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Woord vooraf  

Ter afsluiting van mijn opleiding in de Criminologische Wetenschappen besloot ik mijn thesis 

te schrijven over klanten van prostitutie. Om deze thesis tot een goed einde te brengen, heb ik 

kunnen rekenen op veel steun van vrienden en familie. Ik wil dan ook mijn ouders en beste 

vrienden bedanken voor de steun tijdens het schrijf- en onderzoeksproces.  

In het bijzonder zou ik graag mijn promotor Dominique Boels bedanken voor alle tijd die ze 

heeft gespendeerd aan het begeleiden van mijn thesis. Zij stond steeds klaar om al mijn vragen 

te beantwoorden. Daarnaast bedank ik graag Erik Van Poucke, Yinthe Feys en Giovanni 

Vermeulen voor het nalezen van mijn thesis en Anouch Balthasar voor de technische en 

persoonlijke ondersteuning. Ook bedank ik Giovanni Vermeulen voor de hulp bij het opstellen 

van de flyer. Voor de hulp bij het opstellen van de Engelstalige enquête bedank ik graag Tanya 

Lopes Simões en voor de Franstalige enquête Raphaël Alvarez en Marie Goffin.  

Tot slot wil ik zeker alle websites bedanken die hebben meegewerkt aan het onderzoek. In het 

bijzonder bedank ik Redlights, Provla, het IJsberenforum en gratissexadvertenties. Ook bedank 

ik graag Ghapro en PasOp voor hun tijd. Uiteraard wil ik ook de respondenten bedanken die 

hebben deelgenomen aan mijn onderzoek, en dan voornamelijk de respondenten die zich 

hebben geëngageerd om deel te nemen aan de face-to-face interviews. Zonder hen was dit 

onderzoek niet mogelijk geweest. 
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Inleiding 

Prostitutie is een fenomeen dat de voorbije decennia veel aandacht heeft gekregen. Onderzoek 

naar prostitutie is over de landsgrenzen heen gebeurd en opvallend hierbij is de sterke focus op 

verschillende actoren (pooiers, prostituees zelf,…) van prostitutie. Ondanks deze informatie die 

beschikbaar is over de seksindustrie en in het bijzonder over straatprostitutie, is er doorheen de 

geschiedenis toch maar weinig geconcentreerd geweest op klanten van prostitutie (Lowman & 

Atchison, 2006; Sanders, 2008).  

De laatste tijd is er meer aandacht gekomen voor de klant, voornamelijk sinds de jaren 1990, 

onder andere onder impuls van het ontstaan van programma’s zoals ‘John Schools’ in de 

Verenigde Staten. Binnen deze ‘John Schools’ worden gearresteerde klanten opgenomen in 

programma’s om ‘recidive’ te voorkomen (Monto, 2000). Het wordt voor onderzoekers dus 

makkelijker om klanten van prostitutie te benaderen. De klanten zijn immers bekend bij de 

instanties die deze programma’s aanbieden (Lowman & Atchison, 2006).  

Toch blijft het onderzoek naar klanten beperkt in vergelijking met andere facetten van 

prostitutie en is meer onderzoek wenselijk (Lowman & Atchison, 2006). Een mogelijke 

verklaring voor het beperkt aantal onderzoeken naar klanten kan liggen in het onzichtbare 

karakter van klanten. Zo kunnen klanten moeilijk te identificeren zijn. Dit hangt samen met het 

taboe dat heerst rond prostitutie. Zowel het kopen als het aanbieden van seksuele diensten wordt 

door vele mensen als een taboe gezien (Weitzer, 2012). Ook klanten komen er zelf niet graag 

uit voor hun ‘afwijkend’ gedrag en worden bijgevolg ook niet graag benaderd om te praten over 

hun prostitutiebezoeken (Monto, 2000; 2010; Grenz, 2005). Ondanks dit taboekarakter, is er in 

de literatuur toch tegenstrijdig bewijs van een belangrijk aandeel klanten dat net wel wil praten 

over het ‘klant zijn’ (Grenz, 2005). Een andere verklaring voor het beperkt aantal onderzoeken 

naar klanten, is dat er vaak van uitgegaan wordt dat mannen die betalen voor seks, gewoon doen 

wat ‘natuurlijk’ is en zo tegemoet komen aan hun seksuele behoeften (Sanders, 2008; Flight & 

Hulshof, 2009). Hierdoor vinden onderzoekers het soms niet nuttig om mannen te bevragen 

over hun gedrag. Volgens deze onderzoekers doen deze mannen gewoon wat uit hun driften 

voortkomt. Er zouden dus geen andere redenen zijn om prostituees te bezoeken, wat een zeer 

simplistische visie is op het mannelijke gedrag. Hier staat tegenover dat vrouwen die seks 

verkopen, worden gezien als deviante vrouwen omdat zij geen gedrag vertonen dat ‘conform’ 

hun rol als vrouw is (Sanders, 2008). Dit zou kunnen verklaren waarom (vrouwelijke) 

prostituees vaker het onderwerp uitmaken van onderzoek in verband met prostitutie. 
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Als we de literatuur raadplegen is het duidelijk dat onderzoek naar prostitutie dus vaak gericht 

is op de prostituees zelf (Monto, 2000; Farley et al., 2015) en in het bijzonder op druggebruik 

onder prostituees, HIV en aids bij prostituees (en klanten) (McKeganey & Barnard, 1996), de 

rol van klanten in het overbrengen van seksueel overdraagbare aandoeningen (Schei & Stigum, 

2010) en het gebruik van condooms met de klanten (Faugier & Sargeant, 1997). Een ander ‘hot 

topic’ binnen de literatuur is onderzoek naar geweld tegen vrouwelijke prostituees (Flight & 

Hulshof, 2009). Als er onderzoek gebeurt naar de klant zelf, gaat dit dan ook voornamelijk over 

de prevalentie van klanten in een bepaald land of een bepaalde regio en worden kenmerken van 

klanten bevraagd zoals sociale status, opleidingsniveau, leeftijd, burgerlijke stand,… 

enzovoort. Dit is echter niet de enige lancune. 

Opvallend voor onderzoek naar klanten van prostitutie is de bijna uitsluitende focus op 

mannelijke klanten van vrouwelijke prostituees. Wellicht is het zo dat vrouwelijke klanten nog 

minder zichtbaar zijn en ook een moeilijker bereikbare populatie vormen (D'havé, Verwilghen, 

& Balcaen, 2007). Het is toch belangrijk om mee te delen dat er momenteel een onderzoek loopt 

naar vrouwelijke klanten van prostitutie door Sarah Kingston, verbonden aan de Universiteit 

van Lancaster. De resultaten ervan kunnen dus (nog) niet besproken worden in deze 

masterproef. 

Bijkomend is de laatste jaren een toenemende tendens merkbaar om de klant van (betaalde) 

seksuele diensten strafbaar te stellen. Deze tendens is voornamelijk zichtbaar in Scandinavische 

landen zoals Zweden en Noorwegen (Remerie, Van Caeneghem, & Van Parys, 2007). Zweden 

hanteert een abolitionistisch beleid dat tot doel heeft om prostitutie volledig uit te roeien. Elke 

klant van prostitutie wordt strafbaar gesteld (Flight & Hulshof, 2009). Persak stelde in 2012 dat 

Frankrijk ook in de voetsporen van Zweden wilde treden om klanten strafbaar te stellen. 

Intussen is dit reeds gebeurd. In België en Nederland daarentegen lijkt dit (nog) niet aan de orde 

te zijn (Francq et al., 2007). Op het prostitutiedebat op het Festival van de Gelijkheid in Gent, 

op 11 december 2015, gingen allerlei stemmen op over het al dan niet strafbaar stellen van de 

klant. Wat bij dit debat echter ontbrak, waren klanten zelf. Wat klanten vinden van 

criminalisering, van de idee dat alle prostituees uitgebuit zouden worden, wordt niet gehoord. 

Daarom is het nodig om het klantenperspectief te onderzoeken.  

De landen die focussen op de criminalisering, doen dit vanuit de idee dat prostitutie moet 

uitgeroeid worden. Prostitutie moet weg omdat ze het gelijk stellen aan geweld en ze het een 

onrecht vinden dat aan vrouwen wordt aangedaan. Door het feit dat prostitutie gepercipieerd 

wordt als vraaggestuurd, willen ze de vraag verminderen en zo indirect ook het aanbod 

(Lowman & Atchison, 2006; Vermeulen & Van Damme, 2014). Bijgevolg zouden de 
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problemen inzake exploitatie waarmee prostitutie wordt geassocieerd, verdwijnen (Vermeulen 

& Van Damme, 2014). Het discours dat hierachter schuil gaat, is dat alle prostitutievormen 

geweld inhouden tegen vrouwen (Persak, 2012). 

De gestelde criminaliseringstendens in sommige landen leidt ertoe dat klanten strafbaar gesteld 

worden. Daarbij wordt een belangrijke actor over het hoofd gezien in dit debat, namelijk de 

klant. Als vraagzijde is de klant een van de belangrijkste actoren die betrokken is bij de 

prostitutiesector. Wat vinden klanten van criminalisering? Klanten krijgen geen gehoor en net 

daarom moet hier verandering in komen. Zij zijn zeer nauw betrokken bij het fenomeen en 

kunnen een ander inzicht in deze discussie bieden. Daarom is er nood aan meer onderzoek naar 

het perspectief van klanten en hun visie op prostitutie, gedwongen prostitutie en criminalisering.  

Doelstelling 

Het doel van deze masterproef is inzicht verwerven in het perspectief van de klant. Deze 

masterproef omvat drie luiken: 1) motieven van klanten om prostituees te bezoeken 2) visie op 

prostitutie en herkenning van geweld en 3) visie op criminalisering. Concreet gaat het over de 

motivatie van klanten, de redenen waarom zij prostituees bezoeken. Zweden stelt de klant 

volledig strafbaar vanuit de assumptie dat elke prostituee gedwongen wordt om zichzelf te 

verkopen en dat prostitutie geweld is van mannen op vrouwen. Sommigen zijn het niet eens 

met deze laatste visie en stellen dat de situatie (werk- en leefomstandigheden) juist zal 

verergeren voor prostituees indien klanten strafbaar worden gesteld (Flight & Hulshof, 2009). 

Wat denken klanten hier nu zelf over? Klanten zijn een van de belangrijkste actoren binnen het 

prostitutiefenomeen en worden grotendeels buiten beschouwing gelaten. Kan de klant geweld 

(uitbuiting) herkennen? Hier wil deze masterproef inzicht in verwerven door middel van een 

eerste exploratie aan de hand van literatuur, een online survey en interviews. Deze masterproef 

wil dan ook nagaan in welke mate klanten een stem willen en kunnen hebben in het 

criminaliseringsdebat.  

Criminalisering kan leiden tot situaties waarbij de meer ‘respectvolle’ klanten uit schrik niet 

meer naar de prostituees komen. Dit heeft ook een impact op de prostituees zelf, die dan 

financieel verlies maken (Persak, 2012). De perverse effecten van de criminalisering stoppen 

hier niet, maar strekken zich ook verder uit. Het is namelijk zo dat klanten een belangrijke actor 

(of partner) kunnen zijn om informatie te bieden over slachtoffers van mensenhandel of bij het 

erkennen van geweld of uitbuiting. Indien zij gecriminaliseerd worden, zal deze bron van 

informatie niet langer voorhanden zijn (Persak, 2012). Niettemin blijkt uit onderzoek, gevoerd 
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in Zweden, Nederland, Roemenië en Italië, dat klanten het moeilijk vinden om uitbuiting te 

herkennen (Di Nicola & Ruspini., 2009; Vermeulen & Van Damme, 2014).  

De bijdrage van deze masterproef is voornamelijk theoretisch en informatiegericht van aard in 

die zin dat het zal bijdragen aan de kennis over klanten van prostitutie. Er zal een overzicht 

gegeven worden van wat er reeds geweten is in de (internationale) literatuur. Verder zijn er 

binnen de literatuur nog enkele lacunes waarop deze masterproef een antwoord wil bieden. Ten 

eerste, zoals reeds vermeld, is er reeds onderzoek naar klanten en ook soms naar hun motivatie. 

In Vlaanderen is er nog geen onderzoek verricht naar de motieven van klanten. Het zou dus een 

bijdrage leveren aan de kennis over klanten van prostitutie in eigen land. Ondanks hun centrale 

positie binnen het criminaliseringsdebat, worden zij niet gehoord inzake deze 

criminaliseringstendens. Doorheen de literatuur heerst een lacune, namelijk het gebrek aan 

meningen van de klant, de vraagzijde van prostitutie, over de strafbaarstelling van hun betaalde 

seks. Hieraan wil deze masterproef tegemoet komen door klanten te bevragen over hun visie op 

deze criminaliseringstendens. Ook de visie van klanten op de uitbuiting van prostituees is 

belangrijk. Als prostitutie geweld inhoudt tegen de prostituees, zoals sommige beleidsmakers 

en politici beweren, kunnen klanten dan geen belangrijke partner zijn in het herkennen van dit 

geweld? Onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van klanten bij het bestrijden van uitbuiting 

komt nauwelijks aan bod in wetenschappelijk onderzoek, en nog minder in Belgisch onderzoek. 

Om die reden vormt dit het derde centrale luik in deze masterproef.   

Om deze lacunes in te vullen, wordt gebruik gemaakt van empirisch onderzoek. Hier is wel 

enige voorzichtigheid geboden om de lezer niet teveel te beloven. Gelet op het relatief 

verborgen karakter van de populatie van klanten, bestond de mogelijkheid dat er slechts weinig 

respondenten bereid waren deel te nemen aan het onderzoek.  

Naast deze theoretische bijdrage, zal ook een (beperkte) maatschappelijke bijdrage geleverd 

worden aan het beleid. Dit door enkele pijnpunten aan te kaarten inzake prostitutie en door de 

belanghebbenden, namelijk klanten, uit te horen over hun mening. Hoewel prostitutie op dit 

moment misschien geen prioriteit uitmaakt voor de overheden in België, kan deze masterproef 

toch enige suggesties doen voor het beleid, zijnde redenen van klanten om prostituees te 

bezoeken. Waarom is onderzoek naar klanten noodzakelijk? Het gaat niet alleen om het 

verwerven van kennis, maar ook om beleidsrelevante redenen. Er dient namelijk een 

onderscheid te worden gemaakt tussen klanten die al dan niet vrijwillig het kwaadwillige 

segment van de prostitutiemarkt bezoeken. Echter, uit onderzoek blijkt dat klanten niet op zoek 
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gaan naar prostituees die gedwongen worden tot prostitutie, maar net op zoek gaan naar 

enthousiaste prostituees (Di Nicola & Ruspini, 2009; Vermeulen & Van Damme, 2014). Voor 

beleidsmakers is het dus ook van belang om inzicht te krijgen in de redenen van klanten om 

prostituees te bezoeken. Daarnaast kan het beleid geïnformeerd worden over de positie die 

klanten zelf innemen ten opzichte van de criminalisering van hun bezoek aan prostituees.  

Onderzoeksvragen 

In deze masterproef kunnen vier centrale onderzoeksvragen onderscheiden worden. Elke 

onderzoeksvraag bevat deelvragen die doorheen de masterproef zullen beantwoord worden. Het 

gaat om een combinatie van beschrijvende en verklarende onderzoeksvragen. Hieronder een 

overzicht van de verschillende onderzoeksvragen: 

Centrale onderzoeksvraag: Wat is het beleid rond prostitutie en haar klanten? 

 Wat is het beleid op Europees niveau? 

 Wat is het beleid op Belgisch niveau? 

 Wat is het beleid op niveau van de Verenigde Staten? 

Centrale onderzoeksvraag: Waarom bezoeken klanten prostituees? 

 Welk profiel hebben klanten? 

 Om welke redenen bezoeken klanten prostituees? 

Centrale onderzoeksvraag: Wat vindt de klant zelf van de strafbaarstelling van klanten van 

prostitutie? 

 In welke mate heeft de klant kennis van het huidige beleid? 

 Wat is de visie van de klant op prostitutie? 

 Hoe staat de klant tegenover de strafbaarstelling?  

Centrale vraag: Wat is de visie van klanten m.b.t. gedwongen prostitutie/uitbuiting?  

 In welke mate kunnen klanten slachtofferschap herkennen? 

 In welke mate vinden klanten gedwongen prostitutie/uitbuiting een probleem?  

 In welke mate kunnen klanten bijdragen aan de aangifte van slachtofferschap? 
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Methodologie 

De empirische studie zal zich richten tot klanten van prostitutie uit zowel de zichtbare prostitutie 

als uit de minder zichtbare prostitutie. Er wordt namelijk vaker onderzoek gedaan naar klanten 

van ‘outdoor’ prostitutie zoals straatprostitutie, maar meer onderzoek is nodig naar online 

prostitutie en ‘indoor’ prostitutie zoals Monto (2010) stelt. Daarom werden klanten zowel 

online benaderd, via advertentiewebsites, als op straat door middel van flyers in de 

prostitutiebuurten van Antwerpen, Brussel en Gent. Ook werden hulpverleningsorganisaties 

Pasop en Ghapro, aangesproken om meer respondenten te vinden.  

Om de haalbaarheid van de masterproef te verhogen, werd gewerkt met een online vragenlijst. 

Het is echter zo, dat deze masterproef aanvankelijk enkel gebruik wou maken van face-to-face 

interviews om dieper te kunnen ingaan op de materie. Maar omdat dit nogal bedreigend kan 

zijn voor klanten, gelet op de taboesfeer rond dit onderwerp, werd ook gebruik gemaakt van 

een online survey. Door tewerk te gaan met online vragenlijsten, werd deze barrière voor een 

stuk verholpen. De enquête werd online gepost via websites (advertentiewebsites bijvoorbeeld) 

die gecontacteerd worden via e-mail. Eens de websites toegestemd hadden, verscheen de link 

naar de survey op de websites en konden klanten de vragenlijst invullen. Op het einde van de 

vragenlijst kregen klanten de kans om nog aan een bijkomend interview te participeren om 

dieper op de vragen en antwoorden in te gaan. Daarnaast werd ook een literatuurstudie gedaan 

om weer te geven wat de stand van zaken is op vlak informatie inzake klanten van prostitutie 

en de belangrijkste criminaliseringstendensen.  
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DEEL I: LITERATUURSTUDIE 

Hoofdstuk I: Beleidstrends inzake prostitutie 

1. Inleiding 

Er bestaan diverse visies op prostitutie. Daaraan gerelateerd bestaan er verscheidene 

beleidsopties met betrekking tot het fenomeen. In dit hoofdstuk is het dan ook de bedoeling om 

weer te geven wat ‘prostitutie’ net inhoudt en welke belangrijkste beleidstrends zichtbaar zijn 

binnen Europa en het specifieke geval in de Verenigde Staten van ‘John Schools’. Het is 

geenszins de bedoeling om hier alle juridische teksten weer te geven, maar om de voornaamste 

richting en achterliggende visies binnen het beleid te identificeren en weer te geven.  

2. Kernbegrip ‘Prostitutie’ 

2.1 Wat is prostitutie?  

2.1.1 Sekswerk 

Prostitutie kan gekaderd worden binnen het ruimere kader van sekswerk. Weitzer (2012) 

definieert ‘sekswerk’ als:  

“Sex work involves the exchange of sexual services for material compensation as well 

as the selling of erotic performances or products. It includes acts of direct physical 

contact between buyers and sellers (prostitution, lap dancing) as well as indirect 

stimulation (pornography, stripping, telephone sex, live sex shows, erotic webcam 

performances).” (Weitzer, 2012, p.3) 

Sekswerk dekt dus meer ladingen dan prostitutie. Waar prostitutie enkel seksuele activiteiten 

bevat, kan het bij sekswerk ook gaan om diensten waarbij geen contact vereist is zoals strippen 

of paaldansen bijvoorbeeld.  

2.1.2 Prostitutie 

Prostitutie kan volgens D’havé et al. niet exact gedefinieerd worden omdat er steeds bepaalde 

connotaties aan het fenomeen verbonden worden. Volgens deze auteurs is prostitutie:  

“Een vorm van seksuele dienstverlening tegen betaling, verleend door een persoon in 

het kader van zijn of haar hoofdzakelijke of bijkomende beroepsbezigheid.” (D’havé, 

Verwilghen, & Balcaen, 2007, pp.87-88) 
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Een bijkomende reden voor de moeilijke definiëring van het begrip is het brede karakter van 

het fenomeen. Prostitutie omvat namelijk verschillende vormen (zie infra) (D'havé, 

Verwilghen, & Balcaen, 2007). 

Daalder (2007, 21 in Boels, 2014) omschrijft prostitutie als: 

“Making oneself available for the performance of sexual acts with another person for 

remuneration.” 

2.2 Vormen van prostitutie 

Verschillende vormen van prostitutie kunnen onderscheiden worden. Toch blijkt dat beleid 

vaak focust op straatprostitutie. Scambler (1997) benadrukt de aandacht die er is voor 

straatprostituees vanuit het politieke beleid. Dit is namelijk de meest zichtbare vorm, maar er 

zijn nog vele andere vormen van prostitutie die te weinig aandacht krijgen binnen onderzoek 

en beleid.  

2.2.1 Raamprostitutie 

Raamprostitutie bevindt zich achter een raam en de diensten worden dan ook daar verleend 

(Decorte et al., 2011; Boels, 2014). De prostituees huren de ramen van de eigenaars van de 

panden (D'havé, Verwilghen, & Balcaen, 2007). Deze vorm van prostitutie is heel zichtbaar 

zoals bijvoorbeeld in de voorziene buurten in Antwerpen, Brussel en Gent. 

2.2.2 Barprostitutie 

Bij barprostitutie gaat het om clubs en cafés waarbij de klanten gezelschap krijgen van 

prostituees. Binnen deze vorm van prostitutie zijn seksuele handelingen niet noodzakelijk 

aanwezig (Boels, 2014). Er bestaan twee vormen van barprostitutie. Enerzijds is er gemengde 

bar/raam prostitutie waarbij vrouwen achter het raam staan, maar achter hen bevindt zich ook 

een bar. Anderzijds is er ook prostitutie in bars of clubs waarbij drinkgelegenheid is voorzien 

(Decorte et al., 2011). 

Deze sector blijkt nogal wat alcoholconsumptie te vragen van de prostituees. De prostituees 

krijgen ook geld voor elke verkochte consumptie in de bars. De cafés en clubs hebben een 

functie als plaats van ontmoeting. De klanten kunnen ook ter plaatse hun diensten ook krijgen 

daar er ook kamers voorzien zijn (Boels, 2014).  
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2.2.3 Privé prostitutie 

De private prostitutie is een onzichtbare vorm van prostitutie (Decorte et al., 2011). Prostituees 

werken voornamelijk van thuis uit of huren appartementen of woningen voor hun seksuele 

praktijken. Zij kunnen zowel volledig individueel en zelfstandig werken als samen met andere 

prostituees (Decorte et al., 2011). Binnen deze branche worden de klanten ontvangen, ofwel in 

het privéhuis in een private kamer, ofwel bij de prostituee thuis of althans op een private plaats 

(Decorte et al., 2011; Boels, 2014). De prostituee biedt zijn/haar diensten vaak aan via 

advertenties (D'havé, Verwilghen, & Balcaen, 2007).  

Een bijzondere vorm van private prostitutie is het aanbod binnen massagesalons waarbij 

erotische massages worden aangeboden. Klanten kunnen hier betalen voor wat extra en kunnen 

dan bijkomende seksuele diensten verkrijgen (Boels, 2014). 

2.2.4 Mannenprostitutie 

Deze vorm van prostitutie blijkt nog meer verdoken te zijn door de taboesfeer die heerst rond 

dit fenomeen. De reden die D’havé et al. (2007) hiervoor naar voren schuiven is de perceptie 

binnen de huidige maatschappij van de vrouw als ‘lustobject’. Slechts zo’n 7% van mannelijke 

prostitutie zou gericht zijn op vrouwelijke klanten. Daarnaast speelt ook het verborgen karakter 

van mannelijke prostitutie een rol, daar zij niet vaak geëngageerd zijn in raamprostitutie. 

Travestieten en transseksuelen zijn wel voornamelijk terug te vinden in de raamprostitutie 

(D'havé, Verwilghen, & Balcaen, 2007).  

2.2.5 Straatprostitutie 

Bij de straatprostitutie gaan prostituees klanten aantrekken door op straat of op andere publieke 

plaatsen (bijvoorbeeld een café) potentiële klanten aan te spreken. De seksuele diensten zelf 

worden dan aangeboden op plaatsen zoals de wagen van de klant, in het openbaar, of op hotel 

(Decorte et al., 2011; Boels, 2014). Toch is er heden een stijgende trend voor het online 

afspreken opdat de prostituees geen uren in de kou zouden moeten wachten op de klanten 

(D'havé, Verwilghen, & Balcaen, 2007). Deze trend is zowel zichtbaar onder vrouwelijke als 

mannelijke prostituees (D’havé, Verwilghen, & Balcaen, 2007; Decorte et al., 2011). 
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2.2.6 Escortprostitutie 

Binnen deze prostitutiesector bieden prostituees seksuele diensten aan op verplaatsing, dus op 

specifieke locaties. Dit kan zowel georganiseerd worden door individuele prostituees, als door 

overkoepelende instanties (Decorte et al., 2011; Boels, 2014).  

2.3 Mythes omtrent prostitutie en klanten 

De literatuur ter zake suggereert dat er een aantal mythes bestaan rond prostitutie en haar 

klanten. Deze mythes belemmeren vaak de kans om realistische beleidslijnen uit te stippelen. 

De ideeën die achter deze mythes schuilgaan, zijn niet volledig fout. De meeste mythen hebben 

een grond van waarheid in zich of zijn althans gebaseerd op rationele argumenten. Echter, 

sommige van deze argumenten hebben een zeer zwakke basis (Matthews, 2008). Hieronder 

volgen een aantal mythes omtrent prostitutie. 

Prostitutie wordt vaak beschouwd als een natuurlijk aspect van het mannelijke seksuele gedrag. 

Er heerst maar al te vaak de idee dat prostitutie het oudste beroep is van de wereld en dat betalen 

voor seks iets natuurlijks is voor mannen (Matthews, 2008). Mannen zouden op die manier hun 

seksualiteit uitdrukken. Toch bleek bijvoorbeeld uit een nationale Amerikaanse studie ‘National 

Health and Social Life Survey’ van 1992 en uit een recentere studie, namelijk de ‘General 

Social Survey’, dat minder dan één vijfde van de mannen uit de steekproef ooit seksueel contact 

had met prostituees (Monto, 2010). Daarnaast wordt gesteld dat seks geen primaire nood is 

zoals honger, maar dat het een complex en sociaal geconstrueerd fenomeen is. Het seksuele 

gedrag wordt aangeleerd tijdens de socialisatie en is geen biologisch of natuurlijk gegeven. Er 

is immers nog nooit iemand gestorven aan een gebrek aan seks volgens deze dit tegenargument 

(Matthews, 2008). Dat prostitutie het oudste beroep is, klopt niet volgens Matthews (2008). Dit 

argument wordt vaak gebruikt door critici die stellen dat interventies die gericht zijn op 

verandering van de huidige situatie, niet efficiënt zijn. Prostitutie is ook nooit een beroep 

geweest maar een activiteit die gestigmatiseerd wordt in de maatschappij, stelt Matthews.  

In België is er recent een nationale studie gebeurd, het ‘Sexpert’-onderzoek, naar de seksuele 

gezondheid van de Vlaamse bevolking. Hierin werd ook gepeild naar prostitutiebezoek. Dit 

rapport brengt de omvang van de vraagzijde in België in kaart, wat nog niet eerder gebeurde. 

De onderzoekers maakten gebruik van enquêtes met gesloten vragen. Wanneer gepeild werd 

naar de frequentie van prostitutiebezoek in de levensloop, antwoordden 1812 respondenten. 

Hiervan gaf 93,4% aan nooit een prostituee te hebben bezocht. Voor 1,8% van de respondenten 

was er wel al eens seksueel contact geweest met een prostituee. Voor 1,6% was dit zeven keer 
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of meer. Er werd ook gepeild naar het prostitutiebezoek in de voorbije zes maanden. Van de 

129 respondenten die reeds prostituees hadden bezocht, gaf 26,4% aan dit in de voorbije zes 

maanden gedaan te hebben en 73,6% gaf aan dit niet gedaan te hebben (Buysse et al., 2013). 

Prostitutie wordt vaak geacht privégedrag te zijn tussen instemmende volwassenen: dit 

argument halen klanten van prostitutie soms aan om een tegenargument te bieden voor beleid 

dat prostitutie wil beperken (Monto, 2010). Monto (2010) wijst erop dat deze mythe ontkracht 

kan worden omdat, ten eerste, niet alle prostituees volwassen zijn. Ten tweede wordt dit 

privégebeuren een publieke zaak door het geweld en de exploitatie die ermee gepaard kan gaan. 

Ten derde kan er in verband met de graad van instemming beter geopteerd worden voor een 

continuüm. Er zijn immers prostituees die zelf kiezen om dit beroep uit te oefenen, maar dit is 

niet altijd het geval (Monto, 2010). Hierbij aansluitend heerst bij sommigen de idee dat 

prostitutie een slachtofferloos misdrijf is. Voor dit argument kunnen tegenargumenten 

gevonden worden. Een belangrijk aandeel van de prostituees is bijvoorbeeld wel het slachtoffer 

van geweld, misbruik, uitbuiting, mensenhandel,… Het gaat om uiteenlopende omstandigheden 

waarin prostituees kunnen verzeild geraken, zowel voor als tijdens hun beroep als prostituee 

(Matthews, 2008). 

Terwijl er enerzijds mensen zijn die claimen dat prostituees gedwongen worden tot prostitutie, 

zijn er anderzijds mensen die claimen dat prostituees zelf kiezen voor het beroep (Matthews, 

2008). Deze uitspraken zijn echter veel te algemeen en maken abstractie van individuele 

situaties. Bij dergelijke standpunten worden alle prostituees over dezelfde kam geschoren. Er 

zijn zowel gevallen te vinden van prostituees die vrijwillig in de prostitutiebranche terecht 

komen, maar zeker ook gevallen van gedwongen prostitutie. Dit beamen Ghapro en PasOp 

tijdens het gesprek met hen. Vaak vertoeven prostituees ook in gevallen die niet ideaal zijn en 

hebben zij bijvoorbeeld geen diploma of weinig vaardigheden. Door deze ‘beperkingen’ kunnen 

prostituees in vele gevallen geen goedbetaalde jobs krijgen, blijkt uit onderzoek. Daarnaast zijn 

er prostituees die middelenafhankelijk zijn en die zichzelf beginnen prostitueren drugs te 

bekostigen. Ook is er een toename merkbaar van hulpprogramma’s die prostituees bijstaan om 

uit de prostitutie te geraken. Dit zou volgens de literatuur getuigen van een belangrijk deel van 

de prostituees dat hun beroep niet vrijwillig uitoefent (Matthews, 2008). 

Een andere mythe die heerst is dat prostitutiebeleid voorzichtig gepland is. Terwijl in het 

verleden klanten voornamelijk door de politie werden gearresteerd, gaat er tegenwoordig veel 

meer aandacht naar het beschamen van de mannen door bijvoorbeeld hun ‘mug shot’ (foto) op 
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televisie of op het internet te plaatsen. Dit is weliswaar de Amerikaanse situatie en is gelukkig 

nog niet van toepassing in onze Belgische samenleving. Wellicht is de meest doordachte en 

geplande aanpak van klanten, het opstarten van programma’s zoals ‘John Schools’ waarbij 

gearresteerde klanten worden ontmoedigd om nogmaals over te gaan tot het bezoeken van 

prostituees (Monto, 2010). 

3. Achterliggende visies op prostitutie 

Beleid wordt steeds beïnvloed door een bepaalde visie op een fenomeen. Dit is bij prostitutie 

niet anders. Indien prostitutie beschouwd wordt als een beroep, dan is het meest logische gevolg 

een beleid dat prostitutie legaliseert. Als prostitutie daarentegen voornamelijk gepercipieerd 

wordt als een vorm van geweld of uitbuiting, dient het beleid zich te richten tot de 

strafbaarstelling ervan (Farley et al., 2015). 

Binnen deze logica is een toenemende tendens merkbaar om de klant van (betaalde) seksuele 

diensten strafbaar te stellen. De mening heerst dat prostitutie een intrinsieke vorm van geweld 

inhoudt. Omdat prostitutie vraaggestuurd is, willen beleidsmakers prostitutie uitroeien door de 

klant strafbaar te stellen. Hieruit volgt dat klanten dus zouden zorgen voor het voortbestaan van 

prostitutie (en, volgens sommigen, de uitbuiting ervan) (Lowman & Atchison, 2006).  

Voorstanders van de criminalisering focussen op prostitutie voornamelijk vanuit de stelling dat 

het een probleem is van mannen. Er zijn constructies ontstaan betreffende de mannelijke 

seksualiteit die als ‘gevaarlijk’ en ‘bedreigend’ beschouwd worden ten aanzien van vrouwen 

(Sanders, 2008). Vanuit dit oogpunt focust het beleid, zoals in Zweden bijvoorbeeld, zich steeds 

vaker op de klant. De vraag naar seksuele diensten krijgt voornamelijk invulling vanuit de idee 

dat dit onderdrukkend is voor vrouwen en dat het specifiek gaat om een uitdrukking van 

mannelijke dominantie (Sanders, 2008).  

3.1 Visies op prostitutie 

Weitzer (2012) geeft drie paradigma’s weer die terug te vinden zijn in de academische literatuur 

omtrent prostitutie: ‘the empowerment paradigm’, ‘the oppression paradigm’ en ‘the 

polymorpheus paradigm’. Deze worden hieronder besproken.  

 1. ‘The empowerment paradigm’ 

Dit paradigma heeft betrekking op de mate waarin sekswerk een vorm van werk is, de mate 

waarin er zelfstandig beslissingen worden genomen en de mate waarin het een empowerend 
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effect kan hebben op de sekswerkers. Er wordt gesteld dat er prostituees zijn die hun beroep 

uitoefenen omdat het hen controle geeft over de situatie. Bepaalde prostituees kiezen wel 

degelijk zelf om in deze sector te werken (Aronowitz, 2014). Zij hebben controle over wat er 

gebeurt met de klant en bouwen relaties op met klanten. Aanhangers van dit paradigma stellen 

dat de meeste problemen gelinkt zijn aan de criminalisering van prostitutie en niet aan aanbod 

en de vraag naar prostitutie. Om die reden stellen zij beleidsmatige alternatieven voor. Deze 

alternatieven houden in dat er gefocust wordt op het verbeteren van de situatie van prostituees. 

Om deze verbetering in de hand te werken, kan meer aandacht gevestigd worden op de controle 

van prostituees over hun eigen werkomstandigheden, werktevredenheid en sociaaleconomische 

status (Weitzer, 2012).  

De idee die hier wordt besproken, is dat prostitutie kan gepercipieerd worden als iets positief. 

Vaak draagt het bij tot de ontwikkeling van een eigen identiteit van prostituees en kan het 

positieve gevolgen hebben voor de persoonlijke situatie waarin de prostituees zich bevinden. 

Ook kan het aangewend worden om de politieke opvattingen over prostitutie als een ‘ondeugd’ 

te veranderen (Weitzer, 2012). Er kan zeker sprake zijn van gedwongen prostitutie en geweld, 

maar dit mag niet voor alle prostituees veralgemeend worden (Aronowitz, 2014). 

Sommigen gaan nog verder in deze gedachtegang en spreken over prostitutie als een manier 

voor vrouwen om te uiten dat zij seksueel vrij zijn en dat hun seksualiteit niemand toebehoort, 

wat wel een hele radicale stelling is. Dit perspectief wordt verder niet besproken omdat dit ons 

te ver zou leiden. 

2. ‘The oppression paradigm’ 

The oppression paradigm is gericht op de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en kent 

voornamelijk aanhangers bij diegenen die zich tegen prostitutie kanten. De basis voor deze 

‘stroming’ komt vanuit feministische hoek. Zij gaan uit van prostitutie als een vorm van 

mannelijke dominantie op vrouwen (Aronowitz, 2014). Vrouwen zouden zo niet dezelfde 

kansen krijgen op sociaaleconomisch vlak als mannen. Indien deze visie niet zou kloppen, 

stellen zij dat vrouwen zichzelf niet zouden verkopen voor geld. Prostitutie vindt hier dus haar 

oorsprong in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen (Weitzer, 2012).Naast deze 

ongelijkheid als oorzaak, bestendigt prostitutie op haar beurt ook weer die ongelijkheid. De 

seksindustrie maakt gebruik van vrouwen en hun lichamen en bevestigt op die manier de 

‘seksuele’ macht die mannen hebben over vrouwen. Het vrouwelijke lichaam wordt dus als 

‘object’ gezien dat kan opgeëist worden door mannen. Klanten worden dan ook gezien als 
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mannen die veel macht hebben over vrouwen en die gewelddadig zijn (Weitzer, 2012). 

Vrouwen zouden zo altijd gedwongen worden in de prostitutie en kunnen hier in geen geval 

vrijwillig voor kiezen (Symons & Gilles, 2014). 

Maar, als dit zo zou zijn, waarom zijn er dan ook mannelijke en transgender prostituees? Deze 

vraag, die meteen opkomt bij het lezen van dit paradigma, is dan ook een belangrijke kritiek op 

de ideeën die hier worden weergegeven. Er wordt enkel gesproken over vrouwelijke prostituees 

die dus als slachtoffers van geweld worden gezien. Over mannelijke prostituees wordt niet 

gesproken (Weitzer, 2012). Deze vormen van mannelijke of transgender prostitutie blijven vaak 

onzichtbaar in de publieke opinie. Deze groep ontbreekt ook in de beleidstendensen die de klant 

criminaliseren (Persak, 2014). 

Door de strafbaarstelling van klanten, blijkt dat prostituees vaker gaan instemmen met onveilige 

seks en meer uren presteren op meer afgelegen plaatsen. De aanleiding hiertoe is dat prostituees 

meer schrik hebben om opgepakt te worden door verhoogde aanwezigheid van politie op straat 

(Brooks-Gordon, 2006). Prostituees worden dus gezien als vrouwen die geen eigen keuzes 

maken, maar uitgebuit worden. Het is ook vanuit deze invalshoek dat de klanten in ‘John 

Schools’ dus benaderd en ‘heropgevoed’ worden (Gurd & O'Brien, 2013). 

Mijns inziens richt dit paradigma zich voornamelijk op de negatieve aspecten van prostitutie en 

ontkent het mogelijke positieve gevolgen. Zij ontkennen daarenboven de mogelijkheid dat 

prostitutie voor sommige mensen een manier is om inkomsten te verkrijgen en dit dus een vorm 

van geroutineerd werk is. Daarbij negeren de aanhangers de beslissingen die prostituees maken 

en de manier waarop prostituees hun leven zelf sturen. Prostituees worden gekarakteriseerd als 

vrouwen die geen enkele macht hebben over hun eigen leven en lichaam. Om die reden houdt 

dit paradigma een contradictie in, namelijk: feministen pleiten voor empowerment van vrouwen 

terwijl ze naar mijn mening de rol en macht van vrouwen net ontkennen in de 

prostitutiebranche.  

Volgens deze theorie zou legalisering van prostitutie de situatie niet verbeteren, daar er geen 

verandering zou zijn van de gendergelijkheid. Prostitutie wordt immers gezien als geweld tegen 

vrouwen. Het is een vorm van geweld op zich. De enige manier om dit geweld te voorkomen, 

is het afschaffen van alle vormen van prostitutie, pornografie, strip clubs,… (Weitzer, 2012).  

Deze ‘bril’ waarmee naar prostitutie gekeken wordt, heeft het beleid in de Scandinavische 

landen sterk beïnvloed. Daar worden prostituees immers als slachtoffers beschouwd. Vanuit 

deze filosofie stellen deze landen de vraag naar prostitutie strafbaar. Het Europees Parlement 
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heeft op 26 februari 2014 zelfs een (niet-bindende) resolutie gestemd waarbij klanten van 

prostitutie strafbaar gesteld worden (Symons & Gilles, 2014). Zo wil de Europese Unie haar 

lidstaten aansporen om het oppressiemodel toe te passen in hun beleid. De criminalisering van 

klanten wordt dan ook vaak gezien als een beleid dat prostituee-vriendelijk is. Beleidsmakers 

redeneren dan vanuit de idee dat door klanten strafbaar te stellen, de prostituees zelf niet worden 

geviseerd (Persak, 2014). Onrechtstreeks heeft dit natuurlijk wel gevolgen voor de prostituees. 

Prostitutie kan een vorm zijn van mensenhandel volgens aanhangers van het ‘oppression 

paradigm’. Vaak schuilt hierachter een ‘morele paniek’ over handel in prostituees (als vorm 

van mensenhandel). Er wordt gesteld dat de seksindustrie in vele landen grotendeels bestaat uit 

slachtoffers van mensenhandel (Sanders & Campbell, 2014). Voornamelijk zij die prostitutie 

willen afschaffen vanuit de idee dat alle prostitutie gedwongen is en geweld inhoudt tegen 

vrouwen, delen deze mening (Persak, 2014). Ondanks het feit dat prostitutie niet gelijkgesteld 

kan worden aan mensenhandel, maakt (uitbuiting van) prostitutie toch een belangrijke 

component uit van mensenhandel. Niet alle prostituees worden gedwongen tot prostitutie en 

worden verhandeld om prostituee te worden. Niettegenstaande houdt de prostitutiesector een 

groter risico in van uitbuiting en mensenhandel (Vermeulen, 2014).  

3. ‘The polymorphous paradigm’ 

Het polymorphous paradigma probeert de vorige visies te verenigen. Gelet op de variatie die er 

bestaat in empowerment en uitbuiting naar tijd, plaats en prostitutiesector zijn nuances 

wenselijk. Hier is aandacht voor de complexiteit van prostitutie. De aanhangers van dit 

combinatiemodel weerleggen de stelling dat alle mannelijke klanten dominant zijn. Uit 

onderzoek blijkt zelfs dat veel klanten net de prostituee de dominante rol laten spelen tijdens 

de seksuele interactie. Zoals prostituees enorm veel verschillen van elkaar, verschillen ook 

klanten van elkaar. De redenen waarom ze prostituees bezoeken verschillen, alsook de factoren 

waarmee zij rekening houden bij het kiezen van prostituees. Er is dus diversiteit merkbaar: voor 

sommige prostituees houdt hun werk uitbuiting in, maar voor anderen zijn er ook positieve 

aspecten aan verbonden zoals empowerment (Weitzer, 2012).  

Daarnaast worden in de literatuur ook andere achterliggende assumpties over prostitutie 

weergegeven. Zo hebben Symons en Gilles (2014) het over een denkpatroon bij sommigen, 

namelijk een denkpatroon in termen van het sociale en morele. Hier wordt prostitutie gezien als 

een probleem in de maatschappij. Prostitutie is volgens die mensen een probleem dat ervoor 

zorgt dat de samenleving haar evenwicht verliest. Prostituees, en dan voornamelijk 
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straatprostituees, worden geassocieerd met normoverschrijdend gedrag en drugs. Vrouwen die 

hun lichaam verkopen, worden gezien als deviante vrouwen die moreel ongepast gedrag stellen. 

Dit discours is merkbaar in verschillende steden waar men tracht prostitutie uit bepaalde 

buurten, zoals scholen, weg te houden. Ook het verbieden van advertenties voor seksuele 

diensten in telefooncellen is hier een voorbeeld van (Symons & Gilles, 2014). 

Aanvullend kan nog een stroming worden besproken die zich focust op de rechten van 

prostituees. Hier vormt prostitutie op zich geen probleem , maar wel de omstandigheden waarin 

het plaatsvindt. De arbeidsomstandigheden zijn vaak niet gunstig voor prostituees. Deze 

stroming wil dan ook meer rechten bieden aan prostituees en gaat uit van de zelfbeschikking 

van prostituees over hun eigen lichaam. Volgens deze stroming is het dus wel degelijk mogelijk 

dat vrouwen (of mannen) vrijwillig in de prostitutiebranche terecht komen. Voor sommige 

vrouwen kan prostitutie een manier zijn om uit een slechte levenssituatie te komen. Binnen deze 

filosofie, zo zeggen aanhangers ervan, moet prostitutie dan ook als een legitieme vorm van 

arbeid gezien en gereguleerd worden (Symons & Gilles, 2014). Dit discours heeft voornamelijk 

het beleid geïnspireerd in landen zoals Nederland en kent veel aanhangers bij internationale 

organisaties die zich inzetten voor rechten van prostituees (Espace P. in België bijvoorbeeld) 

(Symons & Gilles, 2014).  

3.2 Impact op het beleid 

Bepaalde paradigma’s kunnen een invloed uitoefenen op het beleid in bepaalde landen. Maar 

er is een belangrijke nuance: landen wenden het beleid niet altijd aan zoals het vooropgesteld 

werd. Zweden is hiervan een goed voorbeeld: het criminaliseringsbeleid (van klanten) in 

Zweden, is voornamelijk aangewend om de ‘publieke’ prostitutie aan te pakken. De aspecten 

inzake sociale interventie die de wet vooropstelde, zijn niet uitgevoerd. Nochtans was de 

doelstelling van de wet om prostituees uit de prostitutie te helpen door middel van verschillende 

exit-strategieën. De manier waarop het beleid wordt toegepast, is hier selectief. Het beleid wordt 

hier voornamelijk gebruikt om de publieke ruimte ‘op te kuisen’ en bestrijdt bijgevolg 

voornamelijk straatprostitutie (Levy & Jakobsson, 2013; Symons & Gilles, 2014).  
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4. Beleid in Europa  

4.1 Europese richtlijn van 2011 

In 2011 heeft Europa een richtlijn verspreid waarin gevraagd wordt van de lidstaten dat zij 

maatregelen treffen om de vraagzijde van prostitutie te ontmoedigen. Hiermee wil de richtlijn 

aandacht vestigen op klanten van prostitutie die gebruik maken van slachtoffers van 

mensenhandel (Vermeulen & Van Damme, 2014). Het standpunt van de Europese Unie wordt 

hierin meteen duidelijk: klanten criminaliseren die betalen voor seksuele diensten (Sanders & 

Campbell, 2014). 

Hierna volgt een bespreking van het beleid rond prostitutie in een aantal landen. Deze landen 

worden besproken gezien hun belangrijke voorlopersrol in het criminaliseringsdebat ten 

aanzien van klanten. 

4.2 Zweden 

4.2.1 Geschiedenis 

In Zweden werd prostitutie zichtbaar tijdens de jaren 1990. Er waren veel migratiestromen 

vanuit de Baltische landen. Deze migratiestroom heeft er echter ook toe geleid dat prostitutie 

in Zweden veelal geassocieerd wordt met mensenhandel (Harrington, 2012). Uit een onderzoek 

van 1995 bleek dat 12,7% van de mannen tussen de 18 en 74 jaar minstens één maal een 

prostituee hadden betaald voor seks (Danna, 2011). Met de wet van 1999 werd het kopen van 

seksuele diensten strafbaar gesteld. Concreet gaat het hier om “De Wet op het Verbod van de 

Koop op Seksuele Diensten” (Remerie, Van Caeneghem, & Van Parys, 2007). Sinds de 

inwerkingtreding van deze wet wordt de klant gecriminaliseerd, de prostituees 

gedecriminaliseerd en worden meer exit-mogelijkheden voorzien voor prostituees (Farley et al., 

2015).  

Het Zweedse beleid wordt vaak als voorbeeld genomen wanneer gesproken wordt over 

prostitutiebeleid. Sommigen stellen dat de totstandkoming van dit Zweedse beleid mede 

mogelijk werd gemaakt door het ideologische klimaat in dit land. Er zou al langer een klimaat 

zijn geweest dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen nastreeft en een belangrijk onderdeel 

uitmaakt van de welvaartstaat en de strijd tegen sociale problemen. Prostitutie werd gezien als 

een sociaal probleem, een probleem van genderongelijkheid en niet langer een individueel 

probleem van één prostituee zelf bijvoorbeeld. Bijgevolg zou er in een samenleving die 

gendergelijkheid nastreeft, geen plaats zijn voor de uitbuiting van vrouwen (Skilbrei & 
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Holmström, 2013). Deze context toont aan dat het klimaat binnen een samenleving geschikt 

moet zijn om een beleid te kunnen verdedigen. 

4.2.2 Achterliggende filosofie 

De filosofie die hierachter schuil gaat, is onder andere dat prostitutie een vorm van mannelijk 

geweld is tegen vrouwen (cf. Oppression Paradigm). De mannen (als klant) zorgen voor de 

instandhouding van prostitutie en mensenhandel en het geweld dat hiermee gepaard gaat (Dana, 

2011; Levy & Jakobsson, 2013). Toch focust het beleid zich voornamelijk op de invloed die 

prostitutie heeft op de vrouwelijke seksualiteit. Hiermee wordt bedoeld dat commerciële seks 

de sociale rollen tussen mannen en vrouwen beïnvloedt. Het lichaam van een vrouw wordt 

gezien als een object dat opgeëist ‘mag’ worden door mannen (Harrington, 2012). Voorstanders 

van criminalisering menen dat prostitutie de genderongelijkheid tussen en mannen en vrouwen 

in stand houdt (Sanders & Campbell, 2014). De doelstelling van deze wetgeving is dan ook om 

prostitutie uit te roeien of althans te verminderen  

Jakobsson en Kotsadam spreken van ‘neo-abolitionisme’ omdat niet de prostitutie in zijn geheel 

wordt gecriminaliseerd, maar enkel de vraagzijde. Deze neo-abolitionistische benadering gaat 

gepaard met de decriminalisering van de aanbodzijde, namelijk de prostituees (Jakobsson & 

Kotsadam, 2010 in Skilbrei & Holström, 2013).  

De straf die de klanten boven het hoofd hangt, is ofwel een geldboete ofwel een gevangenisstraf 

(maximaal zes maanden) (Matthews, 2008). Deze strafbaarstelling strekt zich over alle 

mogelijke seksuele diensten en dus niet louter over penetratie of ‘seks’. De wetgevers in 

Zweden hebben er ook voor geopteerd om de poging strafbaar te stellen (Kulick, 2003). In de 

praktijk blijkt echter dat het aantal veroordelingen vrij gering is, omdat de bewijslast zeer 

moeilijk blijkt te zijn (Remerie, Van Caeneghem, & Van Parys, 2007).  

Een belangrijke aanleiding voor deze criminalisering was de val van de Berlijnse muur waarbij 

opgemerkt werd dat steeds meer Oost-Europese vrouwen in het Zweedse prostitutie terecht 

kwamen. Deze vaststelling leidde ertoe dat de Zweedse overheid het probleem in kaart wilde 

laten brengen door een commissie. Het is die commissie die de aanzet heeft gegeven van de 

strafbaarstelling van de klant. De redenering achter deze beslissing ligt in het geloof dat de 

prostituees zich meestal in een zwakkere positie bevinden en dat de klant diegene is die deze 

positie misbruikt. Als de klant dan bestraft wordt, zo denkt de Zweedse overheid, zal het aantal 

klanten afnemen en bijgevolg ook het aantal prostituees. Kortom een zeer optimistische visie 

dus.  
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Zweden had zes verschillende motieven om de klant te criminaliseren: in eerste instantie wil 

het zo een vermindering teweegbrengen van prostitutie, en in het bijzonder van straatprostitutie. 

In tweede instantie is het de bedoeling om de negatieve gevolgen van prostitutie te bestrijden, 

zowel de gevolgen voor de maatschappij (SOA’s, geld, gezinsleven,…), als de gevolgen voor 

de prostituee zelf (trauma, depressie, middelenmisbruik,…) en de koper. In derde instantie 

wordt gestreefd naar gendergelijkheid opdat mannen niet langer zouden denken dat het zomaar 

hun recht is om vrouwelijke lichamen ‘te kopen’. In vierde instantie en aansluitend bij het 

vorige argument, wil de wetgever een nieuwe standaard introduceren in de maatschappij 

waarbij duidelijk de boodschap is dat het lichaam van vrouwen niet gekocht dient te worden. 

Een echte verandering van mentaliteit is dus noodzakelijk. In vijfde instantie beoogt deze wet 

de aanpak van geweld tegen vrouwen, aangezien zij prostitutie beschouwen als een uitdrukking 

van geweld. In laatste instantie meent de wetgever dat prostitutie vaak gepaard met andere 

criminaliteitsvormen zoals drughandel, pooierschap, geweld,… (Remerie, Van Caeneghem, & 

Van Parys, 2007). 

4.2.3 Implicaties 

Volgens Skilbrei & Holmström (2013) heeft de focus op de klanten zich sterk gemanifesteerd 

in Zweden. Ze wijzen er echter terecht op dat onderzoek naar prostitutie in de Scandinavische 

landen hoofdzakelijk gericht is op vrouwelijke prostitutie voor mannelijke klanten. De 

mannelijke prostituees worden nauwelijks benaderd en worden ook niet beschouwd als een 

probleem zoals vrouwelijke prostitutie. De wetgeving richt zich dan ook op vrouwelijke 

prostituees. De toenemende handhaving van de wet in Zweden zorgt ervoor dat politie actiever 

op zoek gaat naar pooiers en klanten van prostitutie. Skilbrei (2012) stelt dat prostituees 

hierdoor zelf ook in een kwetsbare positie terecht komen omdat politie hun misdrijven 

makkelijker en sneller kan vaststellen (bijvoorbeeld drugsbezit of illegaal verblijf) (Skilbrei, 

2012 in Skilbrei & Holmström, 2013).  

Na de implementatie van de nieuwe wet, zou er een daling van straatprostitutie waarneembaar 

geweest zijn volgens Danna (2011). Er kan echter niet met zekerheid gezegd worden dat dit 

uitsluitend kan verklaard worden door de criminalisering. Het kan ook een gevolg zijn van een 

waarneembare dalende trend in de aanwezigheid van straatprostituees sinds de jaren 1970 in 

Zweden (Aronowitz, 2014). Bij de inwerkingtreding van de wet werd de politie aangemoedigd 

om meer te gaan patrouilleren in de prostitutiebuurten. Deze verhoogde aanwezigheid op straat 

kan ook geleid hebben tot een daling van de straatprostitutie. Desondanks zou deze daling niet 
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lang stand gehouden hebben (Kulick, 2003). Aronowitz (2014) stelt daarentegen dat de impact 

die het Zweedse beleid heeft op het aantal mannelijke klanten onduidelijk is. Er is geen 

‘voormeting’ gebeurd en bijgevolg zijn de cijfers over het aantal mannelijke klanten moeilijk 

te contextualiseren. Uit onderzoek van Dodilette en Östergren blijkt dat prostituees aangeven 

geen verschil te merken sinds de criminalisering (Dodilette & Östergren, 2011 in Aronowitz, 

2014). Er lijkt dus wel wat onenigheid te zijn in de literatuur. Aangezien er geen voormeting is 

gebeurd, lijkt het maar gissen naar de impact van het beleid. Prostituees kunnen eventueel wel 

een overzicht bieden op de vraag naar hun diensten indien zij zowel voor als na de 

inwerkingtreding van de wet actief waren in de sector.  

Klanten die zich toch op straat begeven, zouden meer vragen naar onveilige seks of specifieke 

seksuele diensten (Aronowitz, 2014). Het is echter onduidelijk of er sinds de criminalisering 

meer ‘indoor’ prostitutie is en of klanten dus meer op zoek gaan naar prostitutie die zich 

binnenshuis organiseert (Danna, 2011). 

De politie in Zweden geeft ook een nadeel aan van de criminalisering. Klanten waren voordien 

vaak nuttig bij de vervolging van pooiers of mensenhandelaars. Zij konden soms informatie 

verschaffen die de vervolging bevorderde. Sinds klanten zelf strafrechtelijk vervolgd kunnen 

worden, is er nog nauwelijks sprake van deze medewerking. Bijgevolg wordt de vervolging van 

pooiers bemoeilijkt (Kulick, 2003). 

Een belangrijke kritiek op het Zweeds beleid is dat het zich baseert op veralgemeningen. Het is 

niet zo dat alle prostituees uitgebuit worden of tegen hun wil in de sector tewerkgesteld zijn. 

De handelingsvrijheid van prostituees wordt ondermijnd en alle prostituees worden over 

dezelfde kam geschoren. Vaak worden zij voorgesteld als vrouwen die slachtoffer zijn van 

misbruik en geweld. In diezelfde lijn wordt migratie in het kader van prostitutie, veel te vaak 

gelijkgesteld met mensenhandel (Levy & Jakobsson, 2013).  

4.3 Noorwegen 

4.3.1 Geschiedenis  

In Noorwegen gingen er al decennialang, sinds 1970, stemmen op die de criminalisering van 

klanten wilden invoeren. De eerste pogingen werden reeds in de jaren 1980 gedaan, maar het 

politieke klimaat was niet geschikt. Er werd geen politieke steun gevonden om de 

strafbaarstelling door te voeren (Skilbrei & Holmström, 2013). Daarna, in de jaren 2000, kwam 

er opnieuw een wetsvoorstel om klanten te criminaliseren. Het wetsvoorstel werd slechts deels 

ingevoerd, namelijk op vlak van minderjarigen. Betalen voor seks met minderjarigen werd 
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strafbaar in Noorwegen, maar de strafbaarstelling van klanten van alle prostitutie liet nog op 

zich wachten. Vervolgens werd er een werkgroep opgericht die moest nagaan of de 

criminalisering van klanten al dan niet wenselijk was. Om zicht te krijgen op het beleid, trok de 

werkgroep zowel naar Nederland als naar Zweden om het beleid te onderzoeken. Dit leek een 

gemiste kans voor de voorstanders van de criminalisering van klanten. De werkgroep heeft 

namelijk negatief advies gegeven: er zou voorlopig nog geen strafbaarstelling komen in 2004 

(Bucken-Knapp & Schaffer, 2010). 

In de navolgende jaren ratificeert Noorwegen het Palermo-protocol van de Verenigde Naties. 

Hierdoor wordt het geacht maatregelen te treffen om mensenhandel tegen te gaan. Daarnaast 

treedt Noorwegen toe tot de Schengenzone waardoor grenscontroles met meer dan 20 landen 

wegvielen. Deze vrijheid van beweging bracht ook een verhoogde aandacht mee voor 

mensenhandel. Vervolgens, in 2006, steeg de (straat-)prostitutie in Noorwegen, voornamelijk 

in de hoofdstad Oslo. Veel Nigeriaanse vrouwen kwamen naar Noorwegen om zich te 

prostitueren op straat (Bucken-Knapp & Schaffer, 2010). Daarnaast verplaatsten zij de 

straatprostitutie naar de buurt van het parlement en in meer commerciële buurten. Voor 

bepaalde politici was de verhoogde media- en publieke aandacht voor het prostitutieprobleem 

een ideale kans om de criminalisering van klanten als oplossing naar voren te schuiven. 

Politieke partijen die voordien, en vaak nog steeds, niet achter de criminalisering stonden, sloten 

zich nu aan bij dit discours. De reden hiervoor was dat alle politieke partijen van mening waren 

dat mensenhandel moest aangepakt worden. Zij werden dan ook overtuigd van het feit dat de 

aanpak van klanten hier een invloed op zou hebben (Bucken-Knapp & Schaffer, 2010).  

4.3.2 Achterliggende filosofie 

Sinds 1 januari 2009 is dus ook de Noorse wetgever de klant strafbaar gaan stellen (Begon, 

2013; Bucken-Knapp & Schaffer, 2010). De achterliggende reden waarom Noorwegen klanten 

strafbaar heeft gesteld, verschilt van de filosofie die achter het Zweedse beleid schuilgaat. Waar 

in Zweden de reden voor criminalisering ligt in de bestrijding van de ongelijkheid tussen 

mannen en vrouwen, ligt de reden in Noorwegen bij de strijd tegen mensenhandel en de 

toegenomen straatprostitutie (Levy & Jakobsson, 2013). Door klanten strafbaar te stellen, hoopt 

de Noorse wetgever dat er een daling zal zijn van mensenhandel (Bucken-Knapp & Schaffer, 

2010).  In Noorwegen kwam de strafbaarstelling dus niet enkel op gang door de 

genderongelijkheid, maar ook door de zorgen van de bevolking inzake migratie. Steeds meer 



22 

 

vrouwen migreerden naar Noorwegen en dit baarde de publieke opinie zorgen (Skilbrei & 

Holmström, 2013).  

4.3.3 Implicaties 

In een Noorse longitudinale studie van Kotsadam & Jakobsson (2011) werd nagegaan of de 

criminalisering van klanten een invloed heeft gehad op de publieke opinie betreffende 

prostitutie. Hiervoor hebben zij gepeild naar attitudes zowel voor als na de inwerkingtreding 

van de nieuwe wet. Over het algemeen vinden zij geen verandering in attitudes terug onder de 

Noren wat betreft het kopen of aanbieden van seksuele diensten. Respondenten uit Oslo blijken 

in dit onderzoek wel een negatievere attitude te hebben tegenover klanten van prostitutie. Zij 

steunen na de inwerkingtreding vaker de criminalisering van klanten. Voor de nieuwe wet in 

werking trad, was prostitutie immers meer zichtbaar. Nu dit deels is teruggedrongen, zou de 

houding van de inwoners van Oslo (zij die het meest geconfronteerd worden met 

straatprostitutie) beïnvloed worden (Kotsadam & Jakobsson, 2011). 

Er is volgens Skilbrei & Holmström (2013) een discrepantie tussen de visie, de wetgeving en 

de uitvoering ervan. Terwijl de wetgeving de bedoeling heeft om vrouwen die slachtoffer zijn 

van uitbuiting meer te beschermen, worden diezelfde vrouwen als probleem beschouwd. Naar 

verluidt zouden ze nog te vaak geviseerd worden door de politie. Een belangrijk aandeel bij de 

politie in Noorwegen zou het standpunt verdedigen dat prostituees ervoor zorgen dat anderen 

(klanten) criminelen worden.  

4.4 Frankrijk 

4.4.1 Geschiedenis 

Prostitutie wordt in Frankrijk reeds sinds de jaren 1960 beschouwd als slachtofferschap. De 

achterliggende idee is dat prostituees niet aangepast zijn aan de samenleving en worden 

opgevangen door pooiers in plaats van sociaal werkers. Sinds 2003 wordt in Frankrijk de 

straatprostitutie gecriminaliseerd. Er wordt eveneens ingezet op het terugsturen van illegale 

prostituees (Mathieu, 2012). Beleidsmakers willen op die manier, door repressief op te treden, 

de menswaardige situatie voor prostituees bevorderen. Dit abolitionistisch beleid is beïnvloed 

door het VN-verdrag van 1945 inzake mensenhandel en uitbuiting van prostitutie. Frankrijk 

heeft dit verdrag geratificeerd. Via deze weg wil Frankrijk een duidelijk standpunt verdedigen: 

mensen kunnen zich engageren in de prostitutiebranche, maar de wetgever maakt het hen niet 

gemakkelijk. Een voorbeeld: prostituees betalen belastingen, maar krijgen geen toegang tot de 
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sociale zekerheid in Frankrijk omdat prostitutie niet wordt gezien als een echt beroep. Door 

dergelijk beleid te voeren, wil Frankrijk prostitutie ontmoedigen (Mathieu, 2012).  

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 2003, is de levenskwaliteit van de prostituees 

aanzienlijk gedaald, zo stelt STRASS, een syndicaat dat de belangen van prostituees verdedigt. 

Deze druk zorgt er tevens voor dat prostituees sindsdien vaker risico’s nemen en afstand nemen 

van hulporganisaties. Door de angst om opgepakt te worden, gaan zij zich meer naar 

onzichtbare plaatsen verplaatsen en stemmen zij in met bepaalde wensen van klanten (Collectif 

Droits et Prostitution Syndicat du travail sexuel (STRASS), z.d.).  

In de jaren 1990 maakte het abolitionistische beleid plaats voor een meer preventieve 

benadering, voornamelijk in het kader van aids en seksuele overdraagbare aandoeningen. De 

overheid wilde nog steeds inzetten op het ontmoedigen van prostitutie, maar sociaal werkers 

moesten inzetten op preventie en betere werkomstandigheden. Niettemin hield dit discours niet 

lang stand. De migratiestromen naar Frankrijk en de prostitutiemarkt aan het begin van de 21ste 

eeuw zorgden ervoor dat prostitutie weer werd gelijkgesteld met mensenhandel. Hierin zagen 

beleidsmakers en abolitionisten de kans om weer het abolitionistische discours te varen 

(Mathieu, 2012).  

In 2002 werden klanten reeds strafbaar gesteld voor het betalen voor seks met minderjarige 

prostituees tussen de leeftijd van 15- en 18-jaar (Mathieu, 2015). Intussen zijn klanten strafbaar 

gesteld in Frankrijk. De wet werd aangenomen op 6 april 2016 (Assemblée Nationale, 2016). 

4.4.2 Achterliggende filosofie 

Naar voorbeeld van het Zweedse model (zie infra) heeft Frankrijk beslist om dezelfde koers te 

varen met hun beleid omtrent prostitutie. Op 4 december 2013 werd een wet gestemd in de 

‘Assemblée Nationale’ die de criminalisering van klanten vooropstelt. Hiermee wil de Franse 

overheid klanten van prostitutie responsabiliseren. Klanten dragen immers, zo wordt gesteld, 

bij aan het aanbod van prostitutie en bijgevolg ook de uitbuiting van prostituees (Mathieu, 

2012). Daarnaast houdt de klant de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in stand door 

prostituees te bezoeken. Tevens ontstond er in 2012 een campagne in Frankrijk, namelijk 

‘Abolition 2012’ die prostitutie wil uitroeien (Mathieu, 2015).  

Aanvankelijk werd deze wet door de Minister voor de Rechten van Vrouwen gepromoot. De 

verschillende feministische organisaties zoals “Mouvement du Nid” en la “Fondation Scelles” 

zijn voorstanders van deze nieuwe wet omtrent de strafbaarstelling van klanten (Begon, 2013; 
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Mathieu, 2015). In 2013 kwam er een petitie van klanten en burgers, genaamd ‘Manifeste des 

343 salauds’, die tegen de criminalisering zijn. Zij zien dit politiek discours als een beknotting 

van hun vrijheid om prostituees te bezoeken (Begon, 2013).  

Op politiek vlak werden er stappen terug gezet. Door de negatieve gevolgen die criminalisering 

kan hebben op prostituees (zoals het verplaatsingseffect, gezondheidsrisico’s, uitbuiting,…) 

waren beleidsmakers niet meer zeker van hun stuk. Bijgevolg werd het wetsartikel onttrokken 

aan het onderzoek van de senaat op 30 maart 2015 (Mathieu, 2015). Het wetsartikel werd 

weggestemd door de senaat omdat er te veel organisaties die de rechten van prostituees 

verdedigen, tegen de criminalisering zouden zijn (RFI, 2015). Het was een procedure van lange 

adem maar intussen is de wet gestemd en aangenomen door de Assemblée Nationale op 6 april 

2016 (Assemblée Nationale, 2016; Mouvement du Nid, 2016). 

Klanten worden dus strafbaar gesteld in Frankrijk en de sanctie hieraan verbonden, betreft een 

geldboete van 1500 euro voor ‘first time offenders’ en 3500 euro voor ‘recidivisten’ (FRANCE 

24, 2016). Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het voorzien van exit-mogelijkheden voor 

prostituees om uit de prostitutie te geraken. Door hierop in te zetten verschuift de focus van 

prostituees als ‘schuldigen’, naar prostituees als slachtoffer. Daarbij is er ook versterkte 

aandacht voor de re-integratie van prostituees in de maatschappij (door exit-strategieën) 

(Begon, 2013).  

4.4.3 Implicaties 

Bepaalde critici geven kritiek op het Zweedse model dat volgens hen weinig gestaafd is met 

cijfers en resultaten. Daarnaast blijkt het criminaliseringsmodel te leiden tot een marginalisering 

van straatprostitutie en verplaatst de prostitutie zich steeds vaker naar afgelegen plaatsen of 

naar de online wereld. Angst om opgepakt te worden en de angst dat klanten niet meer komen, 

werkt deze verplaatsing in de hand. Door deze verplaatsing, en afzondering, van de prostituees 

is er een verhoogd risico voor hen om blootgesteld te worden aan geweld. Eén van de oorzaken 

hiervoor is dat zij verder weg trekken van organisaties en sociale voorzieningen waar zij 

normaal gezien bij terecht kunnen (Begon, 2013).  

De belangenorganisatie ‘STRASS’ is opgericht in 2009 en behartigt de belangen van 

prostituees. De organisatie is ook opgericht door prostituees zelf opdat zij hun rechten kunnen 

verdedigen en een stem kunnen hebben. Heel wat prostituees kanten zich tegen de 

criminalisering van klanten en wel om verschillende redenen. Ten eerste wordt gesteld dat 

criminalisering een hoger politietoezicht in de hand werkt waardoor prostituees zich gaan 
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verplaatsen, zoals eerder aangehaald. Ten tweede zou dit beleid een impact hebben op de 

inkomsten van prostituees. Ze zouden minder verdienen omdat er minder klanten zijn en 

daardoor ook niet kunnen kiezen welke klanten ze al dan niet aannemen. Ten derde zou het 

beleid ervoor zorgen dat, door deze verplaatsing naar minder zichtbare plaatsen, prostituees 

kwetsbaarder worden voor uitbuiting van pooiers. Zo stelt de organisatie STRASS dat 

prostituees eerder toevlucht zullen zoeken tot pooiers dan tot hulpverleningsorganisaties. Tot 

slot werkt de criminalisering stigmatisering in de hand (Collectif Droits et Prostitution Syndicat 

du travail sexuel (STRASS), z.d.).  

4.5 Nederland 

4.5.1 Geschiedenis 

Sinds 1912 gold in Nederland een bordeelverbod maar ondanks het feit dat men wist waar de 

bordelen zich bevonden, werd er niet opgetreden. Er heerste een soort van ‘gedoogbeleid’. Toen 

echter steeds meer problemen optraden inzake mensenhandel en criminaliteit, veranderde de 

situatie (Outshoorn, 2012). Nederland heeft vervolgens in 1999 het ‘bordeelverbod’ opgeheven 

en het werd een van de eerste landen die prostitutie legaal maakten (Flight & Hulshof, 2009; 

Outshoorn, 2012). Bijgevolg was het uitbaten van bordelen niet langer strafbaar (Weitzer, 

2012). Dit gebeurde om meer controle te hebben op de bedrijven die reeds gedoogd werden en 

opdat de overheid dan repressief zou kunnen tussenkomen wanneer er bijvoorbeeld sprake is 

van gedwongen prostitutie. Er werd namelijk een onderscheid gemaakt tussen gedwongen en 

niet-gedwongen prostitutie (Weitzer, 2012). Daarenboven zou de opheffing van het 

bordeelverbod de situatie voor prostituees verbeteren, namelijk door ‘empowerment’ te 

bestendigen. Op die manier zouden prostituees zich in een betere situatie bevinden (Weitzer, 

2012). Een optimistische visie dus. Voor de opheffing van het hierboven vermelde verbod, was 

er al een soort van systeem met vergunningen ontwikkeld voor raamprostitutie en seksclubs. 

Dit is ook het geval voor escortediensten sinds 2008 (Flight & Hulshof, 2009).  

4.5.2 Achterliggende filosofie 

Prostitutie werd een legale praktijk in Nederland en bijgevolg meer beheersbaar door de 

overheid (Francq et al., 2007). Een belangrijk onderscheid werd echter wel gemaakt tussen 

enerzijds de ‘legale’ prostitutie en anderzijds de ‘illegale’ prostitutie (Outshoorn, 2012). Deze 

laatste vorm zou wel strafbaar gesteld worden vanuit de idee dat prostitutie vrijwillig moet zijn, 

gelet op het principe van de ‘lichamelijke integriteit’. Indien een prostituee gedwongen wordt 

tot prostitutie, is de uitbater of ‘pooier’ dus strafbaar (Weitzer, 2012). De redenering achter deze 
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‘decriminalisering’ is om ervoor te zorgen dat overlast voor een groot deel ingeperkt kan 

worden en dat prostituees een gunstigere positie verwerven. Zo kunnen de prostituees bepaalde 

voorwaarden stellen bij hun tewerkstelling en kunnen zij op een formele manier huurcontracten 

aangaan. Of het er in de praktijk ook zo aan toegaat, valt te betwijfelen (Outshoorn, 2012). Ook 

is er een binnen elke gemeente een contactpersoon waar de prostituees bij terecht kunnen met 

problemen. De legale prostitutievormen krijgen een gemeentelijke vergunning die hen aan 

bepaalde voorwaarden onderwerpt. Daarnaast wordt het ook mogelijk om als zelfstandige te 

werken als prostituee. Dit zou tot gevolg hebben dat prostituees meer rechten krijgen, maar ook 

plichten zoals het betalen van belastingen en bijdragen tot de sociale zekerheid. De 

tewerkstelling in de prostitutiebranche is wel enkel mogelijk voor EU-onderdanen (Francq et 

al., 2007; Outshoorn, 2012). Prostituees die geen onderdaan zijn van de Europese Unie, worden 

behandeld als illegale immigranten. Indien uitbaters van vergunde bordelen deze ‘illegale 

migranten’ in dienst nemen, kunnen zij hun vergunning verliezen. Voor de prostituee heeft deze 

‘uitsluiting’ echter grote gevolgen. Omdat zij een hoog risico lopen om uit het land gezet te 

worden, gaan zij vaker instemmen om in slechte arbeidsomstandigheden te werken (Weitzer, 

2012).  

Francq et al. (2007) merken wel op dat de opheffing van het bordeelverbod en daaruit volgend 

de legalisering van prostitutie in Nederland nog niet voldoende doorgedreven is opdat deze 

sector een volwaardige positie zou innemen in de maatschappij. Dit komt door de taboesfeer 

die heerst rond het fenomeen prostitutie. Er is dus een groter maatschappelijk draagvlak nodig 

voor prostitutie. 

In de jaren 2000 werd het Nederlandse beleid aan enkele evaluaties onderworpen en bleek dat 

er toch nog veel slechte arbeidsomstandigheden merkbaar zijn en dat handel in prostituees nog 

steeds frequent voorkomt (Flight & Hulshof, 2009). Om deze reden komt Nederland terug op 

zijn strikt legaliseringsbeleid en wenst het alle vormen van prostitutie aan een strenge regulering 

te onderwerpen. In 2011 kwam er een nieuw voorstel in het parlement om prostituees te 

registreren. Klanten zouden moeten dan nagaan of de prostituee geregistreerd is ja dan nee. 

Indien klanten niet nagaan of het om een geregistreerde prostituee gaan of niet-geregistreerde 

prostituees bezoeken, zijn zij strafbaar. Ook wil dit wetsvoorstel in Nederland de 

minimumleeftijd voor prostituees van 18 jaar naar 21 jaar optrekken (Outshoorn, 2012). Dit 

wetsvoorstel wilde gedwongen prostitutie en mensenhandel aanpakken en verminderen. 

Volgens tegenstanders zouden prostituees tussen de 18 en 21 jaar dan vaker terecht komen in 

de illegale prostitutiesector. Daarnaast zouden de prostituees zich niet registreren omdat zij 
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anoniem willen blijven. Ook zou het een invloed kunnen hebben op hun toekomstige carrière 

in andere beroepssectoren (buiten de seksindustrie) (Weitzer, 2012). Het wetsvoorstel is dus 

niet doorgevoerd, omdat het te privacy-invasief werd geacht. De privacy van klanten zou ook 

in het gedrang komen.  

4.5.3 Implicaties 

Ten eerste wensen veel bordelen en escortdiensten in de praktijk geen officiële 

arbeidsovereenkomsten af te sluiten met prostituees. Doordat prostituees hierdoor worden 

‘gedwongen’ om zelfstandig te blijven werken, worden zij blootgesteld aan grotere risico’s van 

uitbuiting. Ten tweede houdt het legaliseren van prostitutie niet in dat het sociale stigma zal 

afnemen. Hiermee wordt bedoeld dat zelfs wanneer prostituees zich moeten laten registreren, 

de publieke opinie rond prostitutie niet per definitie zal wijzigen. Ten derde blijft misbruik nog 

steeds bestaan en voornamelijk doordat er nog steeds illegale bordelen zijn, escortdiensten en 

privéprostitutie. Hier heeft het beleid minder zicht op (Aronowitz, 2014). 

4.6 België 

Federaal 

In België is prostitutie op zich niet strafbaar. In 1948 werd een beleid geïntroduceerd waarbij 

prostitutie zelf niet strafbaar werd gesteld, maar wel de randfenomenen. De bedoeling van dit 

abolitionistisch beleid was om prostitutie uit te roeien zonder dat prostituees hiervoor zelf 

strafbaar worden gesteld (Boels, 2014). De focus lag voornamelijk op het strafbaar stellen van 

uitbuiting van prostitutie en er werden beperkingen opgelegd voor de lokale regulering van 

prostitutie. Veranderingen in de prostitutiewetgeving kwamen voornamelijk op gang rond de 

jaren 1990 naar aanleiding van het boek ‘ze zijn toch zo lief’ van De Stoop. In dit boek werd 

toegelicht in welke mate de Gentse prostitutiebuurt te maken had met gedwongen prostitutie. 

Dit bleek niet min te zijn en gaf aanleiding tot het ontstaan van de wet van 1995 omtrent 

mensenhandel waarin nieuwe bepalingen opgenomen werden (Boels, 2014). In 2005 kwam een 

nieuwe wet tot stand, maar tot op heden is prostitutie nog steeds niet strafbaar gesteld. Zoals 

eerder aangehaald, worden wel enkele randfenomenen strafbaar gesteld, zoals het plaatsen van 

advertenties voor seksuele dienstverleningen, uitbuiting van prostitutie, seksuele activiteiten op 

openbare plaatsen (openbare zedenschennis), enzovoort (Boels, 2014). 
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Lokaal 

Op lokaal niveau bestaan er in een aantal Belgische steden alternatieven op dit puur 

abolitionistisch beleid. In Antwerpen en Brussel is er sprake van aan gedoogbeleid, waarbij 

prostitutie illegaal is, maar door de autoriteiten gereguleerd wordt (Weitzer, 2012). Ook in Gent 

is deze legalisatie ‘de facto’ aanwezig (Boels, 2014). In theorie is de uitbating van prostitutie 

dus strafbaar, maar in de praktijk wordt het gereguleerd. De uitbating van prostitutie wordt hier 

gedoogd zolang dat de publieke orde niet verstoord wordt en ze zich aan de vooropgestelde 

regels houden (Weitzer, 2012).  

In 2002 wilden de burgemeesters van Antwerpen, Gent, Oostende, Sint-Truiden en Brussel zich 

engageren in een nota die zou pleiten voor de legalisering van prostitutie. Prostitutie an sich 

wordt door deze actoren niet gezien als problematisch, maar wel de (criminele) 

nevenverschijnselen die ermee gepaard gaan (Francq et al., 2007). Binnen het politieke veld 

gingen er doorheen de tijd tegenstrijdige stemmen op. In 2011 zou de CDH in België ideeën 

geuit hebben die in dezelfde richting wijzen als het beleid in Zweden. Zij ondersteunden de 

stelling dat prostitutie geweld is tegen vrouwen (Persak, 2012). 

België heeft al enkele pogingen gekend om prostitutie te legaliseren. Er zijn immers al enkele 

wetsvoorstellen gedaan in het parlement die legalisering bepleitten, maar deze werden niet 

doorgevoerd. Eveneens zijn voorstellen die de klanten van prostitutie strafbaar stellen of lokale 

overheden de bordelen laten sluiten, niet doorgevoerd (Weitzer, 2012).  

5. Beleid in de Verenigde Staten en de ‘John Schools’ 

5.1 Beleid in de Verenigde Staten 

Prostitutie is in de Verenigde Staten in nagenoeg alle staten verboden (Matthews, 2008). Niet 

alleen het bezoek van prostituees, maar ook pooierschap, het uitbaten van een bordeel en  eender 

welke vorm van uitbating van een bedrijf dat seksuele diensten tegen betaling toelaat. Echter, 

er is een uitzondering, namelijk in Nevada waarbij de mogelijkheid bestaat om bordelen te 

registreren op basis van vergunningen (Weitzer, 2012). In Nevada is het toegelaten om bordelen 

open te houden mits een vergunning. Buiten deze bordelen is prostitutie wel strafbaar 

(Matthews, 2008). Rode Island had ook een systeem waarbij ‘indoor prostitution’ toegelaten 

was. Echter, in 2009 gebeurde er een incident: een escorte werd vermoord en een andere werd 

overvallen door dezelfde man. Dit heeft tot heel wat commotie geleid in de Verenigde Staten 

waardoor het toenmalige beleid plaats heeft moeten maken voor de criminalisering waardoor 

prostitutie weer verboden werd in Rode Island (Weitzer, 2012).  
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In de Verenigde Staten zijn klanten van prostitutie strafbaar, toch zouden er meer prostituees 

opgepakt en bestraft worden door de politie. Desalniettemin wil de Verenigde Staten steeds 

meer focus leggen op de bestraffing van klanten (Weitzer, 2012). Klanten die terecht komen in 

de ‘John Schools’, zijn zij die opgepakt worden door de politie. Dit gebeurt door bijvoorbeeld 

politieagenten die zich voordoen als prostituee of door buurtbewoners die klanten filmen en 

hen dan publiekelijk beschamen. Vervolgens worden ‘John Schools’ ingezet om de klanten te 

rehabiliteren, zoals verder zal toegelicht worden (Weitzer, 2012). 

5.2 ‘John Schools’ 

Deze scholen die zich richten op klanten, voornamelijk van straatprostitutie, zijn ontstaan in de 

Verenigde Staten in de jaren 1990 (Brooks-Gordon, 2006). Deze programma’s werden in het 

leven geroepen in 1995 in San Francisco en Portland. In San Francisco ontstonden 

oorspronkelijk drie programma’s: ‘The First Offender Prostitution Program’ in 1995, 

‘Prostitution Abatement/Rehabilitation Program’ in 1998 en ‘Prostitution Impact Panel’ in 

2000. Een specifieke reden voor het ontstaan van de ‘John Schools’ in San Francisco, was de 

ervaring van weinig effectieve methoden die politie en het gerecht leverden in de aanpak van 

prostitutie. Prostituees werden gearresteerd, gestraft en eens ze terug vrij werden gelaten, 

opnieuw opgepakt. Daarnaast is er aandacht voor de schade en overlast (bijvoorbeeld drugs, 

verkeersoverlast, naalden en condooms op straat,…) die straatprostitutie wordt geacht met zich 

mee te brengen (Monto, 2000; Gurd & O’Brien, 2013).  

‘John Schools’ zijn interventieprogramma’s ontwikkeld om gearresteerde klanten op te voeden. 

Het programma is in enige zin een soort van ‘gunst’ (Gurd & O'Brien, 2013). Zij dienen deel 

te nemen aan de programma’s opdat zij de veronderstelde risico’s en schade leren kennen die 

verbonden zijn aan prostitutie. Het zou moeten leiden tot een ontmoediging om opnieuw 

prostituees te bezoeken (Monto, 2010). Na het programma te hebben gevolgd, wordt het 

strafblad van de betrokken ‘John’ of klant gewist indien hij geen nieuwe feiten pleegt (het 

bezoek van prostituees) binnen een bepaalde periode (Aronowitz, 2014). Deze programma’s 

leggen wel veel vertrouwen in de gehoorzaamheid van klanten door het volgen van een 

programma. 

De programma’s geven verschillende workshops aan de klanten. Deze omvatten verscheidene 

aspecten: waarschuwing voor straffen, informatie over effecten van prostitutie op de 

omgevingen waarin ze gelegen zijn, sensibilisering over de gezondheidsrisico’s verbonden aan 

prostitutie, enzovoort (Brooks-Gordon, 2006). Terwijl sommige ‘John Schools’ uitgaan van de 
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idee dat de meeste klanten geen geweld tegen vrouwen willen plegen, gaan andere ‘John 

Schools’ hier wel vanuit door in het curriculum vaardigheden op te nemen zoals 

agressiemanagement (Monto & Milrod, 2013). Bij deze laatste lijkt een sterk negatief beeld te 

bestaan over klanten. 

De ‘John Schools’ krijgen ook wat kritiek omdat ze voornamelijk focussen op de moraliteit van 

de klanten. Er wordt weinig aandacht besteed aan de marginalisering van vrouwelijke 

prostituees: de problemen in verband met macht en gender worden buiten beschouwing gelaten. 

Klanten worden gewaar gemaakt van hun rol bij de instandhouding van uitbuiting van 

prostituees. De klanten worden benaderd als mannen die niet weten wat er aan de hand is in de 

prostitutiebranche. Ze worden als ‘onwetend’ beschouwd door deze programma’s. Klanten 

worden binnen deze filosofie niet geacht rationele, weloverwogen keuzes te maken (Gurd & 

O'Brien, 2013).  

6. Conclusie  

In dit hoofdstuk werden de voornaamste beleidsvisies op prostitutie besproken en de daaruit 

resulterende beleidsbepalingen in een aantal lidstaten van Europa. Ook werd er gefocust op het 

unieke geval van ‘John Schools’ in de Verenigde Staten waarbij gearresteerde klanten 

‘heropgevoed’ worden opdat zij geen prostituees meer zouden bezoeken. Hoewel het beleid 

ook varieert tussen Europese lidstaten, valt het op dat het beleid in de Verenigde Staten sterk 

verschilt van het beleid in Europese landen. De Verenigde Staten zet sterk in op het vatten van 

de klanten en zet zelfs misleidende politiestrategieën in.  

De beleidsontwikkelingen en achterliggende filosofieën die geschetst zijn binnen dit hoofdstuk 

kennen veel aanhangers. Toch zijn sommige onderzoekers het niet met de visie op prostitutie 

als uitbuiting eens of geven enkele nuances aan. Het strafbaar stellen van klanten houdt vaak 

meer morele argumenten in dan eigenlijke bewijzen van het intrinsiek gewelddadige en 

gedwongen karakter van prostitutie. Door te focussen op het gewelddadige karakter, vinden 

beleidsmakers immers een grond om de criminalisering te ‘verkopen’ (Persak, 2014). Zo 

baseren de radicale feministen zich voornamelijk op stereotypes van mannen als verkrachters 

en seksuele ‘jagers’. Daarenboven wordt al te vaak naar bepaalde extreme gevallen gekeken die 

zich voordoen bij straatprostituees, maar die niet representatief zijn voor alle prostituees. Vaak 

worden hun stellingen over de man als gewelddadige en onderdrukkende klant dan ook niet 

gestaafd met data en cijfers of worden net gestaafd met suggestieve of verkeerde data 

(Aronowitz, 2014). 
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Persak (2012) stelt dat het criminaliseren van klanten niet per definitie de goede oplossing is. 

Voorstanders van het criminaliseren van klanten gaan uit van het standpunt dat prostitutie 

geweld is tegen vrouwen en dat prostitutie vraaggestuurd is. Indien de vraagzijde aangepakt 

wordt zou bijgevolg dus ook prostitutie en het geweld dat hiermee gepaard gaat afnemen. 

Prostitutie wordt dus vaak geacht een vorm te zijn van ‘schade’. Echter, Persak (2014) spreekt 

dit standpunt zelf tegen en stelt dat het beroep van prostituee een hoger risico kan inhouden om 

blootgesteld te worden aan geweld. Zo is misbruik van prostituees misbruik op zich en is het 

niet omdat deze delicten voorkomen bij prostituees, dat het ook intrinsiek verbonden is aan 

prostitutie. Prostituee zijn kan een hoger risico inhouden om slachtoffer te worden van geweld, 

maar dit mag niet veralgemeend worden naar prostitutie in het algemeen (Persak, 2012).  

Bij het criminaliseren van klanten wordt uit het oog verloren dat de drang naar seks een 

biologisch gegeven is. Om die reden zal het ‘uitroeien’ van prostitutie de vraag niet volledig 

kunnen wegnemen. Daarnaast zou criminalisering gevolgen hebben voor bepaalde groepen 

klanten: gehandicapten, ouderen, gevangenen,… Voor hen is prostitutie een alternatief om hun 

seksuele noden te bevredigen die op geen (of moeilijk) andere manier kunnen bevredigd worden 

(Persak, 2014). 
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Hoofdstuk II: De klant 

1. Inleiding 

In de literatuur wordt gewezen op het onzichtbare karakter van (mannelijke) klanten van 

prostitutie. Hierdoor is er heel weinig geweten over mannen die betalen voor seks en waarom 

zij dit doen (McKeganey & Barnard, 1996). De focus ligt binnen studies voornamelijk op het 

verkopen van seks door prostituees. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat vrouwen 

worden gezien als de verantwoordelijken voor het deviante gedrag van mannen. Het is tevens 

zo dat onderzoekers maar al te vaak denken dat ze de redenen voor prostitutiebezoek door 

mannen reeds kennen (Monto, 2000).  

Dit hoofdstuk behandelt wie klanten van prostitutie precies zijn. Nadat het kernbegrip ‘klant 

van prostitutie’ toegelicht wordt, wordt een overzicht gegeven van kenmerken van klanten in 

de literatuur. Vervolgens worden ook motivaties van klanten weergegeven die voortkomen uit 

verschillende buitenlandse onderzoeken.  

2. Kernbegrip ‘klant van prostitutie’ 

Het begrip ‘klant van prostitutie’ kan op verschillende manieren ingevuld worden wanneer er 

onderzoek naar gedaan wordt. Klanten kunnen bijvoorbeeld gedefinieerd worden als: 

“those who acknowledged that they had bought sex from a woman or man in 

prostitution, escort, sex worker, or massage parlor or had exchanged something of value 

(such as food, drugs, or shelter) for a sex act” (Farley et al., 2015, p.10). 

Soorten klanten 

Sanders (2008) maakt een onderscheid tussen drie soorten klanten: (1) éénmalige klanten, (2) 

klanten die herhaald, maar verschillende prostituees bezoeken en (3) klanten die steeds bij 

dezelfde prostituee(s) teruggaan. Sanders (2008) veronderstelt dat de relatie tussen klanten en 

‘indoor’ prostituees kwalitatiever is dan die bij straatprostituees. Omdat er bij de indoor 

prostitutie meer privacy is en ruimte voor conversaties en andere interpersoonlijke contacten. 

Toch zou er ook bewijs zijn voor lange-termijn relaties tussen straatprostituees en klanten, maar 

er zou minder sprake zijn van verschillende intieme betrekkingen en emoties (Sanders, 2008). 
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3. Kenmerken van klanten 

Verschillende studies naar klanten, voornamelijk uit de Verenigde Staten, van prostitutie peilen 

naar achtergrondkenmerken van de klanten. Dit kunnen zowel sociaal demografische 

kenmerken zijn, als enkele gedragseigenschappen. De resultaten uit verschillende onderzoeken 

die weergegeven worden, moeten steeds binnen hun context gezien worden. Bijgevolg zijn ze 

niet automatisch van toepassing op Belgische of Vlaamse klanten. 

Prevalentie 

Klanten maken een belangrijk onderdeel uit van de seksindustrie. Zij betalen namelijk voor 

seksuele diensten. In de ‘The General Social Survey’ in de Verenigde Staten werden 

respondenten bevraagd over onder andere het betaald hebben voor seks. Bij de bevragingen 

tussen 1991 en 2008 gaven tussen de 15% en 18% van de mannen aan dat zij reeds betaalden 

voor seksuele diensten (Weitzer, 2012). De meeste studies vinden resultaten terug waarbij 

tussen de 15% en 20% van de mannen minstens één keer betaald heeft voor seks (Brooks-

Gordon, 2006). Uit het Sexpert-onderzoek in België werd een prevalentie gevonden waarbij 

slechts 6,6% van de respondenten aangeeft ooit een prostituee te hebben bezocht (Buysse, et 

al., 2013). De prevalentie lijkt lager te liggen in België dan in de Verenigde Staten, maar dit 

kan verschillende verklaringen hebben.  

Geslacht  

Respondenten in de studies die reeds gebeurd zijn naar klanten van prostitutie, omvatten bijna 

uitsluitend mannen, daarom zullen ook enkel kenmerken besproken worden van mannelijke 

klanten.  

Leeftijd 

De gemiddelde leeftijd van klanten over de studies heen ligt tussen de 30 en 41 jaar (Monto, 

2000; Brooks-Gordon & Gelsthorpe, 2003; Brooks-Gordon, 2006; Lowman & Atchison, 2006; 

Flight & Hulshof, 2009; Farley et al., 2015). Wanneer mannen uit een nationaal representatief 

staal van de bevolking, uit de Verenigde Staten, gevraagd worden of zij reeds in hun leven 

hadden betaald voor seks, gaven oudere mannen vaker aan dan jonge mannen dit reeds gedaan 

te hebben (Monto & Milrod, 2013). Uit onderzoek naar klanten van straatprostitutie (‘kerb 

crawlers’) blijkt dat voornamelijk mannen tussen de 25 en 45 jaar prostituees bezoeken 

(Brooks-Gordon, 2006).  
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Getrouwd  

Tussen de 12-61% van de mannen in onderzoek naar klanten is getrouwd of in een 

(conventionele) relatie op het ogenblik van het onderzoek (Monto, 2000; Lowman & Atchison, 

2006; Schei & Stigum, 2010; Monto & Milrod, 2013; Farley et al., 2015). Uit onderzoek blijkt 

dat tussen de 15% en 30% gescheiden is of uit elkaar en 1%-35% was weduwnaar (Lowman & 

Atchison, 2006; Schei & Stigum, 2010; Monto & Milrod, 2013).  

Het verschil in resultaten tussen de verschillende studies is heel groot, wellicht gaat dit gepaard 

met onder andere de grootte van de steekproeven en de methodologische keuzes die gemaakt 

zijn door de onderzoekers. 

Uit de bevindingen van Lowman en Atchison (2006) blijkt dat voor de meeste mannen die 

regelmatig sekspartners hebben (die geen prostituee zijn) het niet van belang was hoe de 

kwaliteit van die relatie was. Dit had namelijk geen invloed op hun motivering om voor seks te 

betalen. 

Aantal (conventionele) partners 

Het aantal niet-commerciële partners bij respondenten blijkt voor de meeste respondenten hoger 

te zijn dan 10 partners en slechts voor de minderheid van de respondenten ligt dit aantal 

beduidend lager (Schei & Stigum, 2010; Farley et al., 2015). Specifiek in het laatste jaar, geeft 

een op de vijf klanten aan meer dan vijf partners te hebben gehad (Monto, 2000). In een studie 

van Monto & Milrod (2013) geven klanten veel vaker aan dan niet-klanten dat zij geen partner 

hadden gedurende het voorgaande jaar, maar ook dat zij net meerdere partners hebben. 

Opleiding 

Algemeen genomen zijn de meeste klanten afgestudeerd van het secundair onderwijs en tussen 

de 20-32% van de klanten had een diploma in het hoger onderwijs (Lowman & Atchison, 2006; 

Farley et al., 2015). Vergelijkende studies tussen klanten en niet-klanten tonen zelfs aan dat 

klanten vaker een diploma hoger onderwijs hadden dan niet-klanten (Monto, 2000). In een 

vergelijkende studie tussen een nationale representatieve steekproef van klanten en 

gearresteerde klanten van Monto & Milrod (2013) is een verschil merkbaar tussen de 

onderzochte groepen. Terwijl de eerste groep vaker aangaf dat hun hoogste diploma dat van 

hoger secundair onderwijs was (53,2%), gaf de meerderheid van de tweede groep aan een 

‘junior college’(35,4%) of bachelordiploma (24,4%) te hebben. 
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In tegenstelling tot de resultaten uit bovenstaand onderzoek, komt in een Noorse studie van 

Schei & Stigum (2010) het omgekeerde naar boven. De resultaten kunnen dus mogelijks 

afwijken omwille van verschillende contextfactoren of onderzoeksmethoden tussen de 

Amerikaanse en Noorse studies. Zo geven mannen in deze Noorse studie met een lager 

opleidingsniveau beduidend meer aan te hebben betaald voor seks dan mannen met een hoger 

opleidingsniveau. De redenen om te betalen tussen beide groepen zouden verschillen. Klanten 

met een hoger diploma zouden meer kans hebben om prostituees te bezoeken voor de 

opwinding die met betaalde seks gepaard gaat. Hiertegenover staan de klanten die lager 

geschoold zijn en die meer redenen naar voor schuiven zoals het zich moeilijk engageren in een 

conventionele relatie (Monto, 2000). 

Tewerkstelling 

Het merendeel van de klanten die bij onderzoek betrokken worden, zijn full time tewerkgesteld 

(Monto, 2000; Lowman & Atchison, 2006; Monto & Milrod, 2013). In sommige studies wordt 

ook de antwoordcategorie ‘student’ of ‘op school’ voorzien. Slechts 0,8% tot 6% van de 

respondenten geeft aan nog student te zijn (Monto, 2000; Schei & Stigum, 2010).  

Eerste bezoek aan prostituees 

Het eerste bezoek aan prostituees vond voor de meeste mannen reeds plaats op een vrij jonge 

leeftijd. Studies vinden echter verschillende startleeftijden terug. De ene studie geeft aan dat 

het eerste bezoek zich situeert rond de gemiddelde leeftijd van 24 jaar (Monto, 2000; Lowman 

& Atchison, 2006), de andere studie geeft aan dat een behoorlijk aandeel mannen (20%) hun 

eerste bezoek brachten onder of op de leeftijd van 16 jaar en 12% tussen hun 18- en 19-jarige 

leeftijd (Schei & Stigum, 2010). De resultaten van het onderzoek van Monto & Milrod (2013) 

geeft weer dat het grootste deel van de klanten hun eerste prostitutiebezoek doen tussen de 18 

en 28 jaar. In één studie vonden onderzoekers klanten die reeds op 9-jarige leeftijd voor de 

eerste keer een prostituee bezochten (Monto, 2000). 

Frequentie van prostitutiebezoek 

20% van de mannen gaf aan meer dan 10 keer te hebben betaald voor seks (Schei & Stigum, 

2010). Gearresteerde klanten geven vaker aan dan niet-gearresteerde klanten (respondenten van 

een online survey) dat zij nog nooit of nog maar één keer voor seks betaalden (Monto & Milrod, 

2013).  
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Soort prostitutiebezoek 

Klanten die voornamelijk prostituees bezoeken van privéprostitutie (ook wel ‘indoor 

prostitution’) verschillen van klanten die eerder kiezen voor straatprostitutie. Klanten van 

straatprostitutie zijn zeer divers en komen zowel uit lagere inkomensklassen als uit hogere 

inkomensklassen. Bij de privéprostitutie is dit echter niet zo. Op dit soort prostitutie komt een 

bepaald type mannen af, namelijk goed opgeleide zakenmannen (Weitzer, 2012). Klanten van 

privéprostitutie zijn ook vaker op zoek naar intimiteit (naast seks). Vaak wordt dit in de 

literatuur ook aangegeven als ‘the girlfriend experience’ waarbij klanten genieten van het 

gezelschap en het luisterend oor van de prostituee (Weitzer, 2012). 

Omgeving op de hoogte brengen 

Het informeren van de partner over het bezoek van prostituees wordt door de respondenten van 

deze studie veelal niet gedaan. Wanneer gevraagd werd naar hoe de respondenten dachten dat 

hun partners zouden reageren, zegt het merendeel van de klanten dat dit een enorme impact zou 

hebben op hun relatie (McKeganey & Barnard, 1996).  

Factoren waarmee rekening wordt gehouden bij het kiezen van prostituees 

Klanten willen voornamelijk vermijden dat ze gearresteerd worden en denken aan hun eigen 

veiligheid en privacy. Dit kan echter beïnvloed zijn door het feit dat er in Amerika veel wordt 

ingezet op het arresteren van klanten. Daarnaast geven veel klanten aan dat de prostituee in een 

gezonde toestand moet verkeren. Een andere belangrijke factor is de kostprijs van de seksuele 

diensten die aangeboden worden (Weitzer, 2012).  

Korte samenvatting 

Samengevat blijkt dus uit de literatuur uit bevragingen bij algemene bevolkingspopulaties dat 

zo'n 6,6 - 15% van de mannelijke bevolking wel eens heeft betaald voor seks (Brooks-Gordon, 

2006; Weitzer, 2012; Buysse, et al., 2013).  

Klanten lijken gemiddeld tussen de 30 en 41 jaar oud te zijn (Monto, 2000; Brooks-Gordon & 

Gelsthorpe, 2003; Brooks-Gordon, 2006; Lowman & Atchison, 2006; Flight & Hulshof, 2009; 

Farley et al., 2015). Dit zijn echter Amerikaanse cijfers, maar Belgische cijfers zijn nog niet 

beschikbaar, dus dienen we ons hierop te baseren. De relationele status van klanten verschilt 

sterk tussen onderzoeken en klanten zouden meer partners hebben gedurende één jaar dan niet-

klanten (Monto, 2000; Monto & Milrod, 2013). Klanten lijken in Amerikaans onderzoek in de 
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meeste gevallen een diploma secundair onderwijs te hebben en een belangrijk deel van hen 

heeft zelfs hogere studies gedaan (Milrod & Monto, 2013) maar deze cijfers zijn niet terug te 

vinden in alle studies (Schei & Stigum, 2010). De meeste klanten hebben een vaste job (Monto, 

2000; Lowman & Atchison, 2006; Monto & Milrod, 2013). De startleeftijd verschilt in 

verschillende studies, gemiddeld zou de startleeftijd liggen rond de 24 jaar (Monto, 2000; 

Lowman & Atchison, 2006). Maar liefst één op vijf mannen betaalde reeds meer dan 10 keer 

voor seks en klanten die verschillende vormen van prostitutie bezoeken, zouden van elkaar 

verschillen (Weitzer, 2012). 

4. Motivaties van klanten 

Waarom betalen klanten voor seksuele diensten? Dit is een van de voornaamste vragen die dit 

onderzoek beoogt te beantwoorden. In de literatuur zijn een reeks studies terug te vinden die 

reeds hebben gepeild naar deze motieven van klanten. Doorgaans worden dezelfde redenen 

teruggevonden doorheen de studies. Motivaties kunnen verschillen naargelang de leeftijd van 

klanten. De DSP-groep uit Nederland spreekt over het dynamische aspect van klanten van 

prostitutie. Hieronder wordt verstaan dat mannen verschillende (seksuele) noden kunnen 

hebben in verschillende fasen van hun leven. Sanders (2008) vindt in haar onderzoek eveneens 

dat mannen op verschillende leeftijden verschillende redenen kunnen hebben om naar 

prostituees te gaan. Spreken over ‘de klant’ is dus niet mogelijk gelet op deze diversiteit in 

motivaties (Flight & Hulshof, 2009). 

Hieronder volgt een oplijsting en bespreking van verschillende motivaties van klanten uit de 

literatuur. 

Specifieke seksuele gedragingen. Een belangrijk aantal mannen gaf te kennen dat het vragen 

van specifiek seksueel gedrag aan een prostituee makkelijker was dan bij hun seksuele partner 

(Kinnell, 2006). Prostituees zijn bereid diensten te verlenen waartoe andere vrouwen niet bereid 

zijn om ze te presteren (Monto, 2010) en klanten zouden vaak een ‘ruigere’ vorm van seks 

willen (Monto, 2000). Voornamelijk orale seks en verschillende seksstandjes worden door de 

mannen gevraagd. Tevens vragen mannen vaak naar gespecialiseerde seksuele diensten zoals 

het zich laten vastbinden of vormen van fysieke degradatie (bijvoorbeeld urineren op hun 

gezicht) (McKeganey & Barnard, 1996). Opvallend in de studie van McKeganey & Bernard 

(1996) is dat bij de vragen voor orale seks en dergelijke diensten meer verwachtingen naar de 

eigen sekspartner werden geëxpliceerd maar wanneer het om die ‘specialist sexual services’ 

ging, werd dit veel minder verwacht.  
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Geen bevrediging van de wensen in de huidige relatie. Indien de conventionele relatie 

onvoldoende bevrediging biedt voor klanten, is dit voor sommige klanten een reden om 

prostituees te bezoeken (Kinnell, 2006; Farley et al., 2015). Klanten zijn namelijk op zoek naar 

andere seksuele diensten dan diegenen die hen in conventionele relaties worden aangeboden 

(Brooks-Gordon & Gelsthorpe, 2003). Het blijkt ook dat oudere mannen vaker aangeven dat 

hun vrouw niet bereid is om tegemoet te komen aan hun seksuele noden (Jordan, 1997). Monto 

& Milrod (2013) vinden in hun studie verschillen tussen klanten die gearresteerd zijn en klanten 

die actief zijn op online discussiefora in verband met prostitutie. De laatste groep respondenten 

geeft beduidend meer aan (31,6%) dat hun seksuele wensen en noden niet overeenkomen met 

die van hun partner dan de eerste groep respondenten (7,9%) (Monto & Milrod, 2013). 

Alhoewel vaak de nadruk op het plezier van klanten zelf ligt, berichten veel (mannelijke) 

klanten over het genot dat (vrouwelijke) prostituees door hen ervaren. Klanten blijken dus soms 

de indruk te hebben dat zij prostituees plezieren (Earle & Sharp, 2008). 

Moeilijkheden met het aangaan van conventionele relaties. In verschillende studies geven 

klanten aan dat zij geen partner hebben (Kinnell, 2006) en moeite hebben met het aangaan van 

conventionele relaties en dat zij daarom beroep doen op prostituees (Jordan, 1997). Ervaren 

klanten zouden vaker aangeven deze moeilijkheden te ervaren (Monto, 2000; 2010). 

Daarenboven blijkt dat wanneer klanten vergeleken worden met niet-klanten, klanten vaker 

aangeven dan niet-klanten schrik te hebben voor afwijzing door vrouwen (Farley et al., 2015).  

Snelheid en gemak om seks te bekomen. Voor sommige klanten ligt de motivatie in het op een 

snelle en gemakkelijke manier bekomen van seksuele diensten. Klanten geven dan aan dat seks 

met prostituees minder ingewikkeld is (Xantidis & McCabe, 2000). Zij kunnen of willen soms 

geen moeite steken in het zoeken naar conventionele relaties en zijn gediend met het feit dat zij 

zich geen zorgen hoeven te maken over een relatie (Monto, 2010). Deze klanten willen namelijk 

geen tijd of energie investeren in conventionele relaties (Monto, 2000). In een studie naar 

klanten van Kinnell (2006) gaven mannen (19%) ook aan gewoon te genieten van de prostituees 

en het feit dat er geen schaamte aanwezig is in het gezelschap van prostituees.  

Verschillende vrouwen. Er zijn klanten die nood hebben aan het zoeken naar variëteit aan seks, 

die zij dus terugvinden in de commerciële sekswereld (Xantidis & McCabe, 2000). Voor 

sommige mannen blijkt het bezoeken van prostituees vooral te gaan om het hebben van seksueel 

contact met een groot aantal vrouwen (Jordan, 1997). Toch zijn er ook mannen in de studie die 
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aangaven dat zij het seksuele contact beperken tot enkele vrouwen uit schrik voor HIV 

(McKeganey & Barnard, 1996). 

Specifieke fysieke kenmerken. Klanten hebben soms voorkeuren voor bepaalde kenmerken van 

prostituees zoals leeftijd, etniciteit, een bepaalde uitstraling,… (McKeganey & Barnard, 1996). 

Bovendien beweren sommige klanten dat zij prostituees bezoeken omdat zij de idee hebben dat 

prostituees vrouwen zijn die uitzonderlijke seksuele krachten hebben (Holzman & Pines, 1982). 

Beperkte (emotionele) aard van het contact. Er zijn klanten die liever geen emotioneel contact 

hebben met prostituees en het contact liefst beperkt houden tot het louter seksuele (Holzman & 

Pines, 1982). Sommige klanten wensen ook in het algemeen geen emotionele band binnen hun 

relaties (Xantidis & McCabe, 2000; Kinnell, 2006). Het is zowel voor de prostituee als voor de 

klant duidelijk waarvoor de klant komt, namelijk seks. Volgens de klanten is het vooral 

gemakkelijk dat de prostituee alles doet wat van hen gevraagd wordt, maar dit spreken 

prostituees tegen. Zij zouden zelf bepalen wat zij al dan niet doen (McKeganey & Barnard, 

1996).  

Het is mogelijk dat het voornamelijk klanten zijn die seksuele rolverwachtingen voor mannen 

nastreven die moeilijkheden hebben met het in stand houden van relaties. Dit zou dan kunnen 

verklaren waarom klanten prostituees bezoeken en vaker seksuele betrekkingen hebben die niet 

intiem zijn (Xantidis & McCabe, 2000). 

Verlangen naar intimiteit is nog een belangrijke drijfveer van klanten. Naast klanten die geen 

emotioneel contact wensen met prostituees, zijn er ook klanten die dit net wel wensen (Xantidis 

& McCabe, 2000). Dit hangt samen met het feit dat sommige klanten in het dagelijkse leven 

schrik hebben om afgewezen te worden door (niet-commerciële) partners (Holzman & Pines, 

1982). Sommige mannen zoeken in een prostituee meer dan louter seks, en gaan ook op zoek 

naar gezelschap en intimiteit (Jordan, 1997). Vele ‘vaste’ klanten kiezen zelfs prostituees die 

een meer holistische dienst aanbieden, waarbij plaats is voor meer dan louter seks, maar ook 

voor emotionele betrokkenheid (een emotionele band) (Sanders, 2008). Hieronder wordt 

bijvoorbeeld verstaan dat er informatie over het privéleven wordt uitgewisseld en dat er 

interesse wordt getoond (Sanders, 2008).  

Het geheime en risicovolle karakter van het contact vormt voor vele klanten ook een belangrijke 

drijfveer (Holzman & Pines, 1982; Monto, 2000). Klanten zouden, zo blijkt uit studies, vaker 
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op zoek naar risicovolle situaties dan niet klanten (Xantidis & McCabe, 2000). Betalen voor 

seks geeft voor sommigen een soort van ‘kick’ (Farley et al., 2015). 

Controle hebben over de situatie. Sommige klanten stellen graag de controle te hebben over de 

(seksuele) situatie (Kinnell, 2006). Volgens Monto (2010) is deze drijfveer meer aanwezig bij 

ervaren klanten. Voor sommige klanten, zo blijkt uit een studie van Atchison et al. (1998), zou 

betalen voor seks te maken hebben met een uitdrukking van macht voor mannen die weinig 

macht hebben in het dagelijkse leven (Atchison, Fraser, & Lowman, 1998). 

Push- en pullfactoren. Motivaties zouden ook afhankelijk zijn van een combinatie van push- en 

pullfactoren. Enerzijds zijn er pushfactoren, namelijk die dingen die niet aanwezig zijn in het 

leven van klanten, maar die zij wel wensen en hen dus leiden naar prostituees (Sanders, 2008). 

Daarnaast zorgt de omgeving soms voor ‘een duwtje in de rug’ (bijvoorbeeld vrienden onder 

elkaar) (Flight & Hulshof, 2009). Anderzijds kunnen pullfactoren een rol spelen zoals hoe 

aantrekkelijk de seksindustrie is voor mannen. Bovendien kan het geheime karakter van deze 

markt al een motivatie op zich zijn voor klanten (Sanders, 2008).  

Redenen om prostituees te bezoeken kunnen verschillen gedurende de levensloop. Oudere 

mannen kunnen zo door het gebrek aan seks of intimiteit (pushfactor) aangetrokken worden 

door de tijdelijke seksuele relaties met mooie vrouwen (pullfactor) (Flight & Hulshof, 2009).  

Sanders (2008) beargumenteert dat we ons in een tijdperk bevinden waarin seksualiteit en 

intimiteit veranderen en waar commerciële seks deel van uitmaakt. Hierbij is sprake van een 

persoonlijke keuze in de levensstijl van mannen die zoeken naar een relatie met prostituees. Het 

is daarnaast vastgesteld dat mannelijke klanten niet alleen gemotiveerd worden door seksuele 

noden, maar ook door emotionele noden die bevredigd worden door sekswerkers.  

5. Conclusie 

In dit hoofdstuk werd een overzicht gegeven van wat ‘klanten van prostitutie’ zijn en welke 

kenmerken zij vertonen, althans in buitenlandse studies. De motivaties die klanten hebben om 

prostituees te bezoeken kwam ook aan bod.  

Zoals reeds aangehaald, werd het onderzoek naar klanten in de jaren 1990 vergemakkelijkt door 

het ontstaan van de ‘John Schools’ in de Verenigde Staten. Wat deze ‘John Schools’ betreft, 

stellen sommige onderzoekers zich vragen bij de mate waarin onderzoek onder deze populatie 

kan bijdragen tot meer kennis over attitudes van klanten (Lowman & Atchison, 2006). Binnen 
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deze scholen ligt de finaliteit namelijk op prohibitie van het bezoeken van prostituees. Door 

deze moreel geladen aard van de scholen, is het niet de ideale omgeving om onderzoek te doen 

naar de perspectieven van klanten. De klanten zouden namelijk sociaal wenselijk kunnen 

antwoorden door te anticiperen op wat zij denken dat de begeleiders van het programma willen 

horen. Daarnaast heerst er een steekproefbias omdat in dit programma enkel mannen zijn 

opgenomen die straatprostituees bezoeken (Lowman & Atchison, 2006). 

Onderzoek naar motieven van klanten heeft al veel inzichten kunnen verschaffen maar kan nog 

veel verder gaan. Op verschillende fora kunnen klanten, ook wel ‘Johns’ in de Engelstalige 

literatuur, in de Verenigde Staten hun ervaringen met prostituees onderling delen en hieruit 

kunnen ook onderzoekers belangrijke informatie halen (Holt & Blevins, 2007). Echter, 

dergelijk onderzoek gebeurt nagenoeg niet.  

Door de toenemende rol van het internet pleiten Holt & Blevins (2007) voor meer onderzoek 

naar discussiefora van Johns. Dergelijke fora zijn dan ook een uitlaatklep voor de betrokkenen 

om hun meningen en ervaringen met prostitutie te delen. Informatie die klanten online delen 

met elkaar, staat centraal in de studie van Holt & Blevins (2007). Resultaten uit de studie 

verschaffen bijvoorbeeld inzicht in de kwaliteiten die gezocht worden in prostituees. Vaak 

blijken klanten op zoek te zijn naar de “girlfriend experience” wat betekent dat de prostituee 

open staat voor seksuele diensten, maar ook luistert naar de klant en de klant een speciaal gevoel 

geeft. Daarnaast delen Johns nog veel meer informatie over seksuele diensten en prostituees. 

Zo wisselen zij informatie uit over de straten waar zich bepaalde prostituees bevinden en ook 

hun uiterlijke kenmerken. Ze laten ook negatieve ‘recensies’ achter indien bijvoorbeeld 

druggebruik duidelijk aanwezig was. Verder bespreken de actieve recensenten ook prijzen en 

diensten die verkregen kunnen worden bij verschillende prostituees (Holt & Blevins, 2007).  
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Hoofdstuk III: Herkenning van geweld door klanten  

1. Inleiding 

Herkenning van geweld tegen of uitbuiting van prostituees door klanten is een actueel thema 

en brengt heel wat vragen met zich mee over de grens tussen gedwongen en vrijwillige 

prostitutie. Kan de klant bijdragen tot meer informatie en inzichten in de uitbuiting van 

prostituees? Hier wordt een antwoord op gezocht door middel van literatuur in dit onderdeel 

van de masterproef. De literatuur hieromtrent is echter schaars en bijgevolg is ook het 

bronnengebruik in dit onderdeel beperkt. Er wordt ingegaan op signalen die kunnen wijzen op 

geweld, de voorkeur van klanten tussen vrijwillig een niet-vrijwillige prostitutie en een 

typologie van klanten. Daarnaast komt ook de mate waarin klanten geweld kunnen herkennen 

en hun meldingsbereidheid aan bod. 

2. Klanten en herkenning van geweld  

2.1 Signalen en het herkennen van geweld 

Er worden in de literatuur alvast enkele signalen aangegeven voor het herkennen van geweld 

zoals lagere prijzen, de duidelijke aanwezigheid van een pooier, uitwendige indicatoren voor 

(fysiek) misbruik en een gebrekkige beheersing van de taal. Ondanks deze indicatoren, is het 

zelfs voor academici en beleidsmakers moeilijk om een onderscheid te maken tussen 

gedwongen en vrijwillige prostitutie (Vermeulen & Van Damme, 2014). Omdat het voor 

klanten uiterst moeilijk is om een onderscheid te maken tussen gedwongen en vrijwillige 

prostitutie, wordt gewerkt aan een systeem dat deze afweging moet vergemakkelijken. Het gaat 

hier om het systeem van zelfregulering. Het zou ons echter te ver leiden om hierover uit te 

wijden dus zal hier niet dieper op ingegaan worden, hoewel dit een interessant systeem is met 

potentieel naar herkenning van geweld toe.  

Een Italiaanse studie ondervroeg 16 klanten in face-to-face interviews. Hoewel dit niet genoeg 

respondenten zijn om te kunnen generaliseren, geven de onderzoekers toch enkele ervaringen 

mee van de klanten. De klanten gaven aan dat sommige buitenlandse prostituees signalen 

vertoonden van mishandeling zoals blauwe plekken. Signalen van mishandeling zagen zij 

voornamelijk op het lichaam van de prostituees van Afrikaanse afkomst. De meeste klanten 

gaven dan ook aan dat Afrikaanse vrouwen meer slachtoffer zijn van geweld (volgens hen). 

Tevens waren deze prostituees veel goedkoper dan de Italiaanse prostituees, stelden ze 

(Cauduro et al., 2009). Sommige klanten lijken echter wel expliciet of impliciet te letten op het 
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feit of er sprake is van gedwongen prostitutie of niet. Zaitch et al. (2009) geven terecht aan dat 

klanten eerst geïnformeerd moeten zijn over hoe ze uitgebuite prostituees kunnen herkennen. 

Dan pas kunnen klanten relevante informatie aanleveren bij de politie. Er werd in 2006 in 

Nederland zelfs een campagne “Schijn bedriegt” opgezet om klanten aan te sporen om 

gedwongen prostitutie anoniem aan te geven. Er werd ook voorzien in een lijst van kenmerken 

van gedwongen prostitutie waaronder bijvoorbeeld angst, fysieke kenmerken van 

mishandeling, niet tevreden met de job,…enzovoort (Zaitch & Staring, 2009). 

2.2 Kiezen tussen gedwongen of vrijwillige prostitutie 

Klanten zouden, zo blijkt uit onderzoek, voornamelijk op zoek gaan naar vrijwillige en 

spontante seks. Zij zijn niet zozeer op zoek naar gedwongen seks van uitgebuite prostituees 

(Vermeulen & Van Damme, 2014). In een onderzoek van Farley et al. (2015) geeft 41% van de 

respondenten aan een prostituee te hebben bezocht die gecontroleerd werd door een pooier. Ook 

gaf 66% aan van mening te zijn dat de meerderheid van de vrouwen in de prostitutie gelokt 

worden. 91% van de respondenten gaf aan dat de meest effectieve afschrikking een lijst zou 

zijn waarbij klanten worden geregistreerd. Slechts 35% zei dat ze niet meer zouden betalen voor 

seks indien er strafrechtelijke sancties volgen bij een bezoek aan prostituees. Maar liefst 96% 

was van mening dat prostitutie nooit afgeschaft zou geraken (Farley et al., 2015). 

Di Nicola et al. (2009) hebben onderzoek gedaan naar de vraag van klanten naar vrouwen die 

slachtoffer zijn van mensenhandel. Deze studie is één van de eerste die kijkt naar klanten en 

hun keuze voor uitgebuite prostituees. Binnen deze studie, analyseerden Cauduro et al. (2009) 

klanten die online actief zijn en vonden twee groepen klanten. Enerzijds een groep die ontkent 

dat er zoiets bestaat als gedwongen prostitutie en anderzijds klanten die zich bewust zijn van 

de problematiek en bewust kiezen voor prostituees die niet uitgebuit worden. Deze laatste groep 

heeft een voorkeur voor escortes omdat die volgens hen wel ‘vrij’ zijn en niet uitgebuit zijn. 

Uit de interviews bleek dat één van de redenen waarom klanten in dit onderzoek kiezen voor 

buitenlandse prostituees is dat ze een exotische ervaring willen met prostituees uit andere 

etnische groepen. De meeste respondenten in deze studie zijn arbeiders en gaven ook aan dat 

de meeste straatprostituees van buitenlandse origine zijn en dat er bijna geen Italiaanse 

prostituees te vinden zijn. De klanten die actief zijn op het internet richten zich voornamelijk 

op indoor prostitutie. Daarnaast geven zij meer aan nood te hebben aan een affectieve relatie 

(genegenheid, luisterend oor,…) met de prostituee, die volgens hen meer te vinden is bij 

buitenlandse prostituees dan bij Italiaanse prostituees. Eveneens speelt de lagere prijs hier een 
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rol voor een deel van de klanten. Buitenlandse prostituees zouden ook meer open staan voor 

specifieke seksuele diensten. Over het algemeen zouden de meeste online klanten uitgebuite 

prostituees toch liever ontwijken.  

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat klanten vooral geïnteresseerd zijn in vrijwillige prostitutie. 

Het gaat vooral om de hygiëne bij de klanten en om de afwezigheid van pooiers. Klanten zouden 

ook op zoek zijn naar buitenlandse prostituees, voornamelijk van Oost-Europese afkomst, maar 

dit zou losstaan van de situatie waarin de prostituees zich bevinden. De visies op wat uitbuiting 

precies is, verschilt tussen klanten, maar de meerderheid spreekt over een situatie waarbij de 

prostituee weinig vrijheid heeft. Volgens de respondenten bevindt de meerderheid van de 

gedwongen prostitutie zich in de straatprostitutie (Zaitch & Staring, 2009). Naast de Italiaanse 

en Nederlandse studie, werd ook een studie in Roemenië gevoerd, maar die wordt niet 

besproken omdat de resultaten voornamelijk betrekking op prostitutie in het algemeen omdat 

Roemenië eerder een transitland is dan een bestemming voor mensenhandel inzake prostitutie. 

Waarom is Roemenië uitgekozen als één van de vier landen om onderzoek te doen naar visies 

van klanten op gedwongen prostitutie/mensenhandel als ze hier geen uitspraken over kunnen 

doen? Dat is een vraag die we niet kunnen beantwoorden op basis van de beschikbare 

informatie. De Zweedse studie in dit onderzoek wordt hieronder toegelicht. 

Hagstedt et al. (2009) maakten in een Zweedse studie gebruik van interviews met klanten, 

inhoudsanalyses van klantenfora en interviews en participerende observatie bij politie. Er 

werden uiteindelijk 13 telefonische interviews van klanten afgenomen. Alle respondenten 

gaven te kennen dat ze zich distantiëren van slachtoffers van mensenhandel. Ze zouden dus 

geen prostituee betalen waarvan ze weten dat ze in een situatie van uitbuiting zit. Om klanten 

te vinden, werd een advertentie geplaatst op het grootste forum voor escortediensten in Zweden. 

De onderzoekers maakten een lijst van indicatoren voor mensenhandel gerelateerd aan 

prostitutie: buitenlandse afkomst en geen beheersing van de taal, toont geen interesse, vertoont 

signalen van mishandeling (zowel fysiek als psychisch), goedkopere prijs, jonge vrouwen of 

zelfs minderjarigen, enzovoort. Een aantal klanten geeft aan dat ze aanvoelen wanneer een 

prostituee haar beroep niet vrijwillig uitoefent, maar kunnen hier ook geen specifieke reden 

voor aangeven (Hagstedt, Korsell, & Skagerö, 2009).  

Hier zijn het bovendien voornamelijk bepaalde factoren die klanten beïnvloeden bij het kiezen 

van een (uitgebuite) prostituee. Het gaat om factoren zoals prijs, etniciteit, leeftijd, weinig 

kennis over mensenhandel,… Expliciete vraag naar uitgebuite prostituees komt nauwelijks naar 

voor bij klanten in dit Zweeds onderzoek. Zo zien sommigen liever af van buitenlandse 
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prostituees wanneer ze de taal niet beheersen omdat ze graag naast de seksuele diensten ook 

communiceren met de prostituees (Hagstedt, Korsell, & Skagerö, 2009).  

Tot slot werd er in vier landen (Nederlands, Zweden, Roemenië en Italië) een online enquête 

afgenomen bij 726 klanten in totaal. Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van de 

ondervraagde klanten, namelijk 63,7% een voorkeur heeft voor buitenlandse prostituees 

(Lombardi & Fonio, 2009). Mannen blijken voornamelijk te kiezen voor buitenlandse 

prostituees omdat er volgens hen meer aandacht is voor het relationele of emotionele aspect. In 

mindere mate is de prijs en de zichtbaarheid van belang (Di Nicola & Ruspini, 2009).  

Terwijl de klanten in Zweden en Nederland voornamelijk geïnteresseerd blijken te zijn in het 

uiterlijk en een redelijke prijs, voegen de Italiaanse klanten hier liefst nog een emotionele of 

affectieve component aan toe. In Roemenië zouden klanten meer op zoek zijn naar specifieke 

seksuele diensten. De Nederlandse en Zweedse klanten vinden het belangrijk dat de prostituees 

vrijwillig werken en geen slachtoffers zijn van mensenhandel (Di Nicola & Ruspini, 2009). 

De analyses van de online fora geven weer dat de ondervraagde klanten gedwongen prostitutie 

zien als een uitzondering. Hiertegenover staat de visie van de geïnterviewden die zich meestal 

bewust zijn van de problematiek (Di Nicola & Ruspini, 2009). Deze resultaten zijn echter niet 

veralgemeenbaar en het verschil tussen de klanten kan ook mogelijks liggen aan verschillende 

eigenschappen van klanten die online actief zijn en klanten die deelnamen aan het interview.  

2.3 Typologie van klanten inzake herkenning van dwang/uitbuiting 

In Nederland is onderzoek verricht naar de houding van klanten tegenover situaties van dwang 

en geweld tegen prostituees door GGD Amsterdam. Klanten vinden gedwongen prostitutie over 

het algemeen een probleem en zij stellen geen ervaring te hebben met gedwongen prostitutie. 

Zij vermijden prostituees die signalen vertonen van dwang (blauwe plekken, angst,…) (GGD 

Amsterdam, 2014). De onderzoekers stellen vijf types van klanten voor die hier kort toegelicht 

worden. Ten eerste is er de onbekommerde klant die gedwongen prostitutie wel erkent, maar 

meent dat dit beperkt is. Volgens dit type hebben zij als klant geen rol in het herkennen van 

gedwongen prostitutie. Ze schuiven alle schuld van zich af. Ten tweede spreken ze over de 

ontkenner die ook het bestaan van gedwongen prostitutie niet ontkent, maar die zichzelf wel in 

beperkte mate schuldig voelt. Ten derde is er de vermijder die zich wel responsabel voelt voor 

het bestaan van dwang. Zij proberen de situaties te identificeren, maar voelen zich geremd om 

de prostituees effectief te helpen. Zo zijn ze bijvoorbeeld niet bereid om aangifte te doen bij de 

politie. Ten vierde is er de redder die zich als klant inzet om de vrouwen uit hun situatie te 
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halen. Tot slot spreken de onderzoekers van de melder die zich ook responsabel voelt voor het 

bestaan van dwang, en die bereid is aangifte te doen bij de politie (GGD Amsterdam, 2014). 

Ook klantenfora bieden meer zicht op het gedrag van klanten ten aanzien van gedwongen 

prostitutie. 

Bij het analyseren van berichten op het klantenforum ‘hookers.nl’ stellen Zaitch en Staring 

(2009) vast dat klanten geneigd zijn om mensenhandel en uitbuiting te minimaliseren. Volgens 

sommige klanten is het de eigen schuld van de prostituee indien zij in een dwangsituatie terecht 

komt. De meeste klanten vinden op dit forum niet dat zij in staat zijn om gedwongen prostitutie 

te herkennen en ze ontkennen ook dat zij de vraag naar gedwongen prostitutie in stand houden. 

Dit geldt echter niet voor alle klanten. Sommigen geven op het forum aan dat zij aan bepaalde 

signalen merken of er sprake is van gedwongen prostitutie. Voorbeelden die zij aangeven zijn 

prijs, beheersing van de taal, juwelen, specifieke diensten, arbeidsomstandigheden, zichtbare 

pooiers,…  

2.4 Mogelijkheid herkenning van dwang/uitbuiting 

Maar liefst één derde van de respondent uit het GGD-onderzoek (2011) geeft aan het moeilijk 

te vinden om signalen te herkennen van dwangsituaties en slechts één vijfde voelt zich in staat 

om deze signalen wel te herkennen. 

In Nederland werd voorgesteld om klanten strafbaar te stellen die dat deel van de 

prostitutiemarkt bezoeken waar uitbuiting voorkomt. De geïnterviewde klanten in dat 

onderzoek zijn unaniem tegen de criminalisering van klanten. Als reden hiervoor geven ze 

voornamelijk aan dat het moeilijk is om uit te maken of iemand een slachtoffer is van 

mensenhandel en uitbuiting of niet (Zaitch & Staring, 2009). 

De onderzoekers uit de eerder vernoemde studie in vier landen concluderen dat klanten van 

prostitutie wel bepaalde kenmerken waarnemen die kunnen wijzen op uitbuiting, maar de 

puzzelstukken niet altijd bijeen brengen. Bijgevolg missen zij het totaalplaatje en zijn ze soms 

blind voor de uitbuitingssituatie waarin de prostituee verkeert (Lombardi & Fonio, 2009). 

Ergens kan dit wel voor een aantal klanten opgaan, maar stelt het de klanten een beetje voor als 

incompetente mannen.  

2.5 Meldingsbereidheid van klanten 

In het onderzoek van GGD Amsterdam, geeft bijna 40% van de klanten aan dat ze bereid zijn 

een dwangsituatie te melden en 17% onthoudt zich hiervan en zou hier niet toe bereid zijn. Het 

aangeven van dergelijke dwangsituaties aan de politie, zou volgens dit onderzoek beïnvloed 
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worden door verschillende push- en pullfactoren. Factoren die klanten beletten om aangifte te 

doen, zijn bijvoorbeeld het tekort aan informatie over de omvang en ernst van de problematiek, 

ze geloven soms niet in hun inschattingsvermogen en denken niet dat zij de situatie kunnen 

evalueren of hebben weinig tot geen vertrouwen in de politie. Toch zijn er ook factoren die 

klanten net motiveren om aangifte te doen zoals de anonimiteit die hen gegarandeerd wordt, of 

een meldpunt in de buurt (GGD Amsterdam, 2014). 

3. Conclusie 

Klanten ervaren soms moeilijkheden om tekenen van uitbuiting of dwang te herkennen bij 

prostituees. Hoewel er signalenlijsten voorhanden zijn voor klanten in ene aantal landen, zijn 

niet alle klanten hiervan op de hoogte en daarnaast vinden klanten het ook gewoon lastig om 

dergelijke situaties te herkennen. Vele klanten lijken te letten op  factoren die dwang uitsluiten 

en geven bijgevolg aan niet in contact te komen met dwangsituaties. Niet alle klanten zijn bereid 

om dwangsituaties te melden bij de politie en zij geven daar verschillende redenen voor. Meer 

onderzoek is aangewezen om een beter zicht te krijgen om de mogelijkheid van klanten om 

geweld te herkennen. Zeker in België zou dergelijk onderzoek nuttig zijn aangezien hier weinig 

zicht op is. 
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DEEL II: EMPIRISCH ONDERZOEK 
 

Hoofdstuk I: Methodologie  

1. Inleiding 

Het is noodzakelijk dat alle onderzoekers hun methodes toelichten opdat andere onderzoekers 

kunnen oordelen over het nut en vooral de kwaliteit ervan. Dit is noodzakelijk binnen het 

kwalitatieve onderzoek, maar zeker ook binnen het kwantitatieve onderzoek (Huberman & 

Miles, 2002). Enerzijds is kwalitatief onderzoek gericht op het beschrijven van bepaalde 

fenomenen en gedragingen (de Vaus, 2014), maar anderzijds wil het ook inzichten verwerven 

in wat bepaalde fenomenen en gedragingen betekenen voor personen (Maxwell, 2002). In deze 

masterproef ligt de nadruk dan ook op het begrijpen van het gedrag van klanten en hun visie op 

criminalisering en herkenning van geweld. Het is een exploratief onderzoek dat eerder 

kwalitatief van aard is. Dit soort onderzoek is meestal niet geschikt om uitspraken te doen over 

de hele populatie van klanten van prostitutie (Holloway & Jefferson, 2000; Maxwell, 2002). 

Het onderzoeksmateriaal doorheen deze masterproef betreft voornamelijk personen, namelijk 

de klanten van prostitutie. De literatuur nam in het theoretische luik een belangrijke rol in om 

informatie te verzamelen die reeds voorhanden was over klanten en de criminalisering en gaven 

richting aan het opstellen van de vragenlijsten maar de klanten vormen de centrale databron in 

dit onderdeel.  

2. Omschrijving van de kernbegrippen  

De kernbegrippen die in deze masterproef voorkomen, worden hieronder kort toegelicht. Het 

betreft eigen begripsomschrijvingen. 

 Prostitutie: in deze masterproef wordt prostitutie geoperationaliseerd als het betaald 

worden voor elke seksuele dienst waarbij fysiek contact aan bod komt. De prostituee 

kan zowel een man als een vrouw zijn;  

 Klanten: in deze masterproef worden klanten van prostitutie gezien als personen (zowel 

mannen als vrouwen) die betalen voor een seksuele dienst bij welke vorm van prostitutie 

dan ook; 

 Criminalisering: in deze masterproef wordt criminalisering omschreven als de 

strafbaarstelling van klanten door de wetgever van diens bezoek aan prostituees. De 

strafbaarstelling kan bijvoorbeeld bestaan uit een vrijheidsberoving of geldboetes.  
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 Geweld: in deze masterproef wordt geweld gezien als een situatie waarin de prostituee 

zich kan bevinden die haar benadeelt of zelfs schade toebrengt en die niet vrijwillig 

gekozen is. 

3. Specifieke onderzoekstechnieken 

Aanvankelijk had deze masterproef de bedoeling om klanten van prostitutie te bevragen door 

middel van interviews. Toch is geopteerd voor een online vragenlijst met open vragen omdat 

ik veronderstelde dat dit minder bedreigend zou zijn voor de klanten gelet op het gevoelige 

onderwerp en de anonimiteit die dergelijke surveys bieden. De barrière zou als te hoog kunnen 

ervaren worden door klanten indien zij de interviewer zelf hadden moeten contacteren (zonder 

voorafgaande survey), waardoor de respons wellicht zeer laag zou geweest zijn bij interviews. 

De oproep om mee te werken aan de survey verscheen op verschillende advertentiewebsites en 

klantenfora. Sanders (2008) en Lowman en Atchison (2006) gebruikten in hun onderzoek ook 

technieken zoals het plaatsen van een oproep via websites en klantenfora. Omdat dit toch 

positieve invloed heeft gehad op de respons, werd hier dus ook gebruik gemaakt van deze 

techniek. Door middel van de open vragen kon de klant vooralsnog zijn mening op een 

uitgebreide manier delen. Ook hadden klanten de mogelijkheid om na het invullen van de 

vragenlijst, nog deel te nemen aan een interview. Ik nam zelf contact op met de respondenten 

wanneer zij aangaven aan het einde van de online survey dat zij nog wensten deel te nemen aan 

een bijkomend interview.  

4. Onderzoeksstrategieën  

Binnen deze masterproef werden twee onderzoeksstrategieën gehanteerd. Enerzijds werd een 

online survey opgesteld en anderzijds werden interviews afgenomen bij klanten om dieper in te 

gaan op de antwoorden uit de online survey. De online survey werd als voornaamste 

onderzoeksstrategie gebruikt, om te beletten dat klanten niet zouden willen meewerken omwille 

van het bedreigende karakter van een face-to-face interview. Daarom werden de interviews 

slechts in tweede instantie ingezet. De online survey kan gecatalogeerd worden onder de ‘self-

selected surveys’. De vragenlijst werd online geplaatst en het waren eigenlijk de respondenten 

zelf die kozen of zij deelnamen of niet (Couper, 2000). Er werden op voorhand dus geen 

specifieke respondenten geselecteerd, enkel websites en de oproep werd gedeeld op sociale 

media. Daarnaast werden de flyers via prostituees uitgedeeld aan klanten. Er is echter geen zicht 

op hoeveel flyers effectief werden uitgedeeld aan klanten door de prostituees. 
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Verder bestond een deel van de masterproef uit bureauonderzoek, meer specifiek een 

literatuurstudie. Verschillende databanken en bibliotheken werden geraadpleegd om voorgaand 

onderzoek en literatuur omtrent prostitutie, criminalisering en klanten van prostitutie in kaart te 

brengen. Deze literatuur was ook een meerwaarde om de vragenlijst op te stellen. 

Hieronder worden zowel de online vragenlijst als het interview besproken met hun voor- en 

nadelen. 

4.1. De online vragenlijst – kwalitatieve analyse 

4.1.1. Algemeen 

Om een survey op te stellen en te kunnen uitvoeren, moesten enkele stappen ondernomen 

worden. Eerst en vooral werd de onderzoekspopulatie gedefinieerd, zijnde klanten van 

prostitutie (Spector, 2013). De onderzoekspopulatie omvat hier klanten van prostitutie die actief 

zijn op klantenfora en advertentiewebsites voor seksuele diensten, maar ook klanten die 

raamprostitutie bezoeken. Sanders (2008) en Lowman en Atchison (2006) maakten ook gebruik 

van advertentiewebsites en klantenfora. Deze techniek had positieve effecten op hun respons 

en deze methode biedt ook een hogere anonimiteit voor de respondenten. 

Online survey 

Online onderzoek door middel van web surveys is een techniek die steeds vaker  gebruikt wordt 

en ook steeds meer zal gebruikt worden omdat het internet steeds toegankelijker wordt voor 

een grotere populatie (Sills & Song, 2002; Duffy et al., 2005; Wright, 2006; Baatard, 2012; de 

Vaus, 2014). Dataverzameling door middel van online surveys gebeurt nog niet zo heel lang. 

Hierdoor zijn er nog niet veel evaluaties voorhanden (Pauwels, 2013). Desalniettemin zullen 

verder enkele voor- en nadelen besproken worden.   

De online vragenlijst, liet toe om de moeilijk bereikbare populatie in dit onderzoek te betrekken 

die via andere onderzoekstechnieken mogelijks (bijna) niet bereikbaar waren (Wright, 2006). 

Het is immers minder bedreigend voor de respondenten gelet op het taboe dat heerst rond het 

thema. Daarom werd sterk benadrukt dat het invullen van de vragenlijst volledig anoniem 

gebeurt en dat er dus geen identiteit wordt gevraagd van de respondenten. Hierdoor waarborgde 

de online enquête een grotere anonimiteit voor de respondenten (Duffy et al., 2005). Dit heeft 

mogelijks meer respondenten kunnen opleveren door de gevoeligheid van het thema. 

De online vragenlijst is opgesteld via Thesistools waarbij zowel enkele gesloten 

meerkeuzevragen aan bod kwamen en een reeks open vragen. Bij aanvang van de vragenlijst 
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werden de opzet en de instructies meegegeven aan de respondenten voor het invullen van de 

vragenlijst (Spector, 2013). Bij aanvang van de enquête kregen de respondenten instructies over 

hoe lang de enquête zou duren (circa 10 minuten) en werden ze uitgenodigd om zo uitgebreid 

als mogelijk te antwoorden op de open vragen. De nadruk lag duidelijk op het begrijpen dus 

respondenten dienden zich zeker niet te beperken tot ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden.  

Door een technisch probleem was het gedurende de eerste twee weken dat de enquête online 

stond, niet mogelijk om de vragen omtrent criminalisering en herkenning van geweld in te 

vullen. Bij het constateren hiervan, heb ik contact opgenomen met Thesistools en kreeg ik te 

horen dat het beter was om geen open vragen op ‘verplicht invullen’ te zetten. Deze informatie 

was niet beschikbaar bij het opstellen van de vragenlijst en zou dus zeker handig geweest zijn 

om op voorhand te weten. Dit heeft dan ook voor een beperking van de onderzoeksresultaten 

gezorgd, daar niet alle respondenten de mogelijkheid hebben gekregen deze vragen in te vullen. 

De 14 respondenten die deze vragen niet hebben kunnen invullen, zijn wel mee opgenomen als 

respondenten van de survey. Enkel hun antwoorden op de ingevulde vragen zijn meegenomen.  

Respons 

Reeds in november werden 23 advertentiewebsites gecontacteerd (zie Bijlage 1) met de vraag 

of ze wensten deel te nemen aan het onderzoek door de link voor de enquête in februari te 

plaatsen. Er waren nog vijf websites die ik wenste te contacteren, maar waarbij geen enkel 

contactformulier of e-mailadres terug te vinden was. De meeste beheerders van de websites 

hebben niet gereageerd en drie websites stuurden een negatief antwoord. De voornaamste 

redenen waarom ze niet wensten deel te nemen is enerzijds omdat ze in het verleden 

ondervonden hadden dat klanten dit niet zo aangenaam vinden. Anderzijds gaven deze websites 

aan reeds te hebben deelgenomen aan dergelijke onderzoeken, maar dat ze nooit op de hoogte 

zijn gehouden over de resultaten. Twee websites, met name Redlights en gratissexadvertenties 

reageerden positief. Redlights bood ook spontaan aan om de oproep op Twitter te delen. Op 9 

februari werd de vragenlijst online geplaatst en werden alle websites opnieuw gecontacteerd, 

ook de websites die niet gereageerd hadden of negatief gereageerd hadden. Redlights heeft 

vervolgens de link naar de enquête geplaatst op hun blog en op Twitter op 16 februari 2016 en 

nogmaals op 25 maart 2016. De website gratissexadvertenties heeft de enquête online geplaatst 

op hun website op 18 februari 2016. Om een hogere responsgraad te bekomen, werd de oproep 

om deel te nemen aan de anonieme online survey ook op Facebook gedeeld op 9 februari en op 

25 februari 2016. Op 4 maart 2016 heeft het forum Provla de enquête ook online geplaatst. Het 
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IJsberenforum heeft op een later tijdstip laten weten dat zij ook bereid waren de enquête te 

delen op hun website. Dit gebeurde op 5 april 2016.  

Eveneens deelde ik flyers uit in de raamprostitutiebuurten in Antwerpen, Gent en Brussel. In 

Gent werden de flyers uitgedeeld op 15 februari 2016 (om 14 uur). Van de aanwezig prostituees, 

stemden 14 prostituees in om de flyers ter beschikking te stellen aan klanten en zeven 

prostituees weigerden deel te nemen. In Brussel werden ook op 15 februari (om 16 uur) flyers 

uitgedeeld in de raamprostitutiebuurt aan het Noordstation. Van de aanwezige prostituees 

namen hier 19 prostituees de flyers aan en weigerden 11 prostituees. Tot slot werden ook flyers 

uitgedeeld in het schipperskwartier in Antwerpen op 21 februari 2016 (om 16 uur). In het 

schipperskwartier aanvaardden 36 aanwezige prostituees de flyers en weigerden 11 prostituees. 

De redenen van weigering die prostituees aangaven, hadden meestal te maken met het niet 

begrijpen van mijn vraag of omdat ze dachten dat klanten dit toch niet zouden willen aannemen. 

De flyers werden telkens in het Nederlands, Frans en Engels achtergelaten bij de prostituees 

(zie Bijlage 2). Verder werd ook de vragenlijst zowel in het Nederlands, Frans als Engels ter 

beschikking gesteld aan respondenten zodat ook anderstalige klanten konden deelnemen aan 

het onderzoek. 

Ghapro en PasOp werden ook benaderd om flyers beschikbaar te stellen in hun kantoren om 

meer klanten te kunnen bereiken. Het eerste e-mailcontact nam plaats op 16 februari 2016. 

Echter, door omstandigheden konden zij pas in de eindfase van de masterproef tijd vrijmaken 

en zijn de flyers daar niet meer ter beschikking gesteld.  

4.1.2. Vraagstelling 

Omdat het belangrijk is dat iedereen de vragen verstaat, is hiermee rekening gehouden bij het 

opstellen van de vragen voor de survey. De vragen zijn op een verstaanbare en eenvoudige 

manier geformuleerd (Brinkman, 2000). De vraagstelling werd geformuleerd op basis van het 

literatuuroverzicht dat eerder in de masterproef reeds werd besproken. De vragen zijn op een 

zo non-suggestief mogelijke manier gesteld en houden geen waardenoordeel in maar nodigen 

de klanten uit om hun visie weer te geven (Brinkman, 2000). 

Opdat klanten hun interesse niet zouden verliezen, werd het aantal vragen in deze survey zo 

beperkt mogelijk gehouden (Bachman & Schutt, 2003). De enquête bevatte in totaal 30 korte 

vragen en nam ongeveer 10 minuten in beslag om in te vullen (zie Bijlage 3). De vragenlijst 

bevat zowel gesloten als open vragen (Brinkman, 2000). De open vragen peilden naar 

meningen, kennis of attitudes en de gesloten vragen meer naar kenmerken van klanten of 
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frequenties van bepaalde gebeurtenissen zoals de frequentie van het prostitutiebezoek. Er 

werden 10 gesloten meerkeuzevragen en 20 open vragen gesteld aan de respondenten. 

Bij het vragen naar frequenties, moet beroep worden gedaan op het geheugen van respondenten, 

wat niet altijd eenvoudig is voor respondenten. Daarom werd er in de vragenlijst gebruik 

gemaakt van een bepaalde referentieperiode zoals ‘in het voorbije jaar’ of ‘in de voorbije 

maand’ wanneer gevraagd werd naar de frequentie van het prostitutiebezoek (Brinkman, 2000).  

4.1.3. Voordelen 

Aan de survey kunnen een aantal voordelen verbonden worden die hier besproken worden. 

Deze survey liet toe attitudes, gedrag, emoties, enzovoort van klanten van prostitutie te 

bestuderen. Daarnaast was de online survey een goedkope en snelle manier van onderzoek (Sills 

& Song, 2002; Duffy et al., 2005; Wright, 2006; Pauwels, 2013). Deze masterproef is van cross-

sectionele aard, daar het slechts één maal werd uitgevoerd. Het is bijgevolg een 

momentopname.  

Bachman en Schutt (2003) onderscheiden drie eigenschappen van surveys die het gebruik van 

vragenlijsten aantrekkelijk maken: veelzijdigheid, efficiëntie en generaliseerbaarheid. In deze 

masterproef was de veelzijdigheid zeker van belang gezien de respondenten bevraagd werden 

over zowel hun motivaties om prostituees te bezoeken als hun kennis over het beleid rond 

prostitutie en hun mogelijke herkenning van geweld. De efficiëntie was zeker een voordeel, 

maar was minder van belang omdat voornamelijk in de diepte gezocht werd naar perspectieven 

wat dan toch weer arbeidsintensiever was. De vragenlijsten werden namelijk op een 

kwalitatieve manier geanalyseerd. Tot slot, de generaliseerbaarheid, die niet van toepassing is 

binnen deze masterproef gelet op het exploratieve karakter van het onderzoek. Het aantal 

respondenten ligt niet hoog, gezien het gevoelige onderwerp. De diepte van de inzichten 

belangrijk, niet de breedte (Bachman & Schutt, 2003). Het was niet zeker of er veel ‘diepe’ 

antwoorden zouden gegeven worden maar uiteindelijk waren er toch respondenten die hun 

mening tot in de diepte weergaven.  

De doelgroep van deze masterproef zijn klanten van prostitutie. Indien geen online vragenlijst 

gehanteerd werd, was de kans veel kleiner dat deze groep zou bereikt worden. Daarenboven 

werkt online onderzoek minder sociale wenselijkheid in de hand in de antwoorden van de 

respondenten dan face-to-face interviews (Duffy et al., 2005; Pauwels, 2013). Voor het afnemen 

van de interviews, werd echter nagedacht over manieren om de sociale wenselijkheid van 

respondenten zo beperkt mogelijk te houden. 
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Door te opteren voor een online enquête werden ook interviewereffecten vermeden omdat de 

vragenlijst werd ingevuld zonder dat de interviewer aanwezig was. Echter, bij het afnemen van 

de interviews werden maatregelen getroffen om deze interviewereffecten zoveel mogelijk te 

minimaliseren. De vragen werden zo neutraal mogelijk gesteld en de respondenten kregen de 

kans om hun visie te delen zonder dat er een waardeoordeel plaatsvond. Naast deze voordelen, 

zijn er echter ook een aantal nadelen verbonden aan het gebruik van een survey zoals hierna 

wordt toegelicht. 

4.1.4. Nadelen 

Respondenten kunnen of willen soms niet antwoorden op bepaalde vragen en dit is ook vast te 

stellen in de resultaten (Spector, 2013). Niet alle respondenten hebben geantwoord op elke vaag. 

Daar komt bij dat de survey online gebeurde en de onderzoeker dus geen zicht had op wie de 

vragenlijst invulde (Pauwels, 2013). In dit onderzoek leverde dit geen probleem op aangezien 

het een gevoelig onderwerp is en niet zomaar iedereen de vragenlijst zou laten invullen door 

iemand anders.  

Bij deze vorm van dataverzameling diende rekening gehouden te worden met het feit dat niet 

iedereen internet heeft en dus ook niet iedereen kon deelnemen aan het onderzoek (Pauwels, 

2013). Deze opmerking is terecht, maar gelet op het exploratieve karakter van deze masterproef 

hield dit geen belemmering in. Bovendien werd er geen generalisatie nagestreefd. 

Klanten werden via sociale media en websites (waarop zij actief zijn) aangespoord om mee te 

werken aan het onderzoek. Bijgevolg vormt het argument dat niet iedereen internet heeft geen 

probleem in deze masterproef. Klanten die actief zijn op sociale media of op websites waar 

seksuele diensten worden aangeboden bijvoorbeeld, hadden wel degelijk toegang tot het 

internet. Het zou eventueel wel kunnen dat een aantal van de aangesproken klanten (door de 

prostituees met flyers) geen toegang hadden tot het internet natuurlijk.  

Omdat online surveys geen mogelijkheid bieden om door te vragen (Pauwels, 2013), werd hier 

aan tegemoet gekomen door de respondenten de kans te bieden om vooralsnog aan een 

interview deel te nemen.  

Een bijkomend nadeel van de survey is dat het niet wendbaar is en dus niet in de loop van de 

dataverzameling kan aangepast worden. In de periode dat de vragenlijst online stond, vroeg een 

respondent echter om de vraag “aantal (niet-betaalde) sekspartners in het voorbije jaar?” aan te 

vullen met de antwoordcategorie “geen” (aangezien de betrokkene weduwnaar was). Deze 

antwoordcategorie was aanvankelijk niet opgenomen. Normaliter is het niet de bedoeling dat 
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hierop ingegaan wordt, maar het was een terechte opmerking en ik heb er dan ook voor gekozen 

om het toch aan te passen. Op dat moment waren er nog maar 14 respondenten en die hadden 

wel een keuze kunnen maken uit de voorziene antwoordcategorieën. 

Wat de verwerking betreft, boden gesloten vragen meer gemak en meer eenduidige antwoorden 

dan open vragen (ook al waren de antwoorden van de respondenten vrij duidelijk). Deze open 

vragen konden namelijk anders geïnterpreteerd worden door de onderzoeker dan ze bedoeld 

waren door de respondent (De Schampheleire & Van Looveren, 1995). Toch werd in deze 

masterproef voornamelijk gewerkt met open vragen, daar de doelstelling was om in de diepte 

inzicht te krijgen in motieven en perspectieven van klanten. Met open vragen hoopte ik zo de 

klanten te triggeren zoveel mogelijk hun visie te delen. De analyse van de resultaten gebeurde 

dan ook voornamelijk door middel van kwalitatieve technieken. In totaal hebben 83 klanten de 

survey ingevuld.  

4.2. Het (kwalitatieve) interview   

4.2.1. Algemeen 

Semi-gestructureerde interviews 

Binnen dit onderzoek werd gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews. Bij een semi-

gestructureerd interview is er meer structuur dan bij een ongestructureerd interview, maar is er 

toch nog plaats voor een spontane inbreng van respondenten en van de onderzoeker. De 

respondenten kregen open vragen voorgeschoteld, waarbij een topiclijst werd gehanteerd 

waarin enkele onderwerpen aan bod kwamen die reeds in de survey aangehaald werden (Beyens 

& Tournel, 2010). De vragen voor de interviews werden afgestemd op de antwoorden van de 

respondent in de enquête. Uiteindelijk hebben er zes interviews plaatsgevonden met klanten.  

Deze diepte-interviews, waarbij dieper kon ingegaan worden op de ideeën en gedachtegang van 

respondenten, hadden een meerwaarde om de respondenten en hun visies in de diepte te 

begrijpen. Er werd gebruik gemaakt van een topiclijst (zie Bijlage 4) om de respondenten te 

sturen in hun antwoorden. De interviews werden ook opgenomen indien de respondenten 

akkoord gingen en een informed consent-formulier (zie Bijlage 5) ondertekenden. Twee 

respondenten wilden niet dat het interview werd opgenomen. De overige vier respondenten 

hadden hier geen probleem mee. Zowel de opgenomen, als de niet-opgenomen interviews 

werden getranscribeerd. De informed consent-formulieren zijn niet in bijlage toegevoegd omdat 

de anonimiteit van de respondenten gewaarborgd werd. 
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4.2.2 Voordelen 

Aan het interview zijn ook een aantal voordelen verbonden die hier nader bekeken worden. Het 

voornaamste voordeel van de interviews was dat er dieper kon ingegaan worden op de 

percepties van klanten. Dit liet toe om klanten zoveel mogelijk te begrijpen in hun gedachtegang 

(Rubin & Rubin, 2012). Indien een antwoord niet volledig duidelijk was, kon ik ook 

doorvragen, wat meer helderheid kon scheppen over sommige antwoorden uit de survey (De 

Schampheleire & Van Looveren, 1995).  

Een bijkomend voordeel aan de interviews vond ik ook de mogelijkheid om non-verbale 

communicatie te kunnen waarnemen. Dit was echter, behoudens één respondent, niet veel 

vertellend. Eén respondent was heel bang opdat iemand hem zou horen en keek constant 

rondom zich en sprak stil en vertelde weinig. Bij andere respondenten heb ik dit niet ervaren en 

ik merkte dat ze openlijk wilden praten over hun ervaringen en opinies. Hoewel de voordelen 

een belangrijke meerwaarde betekenden voor het onderzoek, zijn er ook enkele nadelen 

verbonden aan interviews.  

4.2.3 Nadelen 

Er kunnen zich tijdens een interview verschillende fouten voordoen die niet gebonden zijn aan 

de steekproef. Om dit te duiden zullen een aantal voorbeelden beschreven worden. 

In eerste instantie kunnen er respondenten zijn die sociaal wenselijk antwoorden: het geven van 

antwoorden waarvan zij denken dat de onderzoeker dit wil horen (Fontana & Frey, 2000). Dit 

heb ik tijdens de interviews echter niet ondervonden. De klanten waren vrijuit en eerlijk. 

Aanvankelijk waren enkele respondenten wel terughoudend, maar ik merkte wel dat ze steeds 

meer open praatten en wel oprecht waren. Dat merkte ik ook in hun antwoorden, die niet per 

definitie sociaal wenselijk waren.  

In tweede instantie kunnen er ook interviewereffecten zoals de volgorde van de vragen, 

vraagverwoordingseffecten,… kunnen ook een belemmering zijn voor het onderzoek  (Fontana 

& Frey, 2000). Tijdens het afnemen van de interviews werd een neutrale houding aangenomen 

en werden de vragen zo neutraal mogelijk verwoord, zonder enig waardeoordeel. De volgorde 

van de vragen lag open voor verandering. Er werd begonnen met vragen over de 

achtergrondkenmerken zoals leeftijd of kennis van vrouwelijke klanten. Op die manier kwamen 

de respondenten al wat los. Tijdens het verloop van de interviews werd ingespeeld op de 

antwoorden van klanten en werden de vragen dus niet in een vaste volgorde gesteld.  
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Daarnaast werden er gesprekken gehouden met de hulpverleningsorganisaties Ghapro en 

PasOp. Zij hebben meer inzicht gegeven in wat zij weten over klanten en hoe zij staan tegenover 

een criminaliseringsbeleid. De gesprekken met Ghapro en PasOp gingen respectievelijk door 

op 15 en 22 maart 2016. 

Indien er geen interviews plaatsvonden, ging er een inhoudsanalyse plaatsvinden van de 

discussiefora op hookers.nl. Op dat ogenblik zou ik gekeken hebben naar wat er op het forum 

wordt uitgewisseld tussen klanten over prostituees en over motieven van klanten. Aangezien er 

wel interviews hebben plaatsgevonden, was er noch voldoende tijd, noch ruimte om nog een 

inhoudsanalyse te doen.  

5. Respons 

Van de 149 ingevulde enquêtes, hebben heel wat respondenten (66 in totaal) enkel de 

achtergrondkenmerken ingevuld, maar zijn zij allemaal gestopt bij de vraag “Op welke leeftijd 

heeft u voor het eerst betaald (of iemand anders laten betalen) voor een seksuele dienst?”. Een 

mogelijke verklaring is het delen van de enquête op Facebook. Vermoedelijk zijn deze 

respondenten dus geen klanten van prostitutie, maar gewoon mensen die de enquête zijn 

beginnen invullen zonder te beseffen waarover de enquête handelde. Deze 66 respondenten 

werden bijgevolg niet mee opgenomen in de analyses. 

De Nederlandstalige online enquête heeft 82 respondenten bereikt in de periode tussen 9 

februari en 10 april. De Franstalige enquête werd door één respondent ingevuld en de 

Engelstalige enquête werd door niemand ingevuld. In totaal werden er dus 83 klanten van 

prostitutie bereikt in deze masterproef en meegenomen in de analyses. Zes van de 83 

respondenten stemden ook in om deel te nemen aan een bijkomend interview. 

14 (16,87%) respondenten van de 83 vulden de vragenlijst in, maar stopten bij de vraag in 

verband met het criminaliseringsbeleid. Dit, zoals eerder aangehaald, door een technisch 

probleem met de enquête. Daarna hebben nog 69 respondenten de vragenlijst ingevuld, alsook 

het deel over criminalisering en herkenning van geweld bij prostituees. 14 respondenten gaven 

hun e-mailadres en gaven aan te willen deelnemen aan een bijkomend en anoniem interview. 

Acht respondenten hebben echter nooit geantwoord op de mails en enkele onder hen dachten 

dat het ging om een bijkomende enquête en wensten dus niet face-to-face af te spreken. De 

overige zes respondenten stemden wel in om deel te nemen aan een anoniem interview. Vier 

van hen vonden de enquête op het forum van Provla. Eén respondent vond de enquête op 
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Redlights, nog een andere respondent op gratisseksadvertenties. De resultaten van de enquête 

worden verder per categorie en per vraag besproken.  

6. Data-analyse en kwaliteit van het onderzoek 

Binnen dit kwalitatieve onderzoek is het belangrijk om duidelijk en transparant weer te geven 

hoe ik tewerk ben gegaan. Op die manier krijgt de lezer ook een beeld van mijn gemaakte 

keuzes en de mogelijke invloeden hiervan op de resultaten (Hannes, 2011). In wat volgt, zal 

hier dan ook stap voor stap op ingegaan worden wat betreft data-analyse en de kwaliteit van het 

onderzoek. 

6.1 Data-analyse 

De analyse van de online survey gebeurde op een kwalitatieve manier wat de open vragen 

betreft. Daarnaast werd er gepeild naar enkele achtergrondkenmerken en frequenties van 

prostitutiebezoek waarbij gesloten vragen met enkele antwoordcategorieën gehanteerd werden. 

De gesloten vragen werden dan weer op een kwantitatieve manier verwerkt om een beeld te 

krijgen van de karakteristieken van de respondenten. De surveygegevens werden ingegeven via 

Excel en geanalyseerd. De antwoorden van de respondenten op de open vragen werden in een 

document geplaatst per vraag. Elke respondent werd genummerd en wanneer er voldoende 

resultaten waren, werden de antwoorden per vraag vergeleken tussen respondenten en 

uitgeschreven per vraag. De grafieken werden opgesteld door middel van de gegevens via Excel 

om te zetten naar draaitabellen.  

De interviews werden opgenomen en achteraf getranscribeerd om zo de inhoud ervan te 

analyseren en geen informatie kwijt te geraken. Bij het afnemen van interviews werd benadrukt 

dat de opname van het gesprek enkel zou dienen voor de analyse ervan en dat daarna alles 

vernietigd zou worden (Fink, 2013). De uitgetypte interviews werden eerst doorgestuurd naar 

de respondenten. Indien zij wijzigingen aanbrachten, werden deze ook meegenomen in de 

analyse. Vervolgens werden de interviews door middel van kleurencodes gecodeerd en de 

antwoorden van de respondenten werden per code met elkaar vergeleken. De antwoorden van 

respondenten werden op die manier duidelijk en gestructureerd geanalyseerd en werden 

geïntegreerd met de surveyresultaten.  



59 

 

6.2 Interne geldigheid 

Respondenten zouden soms op het moment van het interview niet alle informatie vrijgeven 

waardoor er foutieve conclusies kunnen getrokken worden uit het interview (Maxwell, 2002). 

Om die reden is dus ook voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van de resultaten. 

De geloofwaardigheid van de resultaten werd echter in rekening gebracht (Hannes, 2011). De 

interviews werden getranscribeerd en dan doorgestuurd naar de respondenten. Respondenten 

hebben echter nooit grote wijzigingen aangebracht, maar enkel aangevuld of verbeterd indien 

iets niet goed werd verstaan bij het transcriberen door achtergrondlawaai op de recorder 

bijvoorbeeld. Het lijkt er dus alleszins op dat de respondenten van het interview staan achter 

wat zij hebben verteld en het dus wel degelijk een weergave is van wat zij denken. Het is 

natuurlijk steeds mogelijk dat er toch enkele sociaal wenselijke antwoorden werden gegeven 

maar ik had niet dit indruk. 

6.3 Externe geldigheid 

Deze masterproef beoogde geen generaliseerbare resultaten en de resultaten van zowel de 

survey (althans de open vragen) als van de interviews werden op een kwalitatieve manier 

geanalyseerd. Het dient benadrukt te worden dat het een exploratief onderzoek betreft. Alle 

bekomen resultaten moeten gecontextualiseerd worden binnen dit onderzoek en kunnen dus 

absoluut niet gezien worden als een representatie van alle klanten in België of Vlaanderen. 

Gelet op het aantal respondenten (N=83), is bij het doen van uitspraken ook uitermate 

voorzichtigheid geboden.  

6.4 Ethische aspecten 

Informed consent is een cruciaal basisprincipe binnen (criminologisch) onderzoek. De 

respondenten werden geïnformeerd over het opzet van het onderzoek en de vrijwillige aard 

ervan (zie Bijlage 5). Respondenten konden op elk moment hun deelname beëindigen, zowel 

bij de survey als bij het interview (Rubin & Rubin, 2012). De anonimiteit werd ook te allen 

tijde gewaarborgd. Er werd rekening gehouden met het principe ‘need to know’ waarbij enkel 

informatie werd gebruikt voor het onderzoek dat noodzakelijk was voor het onderzoek (Fink, 

2013). Ook tijdens de interviews werden enkel vragen gesteld die noodzakelijk waren om de 

respondenten en hun visie beter te begrijpen. Vragen die ‘nice to know’ waren, werden ten 

sterkste vermeden. Zowel tijdens de dataverzameling als bij de data-analyse werden geen 

gegevens van de respondenten gevraagd of gebruikt die de respondenten zouden kunnen 

identificeren. 
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Hoofdstuk II: Resultaten 

1. Inleiding 

De online enquête werd beschikbaar gesteld in drie talen, namelijk: Nederlands, Frans en 

Engels. Alle drie de enquêtes werden verspreid via sociale media, flyers en advertentiewebsites. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van 83 respondenten die de enquête 

invulden en zes onder hen die bijkomend deelnamen aan een interview. Er zal ingegaan worden 

op de verschillende thema’s die van belang zijn in het kader van deze masterproef en die 

bevraagd werden in de survey en tijdens de interviews (zie Bijlage 3 en 4).  

2. Weergave van de resultaten uit de online survey en interviews 

3.1 Achtergrondkenmerken 

Geslacht 

Alle respondenten in dit onderzoek zijn van het mannelijke geslacht.  

Vrouwelijke klanten 

Deze vraag werd enkel gesteld tijdens de interviews omdat het interessant leek om te weten of 

klanten een beeld hebben van vrouwelijke klanten van prostitutie. Alle zes respondenten geven 

aan dat ze er wel van gehoord hebben, maar ze stellen dat het aantal vrouwelijke klanten veel 

lager ligt dan mannelijke klanten. Vrouwen kunnen volgens hen gewoon mannen ontmoeten op 

café bijvoorbeeld en kunnen seks krijgen zonder ervoor te betalen. Zij denken ook dat het vooral 

zakenvrouwen zijn die bewust alleen blijven, maar dan wel het gezelschap opzoeken van een 

gigolo.  

Leeftijd 

Zoals zichtbaar is op figuur 1, zijn er van elke leeftijdscategorie wel respondenten. De 

meerderheid van de respondenten bevindt zich echter in de leeftijdscategorie van 36-45 jarigen 

(27,71%) en 46-55 jarigen (32,53%). Slechts één respondent geeft aan jonger te zijn dan 18. 
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Figuur 1: Leeftijd 

Opleidingsgraad 

Het valt op in onderstaande grafiek (figuur 2) dat de overgrote meerderheid (61,45%) van de 

respondenten een hogere opleiding gevolgd heeft. Daarnaast heeft een groot deel van de 

respondenten als hoogst behaalde diploma, dat van het secundair onderwijs (32,53%). Slechts 

één klant heeft geen diploma en een klein percentage van de klanten (4,82%) heeft als hoogst 

behaalde diploma een diploma van het lager onderwijs. 

 

Figuur 2: Opleidingsgraad 

Professionele situatie 

Onderstaande grafiek (figuur 3) geeft weer hoe klanten in dit onderzoek momenteel op de 

arbeidsmarkt gepositioneerd zijn. 84,34% van de respondenten heeft momenteel werk. De 
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overige respondenten zijn werkzoekenden (2,41%), studenten (4,82%) en 

uitkeringsgerechtigden (1,20%). Daarnaast duidden zes respondenten (7,23%) ‘andere’ aan. Zij 

gaven aan zelfstandigen te zijn van beroep.  

 

Figuur 3: Professionele situatie 

Relatie 

De relaties van klanten wordt weergegeven in de onderstaande grafiek (figuur 4). De meeste 

klanten in dit onderzoek zijn getrouwd (30,12%), alleenstaand (32,53%) of in een vaste relatie 

(25,30%). Enkele onder hen zijn gescheiden (8,43%), weduwe (2,41%) en één respondent gaf 

bij ‘andere’ aan in een latrelatie te verkeren (1,20%). 

 

Figuur 4: Relationele situatie 
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Niet-betaalde sekspartners 

 

Figuur 5: Aantal niet-betaalde sekspartners in het voorbije jaar 

Voor een belangrijk aandeel van de respondenten (25,30%) is er in het voorbije jaar geen sprake 

geweest van niet-betaalde sekspartners. Het grootste deel van de klanten (28,92%) geeft echter 

aan één partner te hebben gehad in het afgelopen jaar. Voor slechts 14,46% van de klanten 

betreft het 10 of meer niet-betaalde sekspartners in het voorbije jaar. 

Een klant vertelt tijdens een interview dat hij geen niet-betaalde sekspartners heeft gehad omdat 

het te veel moeite kost. Een vrouw op café ontmoeten of op een andere plek en er een goed 

gesprek mee hebben, is nog geen garantie dat die vrouw seks zal hebben met hem en dat die 

seks ook goed zal zijn. Daarom verkiest hij betaalde afspraken omdat er dan zeker (goede) seks 

volgt. 

Leeftijd eerste keer betaald 

De leeftijd waarop klanten voor het eerst betaalden voor seks, varieert tussen klanten. 

Aangezien de leeftijdscategorieën vrij ruim zijn, is er geen exacte leeftijdsweergave mogelijk, 

maar wel per leeftijdscategorie, zoals te zien is op onderstaande grafiek (figuur 6). De 

meerderheid van de respondenten bevond zich bij de eerste keer betaalseks in de 

leeftijdscategorie van 18-25-jarigen (43,37%). Deze groep wordt gevolgd door de categorie van 

26-35-jarigen (27,71%). Hoewel het in se niet veel respondenten zijn, is het wel opmerkelijk 

dat er toch zeven respondenten (8,43%) aangeven reeds voor hun 18 jaar te hebben betaald voor 

seksuele diensten. 
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Figuur 6: Leeftijd eerste keer betaald voor seks 

Frequentie betaald: voorbije maand 

Wanneer gepeild werd naar de frequentie van het betalen voor seks, gaf de meerderheid van de 

klanten aan dat zij niet betaald hadden in de voorbije maand (33,74%). Ongeveer evenveel 

klanten betaalden in de voorbije maand één keer (30,12%) of tussen de twee en de vijf keer 

(28,92%). Slechts zes respondenten gaven aan vijf tot tien keer te hebben betaald in de voorbije 

maand. Geen enkele respondent gaf aan meer dan tien keer te hebben betaald voor seks in de 

voorbije maand. 

 

Figuur 7: Aantal keer betaald in de voorbije maand 
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en dan weer meerdere keren per week. Het hangt af van wanneer het hen past en een aantal 

onder hen plant hun prostitutiebezoeken niet op voorhand.  

Frequentie betaald: voorbije jaar 

 

Figuur 8: Aantal keer betaald in het voorbije jaar 

Bovenstaande grafiek (figuur 8) geeft weer hoeveel keer respondenten betaald hebben in het 

voorbije jaar. Het lijkt dat klanten in het voorbije jaar alvast meer hebben betaald voor seks dan 

in de voorbije maand. Het aantal klanten dat niet heeft betaald voor seks in het voorbije jaar is 

veel lager dan het aantal klanten in de voorbije maand. Dit lijkt te wijzen op het feit dat niet alle 

klanten elke maand prostituees bezoeken. De grote meerderheid (44,58%) heeft meer dan tien 

keer betaald voor seks in het voorbije jaar. 

3.2 Motivatie van klanten 

Reden eerste keer betaald voor seksuele diensten 

Het aantal respondenten dat deze vraag beantwoordde, bedraagt 70 (87,5%). De respondenten 

geven verschillende redenen aan waarom zij de eerste keer betaalden of iemand anders lieten 

betalen voor een seksuele dienst. De redenen zijn gevarieerd en zijn zeer uiteenlopend. Enkele 

mannen gaven aan dat een vriend trakteerde of dat ze in een dronken toestand ‘in de verleiding 

kwamen’ of door vrienden overtuigd werden. Deze respondenten waren blijkbaar wel heel 

beïnvloedbaar door vrienden. Eén van de respondenten gaf in een interview aan dat hij reeds 

op zijn 16 jaar betaalde voor seks. Dit gebeurde in het bijzijn van vrienden en na een aantal 

alcoholische dranken te hebben geconsumeerd. Ook tijdens de interviews gaf nog een andere 

respondent aan dat hij omwille van een weddenschap voor de eerste keer bij een prostituee is 
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langsgegaan. Deze respondenten lijken de ‘verantwoordelijkheid’ voor hun initiatie tot het 

prostitutiebezoek van zich af te schuiven. 

Bij verschillende respondenten was het vooral de nieuwsgierigheid die hen bewoog om 

toenadering te zoeken bij prostituees. Voor één van de respondenten was het vooral de 

nieuwsgierigheid naar hoe seks met een andere vrouw voelt. Hij verklaart dit nader in een 

interview door te stellen dat de ervaring van het totaalplaatje en de nieuwsgierigheid naar wie 

prostituees zijn, wat ze doen, waar ze het doen,… in sommige gevallen een trigger is. 

Drie klanten gaven aan dat ze de eerste maal betaalden omdat ze nog ‘maagd’ waren. Eén van 

hen gaf aan dat hij te onzeker was voor de eerste keer. Hij betaalde voor seks om die 

onzekerheid van ‘de eerste keer’ te overbruggen. Een andere respondent gaf aan dat hij wilde 

weten wat seks was. Vermoedelijk was het ook voor hem de eerste keer. Het opdoen van 

ervaring werd ook door een respondent aangehaald.  

Wat ook aangegeven werd als reden is het spannende aspect dat gepaard gaat met het betalen 

voor seks en de kick die het geeft. Voor een andere respondent duurde het wachten te lang en 

was hij het wachten beu. Het is in dit opzicht echter onduidelijk wat de respondent precies 

bedoelt. Gezien het gaat om antwoorden uit de survey, kon hier niet op doorgevraagd worden. 

Voor mannen die vrijgezel zijn, is de zin in seks de drijfveer om te betalen voor seks. Een aantal 

respondenten hadden op het moment van hun eerste bezoek geen partner en hadden zin in seks. 

Eén van de respondenten geeft aan dat hij niet veel aandacht kreeg van vrouwen:   

“Geen Adonis, niet rijk en niet geschapen als een paard dus daarom weinig of geen 

interesse van het vrouwelijke geslacht. En zeker niet van mijn leeftijdgenoten.” 

(Respondent 38, februari 2016, survey)  

Voor een belangrijk deel van de respondenten leek het bij hun eerste keer voornamelijk te gaan 

om de drang naar seks en het gebrek aan een gelijk libidogehalte van de partner. Ze geven aan 

dat er iets ontbrak in hun leven, of althans in hun relatie. Soms betreft het in het algemeen een 

lager libido van de partner, maar in sommige gevallen gaat het ook om specifieke seksuele 

handelingen die niet door de partner uitgevoerd worden. Enkele quotes van klanten: 

“Thuis een verschil in libido, waardoor ik na x aantal jaar dacht dat ik verkeerd ineen 

zat alsook ik begon te denken dat ik er niets van kon of alles fout deed, dit na het 

veelvuldig praten met mn vaste partner hierover.” (Respondent 87, maart 2016, survey) 
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“De behoefte om nog eens voluit en zonder remmingen te genieten van seks was te groot 

geworden na een seksloos huwelijk van meerdere jaren.” (Respondent 94, maart 2016, 

survey) 

Naast de respondenten die specifieke redenen aanhalen, zijn er ook enkele respondenten die 

aangeven dat ze de eerste keer prostituees bezochten ‘omdat het kon’ of ‘daarom’. Sommigen 

wilden het gewoon eens uitproberen, iets nieuw proberen of die kick ervaren zoals eerder 

aangehaald. Ze lijken dus aanvankelijk regelmatig op zoek te zijn naar een nieuwe ervaring. 

Voor sommigen is deze nieuwe ervaring heel specifiek zoals de specifieke zoektocht naar 

‘pornoseks’ of ‘MILFS’ of het willen bevredigen van een bepaalde fetisj (bijvoorbeeld een 

voetenfetisj). Meerdere malen halen respondenten aan dat ze ofwel al lang geen seks hebben 

gehad of dat ze in hun relatie een hoger libido blijken te hebben dan hun partner. Hun behoeftes 

zijn groter dan die van hun partner en bijgevolg zoeken ze een uitlaatklep bij prostituees. Voor 

één respondent was de reden om voor het eerst te betalen voor seks het gemakkelijke aan de 

seks en het feit dat er nadien geen problemen mee gepaard gaan. De kijk van deze respondent 

op relaties lijkt wel heel negatief. Een andere klant had geen zin in een ‘one night stand’ en 

koos er daarom voor om te betalen voor seks. Nog een andere klant wou eens seks hebben met 

een ‘dame van kaliber’ die hij anders niet zou kunnen krijgen. 

Voor sommige klanten was er een meer bijzondere motivatie om voor de eerste keer te betalen 

voor seks. De ene respondent wou ervaren hoe seks voelde na een besnijdenis, een andere 

respondent had behoeften als weduwnaar en iemand gaf aan dat zijn ouders intieme relaties met 

meisjes verhinderden: 

“Het was de eerste keer sinds ik besneden was (28j) en ik wilde het gevoel ‘testen’. 

Voordien had ik nooit betaald voor sex en had ik toch wel wat schroom, maar de eerste 

ervaring was heel goed en ik ben het blijven doen.” (Respondent 108, 5 april 2016, 

interview) 

 “Strenge ouderlijke omgeving wat betreft meisjes en uitgaan; bedeesdheid, 

nieuwsgierigheid. Betalend bezoek aan een meisje overdag (terwijl ik verondersteld was 

op school te zijn)was de enige mogelijkheid.” (Respondent 80, maart 2016, survey) 
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Samenvatting: redenen om voor de eerste keer voor seksuele diensten te betalen 

 Traktatie van een vriend of overtuigd door een vriend 

 Verleiding door alcoholgebruik  

 Nieuwsgierigheid  

 Lang geen seks gehad 

 Geen partner en nood aan seks 

 Partner wil bepaalde seksuele handelingen niet uitvoeren 

 Hoger libido dan de partner 

 Spanning en de kick 

 Gemakkelijke seks zonder problemen  

 Ontmaagding 

 Geen aandacht van vrouwen 

 Op zoek naar MILF, pornoseks,…  

 Fetisj 

 

Aantal verschillende bezochte prostituees  

De respons op deze vraag bedraagt 83 (100%) respondenten. Klanten die slechts één prostituee 

bezochten, zijn in de minderheid. Slechts acht respondenten (9,64%) gaven aan maar één 

prostituee of ‘steeds dezelfde’ bezocht te hebben. Deze klanten geven geen reden voor hun 

éénmalig bezoek of voor het feit dat ze steeds naar dezelfde terugkeren. De overgrote 

meerderheid van de klanten in dit onderzoek heeft reeds meerdere prostituees bezocht maar het 

aantal bezochte prostituees varieert sterk tussen klanten. Er zijn klanten die het aantal 

prostituees beperkt houden, zoals één van de klanten die in een interview vertelt dat hij het erg 

vindt dat sommige mannen 100-200 verschillende prostituees hebben bezocht. Sommige 

klanten zijn de tel zelfs kwijt. Een aantal onder hen gaat nooit bij dezelfde terug. Hoewel 

respondenten geen reden hebben om hierover te liegen, is het steeds mogelijk dat sommige 

klanten graag opscheppen en dus overdrijven in hun rapportage hieromtrent. 

Eén van de respondenten gaat regelmatig met zakenrelaties naar prostituees en zegt dat hij de 

zakenrelaties vaak laat kiezen. Volgens hem is het dan niet altijd mogelijk om weer naar 

dezelfde prostituee terug te keren. Wanneer hij echter alleen prostituees bezoekt, gebeurt het 

wel eens dat hij opnieuw dezelfde bezoekt. Tijdens een interview verklaarde een klant dat hij 

een tijd gestopt was met prostituees te bezoeken omdat de nieuwsgierigheid weg was, maar na 
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een aantal maanden ging hij weer terug. Sindsdien wisselt hij minder af en gaat hij vaker naar 

dezelfde prostituees terug. Tijdens een ander interview, meende een klant een evolutie te 

hebben ondervonden met de leeftijd. Terwijl hij op jongere leeftijd meer zocht naar emotionele 

verbondenheid, is dit nu veel minder aan de orde en gaat het meer om de seks zelf. Daarom gaat 

hij nu veel minder bij dezelfde prostituee terug.  

Meerdere klanten geven dan ook aan dat ze graag afwisseling hebben. Eén respondent geeft aan 

dat “verandering van spijs doet eten”. Enerzijds geeft het merendeel van de klanten aan tussen 

de drie en de vijfentwintig verschillende prostituees te hebben bezocht. Sommigen bezoeken 

wel regelmatig opnieuw eenzelfde prostituee als ze zich er goed bij voelen. Het opnieuw 

bezoeken van een aantal dames is dus zeker niet uitgesloten bij de meeste respondenten.  

“In sommige periodes heb ik een vaste dame gehad die ik meermaals bezocht. Maar de 

laatste 10 jaar heb ik zo iemand niet meer gevonden. Over gans deze actieve periode (+/- 

30 jaar) schat ik ongeveer evenveel verschillende dames bezocht te hebben.” (Respondent 

24, februari 2016, survey) 

“Graag afwisseling maar uiteindelijk beperk je je tot enkele (of die éne) waar je aan je 

trekken komt zoals je wil, waar je eisen m.b.t. veiligheid, hygiëne, looks, gesprek en 

dergelijke beantwoord worden.” (Respondent 80, maart 2016, survey) 

“Als het "klikt" langs beide kanten, word ik "trouw" aan haar en wil ik niemand anders.” 

(Respondent 127, april 2016, survey) 

Zoals de quotes hierboven aangeven, zijn veel klanten (althans in dit onderzoek) op zoek naar 

afwisseling, maar is het zeker niet uitgesloten dat ze soms terugkeren naar een prostituee die ze 

reeds kennen. Voor één bepaalde klant situeren de prostituees die hij reeds bezocht zich in 

verschillende steden en landen.  

Anderzijds zijn er ook veel respondenten die aangeven tussen de 50 en 200 verschillende 

prostituees te hebben bezocht. Een respondent geeft aan dat hij de tel zelfs kwijt is, maar dat hij 

spreekt over honderden prostituees. Deze groep gaat vermoedelijk minder vaak terug naar 

dezelfde dames, gaan vaker naar prostituees of zijn reeds al langer actief op het terrein. Hoewel 

sommige respondenten aangeven dat ze er al heel veel hebben bezocht, maar zeggen ze soms 

wel dat ze terugkeren naar dezelfde. 

“Soms herhaal ik bij één bepaalde dame, wanneer ze echt supergoed is. Maar meestal 

ga ik voor afwisseling. Afwisseling en grote seksuele honger zijn toch wel de drijfveren 
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nu. De tel is niet bij te houden... de laatste 2 jaren tussen 50 en 100...” (Respondent 

133, april 2016, survey) 

Bezochte vormen van prostitutie  

In de weergave die volgt hebben 83 klanten hun voorkeur weergegeven voor een bepaalde vorm 

van prostitutie. In onderstaande grafiek wordt weergegeven hoeveel respondenten een bepaalde 

vorm van prostitutie aanhalen als zijnde hun voorkeur (figuur 9). Er zijn ook enkele 

respondenten die aangaven geen voorkeur te hebben. Omdat het een open vraag was, hebben 

een aantal respondenten meerdere antwoorden gegeven en hadden zij een voorkeur voor 

meerdere vormen van prostitutie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Voorkeur voor prostitutievormen 

De meerderheid van de respondenten in dit onderzoek, verkiest thuisprostitutie/privéontvangst 

(42,17%). De redenen hiervoor zijn de hogere privacy en de discretie die ermee gepaard gaat. 

Thuisprostitutie geeft klanten soms het gevoel dat de afspraakjes minder commercieel en 

zakelijk zijn. Sommigen geven aan dat ze escort en/of privéontvangst hygiënischer vinden dan 

straat- of raamprostitutie. De beheersing van het Nederlands zou tevens vaker aanwezig zijn bij 

zelfstandige prostituees. Eén respondent vertelt tijdens het interview dat hij raamprostitutie niet 

aangenaam vindt omdat alles precies wordt getimed en er zoveel mogelijk diensten worden 

aangesmeerd. Deze sfeer spreekt hem niet aan. Een aantal klanten omschrijft hoe ze de kwaliteit 

en discretie van de privéontvangst of thuisprostitutie missen bij straat- of raamprostitutie.  

“Meestal op een afgesproken locatie waar de prostituee werkt. Deze huurt bv een kamer 

in een hotel of een afzonderlijk appartement waar we elkaar ontmoeten. Ik ben op zoek 
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naar een propere, discrete, veilige en gezonde (veilige seks) omgeving. Soms werkt het 

meisje samen met andere in een discreet huis. Straatprostitutie of vitrines vind ik niet 

discreet en dikwijls onhygiënisch.” (Respondent 80, maart 2016, survey) 

 

“Ik heb, behalve escort, wel alles al geprobeerd wat ik ken, straat, raam, laufhaus, 

saunaclub, privéhuis, thuisontvangst,... De voorkeur gaat uit naar thuisontvangst omdat 

ik de kwaliteit daar als beter ervaar. Andere vormen zijn naar mijn gevoel marginaler 

en geven minder kwaliteit.” (Respondent 107, 21 maart 2016, interview) 

 

“Raamprostitutie interesseert me niet. Ten eerste door het gebrek aan discretie. Ten 

tweede lijkt me dat meer iets voor een snelle wip te zijn. Straatprostitutie heb ik nog 

minder overwogen omdat ik dat associeer met junkies. Ik wil het zo discreet en veilig 

mogelijk, daarom laat ik een dame komen naar een tweede verblijf van mij.” 

(Respondent 102, maart 2016, survey) 

“Heel vroeger heb ik wel eens raam geprobeerd, maar dat is heel commercieel en 

eigenlijk een beetje marginaal.” (Respondent 113, 14 april 2016, interview) 

De meningen zijn verdeeld want een deel van de klanten (26,51%) verkiest wel raamprostitutie. 

De redenen die ze aangeven voor hun voorkeur voor raamprostitutie, zijn voornamelijk: omdat 

het anoniem is, ze snel kunnen kiezen welke prostituee hen het meeste aanspreekt, het snel 

geregeld is en omdat het een vorm van veiligheid garandeert. Het is niet helemaal duidelijk 

waarom klanten raamprostitutie zien als een garantie van veiligheid. De klanten in de interviews 

gaven hier ook geen verduidelijking gezien de meeste respondenten bewust geen 

raamprostitutie bezochten.  

Voor één respondent is de reden waarom hij enkel raamprostitutie bezoekt omdat de enige 

prostituee die hij bezoekt, daar werkt. Hij geeft aan gevoelens te hebben voor haar en alleen 

maar bij haar langs te gaan. Dit doet hij al enkele jaren. Een andere respondent gaf aan enkel 

raamprostitutie te bezoeken omdat dit zich in de uitgaansbuurt bevindt. Na enkele slechte 

ervaringen, is een van de klanten gestopt met raamprostitutie en overgestapt naar het bezoeken 

van massagesalons: 

“Raamprostitutie heb ik gedaan, maar vond ik te duur voor de ervaring die je krijgt 

(kleine bedjes, onverzorgde kamers,...). Massagesalons zijn beter uitgerust en genieten 
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mijn voorkeur, daarna thuisontvangst. Dat zijn omgevingen die een betere atmosfeer 

hebben.” (Respondent 108, 5 april 2016, interview) 

Voor een aantal klanten (16,87%) gaat de voorkeur uit naar escort. Er zijn ook allerlei 

mengvormen mogelijk. Voor één van de mannen gaat de voorkeur naast escort en 

thuisprostitutie, ook naar parenclubs. Eén respondent combineert raamprostitutie in combinatie 

met saunaclubs en een aantal klanten verkiest saunaclubs. Saunaclubs zouden een aangename 

combinatie aanbieden van wellness en seks. Daarnaast zou de service ook goedkoop zijn en 

goed onderhouden.  

Een andere respondent zegt dat hij al enkele jaren Thaïse massagesalons bezoekt en dat hij dit 

graag doet omdat het ook spannend is. Het is altijd afwachten, zegt hij tijdens het interview, 

want op voorhand weet je als klant niet welke meisjes wel of niet verder gaan dan een massage. 

De keuze voor een bepaalde vorm van prostitutie kan ook beïnvloed worden door de leeftijd. 

Zoals een respondent nader toelicht in een interview, had hij op jongere leeftijd meer 

emotionele noden waardoor hij meer escort bezocht, maar met de leeftijd is die nood wat meer 

naar de achtergrond geschoven. Nu bezoekt hij terug meer raamprostitutie en mag het al wat 

sneller gaan dan voordien.  Een klant die vooral escort bezoekt, vertelt dat raamprostitutie niet 

zijn ding is door het ‘vlugge’ karakter van de seksuele dienst. Voor hem mag het wat langer 

duren dan een half uur en mag er kwaliteit zitten in de afspraakjes. Privéhuizen vindt hij ook 

niet aangenaam omdat het een soort van vleeskeuring is en je soms ook geluiden hoort van 

andere klanten. Andere respondenten vinden het net aangenaam om te mogen kiezen uit een 

aantal dames.  

Enkele klanten verkiezen privéhuizen of clubs en doen dit dan voornamelijk omwille van de 

hygiëne en omdat ze zich er beter bij voelen. De privéhuizen zijn voor één klant de beste optie 

omdat hij meestal last minute beslist om langs te gaan voor betaalseks. Zoals is te lezen is in de 

onderstaande quotes, hebben sommige van deze klanten een bepaald beeld van raam- of 

straatprostitutie. Een aantal respondenten voelen zich anders wanneer ze privéontvangst doen 

of clubs bezoeken dan wanneer ze raamprostitutie zouden bezoeken en zeggen zich minder 

‘smerig’ te voelen. Iemand anders geeft aan andere vormen dan privéhuizen, te associëren met 

minder kwaliteit en met ‘marginale meisjes’. Zoals in de quote te lezen is, heeft deze klant een 

bepaald beeld op wie prostituees zijn en hij stereotypeert meisjes die een bepaalde afkomst 

hebben. 
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 “Topprivéhuizen wegens uitstekende hygiëne en zo bent u zeker van nette kamers en 

vooral zeker dat het meisje hygiënisch top is, anders veel kans om op marginale meisjes 

te botsen en nu zeker al die Poolse, en Oostblokmeisjes die hier slechts voor 1 à 2 maand 

zijn en dan verhuizen naar een andere stad en andere naam.” (Respondent 92, maart 

2016, survey) 

Sommige klanten reageren ook soms op foto’s van online advertenties, maar stellen dat het 

afwachten is of de persoon die ze in werkelijkheid voor zich krijgen, er ook echt zo zal uitzien. 

Zij hebben al situaties meegemaakt waarin de foto al gedateerd was of de foto gewoon heel 

gunstig was. Er werd soms gewoon iemand anders gestuurd. 

Naast deze grote groep die privéontvangst/thuisprostitutie verkiest, geven enkele respondenten 

nog andere voorkeuren aan. Zo verkiest één van de klanten zogenaamde ‘uitzuipbars’ omwille 

van de gesprekken die ook aanwezig zijn naast de seks en de gezelligheid. Het is echter 

onduidelijk wat deze ‘uitzuipbars’ zijn aangezien het gaat om een surveyrespondent. Enkele 

respondenten bezoeken graag massagesalons en slechts één respondent gaf aan straatprostitutie 

te bezoeken, maar wel naast andere vormen van prostitutie zoals raam-, straatprostitutie, escort, 

privéontvangst, gang bangs,…  

Partner op de hoogte 

Deze vraag werd beantwoord door 56 respondenten (67,47%). Voor 14 respondenten (25%) is 

deze vraag niet van toepassing omdat ze geen partner hebben. Onder hen is er een klant die 

aangeeft wel tijdens zijn vorige relatie prostituees te hebben bezocht, maar voor zover hij weet 

was zijn partner niet op de hoogte. Bij één van de klanten situeerde het prostitutiebezoek zich 

voordat de relatie met zijn partner tot stand kwam en een andere respondent begon slechts met 

het bezoeken van prostituees nadat hij weduwe werd.  

Het grootste deel van de respondenten heeft een partner (66,07%) en zij geven bijna allemaal 

aan dat hun partner niet op de hoogte is van hun seksuele activiteiten met prostituees. Zij geven 

verschillende redenen aan: de meeste zijn bang voor de reactie van hun partner, het hoort niet 

in een vaste relatie, schaamte, vrouwen zijn jaloers, het zou aanleiding geven tot een 

echtscheiding of de partner vindt prostituees vies en zou het niet aanvaarden. Voor sommige 

klanten is de reden dat ze hun partner niet willen kwetsen omdat ze hun partner graag zien en 

omdat er soms een te groot libidoverschil is. Bij één respondent is zijn vrouw erachter gekomen 

en tijdens een interview legt hij uit hoe hij zich daarbij voelt en hoe hij hiermee omging.  
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“Ik ben één maal betrapt geweest maar ik heb toen de keuze gemaakt om te vertellen 

dat ik een kortstondige verhouding had. Ik ben er beschaamd over en ik voel me daar 

vaak een slechte persoon om.” (Respondent 113, 14 april 2016, interview) 

Slechts twee respondenten (3,57%) menen dat hun partner weet heeft van hun 

prostitutiebezoeken en sommigen hebben slechts een vermoeden (bijvoorbeeld door de 

parfumgeur). Volgens één van hen zou zijn vrouw dit wel moeten aanvoelen. Maar hij is 

zelfstandige van beroep en is dus vaak weg van huis. Hij gaf tijdens een interview aan niet te 

weten hoe mensen in loondienst met vaste uren, thuis uitleggen dat ze plots twee uren later thuis 

zijn. Een andere respondent zegt dat hij voornamelijk overdag gaat of op reis waardoor het 

minder opvalt voor de partner.  

Het lijkt voor de klanten dus wel een onderwerp te zijn dat ze liever niet delen met hun partner. 

Ze schamen zich vaak ook en denken dat hun partner er geen begrip voor zal opbrengen. 

Vrienden op de hoogte 

Van de 65 respondenten (78,31%) die deze vraag beantwoordden, geven 20 personen (30,77%) 

aan dat hun vrienden, of althans enkele van hun vrienden weten dat zij prostituees bezoeken. 

De overige 45 respondenten (69,23%) houden dit liever voor zichzelf. Twee van hen hebben 

het ooit aan één persoon verteld, maar verder aan niemand. Diegene die het wel aan sommige 

vrienden vertellen, zeggen dat hun vrienden het ook doen, dat ze het aan iemand kwijt willen 

of dat ze het leuk vinden om over te praten en ervaringen uitwisselen indien hun vrienden het 

ook doen. Eén van de respondenten zegt dat hij er zelf niet over begint, maar dat hij er ook niet 

over liegt als iemand hem erover aanspreekt. Zij waarvan de vrienden het niet weten, houden 

het liever voor zichzelf en willen negatieve reacties vermijden. Men wil niet dat collega’s of 

vrienden een verkeerd beeld hebben van hen door het taboe dat heerst op het onderwerp. 

Sommige klanten lijken een onderscheid te maken tussen mensen waaraan ze het wel vertellen 

(meestal ook klanten) en de rest van hun kennissen en familie waaraan ze het nooit zouden 

vertellen. Een aantal onder hen vindt het een taboe-onderwerp en schaamt zich ervoor of is er 

alvast niet trost op. De meesten onder hen houden het dus liever privé en vertellen er niet graag 

over tegen de omgeving.  

Redenen om te betalen voor seksuele diensten    

De respons op deze vraag bedraagt 63 respondenten (75,90%). De redenen die klanten aangeven 

waarom ze betalen voor seksuele diensten varieert. Een aantal redenen komen overeen met de 

redenen waarom ze de eerste keer betaalden. Wat opvalt, is dat er nu veel vaker dan bij de 
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motivatie voor hun eerste keer betaalseks, wordt aangegeven dat ze op zoek zijn naar intimiteit 

en dat ze seksuele diensten wensen die hun partner het niet biedt. Eén klant vertelt tijdens een 

interview dat hij moeilijk intieme relaties kan aangaan met mensen en dat prostitutie hem kan 

helpen met zijn behoeften te vervullen. 

Voor een groot deel van de mannen is het belangrijk om specifieke behoeften (bijvoorbeeld 

anale seks, pijpen, seksspeeltjes,…) te bekomen en indien dit niet bij hun partner kan, zijn zij 

dus gemotiveerd om ervoor te betalen. Een respondent haalde ook aan dat hij soms ook gang 

bangs doet, wat ook een enorme kick kan geven. De afwisseling is zeker ook een belangrijke 

factor die regelmatig aan bod komt. Het feit dat geen enkele prostituee dezelfde is, maakt het 

ook spannend voor enkele mannen. Tijdens een interview vertelt een klant dat het niet de daad 

zelf is die interessant is, maar net de spanning van het onbekende. Naar verluidt zou zijn vrouw 

zelfs beter zijn in bed, maar hij is op zoek naar die spanning van onbekende vrouwen. Men wil 

zich dus niet houden aan één seksuele partner in sommige gevallen. Dit wordt nader toegelicht 

door een respondent tijdens een interview waarin hij vertelt dat het voor mannen niet mogelijk 

is om monogaam te zijn. Als mannen niet betalen voor seks, dan gaan ze wel vreemd, stelt hij. 

Dit is wel een erg radicale visie en de klant scheert eigenlijk alle mannen over dezelfde kam.  

De meerderheid van de klanten is op zoek naar afwisseling en sommigen vinden het een leuke 

afsluiter van ‘een avondje stappen’. Voor anderen ligt de motivatie in de kick die ze ervan 

krijgen en de mogelijkheid om hun fantasieën gehoor te geven bij de prostituees. Sommige 

klanten geven specifieke redenen aan zoals: ‘ontstressen’, het onnatuurlijke aan maar met één 

persoon seks hebben, het zelfbeeld verbeteren of verliefd zijn op één specifieke prostituee 

bijvoorbeeld. Voor een aantal klanten is het ook gewoon een gemakkelijke en snelle keuze 

wanneer ze behoefte hebben aan seks: 

“Het is puur het gemak. Er zijn een paar dames waar ik in mijn privéleven contact mee 

heb en die hetzelfde willen als ik. Verder ik ben veel onderweg en ja als je dan geil bent 

is een prostituee een voor de hand liggende keuze.” (Respondent 135, april 2016, 

survey) 

In tegenstelling tot veel respondenten die aangeven dat de seks thuis slecht of afwezig is, geven 

enkele respondenten aan dat de seks thuis zelfs beter is dan bij de prostituees. Toch betalen zij 

voor seks. De reden hiervoor verklaart één van hen tijdens een interview: thuis is er geen 

afwisseling en het enthousiasme is thuis vanzelfsprekend in tegenstelling tot bij betaalde seks. 
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Daarnaast wenst hij ook bepaalde seksuele handelingen die hij thuis niet krijgt, al is dit een 

reden van langere rang. 

“Nog steeds nieuwsgierigheid en ook afwisseling van seksuele partner en handeling. 

Helemaal niet omdat het thuis minder gaat, integendeel zelfs. Thuis is de seks een stuk 

beter.” (Respondent 107, 21 maart 2016, interview) 

De reden waarom één van de respondenten betaalt voor seks is omdat hij geen verhouding wil 

aangaan met andere vrouwen: In zijn ogen is betalen voor seks minder erg dan een verhouding 

aangaan. 

“Ik wil geen verhouding aangaan want dan ga je verwachtingen creëren bij die vrouw 

die je toch niet kan invullen én daarbovenop bedrieg je uw vrouw. Dat kan ik niet. 

Terwijl betalen voor seks gaat snel, het duurt 5 of 10 minuten en niemand hoeft hiervan 

te weten.” (Respondent 113 , 14 april 2016, interview) 

Naast deze groep, is er ook een groep van klanten die geen partner heeft en die dus aangeven 

behoeften te hebben en ‘goesting’. Voor één respondent is betaalde seks dan de ideale oplossing 

omdat hij zegt dat hij geen moed heeft om dames aan te spreken. Tevens is de openbaring voor 

de betaalseks na een seksloos huwelijk voor één van de klanten een belangrijke drijfveer. Hij 

kwam uit een slechte relatie, vertelt hij tijdens het interview. Volgens hem is het ook mogelijk 

om met prostituees menselijke relaties op te bouwen, zelfs al is het betalend. Enkele klanten 

vinden het ook belangrijk dat het vrijblijvend is en dat ze geen relatie hoeven aan te gaan. Deze 

klanten willen er dus gemakkelijk vanaf komen en willen liever geen tijd steken in relaties. 

Toch geeft een deel van deze groep aan ook wel behoefte te hebben aan intimiteit, net omdat 

ze geen partner hebben. Zo stelt een klant dat hij bij gebrek aan een partner zoekt naar een GFE 

(girlfriend experience) omdat hij ‘in form’ wil blijven voor wanneer hij wel een partner heeft.  

 “Als ik mij eenzaam voel, nood heb aan intimiteit of meestal gewoon zin heb kan ik 

altijd ergens terecht zonder verplichtingen of uitleg te moeten geven.” (Respondent 24, 

februari 2016, survey) 

 

“Ik heb geen partner, dus zoek ik de seks elders. Belangrijk aspect hierbij is het 

ontbreken van relationele verwikkelingen, eigen aan een relatie. Dus: vrijblijvende seks 

voor beide partijen. Zie ik als een win-win situatie voor zowel sekswerkster als klant.” 

(Respondent 94, 12 maart 2016, interview) 
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Een Franstalige respondent geeft weer dat hij geen partner heeft en dat hij zoekt naar intimiteit 

en het zoeken naar affectie bij een vrouw. 

“Envie de rattraper une sexualité que je n'ai pas eu pendant des années, rencontres 

humaines, pour le plaisir, pour combler un manque affectif et l'absence de partenaire. 

Besoin de tendresse, de douceur et d'attention. J'aime les femmes, leur beauté.” 

(Respondent 149, april 2016, survey) 

Samenvatting: motivaties van klanten  

 GFE (girlfriend experience)  

 Behoefte aan intimiteit 

 Verliefd op prostituee  

 Nood aan seksuele partner 

 Afwisseling seksuele partner 

 Specifieke behoeften/standjes  

 Spanning/kick 

 Fantasieën 

 Dronken toestand 

 ‘Goesting’ 

 Ontstressen 

 Gemak en snelheid 

 

Criteria bij het kiezen van prostituees  

Op deze vraag gaven 61 respondenten (73,49%) hun mening. Waar letten klanten op bij het 

kiezen van een prostituee? De klanten in dit onderzoek, geven alvast verschillende factoren aan 

als belangrijke elementen. De meest voorkomende factoren zijn het uiterlijk, de prijs en de 

hygiëne van de prostituee. Over het uiterlijk zeggen klanten uiteenlopende dingen: grote 

borsten, ronde borsten, kleine borsten, het gezicht, een ‘lekker kontje’, ‘lekker lijf’, lief gezicht, 

een glimlach als teken dat ze het niet tegen hun zin doen, klaarkomen van de prostituee als 

teken van vrijwilligheid, jonge meisjes of net dames van dezelfde leeftijd, taal die de prostituee 

spreekt, eerlijkheid, ‘goede babbel en een knuffel’, grote tepels, grote clitoris,… Voor enkele 

klanten is het uiterlijk minder van belang en gaat het vooral om hoe de dienstverlening is en om 

de kwaliteit ervan. De persoonlijkheid, het gevoel dat ze erbij hebben, primeert hier op het 

uiterlijk. Het is voor hen belangrijker dat de prostituee hen bijvoorbeeld één uur lang kan 

plezieren en zelf meegeniet dan dat ze er goed uitziet en doet alsof ze het leuk vindt.  

Voor klanten die soms terugkeren naar dezelfde prostituee, is de ervaring die ze hadden met 

haar natuurlijk van groot belang. De manier waarop die dienst wordt uitgevoerd lijkt hierbij een 



78 

 

belangrijke rol te spelen. Het enthousiasme is ook een sterk pluspunt, alsook de intelligentie die 

voor sommige klanten een absolute meerwaarde is (voor sommige zelfs een vereiste). Eén van 

de respondenten zegt tijdens een interview dat hij een puntensysteem gebruikt waarbij hij de 

betrokken dame een score geeft en dan beslist of hij nog eens terugkeert. Hij keert alleszins 

maximum vier maal terug bij dezelfde.  

Over hygiëne zeggen ze voornamelijk dat de prostituee verzorgd moet zijn. De tanden zijn voor 

één respondent heel belangrijk en de tanden moeten verzorgd zijn. Een respondent haalt aan dat 

hygiëne vanzelfsprekend is en dat hij anders wel naar de raambuurt zou gaan. Sommigen vragen 

naar specifieke diensten en kiezen een prostituee op basis van het al dan niet uitvoeren hiervan. 

Voorbeelden zijn ‘pijpen zonder condoom’, anaal, het gebruik van seksspeeltjes,… Eén van de 

klanten vertelt uitdrukkelijk tijdens een interview dat ‘neuken zonder condoom’ de grens is die 

hij voor zichzelf stelt. Dit is voor hem absoluut uitgesloten. Het lichaam van een prostituee is 

hun ‘visitekaartje’ en bijgevolg vindt hij niet dat zij onveilige seks moeten aanbieden. 

Daarnaast wordt de prijs door veel respondenten aangehaald. De meeste respondenten spreken 

van een maximumbedrag van 100-200 euro per uur. Er zijn nauwelijks respondenten die meer 

betalen. Enkele betalen tot 250 euro, maar deze zijn uitzonderlijk. Voor een aantal klanten ligt 

de prijs wat lager, zij houden zich aan 50 euro. Sommigen spreken ook van een 

minimumbedrag, voor de ene bedraagt dit 70 euro, voor de andere 110 euro.  

“Geen dames die gangbangs doen, neuken zonder condoom, geen dames die geen 

Nederlands spreken, geen dames waarvan je merkt dat er een pooier bij is, geen dames 

van andere origine tenzij ze deftig Nederlands spreken en hygiëne in orde is. Dan het 

uiterlijk en dan de prijs. Minimumprijs 110 euro per uur, maximum 150 euro per uur.” 

(Respondent 87, maart 2016, survey) 

Voor één van de klanten uit de survey hangt de prijs ook samen met het feit of de prostituee het 

geld voor zichzelf verdiend of niet. Indien de prijs te hoog of net te laag is, vertrouwt hij het 

niet.  

De eerdergenoemde klant die verliefd is op de enige prostituee die hij bezoekt, zegt dat niets 

belangrijk is aangezien hij al drie jaar bij dezelfde gaat. Hiertegenover staan enkele 

respondenten die veel belang hechten aan het uiterlijk en rekening houden met recensies op 

klantenfora. De advertenties zijn voor een aantal mannen belangrijk en voor sommigen ook de 

reviews. Zij willen hierin de echtheid voelen en zeker geen aanwezigheid van een pooier 

afleiden uit de advertentie. Als de prostituee haar afspraken niet nakomt of als ze vuil of 
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onverzorgd is, is de recensie voor respondenten een reden om naar een andere prostituee te 

zoeken. Voor sommigen is het niveau van de prostituee belangrijk en het taalgebruik van de 

advertentie alsook de zelfstandigheid van de escorte. Eén klant geeft uitdrukkelijk aan tijdens 

het interview dat hij afknapt op advertenties met vulgaire taal. Dit is voor hem absoluut niet 

nodig of uitnodigend. Heel diep kon hier niet op ingegaan worden aangezien het gesprek niet 

mocht opgenomen worden bij deze respondent. 

Verschillende mannen halen ook aan dat ze kijken naar het enthousiasme van de prostituee en 

de mate waarin ze het met plezier doen. Ze knappen er op af als de prostituee helemaal geen 

zin heeft. Zo hebben een aantal respondenten reeds meegemaakt dat ze bij de prostituee 

kwamen die zich neer legde op het bed en zei ‘doe maar’. Dit vonden deze klanten maar niks. 

Voor één klant is het een absolute vereiste dat de prostituees het echt graag doen en er zelf van 

genieten. Dit toetst hij dan af via mail of telefonisch.  

Wellicht is de locatie voor meerdere mannen van belang, maar de locatie wordt slechts door 

enkele respondenten aangehaald als belangrijke factor. Als men zich in Gent bevindt 

bijvoorbeeld, moet het in Gent kunnen. Daarnaast verkiest één van de klanten een appartement 

of huis waar geen reclame is, dus een discrete locatie, stelt hij tijdens het interview. Hij is enorm 

beschaamd over zijn prostitutiebezoek. Verder is voor twee respondenten de afkomst belangrijk 

en zij verkiezen Belgische vrouwen. Sommige klanten hebben geen voorkeur voor Afrikaanse 

dames, hebben liever geen blondines,… enzovoort. Voor één respondent is het belangrijk dat 

de prostituees zich niet opmaken en geen siliconeborsten hebben.  

Daarnaast zijn er respondenten die de communicatievaardigheden belangrijk vinden. Ze wensen 

niet allemaal een uitgebreid gesprek te voeren met de prostituee, maar ze vinden het belangrijk 

dat er minstens kan gecommuniceerd worden over welke handelingen wel of niet gewenst zijn. 

De respondenten willen ook gerust communiceren in het Frans of Engels bijvoorbeeld. Het 

hoeft niet altijd Nederlands te zijn. Klanten die afspraken maken met prostituees die via 

advertenties hun diensten ter beschikking stellen, vinden het een meerwaarde als ze op 

voorhand kunnen mailen of telefoneren met haar om na te gaan of ze de taal wel echt beheersen.  

Tot slot zijn er ook mannen die geen specifieke criteria vereisen in het algemeen. Zij handelen 

eerder op het moment zelf.  

“Het is waar ik op dat moment eigenlijk zin in heb. Soms wil ik iemand van 18 of 19 en 

soms wil ik een oma. Ik heb ook al eens een zwangere vrouw gezocht omdat ik die buik 
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wou voelen en omdat ik dat eens wou proberen. Ook één keer gezocht naar een zwangere 

vrouw omdat ik de borstmelk wilde proeven. Tijdens de zwangerschap van mijn vrouw 

heb ik dat niet kunnen doen en ik was vergeten hoe dat proefde.” (Respondent 113, 14 

april 2016, interview) 

Samenvatting: factoren waarmee klanten rekening houden 

 Hygiëne 

 Prijs 

 Uiterlijk 

 Intelligentie 

 Enthousiasme  

 Leeftijd 

 Afkomst 

 Taal/communicatievermogen 

 Kwaliteit van advertentie 

 Locatie 

 Seksuele diensten 

 Specifieke vereisten (bv. rokjes, schoenmaat, opleidingsniveau,…) 

 

Het kennen van andere mannen die betalen voor seks 

Van de 63 klanten (75,90%) die op deze vraag antwoordden, zeggen 40 mannen (63,49%) dat 

ze nog andere mannen kennen die betalen voor seks. Enkele respondenten geven daarbij aan 

van waar ze deze mannen kennen: provla (forum), gang bang party’s, collega’s, zakenrelaties. 

Volgens één respondent doet 85% van de mannen het wel eens. Het is volgens sommige mannen 

niet mogelijk voor een man om zich maar te beperken tot één sekspartner. De overige 23 

respondenten (36,51%) zeggen geen andere mannen te kennen die prostituees bezoeken. Een 

aantal respondenten zeggen ook dat het hen niet interesseert.  

Redenen voor andere mannen om prostituees te bezoeken 

Deze vraag kende een respons van 55 respondenten (66,27%). Klanten denken over het 

algemeen dat andere mannen betalen voor seksuele diensten om dezelfde redenen als zijzelf. 

Ze geven aan dat het kan zijn omdat ze geen relatie hebben, omdat ze behoefte hebben naar 

intimiteit, omdat ze afwisseling willen of gewoon willen genieten. Ze denken dat die mannen 

thuis iets missen en soms zin hebben in een andere aantrekkelijke vrouw zonder gezeur. De 

idee heerst onder een aantal klanten dat andere klanten een gebrek hebben aan seks of aan 

specifieke behoeften of fantasieën die thuis geen gehoor krijgen. Een klant verklaart dit nader 

in een interview en zegt dat eens er kinderen komen, het seksleven in een stille modus gaat en 
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de man eigenlijk op de tweede plaats komt. Hij vindt dit tijdelijk begrijpelijk maar zegt dat 

mannen ook hun behoeften hebben (en vrouwen ook) en dat dit niet te lang mag aanhouden. 

Anders is het een trigger voor een man om seks bij prostituees te gaan zoeken.  

Volgens sommige klanten zijn er heel wat mannen met ‘mannelijke behoeften’ die nood hebben 

aan (meer) seks of die een bepaalde kick willen. Daarnaast zeggen enkele mannen dat een vaste 

relatie of het hebben van slechts één sekspartner niet mogelijk is voor een man: 

“Jong en een "vaste relatie". Teveel zogezegd mooie vrouwen/meisjes die denken te 

goed te zijn, slechte omgeving bevinden om een "mooie" vrouw te leren kennen,...” 

(Respondent 67, februari 2016, survey) 

 

“Idem als ik, variatie, mannen in een sleur-relatie, maar vooral: de man is een jager 

die nooit genoeg heeft aan één vrouw (misschien wel tijdelijk in een goede relatie, maar 

veel mensen zijn enkel serieel monogaam).” (Respondent 99, 23 maart 2016, interview) 

Ook zou het kunnen dat andere klanten hun huwelijk niet willen verbreken. In sommige 

gevallen is de partner gewoon op de hoogte en is het overeengekomen dat de man prostituees 

bezoekt. Tot slot zegt een interviewrespondent dat er naast het gebrek aan seks thuis, ook een 

soort druk is op de man wanneer die merkt dat vrienden in zijn omgeving ook betalen voor seks. 

Groepsdruk kan volgens sommige klanten dus ook een rol spelen. Met dit excuus lijken 

sommigen de verantwoordelijkheid vrij gemakkelijk van zich af te schuiven. Zij kunnen immers 

nog steeds autonoom beslissen om al dan niet te betalen voor seks. 

Uiteraard zijn er ook mannen die gewoon geen partner hebben en dus hun seksuele behoeften 

op andere manieren willen vervullen. Sommigen zouden eenzaam zijn of net genieten van die 

vrijheid om met veel verschillende vrouwen seks te hebben. Het is volgens één van de mannen 

ook gewoon gemakkelijker om als man seks te krijgen als ervoor betaald wordt. Vrouwen 

zouden heden veel minder bereikbaar zijn. Deze vooringenomenheid is sterk aanwezig bij een 

aantal mannen. Het schept nieuwsgierigheid naar wat er achter hun perceptie van de vrouw 

schuilt. Misschien ligt het probleem hier ook gedeeltelijk bij de mannen zelf. 
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Samenvattend: perceptie van de motivatie van andere klanten 

 Nieuwsgierigheid 

 Spanning/‘kick’ 

 Afwisseling/meerdere sekspartners nodig 

 Gebrek aan seks thuis 

 Saaie seks thuis 

 Geen partner 

 Mannelijke behoeften 

 Hoog libido 

 Druk vanuit omgeving/vrienden 

 Ontspanning 

 

3.3 Criminaliseringsdebat  

Kennis van criminaliseringstendens in Europa  

Door een technische fout zoals eerder toegelicht in het luik van de methodologie, ligt het aantal 

respondenten hier lager. Er antwoordden 45 klanten (54,22%) op deze vraag, waarvan 37 

klanten (82,22%) aangeven dat ze op de hoogte zijn van het criminaliseringsbeleid. Enkele 

respondenten verwijzen hierbij zeer kort naar Zweden en/of Frankrijk. De overige respondenten 

zijn hier niet van op de hoogte. Eén van de klanten deelt zijn mening over de visie van het 

Zweedse beleid tijdens een interview. Hij neemt nogal een paternalistische houding in, maar 

nuanceert deze ook. 

“Ik denk wel dat we allemaal heel goed moeten beseffen dat er nog steeds (ik wil hier 

zeker geen pleidooi vóór de ongelijkheid geven) een ongelijkheid is tussen en vrouw en 

een man. Dat is gegroeid omdat we de taken zo vroeger verdeeld hebben. De mannen 

gingen uit, vechten, oorlog op,… en de vrouwen bleven thuis en zorgden voor eten en 

dergelijke meer. Dat zorgt ervoor dat als we anno 2016 gaan kijken, dat je zo een 

achterstand opgebouwd hebt door zo een mannenwereld te hebben. Ik snap van waar 

die kijk komt, maar ik denk ook dat er vandaag de dag genoeg zelfstandige vrouwen 

zijn, ik heb er ook tegengekomen die dat echt volledig uit eigen keuze doen en de touwtjes 

volledig in eigen handen hebben… Ja dan vind ik niet... Seks is legaal, verkopen is 

legaal, dus waarom is seks verkopen dan illegaal?” (Respondent 108, 5 april 2016, 

interview) 

Volgens de respondenten van de interviews is er momenteel in België noch prioritaire aandacht 

voor het prostitutiebeleid, noch de nodige capaciteit om dergelijk beleid te handhaven. 
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Dergelijk criminaliseringsbeleid zou volgens één van hen slechts mogelijk zijn indien religieuze 

partijen, groenen en socialisten de meerderheid hebben, stelt hij tijdens het interview. 

Enkele respondenten halen ook de situatie aan in Nederland. Ze stellen dat de legale 

prostitutiesector daar ondergaat door de strenge controles. Daardoor zou het illegale aanbod 

vooral aanwezig zijn. Tijdens de interviews gaan respondenten hier dieper op in en geven ze 

aan dat het beleid in Nederland faalt.  

“In Nederland is bijna elke legale gelegenheid failliet. Je kan alleen nog maar via 

internet afspreken hé. En ja, die meisjes zitten op een hotelkamer. Je hebt geen idee of 

ze meerderjarig zijn.” (Respondent 82, 19 maart 2016, interview) 

Oordeel omtrent het criminaliseren van klanten  

In het licht van de criminaliseringstendens, waren 43 klanten (51,81%) bereid om hun mening 

te geven over deze beleidstrend. Eén respondent is neutraal en een andere respondent heeft geen 

mening. Enkele respondenten zeggen dat het veel mannen bewust kan maken over de inzet van 

illegale vrouwen of vrouwen die in het zwart werken en om die reden hebben ze begrip voor 

een criminalisering. Deze visie wordt deels ondersteund door andere klanten, maar die vullen 

deze stelling aan door te zeggen dat het een paternalistische benadering is van de vrouw. Zij 

geloven niet dat prostitutie uitgeroeid kan worden door middel van een verbod. De gevolgen 

voor de prostituees zouden volgens hen nefast zijn. Deze visie delen vele respondenten.  

“Dan ga je al die problemen die het met zich meebrengt zoals mensenhandel, 

loverboys,… dat zijn allemaal externe factoren die in mijn ogen ook extern aangepakt 

kunnen worden. Het criminaliseren van diegene die het uitbaten of die er gebruik van 

maken, daar zit je in de zakken mee van de pooier, maar nog meer van de mensen die 

hier nu zitten en ja,… Voor diegene voor wie het echt slaafs is, maakt het dat nog veel 

erger. Dan duw je hen eigenlijk nog meer in de illegaliteit waardoor dat de kanalen… 

Mensen vinden altijd wel wegen, je kent altijd wel iemand die nog iemand kent, die nog 

iemand kent… Dan krijg je zo’n sferen volgens mij.” (Respondent 108, 5 april 2016, 

interview). 

Nagenoeg alle bevraagde klanten zijn het erover eens dat dit beleid slecht zou zijn. Klanten zijn 

duidelijk geen voorstanders en vele onder hen onderbouwen ook waarom zij dit vinden. Ze zijn 

het grotendeels eens met het standpunt dat een verbod prostitutie niet zal uitroeien. Velen geven 

daarbij aan dat het de prostituees naar de illegale markt zal duwen en dit zal leiden tot meer 



84 

 

misbruik. Daarnaast is een klant er tijdens de interviews van overtuigd dat het criminaliseren 

van de klant, zal leiden tot een grotere vraag naar illegale/anonieme prostitutie omdat ze het 

risico willen ontlopen om door de politie gepakt te worden. Het zou er ook voor zorgen dat er 

minder zicht is op de situatie waarin prostituees zich bevinden, of ze al dan niet uitgebuit 

worden. Het zou ook een aantal vrouwen die de job vrijwillig doen en die hiermee geld 

verdienen, in de werkloosheid duwen.  

Sommige klanten kijken vanuit een ander perspectief naar het beleid, zoals deze klant die zijn 

bezoek eerder relativeert: 

“Dat zou dom zijn, naar een prostituee gaan is misschien niet eerlijk tegenover je 

partner, maar op een manier is dit toch nog steeds minder erg dan dat je de buurvrouw, 

schoonzus, kennis gaat proberen versieren, berichten sturen, bellen... Bij een prostituee 

ga je binnen, betalen, u ding doen, buiten, geen gedoe, geen telefoontjes en zeker geen 

schrik hebben dat ze je vrouw gaat bellen.” (Respondent 67, februari 2016, survey) 

Voor de meeste klanten is het niet logisch dat zij bestraft zouden worden, omdat zij niets 

verkeerd doen. Als een prostituee vrijwillig in de sector aan het werk is, vinden ze het geen 

reden om de klant te bestraffen. Als klanten behoeften hebben en er vrouwen zijn die vrijwillig 

seks aanbieden, zien zij geen enkele reden voor criminalisering. Daarnaast heeft prostitutie een 

belangrijke positieve rol in de maatschappij. Zij vangen veel eenzaamheid en noden op van 

klanten die alleen zijn of die hun behoeften willen bevredigen, vullen enkele 

interviewrespondenten aan. Volgens enkele klanten zorgt de aanwezigheid van prostituees ook 

voor minder verkrachtingen. Daarom vinden deze klanten de criminalisering belachelijk. 

“Iemand zoals ik die niet zo gemakkelijk close komt met iemand en die die stap niet 

altijd durft te zetten, voor zo'n mensen moet er een ‘maatschappelijk plan b’ kunnen zijn 

van beroepsdames die het uit eigen wil moeten kunnen doen. Ik zie daar het criminele 

niet van in.”(Respondent 99, 23 maart 2016, interview) 

Eén van de respondenten kent veel escortes en zelfstandige vrouwen en zegt dat de meerderheid 

er zelf voor kiest. Zij willen helemaal niet stoppen en staan niet te springen om een 

criminalisering. Het beleid houdt volgens een aantal klanten geen rekening met de 

keuzevrijheid van vrouwen om zich al dan niet te prostitueren.  
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“Le seul objectif est une loi d’ordre idéologique de lobbys féministes caricaturaux 

voulant punir la sexualité des hommes qu'elles détestent! Elles ne comprennent pas les 

ressorts et les raisons qui poussent un homme à y avoir recours et les mettent toutes 

dans le même sac. Elles expriment leur haine des hommes sans se préoccuper des 

prostituées qu'elles mettraient davantage en danger.” (Respondent 149, april 2016, 

survey) 

Klanten maken wel een onderscheid tussen gedwongen prostitutie of vrijwillige prostitutie, 

waarbij ze niet vinden dat de eerste vorm door de beugel kan. Indien een klant betaalt voor seks 

met een minderjarige of iemand die slachtoffer is van mensenhandel, vinden een aantal klanten 

dat bestraffing wel te verantwoorden is. De prostituees moeten volgens hen in staat zijn om te 

kunnen kiezen of ze dit werk doen of niet. Door dergelijk beleid in te voeren wordt er een (nog 

groter) stigma op de prostituees geplakt.  

“Werkt contra-productief en stigmatiserend naar prostituees toe. Laat de dames zelf 

bepalen of ze deze métier willen uitoefenen. Zij hebben geen betutteling vanwege de 

overheid nodig. Zij hebben zelf gekozen voor deze job en hun zelfstandigheid gekozen.” 

(Respondent 94, 12 maart 2016, interview) 

Er wordt ook aangehaald dat er altijd wel vraag zal zijn naar betaalde seks en dat prostitutie 

‘uitroeien’ haast onmogelijk is. De vraag naar betaalseks zal altijd bestaan. Door klanten te 

bestraffen hebben sommige respondenten het gevoel dat zij geen recht hebben op seksuele 

intimiteit. Sommige klanten komen met een aantal andere suggesties zoals het geven van een 

statuut aan prostituees. Volgens een andere klant is het belachelijk om prostituees te laten staan 

(aan de ramen) en mannen gek te laten maken, om daarna diezelfde mannen te bestraffen. 

Volgens hem zouden de ramen beter sluiten dan. Voor enkele klanten, ligt de oplossing ergens 

anders, namelijk in het reguleren van prostitutie: 

“Een dame zou in kwestie alles wat ze verdient moeten kunnen houden en alleen maar 

uitgaven hebben zoals een kamer of een raam en eventueel drank om aan te bieden aan 

de klant. Een bordeel zou meer als een soort facilities/logistiek/boekhoudkundig 

centrum moeten werken in plaats van nu voor iedere prestatie een percentage te krijgen. 

Dat zou ook betekenen dat iedere dame een zelfstandige is met uitgaves en het recht om 

makkelijk van bordeel te veranderen. En er zou voor geconcentreerde wijken zoals bv. 

Brustem of het glazen straatje een minimumprijs moeten zijn ook.” (Respondent 108, 5 

april 2016, interview) 
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“Onzin. In plaats van de zaken te reguleren en bescherming te bieden aan iedereen, 

kiezen ze voor een schimmig half-crimineel circuit. Niemand wordt hier beter van.” 

(Respondent 117, april 2016, survey) 

“Het liefdesspel is toch geen misdaad ??” (Respondent 148, april 2016, survey) 

Het aanpakken van mensenhandelaars en mensensmokkelaars lijkt een belangrijkere focus voor 

sommigen indien echt iets voor de dames wil gedaan worden. 

Ook Ghapro en PasOp (respectievelijk 15 en 22 maart 2016) gaven hun mening op een 

criminaliseringsbeleid. Hun standpunt steunt de visie van sekswerkers. Het heeft volgens hen 

geen zin om het te verbieden als de doelstelling is om prostitutie uit te roeien. Om dit te kunnen 

handhaven, is er bijna een politiestaat nodig. Er zijn veel redenen waarom mensen in de 

prostitutie terecht komen en vaak hebben ze ook weinig andere arbeidskansen (omdat ze 

bijvoorbeeld niet graag voor een baas werken, niet houden van controle,…). Hoe gaan we de 

prostituees dan aan andere jobs helpen? Dit lijkt haast ondenkbaar. Ghapro en PasOp zien liever 

een betere organisatie van prostitutie zodat ook het stigma aangepakt kan worden. Als iedereen 

prostitutie degoutant vindt, gaan ze ook als minderwaardig behandeld worden door klanten, 

stellen zij tijdens de gesprekken. Het is een schijnbeleid waarbij prostituees dan in onmogelijke 

toestanden zouden proberen toch hun diensten te verkopen. Bijgevolg zal ook zeker de 

verborgen prostitutie toenemen. Dit beleid maar half en half uitvoeren, indien het in België van 

toepassing zou zijn, zou voor slechte toestanden zorgen. Reguleren is een betere optie. 

Gevolgen voor de prostitutiesector indien criminalisering van klanten 

Het aantal respondenten die hun mening geven over de gevolgen van een criminaliseringsbeleid 

op de prostitutiesector, bedraagt 44 klanten (53,01%). De overgrote meerderheid van de 

respondenten ziet niet veel goeds komen uit een criminalisering van klanten. Het zou volgens 

hen zorgen voor minder klanten, voor minder zichtbare prostitutie die gepaard gaat met meer 

misbruik. De raamprostitutie zou volgens hen gewoon verdwijnen want niemand zou zich daar 

begeven indien er constant politie aanwezig is om klanten aan te houden. Het feit dat prostituees 

meer verborgen zouden werken, zou er volgens een klant ook voor zorgen dat 

hulpverleningsorganisaties zoals Ghapro de vrouwen niet meer zo gemakkelijk kunnen 

bereiken, legt hij uit tijdens een interview. Buitenlandse prostituees die in netwerken zitten 

zouden volgens klanten ook gewoon verhuizen naar buurlanden om daar hun diensten aan te 

bieden.  
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Eén van de respondenten haalt aan dat hij zou stoppen met het bezoeken van prostituees. 

Volgens een aantal respondenten zouden wel meer klanten gewoon stoppen. Daarbij stelt 

iemand dat het enkel klanten zijn die niet geven om een strafblad die nog prostituees zullen 

bezoeken. Een deel van de klanten denkt dat het strafbaar stellen van hun gedrag ervoor zal 

zorgen dat er meer thuiswerk zal zijn en dan dit gevolgen heeft voor de prostituees. Er zullen 

dan minder klanten zijn voor vrouwen die werken in de ‘normale’ prijsklasse, stelt een klant. 

De sector zou naar verluidt nog meer in de illegaliteit verdoken geraken en het zijn de 

prostituees die hiervan het slachtoffer zouden zijn. De prostituees zouden minder bescherming 

genieten en er zou geen controle meer bestaan rond prostitutie. Dit zou volgens een aantal 

klanten dan gepaard gaan met meer criminaliteit en een hoger slachtofferschap inzake 

mensenhandel. Daarnaast zou er meer vraag gecreëerd worden voor meer illegale prostitutie 

omdat klanten niet betrapt willen worden en geen officiële stempel van ‘hoerenloper’ willen 

krijgen, haalt een interviewrespondent aan. De klanten lijken een heel negatief beeld te hebben 

over een criminaliseringsbeleid. Het lijkt ook alsof klanten denken dat de situatie reeds slecht 

is, al geven ze dit niet zo expliciet aan bij de vragen over het aandeel gedwongen prostitutie.  

De prijs zou volgens één interviewrespondent ook stijgen omdat het aanbod schaarser wordt. 

De klanten moeten meer moeite doen om de prostituees te vinden, dus zullen de prostituees hun 

prijzen laten stijgen. 

Prostitutie reguleren lijkt een moeilijke taak en ook klanten geven dit aan. Volgens hen is 

criminalisering echter niet de juiste oplossing. Een criminalisering van klanten zou volgens vele 

klanten dan ook niet mogelijk zijn om te handhaven omdat er te weinig capaciteit voor is in 

België. Er is ook nog een discrepantie tussen het verbieden op papier van het bezoek van 

prostitutie en het uitvoeren ervan in de praktijk. De vraag zal blijven bestaan stellen ze, maar 

de sector die het snelst zou verdwijnen is de raamprostitutie, wellicht omdat dit de meest 

zichtbare vorm is. Naast de eerdergenoemde mogelijke gevolgen stellen ze dat de prostitutie 

dan zou verplaatsen naar buurlanden zoals Nederland en Duitsland.  

“Een ander gevolg zal zijn dat er nog meer sextourisme komt. Het verbod in Scandinavië 

weerhoud Scandinaviërs er niet van om een weekendje naar Antwerpen, Brussel, 

Amsterdam of Duitse Saunaclubs te gaan.” (Respondent 132, april 2016, survey) 

Tot slot zeggen klanten dat er meer verkrachtingen zouden zijn, zelfs bij de klanten thuis 

bijvoorbeeld. Het baart wel zorgen dat klanten denken dat zij of andere mannen dan zouden 

beginnen verkrachten… Enkele klanten geven hun voorkeur aan een legalisering of stellen dat 
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er tenminste meer aandacht moet zijn op excessen en dwang. Er moeten wel controles komen 

indien er een legalisering zou plaatsvinden. Focussen op de klant en prostitutie in zijn geheel is 

voor klanten dus niet de oplossing.  

Minimumleeftijd voor prostituees verhogen tot 21 jaar 

Wanneer gevraagd wordt naar de wenselijkheid van een latere startleeftijd voor prostituees, 

geven 41 (49,40%) hun mening. 16 respondenten vinden het wenselijk dat prostituees ouder 

zouden moeten zijn wanneer ze in de sector aan de slag gaan. Zij vinden dat meisjes op de 

leeftijd van 18 jaar nog te jong zijn om zelf te kiezen of ze in deze sector aan de slag gaan of 

niet. Ze weten nog niet wat ze doen op die leeftijd en zijn nog niet opgewassen tegen de zware 

(emotionele) last en de soms veeleisende klanten. Zo licht een klant nader toe tijdens een 

interview dat klanten soms wel veel kunnen verwachten van bijvoorbeeld seksuele diensten. 

Klanten zouden ook soms agressief worden. Waarop deze klant zich baseert is echter niet 

duidelijk. Wellicht is hier sprake van een bepaald stereotiep beeld van een bepaald type klant. 

Sommigen vinden dat drie jaar extra levenservaring kan bijdragen aan het maken van een 

bewuste keuze. Volgens één klant stappen weinig jonge meisjes in de prostitutiesector zonder 

hiertoe gedwongen te worden. Meerdere klanten vinden dat de gedwongen prostitutie zich 

voornamelijk situeert bij vrouwen onder de 25-30 jaar. Volgen hen zijn meisjes dan vatbaarder 

voor ‘loverboys’. Daarnaast stelt een klant dat de dienstverlening niet altijd super is bij jonge 

meisjes.  

Voor de meerderheid van de bevraagde klanten, is het niet wenselijk om de minimumleeftijd te 

verhogen. Sommigen onder hen stellen dat meisjes al op zeer jonge leeftijd seksueel actief zijn. 

Om die reden vinden ze 18 jaar oud genoeg. Ze vinden het wel belangrijk dat het vrijwillig 

gebeurt. Sommige klanten geven andere redenen aan om de leeftijd niet op te voeren: iemand 

van 18 is ‘lekkerder’ of op 18-jarige leeftijd is men meerderjarig en moet men alle 

mogelijkheden hebben van een meerderjarige. Enkele respondenten geven aan dat men reeds 

op 18-jarige leeftijd bij het leger mag gaan en begrijpen niet waarom dit anders zou moeten zijn 

voor meisjes die ervoor kiezen om betaald te worden voor seks. Enkele respondenten geven 

tijdens de interviews meer inzicht en uitleg bij deze gedachten. Als de overheid zou beslissen 

om de leeftijd op te trekken tot 21 jaar, vinden een aantal klanten dat deze leeftijd dan voor alles 

moet gelden. Dus ook om te stemmen, om bij het leger te mogen, enzovoort. Eén van hen zegt 

dat als de overheid echt van dwang af wil, dat de minimumleeftijd dan op 26 jaar moet zitten. 

Gedwongen prostitutie zou tussen de 18-25 jaar voorkomen, stelt hij tijdens een interview. 

Volgens een andere interviewrespondent varieert de volwassenheid van vrouw tot vrouw en is 
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het belangrijker om te focussen op standaarden en rechten in de bordelen en voor de prostituees. 

Iemand stelt ook voor om prostituees een soort van opleiding te laten volgen zodat er sprake 

kan zijn van een echt beroep. Of dit optimistische idee ooit gehoor zal vinden is echter een 

andere vraag. 

Afschrikkingseffect van het criminaliseringsbeleid 

De meningen omtrent het afschrikwekkende effect van een criminaliseringsbeleid, zijn 

verdeeld. 39 respondenten (46,99%) delen hun mening. De meerderheid zegt dat ze afgeschrikt 

zouden worden indien hun gedrag strafbaar zou zijn. Voor sommigen hangt het af hoe hoog de 

geldboete zou zijn. Bovendien stellen enkele klanten zich vragen bij hoe de controle zou 

gebeuren. Ze kunnen zich niet goed inbeelden hoe dit zou gehandhaafd worden door de politie. 

De belangrijkste redenen waarom klanten zouden afhaken uit schrik, zijn de schrik dat hun 

partner erachter komt of omdat ze geen strafblad willen oplopen. Ze vrezen dat het risico veel 

te groot zou worden om bestraft te worden en dat hun partner hierdoor op de hoogte zou 

geraken. De schrik om hun werk of inkomen te verliezen komt ook aan bod. Daarnaast willen 

heel wat klanten zich aan de regels houden en zouden ze ermee stoppen indien hun gedrag niet 

meer toegelaten is door de wet. Om deze reden geven een aantal klanten aan dat ze zich zouden 

beperken tot een legaal aanbod of zouden ze naar het buitenland gaan om toch nog hun noden 

te kunnen vervullen. Sommigen geven ook aan dat ze zich minder op hun gemak zouden voelen, 

maar dat dit hen niet per se zou tegenhouden om nog prostituees te boeken, hetzij dan meer 

binnen het informele circuit. Ze zouden voornamelijk zichtbare vormen van prostitutie 

vermijden. Volgens vele onder hen zijn er altijd wel wegen om aan iets illegaals te geraken, wat 

ook het geval zou zijn met prostituees.  

Eén interviewrespondent geeft aan dat we in België niet meteen hoeven te vrezen voor een 

criminaliseringsbeleid: 

“Ik zou allicht voorzichtiger tewerk gaan, maar de kans dat het hier in België wordt 

ingevoerd is zeer klein. Er was enkel het wetvoorstel van de cdH van Joelle Milquet, maar 

die partij staat alleen en is veel te klein om iets te forceren. Bovendien is er geen politieke 

consensus, en dat is maar goed ook. In Frankrijk is er momenteel maar één partij aan de 

macht, in België is zoiets onmogelijk.” (Respondent 94, 12 maart 2016, interview) 

Volgens deze respondent is het dan ook niet het gepaste moment binnen de politiek om bezig 

te zijn met beleid rond prostitutie. De politici hebben nu allerhande begrotingstekorten en zijn 

veel meer bezig met andere problematieken zoals de vluchtelingencrisis.  
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Grijpen naar onzichtbare vormen van prostitutie   

De respons op deze vraag bedraagt 40 klanten (48,20%). Voor meer dan de helft van de 

respondenten zou het wel het geval zijn dat indien zij strafbaar gesteld zouden worden, zij wel 

zouden overwegen om meer onzichtbare vormen van prostitutie op te zoeken, mits de nodige 

voorzichtigheid. Voor sommige respondenten zou er niet veel veranderen, omdat zij sowieso al 

meer onzichtbare vormen bezoeken. Volgens één respondent uit de interviews zouden alle 

sectoren geconfronteerd worden dus zou het risico overal te groot zijn. Een andere klant vertelt 

dat hij niet zou stoppen met het betalen voor seks, maar hij zou evenmin iets illegaals bezoeken. 

Voor hem is het belangrijk dat er controle mogelijk is en dat ervan uitgegaan mag worden dat 

iets geregeld is vertelt hij tijdens het interview. Hij plant zijn afspraken ook niet en bijgevolg 

zou hij dus niet naar escort of thuisprostitutie willen overschakelen. Dit spreekt hem niet aan. 

Een andere klant verwijst naar de Verenigde Staten waar zelfs ‘lokvogels’ worden ingezet om 

klanten te vatten. Daarom zou hij zelfs niet naar meer onzichtbare vormen van prostitutie 

grijpen.  

3.4 Herkenning van geweld 

Redenen waarom vrouwen zich prostitueren 

Onder de 40 klanten (48,19%) die antwoordden op deze vraag, zijn er een aantal verschillende 

redenen die zij zien als trigger voor vrouwen om zich te prostitueren. Opvallend veel 

respondenten geven aan dat geld heel vaak de reden is waarom vrouwen in de prostitutie terecht 

komen. Ze denken dat vrouwen vaak uit noodzaak hiervoor kiezen. Hetzij om snel veel geld te 

verzamelen, hetzij om zichzelf en/of hun gezin te kunnen onderhouden of om schulden af te 

betalen. Dit is volgens klanten een snelle manier om aan geld te geraken zonder een opleiding 

te hebben gevolgd of dergelijke, al combineert een deel van de prostituees het werk ook met 

studeren. Volgens klanten is dit echter nog steeds wel een vrije keuze van de vrouwen. Zich 

prostitueren uit geldnood, indien het een doordachte keuze is, zien klanten niet als een vorm 

van dwang of uitbuiting. 

Sommigen zouden door dit beroep te beoefenen een ‘luxeleven’ kunnen betalen, stellen enkele 

klanten. Volgens hen zijn prostituees dus op zoek naar geld om luxeproducten te kunnen kopen. 

Een andere reden die wordt aangegeven is dat sommige prostituees geen diploma of geen werk 

hebben en bijgevolg bijna geen andere ‘keuze’ meer hebben. Zoals een respondent in 
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onderstaande quote aangeeft, biedt prostitutie de mogelijkheid om veel sneller dan in andere 

sectoren veel geld te verdienen.  

“Geld, het zal niet altijd even makkelijk zijn, maar er zijn jobs die veel minder betalen 

en veel meer inspanning vragen. Sommige zullen het ook wel spannend en aangenaam 

vinden, maar dat zijn degene die ook maar sporadisch afspreken.”  (Respondent 108, 5 

april 2016, interview) 

Voor een aantal vrouwen zou het ook een keuze zijn om hiermee hun druggebruik te bekostigen. 

Er zijn daarnaast volgens hen ook vrouwen die het beroep graag doen en er zelf plezier aan 

hebben. Een deel hiervan zou er zelfs op kicken of zou seksverslaafd zijn. Vrouwen die zich 

laten betalen voor seks én hiervan zelf genieten, doen het ook deels voor het geld zeggen 

klanten. Er zijn ook vrouwen, stelt een klant tijdens de interviews, die een geschiedenis hebben 

met mannen die hen steeds teleurgesteld hebben. Nu willen ze zelf bepalen met wie ze afspreken 

én willen ze ervoor betaald worden. Anderzijds zijn er heel wat klanten die denken dat vrouwen 

in de sector belanden omdat ze uitgebuit of gedwongen worden en onder de controle staan van 

een pooier. Tijdens de interviews haalde iemand aan dat er in de afkomstlanden van sommige 

prostituees een ‘voor wat, hoort wat’-cultuur heerst waardoor diegene die hen aan onderdak en 

werk helpen, daar iets voor terug wensen. Daarom moeten die vrouwen ook zoveel afgeven van 

hun verdiensten. 

Samenvatting: redenen waarom vrouwen zich prostitueren 

 Financiële redenen 

 Alleenstaande moeder 

 Luxe artikelen bekostigen 

 Onder pooierschap/loverboys 

 Hoog libido 

 Drugs bekostigen 

 Geen diploma  

 Geen werk vinden 

Aandeel gedwongen prostitutie? 

Wanneer de vraag gesteld wordt in welke mate klanten denken dat prostituees gedwongen 

worden, geven 38 respondenten (45,78%) hun mening. Een aantal respondenten zegt hier geen 

idee van te hebben en durft er ook geen uitspraak over te doen. De meeste klanten in deze studie 

zijn het er echter over eens dat gedwongen prostitutie zeker bestaat. Ze geven verschillende 

argumenten aan waarom ze dit denken en een aantal van hen maakt het onderscheid tussen 
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vormen van prostitutie. Enkelen schatten het percentage op 20-25% van de prostituees, maar 

het is onduidelijk of zij hiermee alle prostituees bedoelen of misschien enkel in de sector waarin 

zij zich zelf begeven als klant. De meeste klanten zijn ervan overtuigd dat het bestaat, maar 

hebben het zelf nog niet meegemaakt. Volgens enkele klanten zijn het vaak meisjes uit het 

Oostblok en Afrikaanse vrouwen die gedwongen worden tot prostitutie. Vlaamse prostituees 

zouden zich volgens hen vaker uit vrije wil in de sector begeven. Klanten geven soms ook aan 

dat het afhangt van de definitie die aan dwang wordt gegeven, wat een terechte opmerking is 

natuurlijk.  

“Het fenomeen bestaat. Niet alleen bij georganiseerde misdaad, maar ook in bepaalde 

onevenwichtige "relaties" tussen individu's. Bij die laatste is het moeilijk om een lijn te 

trekken tussen dwang en slechte keuzes maken.” (Respondent 117, maart 2016, survey) 

Respondenten die voornamelijk in privéclubs komen denken dat het percentage gedwongen 

prostitutie er heel goed meevalt. Binnen de privé ontvangst zou dit ook niet veel voorkomen 

want de vrouwen kiezen vaker zelf wie ze ontvangen. De mening van de klanten kan echter 

beïnvloed worden door het feit dat ze zichzelf een beetje willen indekken voor hun keuze voor 

een bepaalde sector. Dit geldt niet enkel ten aanzien van deze sector, maar voor klanten binnen 

elke prostitutiesector. Zij willen niet geassocieerd worden met een sector die volgens hen 

gekenmerkt wordt door dwang.  

Enkele onder hen halen de prostitutiebuurt aan het noordstation in Brussel aan als plaats waar 

volgens hen toch wel een belangrijk aandeel gedwongen wordt en gecontroleerd wordt door 

een pooier. Volgens hen gebeurt het veel meer aan de ramen en in bars. Een klant zegt dat het 

in massagesalons vaak meisjes zijn die onder druk staan van hun vriendjes. Voor vele klanten 

ligt het aandeel gedwongen prostitutie voornamelijk binnen de raamprostitutie. Eén van de 

respondenten verduidelijkt deze visie in een interview. Hij stelt dat alles in Antwerpen 

gedwongen zou zijn achter de ramen en zeker de Afrikaanse prostituees. Deze ideeën zijn echter 

eerder gebaseerd op vooronderstellingen want deze klant zei zelf geen ervaring met dit segment 

te hebben. Volgens hem zou er een soort van concurrentie heersen tussen de vrouwen verklaart 

hij tijdens het interview. De prijzen staan onder druk en ze houden er ook zelf minder van over. 

Dit merkt hij op wanneer hij zich begeeft in deze buurt. Hiertegenover staan enkele klanten die 

dan weer stellen dat het Schipperskwartier wel goed gereguleerd is. Klanten geven geen enkele 

keer aan dat Belgische vrouwen het slachtoffer kunnen zijn van dwang. Tijdens de interviews 

gaven ook enkele respondenten meer context en vertelden ze dat volgens hen dwang zich 
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voordoet bij buitenlandse vrouwen en niet bij Belgische vrouwen. Belgische vrouwen zouden 

volgens hen dus (bijna) altijd vrijwillig (behoudens geldnood) opereren. Zij sluiten niet uit dat 

Belgische vrouwen uit noodzaak in termen van geld aan het werk gaan, want geld is wel de 

belangrijkste factor, stellen zij. Echter, volgens hen is dit een bewuste keuze en is er dus geen 

sprake van dwang.  

Wat enkele klanten ook aangeven is dat het vaak jongere meisjes zijn begin de 20 die onder 

druk staan van hun vriendje of ‘loverboy’. Eén respondent zei iets opmerkelijks, namelijk dat 

het niet zo abnormaal is dat een pooier een deel van de inkomsten krijgt, omdat die bijvoorbeeld 

zorgt voor veiligheid van de prostituee of dergelijke. Maar hij stelt wel dat het redelijk moet 

zijn, het is niet de bedoeling dat 80% van de opbrengsten naar de pooier gaat.  

De respondent die regelmatig Thaïse massagesalons bezoekt, maakt zich soms zorgen over het 

al dan niet gedwongen karakter in die sector. Waar hij gaat, zou dit niet het geval zijn, maar er 

zouden al heel wat dergelijke salons gesloten zijn wegens misbruik, kwam aan bod tijdens een 

interview. 

Onder de respondenten is er een klant die wel regelmatig in saunaclubs komt, die dan 

voornamelijk in Duitsland te vinden zijn. Volgens hem worden heel veel vrouwen naar daar 

gelokt zonder dat zij weten wat de bedoeling is, benadrukt hij tijdens de interviews. Er zijn 

clubs in Duitsland waarbij de klant 40 euro betaalt en dan mag de klant à volonté eten en 

prostituees kiezen. Die meisjes werken daar voor ongeveer drie euro per keer. Een andere klant 

haalt een situatie aan tijdens het face-to-face interview die op het forum van Provla was 

verschenen. Er was een Pools meisje, die klanten ontving in Gent in een studio. Blijkbaar waren 

de tekenen van dwang heel duidelijk: afwezige blik, enkel een matras, niet geïnteresseerd,… en 

aan het begin van de afspraak, moest het geld aan de pooier gegeven worden. Dit meisje werd 

dus uitgebuit en de politie heeft de zaak opgevolgd. Hij begrijpt niet dat mannen hierop 

afstapten. 

Klanten die voornamelijk privé- of thuisprostitutie bezoeken, stellen dat zij letten op wie zij 

kiezen en letten er dus op dat zij spontane vrouwen kiezen. Zij vinden het dus moeilijk om te 

oordelen over het percentage gedwongen prostitutie.    

Een klant wijst erop dat het percentage gedwongen prostituees overschat wordt en dat heel veel 

vrouwen in de sector het uit vrije wil doen. Dit licht hij toe tijdens het interview waarbij hij een 

onderscheid maakt tussen ‘gedwongen’ in de zin van geld nodig hebben en ‘gedwongen’ door 

een pooier of als slachtoffer van mensenhandel. Het zou volgens een andere klant ook gewoon 
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slecht werken als er veel vrouwen zouden gedwongen worden. Hij ziet niet in hoe iemand 

gedwongen kan worden en dan toch een goede service kan bieden aan de klant. 

Ghapro en PasOp benadrukken tijdens de gesprekken terecht dat er een continuüm bestaat 

wanneer gesproken wordt over dwang, gaande van een volledig vrijwillige situatie tot een 

erbarmelijke situatie waarbinnen de prostituee zelf geen enkele inbreng heeft. Ghapro vertelt 

dat de partners van de prostituee soms niet willen dat ze stoppen omdat zij zorgen voor de 

inkomsten. De prostituees zelf willen vaak ook niet stoppen omdat ze hun partner niet willen 

teleurstellen en ze van hem toch ook wel liefde krijgen. Het zijn vaak ongezonde relaties. Zware 

uitbuiting komt vaker voor bij Nigeriaanse vrouwen die sommen van 25 000 euro moeten 

terugbetalen aan mensenhandelaars. Oost-Europese vrouwen zitten veel vaker in het midden 

van het continuüm..  

Herkenning van onvrijwilligheid/dwang/uitbuiting door klanten 

Veel klanten in dit onderzoek zeggen dat het heel moeilijk is om als klant uitbuiting of dwang 

te herkennen. Er antwoordden 39 klanten (46,99%) op deze vraag. Volgens de meesten is het 

heel moeilijk om te na te gaan of prostituees vrijwillig hun diensten aanbieden. Een belangrijk 

deel van hen denkt echter wel dat het mogelijk is en dat klanten dit kunnen door hun gezond 

verstand te gebruiken. Zeker als klanten regelmatig met prostitutie in aanraking komen, zou dit 

moeten kunnen. Voor één van de respondenten zou het nuttig zijn om een label voor goede 

uitbaters te voorzien. Dit zou klanten kunnen helpen om te weten of prostituees al dan niet 

vrijwillig werken, denkt hij. Niet alle meisjes zijn vrijwillig volgens klanten en de meisjes gaan 

er zelf niet voor uitkomen tegen de klant denken zij. Een aantal prostituees hebben een soort 

van masker op en doen alsof ze het met plezier doen, stellen ze. Dit maakt het moeilijk voor 

sommige klanten om het onderscheid te maken tussen echt plezier of ‘fake’ plezier. In 

tegenstelling tot deze klanten, is het voor sommige klanten ondenkbaar dat klanten dergelijke 

situatie niet zouden herkennen. Dit zijn vooral mannen die privédames betalen en ook letten op 

het feit dat die vrouwen een contract hebben of zelfstandig werken. Naar hun mening denken 

andere mannen soms te vaak met hun ‘verstand in hun broek’ en zijn ze blind voor bepaalde 

signalen van onvrijwilligheid. Een klant legt tijdens een interview uit dat prostituees kansen 

hebben om klanten te activeren indien zij in een slechte situatie verkeren: 

“Je hebt volgens mij middelen om gelijk welke klant te activeren om u te helpen door 

bijvoorbeeld een briefje mee te geven. Als je dit dan bij drie klanten doet, zal er zeker 

één ervan wel naar de politie stappen. “ (Respondent 107, 21 maart 2016, interview) 
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Voor één van de klanten is het belangrijk dat er in bars controles mogelijk zijn. Op die manier 

heeft hij een soort van garantie dat het geen gedwongen prostitutie is. De onderstaande quote 

van deze respondent toont wel een heel groot vertrouwen in de politie.  

“Als ik naar een bar ga, dan weet ik eigenlijk dat de politie kan binnenkomen. Die 

houden dat in de gaten. En er is een personeelsregister en er is een eigenaar die 

waarschijnlijk ook zijn tent wil openhouden. Ik zit helemaal niet te wachten op mensen 

die dat gedwongen doen, of minderjarigen. Daar hoef ik helemaal niets mee te maken.” 

(Respondent 82, 19 maart 2016, interview) 

Tekenen van uitbuiting/gedwongen prostitutie 

Op enkele respondenten na, geven de meeste van de 39 respondenten (46,99%) op deze vraag 

een aantal kenmerken aan die volgens hen kunnen wijzen op gedwongen prostitutie. Of alle 

klanten ook daadwerkelijk dergelijke situaties meegemaakt hebben is niet duidelijk. Dit hebben 

respondenten in de survey niet nader toegelicht. Het gaat wellicht eerder om hypothetische 

tekenen volgens klanten. Een aantal onder hen geeft, vooral tijdens de interviews, wel expliciet 

aan wel degelijk al een situatie van dwang meegemaakt te hebben. De meeste klanten spreken 

van een te lage prijs als een slecht voorteken. Volgens hen is een te lage prijs een teken dat er 

iets niet klopt omdat vrouwen niet zomaar onder de prijs gaan presteren. Daarnaast geven ze 

nog aan dat wanneer een prostituee veel te veel uren moet werken, dit ook geen goed teken kan 

zijn. Sporen van geweld worden eveneens regelmatig aangehaald en de aanwezigheid van een 

pooier of ‘begeleider’. Verder stellen een aantal respondenten dat ook drugs of alcohol een 

teken kunnen zijn van gedwongen prostitutie. Het gebruik kan duidelijk zichtbaar zijn, of er 

kunnen bijvoorbeeld op het lichaam naaldsporen te vinden zijn. De dienstverlening is ook van 

belang, indien klanten merken dat de seks zeer vlug moet gebeuren of dat de prostituees er 

ongelukkig uitzien of niet geïnteresseerd zijn, denken zij dat dit kan wijzen op onvrijwilligheid. 

Andere tekenen kunnen zijn indien de prostituee constant belt en moet aangeven hoeveel ze 

verdiende, dat het rustig is en dat ze beter haar best zal doen. Dit werd aangehaald door een 

respondent die aangaf veel talen te verstaan. Het hebben van tatoeages met namen, de taal 

nauwelijks spreken, ook geen Engels, of schrik hebben van de pooier wijst volgens klanten op 

de onvrijwilligheid van prostituees.  

“Vooral dames die vooraf zeer opdringerig zijn, geen fatsoenlijk gesprek kunnen voeren 

en er op de kamer gewoon maar bij liggen... Dat zijn meestal de gedwongen dames. Ook 
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diegene die vermoeid zijn en meer dan 12uur per dag kloppen zijn vaak de gedwongen 

dames. Ikzelf pik die er uit ervaring zo uit!” (Respondent 133, april 2016, survey) 

Een interviewrespondent verklaart dat prostituees mogelijks ook verschillende klanten snel na 

elkaar willen doen zodat ze tegenover hun pooier of baas kunnen doen alsof ze er maar één 

deden op een uur. Op die manier kan de prostituee zelf meer overhouden van het geld, stelt hij. 

Volgens een aantal respondenten kan dit ook opgemerkt worden door het aanbieden van 

bepaalde diensten zoals seks zonder condoom of gang bangs. Vrouwen die niet vrijwillig 

werken, zouden volgens klanten veel vaker onveilige seks aanbieden. De gedwongen vrouwen 

zouden volgens een aantal klanten ook nauwelijks iets prijsgeven over hun privéleven en 

zouden slechtere diensten leveren.  

Op vlak van advertenties wordt aangehaald dat buitenlandse prostituees vaak advertenties 

plaatsen die perfect geschreven zijn, maar dat ze in de praktijk geen woord Nederlands spreken. 

Verder zijn er ook een aantal fysieke kenmerken zoals mager zijn, een fragiele huid hebben, 

bepaalde tattoos, vlekken op het lichaam,… enzovoort.  Een te jonge leeftijd wekt ook argwaan 

op bij een aantal klanten. 

Een van de respondenten geeft aan zelf een klein bordeel uit te baten in Nederland. Hij heeft 

een uitgesproken mening en geeft aan dat het probleem in Nederland zit bij de bordelen die 

geen vergunning hebben. Hij gaf ook aan dat lage prijzen, geen vergunning, en 24/7 open zijn 

tekenen zijn van gedwongen prostitutie. 

“Het probleem zit in Nederland niet in de vergunde sector maar in de niet vergunde. Ik 

kan het weten, heb samen met mijn vennoot een klein bordeel. De dames die zich illegaal 

aanbieden, doen dat deels gedwongen door hun pooiers en ze worden door de lage 

pakkans toch niet opgepakt. Een groot deel werkt gewoon voor zichzelf. Er is een heel 

circuit aan huisjesmelkers en illegale woningverhuurders die kamertjes verhuren aan 

dames.....zolang daar niets aan gedaan wordt blijft de prostitutie in het verdomhoekje 

zitten en kunnen de vergunde bedrijven hun hoofd niet bovenwater houden...” 

(Respondent 75, februari 2016, survey) 

  



97 

 

Samenvatting: tekenen van uitbuiting/onvrijwilligheid 

 Lage prijs 

 Afkomst 

 Aanwezigheid van pooier/loverboy 

 Veel bellen met pooier/loverboy 

 Drugs en/of alcoholmisbruik 

 Uiterlijke kenmerken (tattoos, mager,…) 

 Geen beheersing van de taal 

 Sporen van fysiek geweld  

 Onverschilligheid 

 Kwaliteit dienstverlening 

 Weinig prijsgeven over privéleven 

 

Meldingsbereidheid  

Van de 40 klanten (48,19%) die antwoordden op de meldingsbereidheid, geeft iets minder dan 

de helft aan dat ze bereid zouden zijn om de dwangsituatie te melden aan de politie. Hoewel 

sommigen dit een morele plicht vinden, zouden de meesten het wel enkel anoniem willen 

melden. Zij vinden dat vrouwen die gedwongen worden tot prostitutie zeker geholpen moeten 

worden en dat dit is volgens enkele klanten ook hun verantwoordelijkheid. Een aantal 

respondenten zegt dan ook prostitutie te willen op een ‘cleane’ manier. Volgens een andere 

respondent is het echter niet altijd gemakkelijk om zeker te zijn in de praktijk of het over dwang 

gaat of niet. Daarbij zegt hij dat je als klant niet altijd zeker kan zijn dat de betrokken vrouw de 

waarheid vertelt en je ze maar een aantal minuten kent. 

De meerderheid van de respondenten zegt nog geen situatie van dwang of uitbuiting te hebben 

meegemaakt. Het is echter niet duidelijk of alle respondenten die signalen aangeven ook zelf 

reeds dergelijke situaties hebben meegemaakt. Enkele klanten menen ook dat de politie hier 

niet veel mee zou doen. Een klant had reeds een gelijkaardige situatie meegemaakt, maar heeft 

toen niet gehandeld. Om die reden en om het schuldgevoel dat hij er heeft aan overgehouden, 

zou hij het nu zeker wel doen, geeft hij toe hij tijdens het interview. Eén van de respondenten 

vertelde echter dat hij een dwangsituatie had meegemaakt in Duitsland. Het meisje was slechts 

16 jaar en hij is dit gaan melden bij de politie. Echter, hij geeft aan dat hij het reeds enkele keren 

heeft meegemaakt en dat hij het een paar keer is gaan melden. Volgens hem geeft de politie er 
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niet veel gehoor aan en zien de prostituees soms zelf geen probleem. Dit kan dus wel een 

barrière zijn voor klanten om een dwangsituatie te melden aan de politie. Voorbeelden uit 

België werden niet gegeven.  

“Wel, ik ben daar een paar keer geweest en op een gegeven moment, als je ziet dat de 

politie er niks aan doet en veel van die dames zien het zelf ook niet als een probleem… 

Die verklaren uiteindelijk niets. Ja dan denk ik op een gegeven moment, zoek het zelf 

maar uit.” (Respondent 82, 19 maart 2016, interview). 

Hiertegenover staan klanten die liever helemaal anoniem blijven en liever de situatie niet 

zouden melden aan de politie. Voor sommigen ligt de reden in het feit dat ze niet weten of de 

prostituee dit zelf wel zou willen. Zij zouden er eerst met de prostituee zelf over praten en haar 

proberen overtuigen. Anderen willen zich liever niet bemoeien omdat ze schrik hebben om van 

het ‘gevaarlijke wereldje’. Nog andere klanten zijn vooral terughoudend omdat ze hun privacy 

willen beschermen. Ze kunnen het zich niet permitteren omwille van het gevaar dat hun partner 

erachter zou komen. Een aantal onder hen zou de prostituees in kwestie wel zelf aanraden om 

naar de politie te stappen. Sommigen zouden gewoon vertrekken. De meeste klanten zijn dus 

wel bereid om dit te melden, weliswaar anoniem, maar durven vaak niet om verschillende 

redenen en denken vooral aan zichzelf en de mogelijke gevolgen voor zichzelf en/of hun 

thuissituatie. In enige zin toch een egoïstische houding. 
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Hoofdstuk III: Reflectie en besluit 

1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt eerst een beknopte weergave geschetst van de resultaten van dit 

onderzoek. Per deelaspect van het onderzoek worden de grote trends weergegeven. Daarna 

wordt een korte reflectie voorgeschoteld over de gebruikte methodologie en de bereikte 

respondenten. 

2. Kenmerken van klanten 

De resultaten geven weer welk profiel de klanten in dit onderzoek voornamelijk vertonen. Alle 

respondenten zijn van het mannelijke geslacht en de meeste onder hen zijn tewerkgesteld. De 

meeste respondenten bevinden zich in de leeftijdscategorie tussen de 36 en 55 jaar. 61% van de 

klanten in dit onderzoek zijn hoger opgeleid. De meeste onder de klanten zijn getrouwd of in 

een vaste relatie (55%) en toch een behoorlijk aantal respondenten is alleenstaand (32%). De 

meeste mannen betaalden voor het eerst voor seks op de leeftijd van 18-35 jaar.  

3. Motivatie van klanten 

Klanten hebben over het algemeen in dit onderzoek een voorkeur voor bepaalde vormen van 

prostitutie. De meesten geven hun voorkeur aan thuisprostitutie, gevolgd door raamprostitutie, 

escort en andere vormen (sauna, clubs, privéhuizen,…). Voor de klanten in dit onderzoek, 

zowel zij die een partner hebben als zij die geen partner hebben, lijkt de motivatie voornamelijk 

te liggen bij de behoefte naar seks an sich en de zoektocht naar intimiteit met iemand zonder 

dat daar verplichtingen bij komen die een vaste relatie wel met zich meebrengt. Bovendien 

speelt de afwisseling een belangrijke rol. De klanten die in een relatie zitten, geven wel veel 

meer expliciet aan dat zij bepaalde standjes of seksuele fantasieën hebben maar die thuis niet 

mogelijk zijn. Het aantal bezochte prostituees varieert sterk tussen klanten, maar de grote 

meerderheid van klanten bezoekt wel bepaalde prostituees een aantal keren opnieuw. De 

ervaring bij die prostituee blijkt hier voornamelijk doorslaggevend te zijn.  

Wanneer klanten gevraagd werden of hun partner op de hoogte is, gaf 66% van de klanten (met 

een partner) aan dat hun partner niet op de hoogte is. Daarnaast geeft bijna 70% van de klanten 

aan dat zij hun vrienden niet inlichten over hun seksuele activiteiten met prostituees. De reden 

hiervoor is voornamelijk omdat zij negatieve reacties willen vermijden.  
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Bij het selecteren van een prostituee zijn er verscheidene factoren die een rol spelen bij klanten, 

waar de ene klant op het uiterlijk let, let de andere op enthousiasme en respons (ook klaarkomen 

bijvoorbeeld). Voor velen is ook de hygiëne belangrijk alsook de prijs en de beheersing van taal 

bijvoorbeeld.  

4. Criminaliseringsbeleid 

82% van de klanten die antwoordde op de vraag, geeft aan op de hoogte te zijn van de 

criminaliseringstendens. Nagenoeg alle klanten vinden dit een slechte trend en zijn het erover 

eens dat dit alleen maar negatieve gevolgen in de hand zal werken, zeker naar prostituees toe. 

De prostituees zouden volgens hen steeds dieper in de illegaliteit terecht komen. Sommige 

klanten verkiezen dan ook een legaliserings- of minstens een reguleringsbeleid dat meer 

rekening houdt met wat prostituees zelf willen.  

Indien dergelijk beleid in België van kracht zou worden, zouden de meeste respondenten wel 

afgeschrikt worden en zouden zij stoppen of toch zeker naar meer onzichtbare vormen van 

prostitutie grijpen. Echter, de mate waarin zij afgeschrikt zouden worden, hangt voor heel wat 

klanten af van de handhaving en de strengheid van de straffen.  

5. Herkenning van geweld 

Vrouwen prostitueren zich volgens klanten voornamelijk omwille van geld. Soms zitten ze in 

een situatie van geldtekort, stellen ze, en willen ze zo op een snelle manier geld verdienen. Deze 

noodzaak zien klanten echter niet als een vorm van uitbuiting of geweld. Het aandeel 

gedwongen prostitutie is moeilijk in te schatten, geven klanten aan, toch geven ze wel allemaal 

aan dat de problematiek bestaat. Opvallend is dat klanten de sector die zij zelf bezoeken 

verdedigen en menen dat dergelijke situaties niet voorkomen in hun ‘sector’. Dit is mogelijk, 

maar wellicht willen klanten zich ook voor een deel indekken. De meerderheid van de klanten 

zegt dergelijke situaties zelf nog niet te hebben meegemaakt. Hoe klanten dan signalen 

aangeven als zijnde alarmerend, is niet duidelijk. Misschien spreken ze puur vanuit hun intuïtie 

of lezen ze verhalen op fora. Over het algemeen is er geen enkele klant die denkt dat dwang 

voorkomt bij Belgische vrouwen. Klanten in dit onderzoek situeren dwang bij buitenlandse 

vrouwen. Ondanks de signalen vinden veel klanten het moeilijk om dwang te herkennen, maar 

ze vinden dat vaste klanten hiertoe wel in staat moeten zijn. Over de meldingsbereidheid zijn 

de meningen verdeeld, maar iets meer dan de helft van de respondenten zou wel bereid zijn een 

melding te maken (weliswaar liefst anoniem). 
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6. Reflectie omtrent de methodologie en respondenten 

In tegenstelling tot de verwachtingen, bracht de survey toch een vrij hoge respons op, zeker 

gelet op het kwalitatieve karakter van het onderzoek. Wel dient opgemerkt te worden dat 

voornamelijk klanten met een bepaald profiel hebben deelgenomen aan het onderzoek. Het 

betreft mannen tussen de 36-55 jaar die hooggeschoold zijn en tewerkgesteld zijn. Het dient 

toch enige aandacht dat prostitutiebezoek zeker niet enkel voorkomt binnen dit profiel van 

klanten. Verder onderzoek zou kunnen nagaan waarom deze mannen net bereid zijn om mee te 

werken. Het is belangrijk dat er in verder onderzoek voldoende aandacht wordt besteed aan hoe 

andere klantenprofielen kunnen bereikt worden. Op die manier kan een realistischer beeld van 

klanten neergezet worden hoewel ‘de klant’ uiteraard niet bestaat.  

Daarnaast zijn er omtrent het analyseren van de surveyresultaten en tijdens de observaties van 

de interviews, enkele kanttekeningen te maken. Hoewel de respondenten tijdens de interviews 

(en ook in de surveys) heel oprecht leken te antwoorden, kunnen enkele bedenkingen of 

kritische noten geplaatst worden bij de respondenten en hun antwoorden. Sommige klanten 

haalden in de survey bijvoorbeeld aan dat ze de tel kwijt zijn van het aantal prostituees die ze 

reeds bezochten. Dit is mogelijk, maar het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er mannen tussen 

zitten die gewoon graag opscheppen over het aantal vrouwen die ze hebben gekend. Het kan 

natuurlijk ook gewoon de waarheid zijn, aangezien klanten de survey anoniem invullen en er 

door de onderzoeker dus geen enkele identificatie mogelijk is van deze mannen. Daarnaast 

meldden sommige klanten dat ze overtuigd werden door hun vrienden om de eerste keer te 

betalen (of betaald te worden) voor seks met een prostituee. Dit is geen bewezen feit, maar het 

lijkt wel alsof deze klanten een beetje hun verantwoordelijkheid of misschien zelfs 

‘schuldgevoel’ willen afschuiven op peers die de reden zijn voor de start van hun 

prostitutiebezoek.  

Op methodologisch vlak zijn er ook enkele beperkingen opgemerkt. Tijdens de interviews werd 

duidelijk dat het soms voor een aantal respondenten tijdens het invullen van de survey niet altijd 

helder was wat er juist werd gevraagd. Zo had een respondent de vraag niet goed begrepen over 

het aantal niet-betaalde sekspartners in het voorbije jaar. Dit is natuurlijk één van de nadelen 

van een online survey, waarbij de respondenten geen kans hebben om vragen te stellen aan de 

onderzoeker indien iets onduidelijk is. Deze voorbeelden zijn maar een illustratie om aan te 

geven dat er zeker voorzichtigheid geboden is bij het interpreteren van de resultaten. Er zijn 
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allerlei factoren die ervoor kunnen gezorgd hebben dat respondenten misschien iets niet juist 

begrepen hebben bijvoorbeeld.  

Niettemin was de combinatie van online surveys met interviews wel nuttig. Dit dan wel 

voornamelijk omwille van de diepte die geboden werd door de interviews. Deze schepten vaak 

meer klaarheid over de gedachtegang van klanten.  

  



103 

 

Algemene conclusie 

Om een antwoord te kunnen bieden op de onderzoeksvragen zoals die geformuleerd werden in 

de inleiding, werd zowel een literatuuronderzoek als een empirisch onderzoek gedaan. 

Hieronder worden de onderzoeksresultaten kort teruggekoppeld aan de literatuur, wordt 

gereflecteerd over de methodologie en de respondenten en worden een aantal aanbevelingen 

voor verder onderzoek en beleidsaanbevelingen aangekaart.   

1. Terugkoppeling van de resultaten  

1.1 Beleid rond prostitutie 

Het beleid van een aantal landen werd toegelicht in de literatuurstudie, namelijk het beleid in 

Zweden, Noorwegen, Frankrijk en Nederland. Hoewel het beleid in Zweden en Noorwegen 

gelijkaardig is, verschillen de accenten in de achterliggende filosofie. In Zweden wil de 

wetgever de genderongelijkheid aanpakken tussen mannen en vrouwen. Deze 

genderongelijkheid zou in stand gehouden worden door het bestaan van prostitutie (Sanders & 

Campbell, 2014). Noorwegen volgt daarentegen een andere filosofie en focust zich 

voornamelijk op de toegenomen straatprostitutie en de strijd tegen mensenhandel (Levy & 

Jackobsson, 2013). De uitkomst is wel dezelfde want beide landen stellen de klant strafbaar. In 

Frankrijk is er lang discussie geweest en heeft het lang geduurd maar op 6 april 2016 is 

uiteindelijk gekozen voor het Zweedse model en zijn klanten van prostitutie heden ook strafbaar 

(Assemblée Nationale, 2016). Nederland lijkt de criminaliseringscours nog niet te zijn 

opgevaren en blijft een legaliseringsbeleid aanhouden. België houdt het voorlopig nog steeds 

bij een lokaal georganiseerd gedoogbeleid inzake prostitutie hoewel er al een wetsvoorstel is 

geweest van Joëlle Milquet (cdH) in 2011. Klanten denken echter niet dat er momenteel 

politieke aandacht of capaciteit beschikbaar is om een criminaliseringsbeleid in België door te 

voeren. In de Verenigde Staten hebben we gezien dat prostitutie strafbaar is, behoudens in 

Nevada en dat  er ‘John Schools’ zijn ontstaan die proberen klanten aan te leren wat de negatieve 

gevolgen zijn van prostitutie en ontmoedigen klanten om nog prostitutie te bezoeken. Hier 

wordt duidelijk sterk ingezet op afschrikking. 

1.2 Profiel van klanten 

Sanders (2008) spreekt van drie soorten klanten. Éénmalige klanten werden in dit onderzoek 

nauwelijks gevonden terwijl klanten die herhaald prostituees bezoeken maar steeds 

verschillende wel heel vaak voorkwamen. Dit was zelfs bij het grootste deel van de 
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respondenten het geval. Klanten die steeds bij dezelfde prostituees teruggaan waren minder 

aanwezig. Een combinatie van de laatste twee soorten klanten kwam het meest frequent voor: 

klanten die verschillende prostituees bezoeken, maar ook soms teruggaan naar dezelfde. 

Hieronder zullen kort enkele kenmerken van klanten uit de literatuur en uit dit onderzoek 

vergeleken worden. De vergelijking is echter met enige voorzichtigheid gelet op de beperkte 

steekproef in dit onderzoek en het verschil in methodologische keuzes.  

Terwijl de gemiddelde leeftijd van klanten in de literatuur varieert tussen de 30 en 41 jaar 

(Monto, 2000; Brooks-Gordon & Gelsthorpe, 2003; Brooks-Gordon, 2006; Flight & Hulshof, 

2009), bevinden de meeste respondenten zich in de leeftijdscategorie van 36-55-jarigen 

(60,24%). De grootste groep bevindt zich in de 45+-categorie, wat dus iets hoger ligt dan in de 

meeste studies. In de literatuur vinden onderzoekers dat zo’n 20-32% van de klanten hoger 

opgeleid is (Lowman & Atchison, 2006; Farley et al., 2015) terwijl in dit onderzoek maar liefst 

61,45% van de respondenten een diploma hoger onderwijs heeft. In de literatuur is er een groot 

onderscheid tussen onderzoeken in het percentage van getrouwde klanten en ligt het percentage 

tussen de 12-61% (Monto, 2000; Brooks-Gordon & Gelsthorpe, 2003; Brooks-Gordon, 2006; 

Flight & Hulshof, 2009). In dit onderzoek was 30,12% van de klanten getrouwd. In het Sexpert-

onderzoek gaf 1,6% van de respondenten aan zeven keer of meer prostituees te hebben bezocht 

(Buysse et al., 2013). In dit onderzoek gaf 44,58% van de klanten aan in het voorbije jaar meer 

dan tien keer te hebben betaald voor seks. De leeftijd waarop klanten voor het eerst betaalden 

ligt in deze studie in dezelfde trend als die van Monto (2000), namelijk tussen de 18 en 25 jaar.  

1.3 Motivatie van klanten 

Klanten lijken hun omgeving niet graag op de hoogte te brengen. Dit bleek reeds in 1996 uit 

onderzoek van McKeganey & Barnard waarbij klanten aangaven dat hun relatie eronder zou 

lijden indien zij erachter zouden komen. Dit gaven klanten ook aan tijdens het invullen van de 

surveys en tijdens de interviews. Zij lichten hun partner niet in omdat zij vrezen voor de 

gevolgen.  

Sanders (2008) sprak van push- en pullfactoren bij klanten om te betalen voor seks. Beide 

factoren werden teruggevonden in dit onderzoek bij klanten. Uit onderzoek blijkt dat klanten 

vaak op zoek gaan naar betaalseks omdat zij geen bevrediging vinden in de huidige relatie 

(Kinnell, 2006; Farley et al., 2015), omdat zij moeilijk conventionele relaties kunnen aangaan 

(Jordan, 1997; Kinnel, 2006) en bijvoorbeeld omdat betaalseks een gemakkelijke en snelle 

oplossing is (Xantidis & McCabe, 2000; Monto, 2010). Deze motieven kwamen allemaal 
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frequent terug in de antwoorden van de klanten in dit onderzoek. Het betalen omwille van 

specifieke fysieke kenmerken van prostituees kwam daarentegen nauwelijks aan bod in de 

antwoorden. Wel bleek dit belangrijk te zijn bij het kiezen van een prostituee, naast hygiëne, 

taalvaardigheid, specifieke seksuele diensten,… enzovoort.  Het verlangen naar intimiteit was 

voornamelijk bij klanten aanwezig die niet geen relatie hadden, hoewel intimiteit niet zo heel 

vaak werd aangehaald. Over het algemeen haalden vele klanten aan dat zij betalen voor seks 

door de spanning die ermee gepaard gaat. Hoewel Atchison et al. (1998) in hun studie vonden 

dat mannen soms betalen om macht uit te drukken, werd hier geen enkele evidentie van 

teruggevonden in deze studie.  

1.4 Visie op criminalisering 

De meerderheid van de klanten (82,22%) binnen dit onderzoek (die antwoordde op deze vragen) 

is op de hoogte van de criminaliseringstendens in sommige landen (zoals Frankrijk en Zweden). 

Klanten vinden het dan ook absoluut geen positieve evolutie en vinden de criminalisering 

negatief. Volgens hen leidt een criminalisering alleen maar tot meer illegaliteit en verdoken 

situaties. Toezicht op prostitutie zou dan volledig verdwijnen en zou de prostituees alleen maar 

in slechte arbeidsomstandigheden duwen. In de literatuur werden gelijkaardige stellingen 

aangehaald zoals Brooks-Gordon (2006) aangaf dat prostituees vaker gaan instemmen met 

onveilige seks of zich gaan verplaatsen naar afgelegen buurten. Ook STRASS (z.d.) en Begon 

(2013) stellen dat de levenskwaliteit van prostituees achteruit gaat door een strafbaarstelling en 

dat prostituees de weg naar hulpverleningsorganisaties een beetje verliezen. Dit haalde enkele 

respondenten in dit onderzoek ook aan. Deze idee leeft dus wel onder klanten. Ghapro en PasOp 

delen deze visie ook en staan niet te springen om criminalisering. Landen die een 

criminaliseringsbeleid doorvoeren, hopen hiermee de vraag terug te dringen. In een onderzoek 

van Farley et al. (2015) gaf 35% aan dat zij zouden stoppen indien er een criminalisering zou 

plaatsvinden. Respondenten in dit onderzoek denken ook niet dat klanten zomaar zullen stoppen 

met prostituees te bezoeken en dat er dus altijd wel een weg zal gevonden worden naar 

prostitutie. Het beleid is ook niet gebaseerd op de realiteit, menen een aantal klanten in dit 

onderzoek terecht. Daarnaast zou een criminalisering ertoe kunnen leiden dat klanten gaan 

grijpen naar verdoken vormen van prostitutie. Meer dan de helft van de klanten in dit onderzoek 

geeft namelijk aan dat zij wel zouden grijpen naar meer onzichtbare vormen van prostitutie.  
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1.5 Herkenning van geweld 

Zowel Matthews (2008) als een aantal klanten in dit onderzoek stellen dat beleid soms 

gebaseerd wordt op veralgemeningen. Dat alle prostituees gedwongen worden, sluiten zij uit en 

zijn ervan overtuigd dat er zeker ook vrouwen vrijwillig aan de slag gaan binnen de sector. De 

klanten gaven heel vaak geld aan als reden voor vrouwen om zich te prostitueren maar zien dit 

niet altijd als een vorm van uitbuiting. Vaak is er sprake van geldnood en is dit een snelle manier 

voor prostituees om geld te verdienen, stellen zij. Matthews (2008) stelt dat prostituees vaak 

geen diploma of weinig specifieke vaardigheden hebben waardoor ze minder snel aan andere 

jobs geraken. Ghapro en PasOp haalden tijdens de gesprekken ook gelijkaardige stellingen aan 

en ook klanten deelden deze mening en stelden dat een aantal prostituees soms inderdaad weinig 

andere mogelijkheden heeft op de arbeidsmarkt. 

De respondenten van dit onderzoek zijn het er allemaal over eens dat uitbuitingssituaties niet 

door de beugel kunnen. Voor hen is het heel moeilijk om een percentage te plakken om het 

aandeel gedwongen prostitutie, maar enkelen denken dat ongeveer 20% gedwongen wordt. 

Zoals in de literatuur reeds werd aangehaald door onder andere Vermeulen & Van Damme 

(2014), is het niet altijd eenvoudig om signalen te herkennen. Ook klanten in dit onderzoek 

geven aan dat het herkennen van slachtoffers van uitbuiting soms moeilijk kan zijn en het niet 

steeds duidelijk is in een situatie of de prostituee al dan niet vrijwillig tewerkgesteld is. 

Sommige klanten gaven tijdens de interviews aan dat ze liever voor escort kiezen omdat deze 

vrouwen het zeker vrijwillig zouden doen. Deze vaststelling werd ook door Di Nicola et al. 

(2009) gedaan. Vele klanten vinden wel dat het mogelijk moet zijn om uitbuiting te herkennen. 

Hoewel weinig respondenten aangaven zelf al dergelijke situaties te hebben meegemaakt, geven 

zij toch enkele signalen aan die zouden kunnen wijzen op uitbuiting zoals veel bellen met 

pooier, aanwezigheid van een pooier, blauwe plekken, onverschilligheid bij de prostituee,... 

enzovoort. Vele klanten spreken ook over een andere afkomst zoals Oost-Europees of 

Afrikaans. In de literatuur werd dit ook reeds aangekaart door Cauduro et al. (2009). 

Desondanks zijn de meeste klanten slechts bereid om aangifte te doen bij de politie indien dit 

anoniem kan. Iets minder dan de helft van de klanten in dit onderzoek geeft aan bereid te zijn 

melding te maken van een uitbuitingssituatie. In Nederlands onderzoek van GGD-Amsterdam 

werden gelijkaardige bevindingen gedaan en gaf 40% van de klanten aan dat zij bereid waren 

een melding te maken.  
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2. Huidig onderzoek en methodologie: enkele reflecties 

2.1 Methodologische reflectie  

In het kader van dit onderzoek zijn enkele bedenkingen of opmerkingen op hun plaats. Zo was 

het bijvoorbeeld niet altijd duidelijk wat klanten bedoelden met hun antwoorden in de survey, 

wat zeer jammer was. Hier bood het interview wel een grote meerwaarde omdat er 

doorgevraagd kon worden. Echter, het leek alsof klanten tijdens de interviews wel dieper 

ingingen op de topics uit de survey, maar dat het antwoord nog steeds in essentie terugviel op 

het antwoord in de survey. Nieuwe stellingen of posities namen klanten niet in, maar het was 

zeker nuttig om de interviews uit te voeren omdat het klanten de mogelijkheid bood om openlijk 

te kunnen praten over de topics. Mijn gebrek aan ervaring met het afnemen van interviews kan 

ook een impact hebben gehad op het verloop van de interviews natuurlijk. Tijdens de interviews 

werd het ook duidelijk wanneer klanten een vraag niet volledig hadden begrepen en konden 

wijzigingen aangebracht worden in de resultaten. 

Het was soms tijdens de interviews wel moeilijk om neutraal te blijven, zeker wanneer klanten 

bepaalde radicale stellingen innamen. Soms vroegen klanten zelfs mijn mening over wat ik 

vond van hun gedrag. Ik probeerde zo neutraal mogelijk te blijven en geen waardenoordeel te 

vellen. Hoewel ik vertrouwen had in de meeste respondenten heb ik op een bepaald moment, 

in samenspraak met mijn promotor, besloten om één interview niet te laten doorgaan. De 

betrokkene vroeg om af te spreken op zijn privéadres en vroeg of ik vrijgezel was. Hij wilde 

weten of we op ‘dezelfde golflengte’ zaten. Ik voelde me niet op mijn gemak om af te spreken 

met deze man en heb dus het interview niet laten doorgaan ‘om praktische redenen’. Het was 

steeds wel spannend om af te spreken met de klanten, maar het waren uiteindelijk allemaal 

respectvolle mannen en ik had er eigenlijk ook geen schrik voor. De zenuwen hadden eerder te 

maken met de onwetendheid van wie je voor u zal krijgen. Naast deze persoonlijke ervaringen, 

waren er nog enkele beperkingen in dit onderzoek die mogelijks door verder onderzoek kunnen 

opgenomen worden. 

2.2 Sterktes en zwaktes van dit onderzoek 

De resultaten van dit onderzoek zijn slechts van een exploratief karakter, al zijn ze wel 

interessant en dragen ze bij tot een grotere kennis van klanten, hun motieven en hun visie op 

criminalisering en herkenning van geweld bij prostituees. Dit onderzoek kan een aanzet zijn 

voor andere onderzoekers om meer een dieper aandacht te besteden aan klanten van prostitutie 

en hun percepties. Gelet op het beperkt aantal bevraagde respondenten is voorzichtigheid 
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geboden bij de interpretatie van de resultaten. Generalisatie is hier uitgesloten. Ook is merkbaar 

dat respondenten bepaalde eigenschappen vertonen zoals getrouwd of in een relatie zijn, hoger 

opgeleid en werkend. Er kan in geen geval geconcludeerd worden dat klanten dit profiel 

bezitten, het is zo dat klanten in dit onderzoek wel voornamelijk dit profiel hebben. Maar dé 

klant bestaat niet, toch het valt wel op dat binnen dit onderzoek een bepaald profiel van klanten 

bereikt werd. Misschien kan dit liggen aan een aantal methodologische keuzes. Andere zwakke 

punten in dit onderzoek betreffen de ongetrainde interviewer en het technische probleem bij het 

online plaatsen van de survey. Hoewel ik een interviewsessie had gevolgd, merkte ik soms nog 

steeds moeilijkheden bij het stellen van vragen. Het was niet altijd eenvoudig om in te pikken 

op wat respondenten zeiden tijdens hun interview en om hen niet te ver te laten afleiden van het 

onderwerp. Daarnaast hebben de technische problemen met de enquête ervoor gezorgd dat 14 

respondenten de twee laatste luiken van de online survey niet konden invullen, wat een 

beperking inhoudt naar de resultaten toe. Hun antwoorden werden wel meegenomen van de 

vragen die zij wel beantwoordden.  

3. Aanbevelingen voor verder onderzoek  

Een beperking van dit onderzoek houdt in dat het differentiëren van de resultaten tussen soorten 

klanten en hun eigenschappen niet mogelijk waren gelet op de beperkte tijd en ruimte van deze 

masterproef. Ook verschillen in motieven en dergelijke tussen klanten van verschillende 

prostitutiesectoren waren niet mogelijk. Dit is echter wel aangewezen en een meerwaarde voor 

verder onderzoek. 

Meer onderzoek is aangewezen naar klanten van prostitutie, zeker in België waar er weinig 

informatie beschikbaar is over klanten. Wie zijn Belgische klanten? Welke karakteristieken 

vertonen ze? Waarom betalen Belgische klanten voor seks? Dit zijn vragen die deze 

masterproef niet kan beantwoorden omdat er geen uitspraken mogelijk zijn op populatieniveau. 

Dit onderzoek is een aanzet geweest om te exploreren wie klanten zijn en wat hun motieven 

zijn. Meer onderzoek is nodig op grote schaal. Daarnaast is er in het algemeen in de literatuur 

veel te weinig, of zelfs geen, informatie beschikbaar over vrouwelijke klanten. Ook hier is 

onderzoek aangewezen zodat motieven van vrouwen en meningen van vrouwelijke klanten ook 

in kaart kunnen gebracht worden en eventueel kunnen vergeleken worden met die van 

mannelijke klanten. Naast het profiel van klanten is het ook een meerwaarde indien onderzoek 

zich meer richt op het bevragen van klanten over herkenning van geweld en het 

criminaliseringsdebat. Beleidsmakers kunnen een belangrijke rol spelen in het vestigen van de 
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aandacht op deze populaties en zorgen voor eventuele financiering voor verder criminologisch 

relevant onderzoek.  

4. Beleidsaanbevelingen 

Of criminalisering nu al dan niet een goede oplossing is, laat ik liever in het midden. Klanten 

denken alvast van niet en als ik de literatuur mag geloven, zijn prostituees en hun 

belangenorganisaties hier ook niet op gesteld. Andere belangengroepen zoals Mouvement du 

Nid in Frankrijk, zijn dan weer wel voorstanders van een criminalisering. Kulick (2003) stelde 

dat criminalisering in de hand werkt dat veel minder klanten bereid zullen zijn de politie te 

helpen bij de vervolging van mensenhandelaars bijvoorbeeld. Aangezien de klant zelf het 

gevaar loopt vervolgd te worden, zullen klanten geremd zijn om aangifte te doen van 

uitbuitingssituaties. Wanneer in België zou nagedacht worden over een criminalisering, zou dus 

zeker moeten nagedacht worden over dit perverse effect. Het lijkt er echter op dat er 

beleidsmakers zijn die zich laten leiden door bepaalde mythes of paradigma’s omtrent 

prostitutie om zo een bepaald beleid te laten doorvoeren of om de publieke stemmen te winnen. 

Het voorbeeld van Zweden werd eerder reeds aangehaald, waarbij het beleid selectief wordt 

aangewend ten aanzien van straatprostitutie (Levy & Jakobsson, 2013; Symons & Gilles, 2014). 

Hiervoor is dus voorzichtigheid geboden bij het uitdenken en uitvoeren van een beleid en 

strategieën voor de aanpak van prostitutie en de problematiek omtrent mensenhandel. Mijns 

inziens dient het belang van de prostituees te primeren en niet het imago van een bepaalde stad 

of regio of zelfs die van een politieke partij. Een groot deel van de respondenten in dit onderzoek 

is echter ook van mening dat de belangen van prostituees centraal staan bij het opzetten van een 

beleid. Dit geldt zeker wanneer de politiek stellingen zou innemen inzake het aandeel 

gedwongen prostitutie. Hoe groot is het aandeel gedwongen prostitutie? Hier is naar mijn 

mening meer onderzoek naar nodig, zeker in België, waarbij een beter zicht is op hoe groot de 

problematiek is in ons land. Meer onderzoek is noodzakelijk en dit binnen alle branches van de 

prostitutiesector.  

Een beleid mag niet enkel steunen op morele standpunten of veronderstellingen, maar dient een 

gegronde en wetenschappelijke basis te hebben. De prostituees zelf moeten ondervraagd 

worden opdat een realistisch beeld kan weergegeven worden. Tijdens het aanspreken van de 

prostituees voor het uitdelen van de flyers, merkte ik bereidheid op bij prostituees om te praten 

en om hun mening te delen. Er is dus zeker een aandeel van prostituees dat bereid is om mee te 

werken en hier moet nog meer gebruik van gemaakt worden.  
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Zoals aangegeven werd door Ghapro en PasOp is een criminaliseringsbeleid niet voor iedereen 

de gewenst oplossing. Het brengt ook veel perverse effecten met zich mee. Zoals beide 

organisaties ook aangaven tijdens de gesprekken, zou het alleszins een stap in de goede richting 

zijn indien zij ook budgetten krijgen om zich te richten naar klanten. Beiden willen zij hier in 

de toekomst werk van maken en vinden zij het ook belangrijk dat klanten terecht kunnen bij 

een instantie met hun vragen, net zoals prostituees dit reeds kunnen. Hoewel hier geen bewijs 

voor is, zou het mijns inziens ook enigszins kunnen bijdragen aan de preventie van uitbuiting 

of dwang. Op die manier kunnen Ghapro en PasOp, of andere instanties ingeschakeld worden 

om ook een forum te bieden voor klanten en kunnen zij sensibiliseren door bijvoorbeeld een 

signalenlijst ter beschikking te stellen voor klanten. In dit opzicht vind ik het wenselijk om het 

voorstel inzake het systeem van kwaliteitslabels aandacht te geven (Vermeulen & Van Damme, 

2014). Dit systeem zou klanten een houvast kunnen bieden. Enerzijds zouden klanten dan een 

verantwoordelijkheid krijgen om na te gaan welke bordelen in orde zijn en anderzijds kunnen 

zij nog steeds prostituees bezoeken (weliswaar in het gelabelde segment) zonder hiervoor 

strafbaar gesteld te worden. Een win-winsituatie lijkt mij. 

Ik sluit graag af door te verwijzen naar een quote van één van de respondenten tijdens de 

interviews waarin een duidelijke visie op de criminaliseringstendens wordt geuit: 

“Werkt contra-productief en stigmatiserend naar prostituees toe. Laat de dames zelf 

bepalen of ze deze métier willen uitoefenen. Zij hebben geen betutteling vanwege de 

overheid nodig. Zij hebben zelf gekozen voor deze job en hun zelfstandigheid gekozen.” 

(Respondent 94, 12 maart 2016, interview) 
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Bijlagen 

Bijlage 1: lijst van gecontacteerde websites  

http://www.afspraakjes.be/ 

https://www.redlights.be/afspraakjes.html?adult=1 

http://onlineafspraakjes.be/ 

https://prive-escort.be/# 

http://www.highclass-escort.com/ 

http://sexafspraakjes.be/ 

http://www.kinky.be/sex-afspraken/vrouwen/ 

http://www.the-happy-harlot.be/ 

https://www.vince4ladies.com/nl  

http://www.gigolocedric.be/  

http://www.deernes.com/ 

http://www.escort-delight.com/ 

http://www.escort-service-antwerpen.be/ 

http://www.gentescorts.com/ 

http://www.dreamangels.be/ 

http://hotmarijke.be/ 

http://www.luxescort.be/ 

http://www.fantasy69.be/ 

http://www.betaaldates.be/index1.php 

http://www.escort-prive.com/ 

http://www.wellust.com/belgie/index.php 
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http://www.gratissexadvertenties.com/ 

http://www.escortvlaanderen.be/ 

http://www.xxx-escort.be/ 

www.hookers.nl  

http://relaxxxboard.com/index.php?topic=1880.15 

http://www.raamwijzer.nl/raamprostitutie/antwerpen.html 

http://forum.kinky.nl/forumdisplay.php?f=93 

http://www.ijsberenforum.com 
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Bijlage 2: flyers 

Nederlandstalige versie 
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Franstalige versie 
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Engelstalige versie 

 

  



xiii 

 

Bijlage 3: vragenlijsten 

Nederlandstalige vragenlijst 

1. Kenmerken van klanten 

 Geslacht  

o Man 

o Vrouw 

 Leeftijd 

o <18 

o 18-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 56-65 

o 65+ 

 Opleidingsgraad 

o Diploma lager onderwijs 

o Diploma secundair onderwijs 

o Diploma hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) 

 Werk of werkloos 

o Ik heb momenteel werk 

o Ik ben werkzoekende 

o Ik studeer momenteel nog 

o Ik krijg een uitkering (wegens invaliditeit of arbeidsongeschiktheid) 

o Andere: 

 Getrouwd of partner 

o Getrouwd 

o Gescheiden 

o Weduwe 

o Alleenstaand 

o In een vaste relatie 

o Andere: 

 Aantal (niet-betaalde) sekspartners in het voorbije jaar? 

o Geen 

o 1  

o 2-5 

o 6-9 

o 10 of meer 

o Opmerking: 

2. Motivatie van klanten 

 Op welke leeftijd heeft u voor het eerst betaald (of iemand anders laten betalen) voor 

een seksuele dienst?  

o <18 jaar 
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o 18-25 jaar 

o 26-35 jaar 

o 36-45 jaar 

o 46-55 jaar 

o 56-65 jaar 

o 65+ jaar  

 Wat was de reden waarom u de eerste keer betaalde (of iemand anders liet betalen) voor 

een seksuele dienst?  

 

 Hoe vaak heeft u betaald voor seksuele diensten in de voorbije maand? 

o Niet 

o 1 keer  

o 2- 5 keer 

o 5 – 10 keer 

o Meer dan 10 keer 

 

 Hoe vaak heeft u betaald voor seksuele diensten in het voorbije jaar? 

o Niet 

o 1 keer  

o 2- 5 keer 

o 5 – 10 keer 

o Meer dan 10 keer 

 

 Hoeveel verschillende prostituees heeft u reeds bezocht? (Bijvoorbeeld altijd dezelfde 

prostituee of graag afwisseling) 

 

 Beperkt u zich tot een bepaalde vorm van prostitutie? En zo ja, waarom gaat uw 

voorkeur naar deze vorm van prostitutie? (Bijvoorbeeld enkel escort, straatprostitutie, 

raamprostitutie of thuisprostitutie) 

 

 Heeft uw partner weet van uw seksuele activiteiten met prostituees? Waarom wel of 

waarom niet?  

 

 Hebben uw vrienden weet van uw seksuele activiteiten met prostituees? Waarom wel 

of waarom niet? 

 

 Om welke redenen betaalt u voor seksuele diensten? (Bijvoorbeeld intimiteit, geen 

partner, specifieke seksuele behoeften, bepaalde omstandigheden,…)  

 

 Waar let u op bij het kiezen van prostituees?  (Bijvoorbeeld uiterlijke kenmerken, 

hygiëne, prijs,…) Gelieve dit ook uit te leggen (bv. welke uiterlijke kenmerken verkiest 

u; wat is de minimum en maximumprijs die u zou willen betalen…). Meerdere 

antwoorden zijn mogelijk. 
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 Kent u andere mannen die betalen voor seks?  

 

 Wat zijn volgens u redenen voor andere mannen om prostituees te bezoeken? 

 

3. Beleid rond prostitutie 

 Bent u op de hoogte van de huidige tendens in Europa om klanten strafbaar te stellen? 

(In concreto: geldboetes voor het bezoeken van prostituees) 

 

 Wat is uw oordeel omtrent het criminaliseren van klanten? Wat vindt u daarvan?  

 

 Wat zouden volgens u gevolgen zijn voor de prostitutiesector indien klanten beboet 

zouden worden om te betalen voor seks? 

 

 Vindt u dat in België de minimumleeftijd voor prostituees verhoogd moet worden tot 

21 jaar? Geef ook aan waarom. 

 

 Indien dergelijk beleid in België zou worden ingevoerd, zou u dan afgeschrikt worden 

om prostituees te bezoeken? Leg zeker uit waarom dit u al dan niet zou afschrikken. 

 

 Zou u, indien u de kans loopt om bestraft te worden, naar meer onzichtbare vormen van 

prostitutie (zoals thuisprostitutie, escort,…) grijpen?  

 

4. Herkennen van geweld  

 Wat zijn volgens u redenen waarom vrouwen zich prostitueren? 

 

 In hoeverre worden prostituees volgens u gedwongen tot prostitutie? 

 

 In welke mate denkt u dat klanten mogelijke onvrijwilligheid/dwang/uitbuiting van 

prostituees kunnen opmerken? 

 

 Wat zijn volgens u tekenen van uitbuiting/gedwongen prostitutie? 

 

 Indien u zou merken dat een prostituee zich in een dwangsituatie bevindt, zou u  bereid 

dit te melden aan de politie? Waarom wel of waarom niet? 

 

 Wenst u deel te nemen aan een bijkomend interview? Hierin kan dieper ingegaan 

worden op uw antwoorden. 
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Franstalige vragenlijst 

1. Caractéristiques des clients 

 Sexe 

o Homme 

o Femme 

 Âge 

o <18 

o 18-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 56-65 

o 65+ 

 Niveau d’études 

o Diplôme d’études primaires 

o Diplôme d'études secondaires 

o Diplôme d’études supérieures (Haute Ecole ou Université) 

 Situation professionnelle 

o Sans activité professionnelle 

o Au chômage avec allocations 

o Étudiant 

o Salarié 

o Indépendant 

o Autres: 

 Situation familiale 

o Marié 

o Divorcé 

o Veuf 

o Célibataire 

o Relation fixe 

o Autres: 

 Nombre de partenaires sexuels non payant au cours de l'année écoulée? 

o Aucun(e) 

o 1 

o 2-5 

o 6-9 

o 10 ou plus 

2. Motivation des clients 

 A quel âge avez-vous pour la première fois payé (ou laissé quelqu'un d'autre payer) pour 

les services d'une prostituée? 

o <18 ans 

o 18-25 

o 26-35 
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o 36-45 ans 

o 46-55 ans 

o 56-65 ans 

o 65+ ans 

 

 Quelle a été la raison pour laquelle vous avez pour la première fois payé (ou laissé 

quelqu'un d'autre payer) pour les services d'une prostituée? 

 

 Combien de fois avez-vous payé pour les services d'une prostituée au cours du dernier 

mois? 

o Aucune 

o 1 fois 

o 2- 5 fois 

o 5-10 fois 

o Plus de 10 fois 

 Combien de fois avez-vous payé pour les services d'une prostituée au cours de la 

dernière année? 

o Aucune 

o 1 fois 

o 2- 5 fois 

o 5-10 fois 

o Plus de 10 fois 

 

 Combien de prostituées avez-vous déjà visité? (Par exemple, je préfère visiter toujours 

la même prostituée ou je préfère changer de prostituée) 

 

 Vous limitez-vous à une certaine forme de prostitution? Si oui, pourquoi préférez-vous 

cette forme de prostitution? (Par exemple seulement les escortes ou la prostitution de 

rue ou la prostitution en vitrine ou la prostitution à la maison ou ...) 

 

 Votre partenaire est-elle au courant de vos activités sexuelles avec des prostituées? 

Pourquoi ou pourquoi pas? 

 

 Vos amis sont-ils au courant de vos activités sexuelles avec des prostituées? Pourquoi 

ou pourquoi pas? 

 

 Pour quelles raisons payez-vous les services d'une prostituée? (Par exemple pour 

l'intimité, parce que je n'ai pas de partenaire, pour des besoins sexuels spécifiques, pour 

des circonstances spécifiques, ...) 

 

 A quoi faites-vous attention en choisissant des prostituées? (Par exemple, à l'apparence, 

à la propreté, au prix, ...). Détaillez vos réponses (par exemple l'apparence que vous 

préférez, le prix minimum et le prix maximum que vous êtes prêt à payer, ...). Plusieurs 
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réponses sont possibles. 

 

 Connaissez-vous d'autres hommes qui paient pour avoir des rapports sexuels? 

 Selon vous, quelles sont les raisons pour lesquelles les autres hommes visitent les 

prostituées?  

3. Politique concernant la prostitution 

 Êtes-vous au courant de la tendance actuelle en Europe de pénaliser les clients? (Plus 

précisément, les amendes suite aux visites des prostituées) 

 

 Quelle est votre opinion concernant la pénalisation des clients? Qu'en pensez-vous? 

 

 Quel impact cela aurait-il sur le secteur de la prostitution si les clients devaient payer 

des amendes quand ils font appel aux services d'une prostituée? 

 

 Pensez-vous que l’âge minimum pour exercer cette profession en Belgique devrait être 

augmenté à 21 ans? Veuillez également indiquer pourquoi. 

 

 Si une telle politique était introduite en Belgique, vous dissuaderait-elle de visiter des 

prostituées? Expliquez pourquoi cela vous dissuaderait ou pas. 

 

 Choisiriez-vous des formes plus invisibles de prostitution (comme la prostitution à la 

maison, les services d’escortes, ...) si vous risquez d'être pénalisé? 

 

4. Reconnaissance de la violence 

 Quelles sont, selon vous, les raisons pour lesquelles les femmes se prostituent? 

 

 A quel point les femmes sont-elles forcées de se prostituer selon vous ? 

 

 Dans quelle mesure pensez-vous que les clients peuvent voir si les femmes sont 

contraintes / exploitées / involontairement  prostituées? 

 

 Selon vous, quelles sont les signes de la prostitution forcée / exploitée? 

 

 Si vous remarquez qu'une prostituée est dans une situation de contrainte, êtes-vous prêt 

à le signaler à la police? Pourquoi ou pourquoi pas? 

 

 Souhaitez-vous participer à une interview supplémentaire? Cela permettrait de discuter 

de vos réponses dans les détails. 
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Engelstalige vragenlijst 

1. Client characteristics 

 Gender 

o Man 

o Woman 

 Age 

o <18 

o 18-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 56-65 

o 65+ 

 Educational level 

o Elementary school  

o High school 

o Higher education 

 Employment 

o I am currently employed 

o I am unemployed 

o I am currently a student 

o I receive benefits (due to disability or inability to work) 

o I am self-employed 

o Other: 

 Marital status 

o Married 

o Divorced 

o Widow(er) 

o Single 

o In a relationship 

o Other: 

 Number of (unpaid) sexual partners in the last year? 

o None 

o 1  

o 2-5 

o 6-9 

o 10 or more 

2. Client’s motivation 

 At what age did you first pay (or have someone else pay) for sex work? 

o <18 years old 

o 18-25 years old 

o 26-35 years old 

o 36-45 years old 
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o 46-55 years old 

o 56-65 years old 

o 65+ years old  

 

 What was the reason you first paid (or had someone else pay) for sex work? 

 

 How often have you paid for sex work in the last month? 

o I haven’t 

o 1 time  

o 2- 5 times 

o 5 – 10 times 

o More than 10 times 

 How often have you paid for sex work in the last year? 

o I haven’t 

o 1 time  

o 2- 5 times 

o 5 – 10 times 

o More than 10 times 

 

 How many different prostitutes have you visited? (For instance, do you prefer to visit 

the same one every time or do alternate?) 

 

 Do you limit yourself to a specific kind of prostitution? If so, why do you prefer this 

kind? (For instance, escort, street prostitution, window prostitution or at home 

prostitution.) 

 

 Does your partner know about your sexual activity with prostitutes? Why or why not? 

 

 Do your friends know about your sexual activity with prostitutes? Why or why not? 

 

 Why do you pay for sex work? (For instance: intimacy, lack of a partner, specific sexual 

needs,…)  

 

 What do you look for when choosing prostitutes? (Appearance, hygiene, price,…) 

Please also explain your answers. (Which type of look to you prefer? What is the 

minimum and maximum amount you are willing to spend?) Multiple answers are 

possible. 

 

 Do you know other people who pay for sex work? 

 

 Why do you think other men pay to visit prostitutes?  

 

3. Prostitution Policy 
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 Are you aware of the current trend in Europe to make prostitution clients punishable by 

law?  Concretely, clients would get fined for visiting prostitutes. 

 

 What is your opinion on criminalizing clients? 

 

 According to you, what would be the consequences for the prostitution sector to having 

clients fined for paying for sex work? 

 

 Do you think the minimum age for prostitutes in Belgium should be raised to 21 years? 

Why or why not? 

 

 If this policy would be introduced in Belgium, would you be discouraged to pay for sex 

work? Why or why not? 

 

 If you could be prosecuted for visiting prostitutes, would you be drawn to more invisible 

forms of sex work like at home prostitution or escorts? 

 

4. Recognizing violence  

 What do you think are the reasons women become prostitutes? 

 

 To what degree do you think women are forced into prostitution? 

 

 To what degree do you think clients can notice signs of involuntary/forced prostitution? 

 

 What do you think could be signs of extortion/forced prostitution? 

 

 If you noticed a prostitute was forced into doing sex work, would you be willing to alert 

the authorities? Why or why not? 

 Do you wish to participate in an additional interview? This would be a way for you to 

elaborate on your answers. 
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Bijlage 4: topiclijsten 

Topiclijst: interviews 

 Kenmerken van klanten 

o Waar onderzoek gevonden 

o Kennis van vrouwelijke klanten 

o Leeftijd 

 Motivatie van klanten 

o Redenen eerste keer betaald 

o Patroon in betaalgedrag (bv. maandelijks) 

o Kennis partner: waarom wel of niet 

o Kennis vrienden: waarom wel of niet 

o Eigen redenen om te betalen voor seks 

o Redenen van andere mannen 

o Redenen om terug te keren  

o Voorkeur prostitutiebranche 

o Factoren die keuze bepalen  

 Criminaliseringsbeleid 

o Mening over criminalisering 

o Visie op gevolgen van criminalisering 

o Gevolgen voor prostituees  

o Afschrikkingseffect op zichzelf 

o Afschrikkingseffect op andere klanten 

o Handhaving door politie  

 Herkenning van geweld 

o Redenen waarom vrouwen zich prostitueren 

o Doorvragen op redenen 

o Perceptie aandeel gedwongen prostitutie 

o Zelf situaties ervaren 

o Signalen volgens klant 

o Mogelijkheid om signalen te herkennen 

o Meldingsbereidheid  

o Enkel anoniem of ook niet-anoniem  
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Topiclijst Ghapro en PasOp 

 Kenmerken van klanten 

o Kennis van vrouwelijke klanten 

o Leeftijd 

 Motivatie van klanten 

o Redenen om te betalen voor seks 

 Criminaliseringsbeleid 

o Mening over criminalisering 

o Visie op gevolgen van criminalisering 

o Gevolgen voor prostituees  

o Handhaving door politie  

 Herkenning van geweld 

o Redenen waarom vrouwen zich prostitueren 

o Perceptie aandeel gedwongen prostitutie 

o Zelf situaties ervaren 

o Mogelijkheid om signalen te herkennen 
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Bijlage 5: informed consent-formulier 

Informed Consent 

Ik ondergetekende, .........................................................................., verklaar hierbij dat ik, als 

participant aan het onderzoek van Kim Karamanlis  (Universiteit Gent): 

(1) mondelinge toelichting heb gekregen over het onderzoek. Die geeft uitleg over de aard van 

de vragen, taken, opdrachten en stimuli die tijdens het onderzoek zullen worden aangeboden. 

Op elk ogenblik wordt me de mogelijkheid geboden om bijkomende informatie te verkrijgen. 

(2) totaal vrijwillig deelneem aan het onderzoek. 

(4) de toestemming geef aan de proefleiders om mijn resultaten op anonieme wijze te bewaren, 

te verwerken en te rapporteren. 

(5) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder 

moment stop te zetten.  

(6) ervan op de hoogte ben dat ik een samenvatting van de onderzoeksbevindingen kan krijgen. 

 

Gelezen en goedgekeurd te  .............................(plaats) op  ............. (datum) 

 


