dit thema. 
Daarbij heeft de feministische beweging haar rol gespeeld om dit op de politieke agenda te krijgen (de 
Vries, & Zuidema, 2006, pp.37-49).  

Uit de interviews van dit onderzoek kwam de aanwezigheid van beide stromingen ook aan bod. De 
bevraagde participanten leunen meer aan bij de emancipatorische aanpak. Anderzijds bevestigde ze bij 
Spot 46 dat in dezelfde regio ook organisaties actief zijn die een abolitionistische kijk hanteren. Het 
intersectioneel denken als benadering van de transgender sekswerker laat voor de hulporganisaties de 
ruimte om de diversiteit die aanwezig is binnen de groep tot uiting te laten komen. Daardoor kan elke 
situatie apart worden bekeken en hulp geboden worden op maat van het individu.  

Vanuit de feministische beweging voor de erkenning van het beroep, werd gepleit voor seksuele 
zelfbeschikking. Naast het beoefenen van sekswerk, houdt dit evenwel de zelfbeschikking van seksuele 
voorkeur van het individu in (de Vries, & Zuidema, 2006, pp.37-49). In het verlengde daarvan kan dus 
gesteld worden dat de emancipatiebeweging van sekswerk heeft bijgedragen aan de emancipatie van 
niet-heteroseksuelen, en dus ook aan dat van transgenders. Dit item kwam tijdens de interviews bij 
meerdere organisaties aan bod. De participanten ervaren dat veel transgender sekswerkers het beroep 
van sekswerker zien als bevestiging van hun seksualiteit. 

Zoals eerder al aan bod kwam, neemt het aantal transgenders in Europa toe. Omwille van de barrières 
waarmee ze geconfronteerd worden, is de weg naar sekswerk vaak een bewuste keuze. Dit biedt vaak 
de financiële zekerheid die leidt tot autonomie en zelfbeschikking (Gillis, 2021, z.p.). Vanuit sociaal werk 
is de ondersteuning en de uitbouw van de rechten voor het beroep en doelgroep dus te verantwoorden 
doordat er wordt ingezet op de verhoging van het welzijn. Langs de andere kant kan men de vraag 
stellen of iets een keuze is, wanneer er weinig of geen keuzevrijheid bestaat. Tijdens de interviews 
kwam de financiële aantrekkelijkheid van het beroep ter sprake. Ondanks dat er veel geld mee verdiend 
kan worden, omwille van het aanbodsniche, gaat dit vaak gepaard met hoge risico’s. Daarbovenop 
plaatst het ontbreken van sociale rechten de transgender sekswerker nog meer in een precaire situatie. 
Dit werd heel duidelijk tijdens de eerste lockdown van de recente Covid-crisis. De bevraagde 
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organisaties stellen het decriminaliseren van het beroep dan ook voorop om hierin tegemoet te kunnen 
komen. 

Daarnaast worden transgender sekswerkers geconfronteerd met risico’s die gepaard gaan met hun 
genderidentiteit. Ze krijgen bijvoorbeeld te maken met fysieke agressie dat voorkomt uit transfobie. 
Zelfs wanneer een klant bewust kiest voor een transgender sekswerker, kan er na de daad een gevoel 
van schaamte en interne worsteling de overhand nemen (“Transgender sekswerkers over hun baan”, 
2021, z.p.). Vanuit deze optiek is de andere feministische stroming waarbij sekswerkers als slachtoffer 
van geweld worden beschouwd, niet zo ver zoek. Langs de andere kant is dit misschien net een reden 
om de transgender sekswerker een veilig kader of infrastructuur te bieden waarin ze dit beroep kunnen 
uitoefenen. De bevraagde organisaties uit dit onderzoek wijzen op het verschil in infrastructuur en hoe 
dit in relatie staat met het risico op geweld. Raamprostitutie biedt een veilige omgeving met minder 
kans op agressie. Bijgevolg staat de sociale professional veel dichter bij de transgender sekswerker, 
waardoor uitbuiting veel sneller opgemerkt wordt. 

Een laatste reflectie met betrekking tot de definitie van het sociaal werk is de machtsstrijd en 
genderongelijkheid die het beroep van sekswerker met zich meebrengt. Het consumeren van sekswerk 
door mannen lijkt in de samenleving meer aanvaard te worden dan het uitoefenen van het beroep door 
vrouwen (de Vries, & Zuidema, 2006, pp. 37-49). Uit de bevraging bij de organisaties kwam ook naar 
boven dat het voornamelijk vrouwen zijn die actief zijn in de industrie van sekswerk. Volgens Violett 
heeft dit een verband met de visie op vrouwelijke seksualiteit waarbij de verwachting is dat vrouwen 
monogame wezens zijn. Hierdoor is er zowel op vlak van vraag als aanbod schaarste rond mannelijke 
sekswerkers. Op gebied van mannelijke transgender sekswerkers komt naar boven dat er geen markt 
voor is. De erkenning van vrouwen als seksuele wezens is nodig om in de toekomst een markt te creëren 
die mannelijke (transgender) sekswerkers aanbiedt.  

Er zit smet op de naam van sekswerker, en bijgevolg ook op de persoon die het beroep uitoefent (de 
Vries, & Zuidema, 2006, pp.37-49). Vervolgens rijst dan de vraag waar transgender sekswerkers in dit 
geheel passen. Zoals de literatuurstudie reeds uitwijst, worden zij geconfronteerd met een multilateraal 
stigma. Zo gaf Violett aan dat een vrouwelijke sekswerker na het werk de bus kan nemen zonder op te 
vallen. Transgender personen daarentegen worden buiten de job als sekswerker geconfronteerd met 
discriminatie door hun identiteit. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Zo krijgen zij verhalen 
te horen dat een taxichauffeur hen niet wil meenemen omdat ze transgender zijn. Dit gaat om een 
gevoel, waardoor het moeilijk is om hier mee aan de slag te gaan als hulpverlener. Daarnaast wordt ook 
binnen de hulpverlening discriminatie aangekaart, waarbij het voorkomt dat hulpverleners de gewenste 
naam weigeren te gebruiken. Hierdoor blijven transgender sekswerkers in de schaduw staan omwille 
van stigma’s op andere domeinen,  zelfs al krijgt het beroep van sekswerker de erkenning waarvoor ze 
strijdt.  Daarnaast kleeft er ook  een label op het cliënteel. Indien niet voldoende wordt ingezet op het 
wegwerken van deze ongelijkheid, dreigen transgender sekswerkers gedwongen te worden om te 
werken in een ondergronds circuit.   
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8. Conclusie  

In dit onderzoek werd een antwoord gezocht op de vraag ‘vanuit welke benadering worden 
transgenders binnen het sekswerk ondersteund door sociale hulpverleningspraktijken in landen als 
België en Nederland?’. Een emancipatorische aanpak lijkt een algemeen goed bij de bevraagde sociaal 
professionele organisaties en beleidsmedewerkers in België en Nederland. Deze benadering verhindert 
hen echter niet om de aanwezigheid van bestaande wanpraktijken te erkennen. Een intersectionele 
benadering (kruispuntdenken) lijkt voor veel sociaal professionals op zijn plaats. De sekswerker in de 
slachtofferrol plaatsen, zal volgens hen de afstand tot sekswerkers net vergroten. Dit biedt een 
antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek. Ondanks dat de transgender sekswerker niet als 
slachtoffer wordt beschouwd, zien de bevraagde sociale werkpraktijken wel een aantal risico’s 
waarmee de transgender sekswerker in aanraking komt. Dit maakt dat de huidige benadering van 
belang is om het nauwe contact te behouden om zo goed mogelijk op deze risico’s in te spelen. 

Het blijft volgens de bevraagde sociale professionals noodzakelijk om een veilig kader te creëren waarin 
het beroep van sekswerker voor transgender personen kan beoefend worden, zodat veiligheid en 
gezondheid gegarandeerd kunnen blijven. De sociale professional erkent in vele gevallen het hoger 
risico op geweld tegen transgenders ten gevolge van stigma’s, wat ook naar boven kwam bij de 
onderzoeken die werden toegelicht in de literatuurstudie. Er is eveneens oog voor het gebrek aan 
voldoende ondersteunend beleid. Dit dwingt vele transgender sekswerkers buiten het bereik van een 
veilige en gecontroleerde werkplek waar risico’s op uitbuiting net kleiner zijn. In steden zoals 
Antwerpen en Amsterdam wordt dit veilige kader aangeboden in de vorm van raamprostitutie, waar 
transgender sekswerkers hun plek krijgen. Op andere plaatsen waar raamprostitutie niet mogelijk is of 
daar waar uitbreidingsmogelijkheidheden van raamprostitutie geen optie meer vormen, moet naar 
andere oplossingen gezocht worden.  

Het huidige prostitutielandschap lijkt steeds meer op hedendaagse kanalen in te zetten om klanten te 
werven. Zo is er bijvoorbeeld sprake van het gemeenschappelijk huren van Airbnb-woningen met 
meerdere sekswerkers om te werken via thuisontvangst. Het beleid biedt momenteel niet voldoende 
bescherming voor transgender sekswerkers in deze recentere vorm van klantenwerving en 
arbeidsuitoefening. Het herdenken van het huidige raaminfrastructuur in zowel België als Nederland 
zou voor oplossingen kunnen zorgen. 

De emancipatorische benadering zet dus voornamelijk in op het versterken van de positie van de 
transgender sekswerker waarbij voornamelijk de risico’s die ermee gepaard gaan worden aangepakt. 
Dit biedt een antwoord op de volgende onderzoeksvraag: ‘in hoeverre bepaalt de benadering van 
transgender sekswerkers de ondersteuning/hulpverlening die sociale werkpraktijken bieden?’. Uit de 
antwoorden van de bevraagde actoren ligt hierdoor de nadruk voornamelijk op harm reduction om de 
risico’s waarmee de transgender sekswerker geconfronteerd wordt in te perken. Naast praktische 
ondersteuning en sensibilisering, geven de bevraagde actoren ook aan dat ze vanuit hun organisatie 
aan politiserend werk doen. Dit brengt ons bij de laatste deelvragen van dit onderzoek. 

De vragen ‘hoe verhoudt de sociale hulpverleningsbenadering zich tot het beleid?’ en ‘op welke 
domeinen valt er een verschil te merken tussen beide landen met betrekking tot de benadering van 
transgender sekswerkers?’ blijken zeer sterk samen te hangen. Uit de antwoorden van dit onderzoek 
wordt duidelijk dat het beleid kan bepalen hoe nabij de sociale hulpverlening bij de transgender 
sekswerker staat. Het beleid heeft eveneens invloed op de positie van de transgender sekswerker en 
de risico’s die het beroep met zich meebrengt, wat net bepalend is voor de hulpverlening die wordt 
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geboden. Het is juist het beleid dat het grootste verschil uitmaakt tussen beide landen. In België wordt 
momenteel nog een gedoogbeleid omtrent sekswerk gevoerd maar staat decriminalisering hoog op de 
agenda. In Nederland is sekswerk gelegaliseerd maar biedt het volgens de bevraagde actoren niet de 
oplossingen waar men op had gehoopt. Integendeel, in vele gevallen duwt het de sekswerker nog 
verder in de illegaliteit. De bevraagde actoren geven aan dat het decriminaliseren van het beroep een 
antwoord kan bieden op vele huidige obstakels zonder dat er (transgender) sekswerkers uit de boot 
dreigen te vallen. Ze geven aan dat sekswerk altijd deels via een zwart circuit zal gebeuren, zelfs met 
vernieuwde regelgeving. De voornaamste vraag van de bevraagde sociale professionals richting beleid, 
is dat de afstand tussen hulpverlening en transgender sekswerker zo klein mogelijk blijft. Op deze 
manier kunnen ze beter instaan voor zaken als veiligheid, gezondheid en het opsporen van 
wanpraktijken.  
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9. Beperkingen van het onderzoek 

De uitwerking van deze paper kent enkele beperkingen die onmiskenbaar een invloed kunnen 
uitoefenen op het resultaat van dit onderzoek. Het is aangewezen om verder onderzoek te doen om 
meer sluitende antwoorden te bekomen op de onderzoeksvraag. 

Door het modulaire karakter van de opleiding moet er rekening worden gehouden met de beperkte tijd 
waarbinnen dit rapport afgewerkt moest worden. De beperkte tijd had invloed op het vinden van 
gepaste literatuur en het vinden van bereidwillige organisaties. Bijgevolg was de toegang tot 
organisaties zeer moeilijk omwille van het gevoelige thema. De initiële opzet van het onderzoek had als 
doel een vergelijkende studie uit te voeren tussen Antwerpen in België en Amsterdam in Nederland. In 
Nederland zijn we er niet in geslaagd toegang te krijgen tot organisaties in Amsterdam, waardoor we 
besloten contact op te nemen met organisaties uit verschillende locaties in Nederland. In het kader van 
de opdracht werd eveneens gevraagd om het aantal interviews te beperken om de workload af te 
stemmen op de tijdsduur van de opdracht. 

Bij de bevraagde actoren bestond er over het algemeen een consensus over de kijk op de transgender 
sekswerker. Er bestaan echter hulpverleningsorganisaties met een abolitionistische insteek die niet aan 
bod zijn gekomen in de uitwerking van het onderzoek. Het contacteren van organisaties verliep geheel 
arbitrair. Het feit dat organisaties met een andere stem niet aan het woord zijn gekomen berust volledig 
op toeval. Dit geeft vanzelfsprekend een vertekend beeld bij de uitkomst van het onderzoek.  
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