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Vzw Alias werkt sinds 2009 met MSM-mannen (Mannen 

die seksuele betrekkingen hebben met andere mannen) en 

trans* personen die actief zijn in de prostitutie / het seks-

werk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alias ontwik-

kelt strategiëen ter verbetering van de gezondheidszorg/

het welzijn, preventie en risicovermindering en sociale in-

clusie d.m.v. talrijke participatieve projecten, straathoek-

werk in de stad en internetpermanenties op escortsites, 

medische permanentie (SOI/HIV testen, vaccins, PrEP), 

onthaalpermanentie, collectieve en gemeenschapsactivi-

teiten en individuele begeleiding. Het aanbod van Alias is 

volledig anoniem en gratis. Ons doel is tegemoet te komen 

aan de noden en de vragen van het publiek. Wij bieden on-

ze expertise op het vlak van prostitutie bij MSM en trans* 

personen eveneens aan onze partners aan.
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Cisgender 

Homofobie

LGBTQI+

Misgendering

Passing

Trans*

Cisgender verwijst naar een persoon wiens genderidentiteit 

relatief overeenstemt met de verwachte sociale rol op basis 

van het bij de geboorte toegewezen geslacht1 .

Afwijzing van homoseksualiteit, systematische vijandigheid 

t.o.v. homoseksuelen2 .

Lesbienne, Gay, Biseksueel, Transgender*, Queer, Intersekse  

en alle andere.

Misgendering is het gewild of ongewild verwijzen naar een per-

soon met een gender dat niet overeenstemt met zijn/haar/hun 

genderidentiteit.

“passing“ of “doorgaan voor“ of gezien worden door de ogen 

van anderen, als lid van een gender waarin een persoon in 

kwestie sinds de geboorte niet is opgevoed3 .

Transgender* personen hebben een verschillende genderi-

dentiteit dan degene die hen toegewezen werd bij de geboor-

te. Die identiteit kan mannelijk of vrouwelijk zijn of kan buiten 

de sociaal opgelegde binaire structuur vallen. De term trans* 

wordt met een asterik geschreven, omdat ze zo verwijst naar 

de inclusiviteit die alle vormen van genderidentiteit en uitingen 

daarvan behelst4 .

1 Definitie Genres pluriels, geraadpleegd in april 2021. (http://www.genrespluriels.be/ 
IMG/pdf/terminologies_-_brochure_genres_pluriels.pdf)

2 Definitie Larousse, geraadpleegd in april 2021. (https://www.larousse.fr/dictionnaires/
francais/homophobie/40296)

3 Definitie van de Association Nationale Transgenre, Frankrijk, geraadpleegd in mei 
2021. (https://ant-france.eu/index.php/ressources/glossaire/)

4 Definitie Genres pluriels, geraadpleegd in april 2021. (https://www.genrespluriels.be/
Trans-genre-non-binaire-a-bi-polygenre-gender-queer)

Verklarende woordenlijst
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Het rapport bestaat uit vier delen: I. inleiding, II. de context 

van de wijk, III. interviews met de doelgroep en tenslotte 

IV. verzoeken, vaststellingen en conclusies. De inleiding en 

de context van de wijk schetsen het kader voor het onder-

zoek, terwijl de interviews met de doelgroep inzicht geven 

in de ervaringen van de deelnemende sekswerker·sters/

trans* prostitué·es met geweld. Dit derde deel vormt het 

centrale deel van het rapport en heeft tot doel de stem van 

de sekswerker·sters/trans* prostitué·es te laten horen. Tot 

slot worden de eisen van de trans*-sekswerker·sters/pros-

titué·es voorgesteld, evenals de bevindingen en conclusies 

op basis van de onderzoeksobservaties.

Structuur van het rapport
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Wanneer je thuis bent, maak je je klaar, je neemt je douche, je maakt je mooi op. Je 

voelt je een beetje blij, niet echt blij maar… blij en niet blij. Maar als je de straat opgaat, 

voel je je niet meer op je gemak. Mensen kijken naar je alsof je een stuk vuil bent. Zelfs 

als je heel mooi bent. Dat is één kant van je privéleven aan IJzer. Ze stellen je vragen 

zonder je aan te kijken, ze zijn er alleen om je te neuken. Als ze heet zijn, kijken ze 

naar je alsof je een ster bent, een prinses. Eens ze klaargekomen zijn, kijken ze je aan 

en zeggen, “Oh sorry maar dit doe ik nooit“. En daarna, heb ik je gedwongen? Het ligt 

niet aan mij. 

Er zijn elke dag problemen. Gisteren waren we om 21.30u buiten in de straat, op een 

hoek. En daarna zijn er mensen die rondhangen op straat enz …ze drinken en vechten.  

Ik drink niet wanneer ik daar ga werken, het is te risicovol. En daarna zegt een bewo-

ner: “Jullie moeten hier weg! Weg! Weg!“. Maar deze wijk is al lang een hoerenbuurt, 

voor trans* mensen, je weet dat dit hier geen rustige buurt is. Wij vechten er niet. Wij 

blijven roerloos staan, we wachten op de klanten, we flirten de klanten, we zeggen “ 

Hey goedenavond, hoe gaat het?“, da’s alles. Maar de mensen die vechten, dat zijn wij 

niet. En dan de buren, die vallen ons aan. Ze nemen warm water en vallen ons ermee 

aan. We waren daar met drie. En naast ons waren er drie jongeren die domme dingen 

deden. Maar de meneer (de bewoner) zei ons dat we weg moesten gaan. Maar als die 

meneer zegt “Trap het af!“ waar moeten wij dan naartoe?

Ik krijg niets van de overheid. Dus wat moet ik dan doen? Ga ik de straat op? Zelfs 

op straat kijkt niemand naar mij, geeft niemand mij een euro. En daarna, zeggen die 

drie jongeren daar “Ah kijk daar, die homo‘s!“ En als ze daarna alleen zijn, flirten ze 

en zeggen: “Hey, hoe is ‘t?“. Maar ik ben bang dat het dieven zijn. En wanneer hij met 

zijn vrienden is, zegt hij tegen hen, “Nee, praat niet met hen, het zijn homo’s! Eeeh 

homo‘s!“  Dus lopen we het blokje om (om hen te mijden) en wanneer we terugkomen, 

gooit de bewoner weer water over ons, maar ook op de jongeren. Dus de jongeren 

hebben flessen genomen en ze tegen het venster gesmeten. En daarna worden wij 

verjaagd door de politie.

De politie komt aan en we vragen ons af waarom wij er niet mogen zijn. Ik begrijp dat 

het ingewikkeld is maar we hebben ook geen keuze. Ik kan niet terugkeren naar huis, 

het is gevaarlijk (...) En wat moet ik dan doen om eten te zoeken en een slaapplaats te 

vinden?  Dit is de enige oplossing1.

1 In de transcriptie zijn de oorspronkelijke bewoordingen van de ondervraagden grotendeels bewaard gebleven, met 
uitzondering van enkele aanpassingen om grammaticale fouten te corrigeren en zo het lezen te vergemakkelijken. 
Het gender van de ondervraagden is gehandhaafd zoals het te horen was. De interviews in een vreemde taal zijn 
naar het Frans vertaald.
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Onder de diverse profielen van sekswerker·sters/ prosti-

tué·es richt deze studie zich voornamelijk op trans* seks-

werker·sters/prostitué·es die werkzaam zijn als straat-

prostituee in Brussel-Stad. Bijgevolg is de studie toege-

spitst op de IJzerwijk, die ook in verband wordt gebracht 

met een reeks conflicten die door sommige actoren (onder 

andere) gelinkt wordt met prostitutie. Getuigenissen over 

de hinder van overlast en geweld in de buurt worden ech-

ter zelden door de sekswerker·sters zelf afgelegd en ge-

ven dus slechts een gedeeltelijk beeld van deze conflicten.

In deze context wil het onderzoek een verklaring bieden 

voor de overlast en het geweld dat door de sekswer-

ker·sters wordt waargenomen en zelfs ervaren wordt. Bij-

zondere nadruk zal worden gelegd op geweld dat plaats-

vindt in de wijk en in de openbare ruimte. Daartoe, en om 

hiervoor een empirische basis te leggen, werden getuige-

nissen van de sekswerker·sters verzameld. Ten tweede is 

het doel van het onderzoek deze getuigenissen te gebrui-

ken om de huidige debatten te nuanceren, maar ook om 

een beter inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van de 

doelgroep. Dit impliceert ook dat een onderscheid moet 

worden gemaakt tussen meervoudige kwetsbaarheden in 

verband met prostitutie, trans*identiteit, migratie en diver-

se vormen van overlast en/of geweld. Tenslotte beoogt het 

onderzoek licht te werpen op de eisen en wensen van de 

doelgroep in dit verband en voorstellen te formuleren die 

rekening houden met hun situatie.

2. Terminologie

Overlast en geweld
De term overlast, omschreven als “een lichte vorm van ver-

storing van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en 

zindelijkheid“5 , omvat een reeks verschijnselen die binnen 

verschillende gebieden vallen, met name de perceptie van 

(on)veiligheid, hygiëne en overlast. Met andere woorden, 

overlastfenomenen omvatten een breed scala sociale on-

gemakken, waaronder geluids- of geurhinder en visuele 

ongemakken die zich voordoen in de openbare ruimte en 

leiden tot een gevoel van ongemak of hinder. Het begrip 

overlast wordt vaak in verband gebracht met concepten als 

de doctrine van de nultolerantie of de brokenwindowstheo-

rie6 . Een theorie die wordt betwist, of zelfs wordt weerlegd 

in recentere literatuur, vanwege de correlaties die soms als 

causaliteiten worden voorgesteld, de vooringenomenheid 

die dit teweegbrengt en de negatieve spiraal waartoe dit 

kan leiden7. Het gevoel van onveiligheid, dat vaak gelinkt 

wordt met overlast, is daarentegen een subjectieve con-

structie en het verband met objectieve veiligheid kan sterk 

variëren of zelfs afwezig zijn. Hoewel de monitoring en het 

gebruik van middelen om meer zicht te krijgen op overlast-

fenomenen verhoogd worden8 , is een genuanceerde lezing 

nodig van de verschijnselen die ermee gepaard gaan.

5 Omzendbrief ter verduidelijking van de gewijzigde GAS-reglementering van 22 
juli 2014, BOPV (2015)

6 Vulbeau, A. (2013). Rupture et incivilités à l’âge sécuritaire. Connexions, p. 19-28

7 Gau, J. M., Pratt, T. C. (2010). Revisiting Broken Windows Theory: Examining the 
Sources of the Discriminant Validity of Perceived Disorder and Crime. Journal of 
Criminal Justice.

8 Mincke, C., Smeets, S. & Enhus, E. (2009) Veiligheid in Brussel Brussels Studies, 
Synthesenota ; De Keersmaecker, P. & Debailleul, C. (2016) De ruimtelijke 
verspreiding van CCTV in de publieke ruimte van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, Brussels Studies, Algemene collectie, nr 104

I. Inleiding

1. Onderwerp van het onderzoek
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Er is geen duidelijk onderscheid tussen wat kan worden 

beschouwd als overlast en wat geweld is: beide begrippen 

variëren naargelang de interpretatie. Er is sprake van over-

lappingen, bijvoorbeeld wanneer een “overlast” een reeks 

verschillende verschijnselen omvat, waaronder “verbaal 

geweld”, zoals beledigingen, bedreigingen of intimidatie en 

pesterijen9.

In dit onderzoek zal een onderscheid worden gemaakt tus-

sen daden die opzettelijk gericht zijn tegen een persoon 

of een groep personen en daden die schade berokkenen 

maar niet gericht zijn tegen een specifieke persoon. De-

ze handelingen tegen een persoon of een groep personen 

zullen als geweld worden beschouwd, terwijl vage hande-

lingen die niet tegen een andere persoon zijn gericht, als 

overlast zullen worden beschouwd.

Het begrip “geweld” omvat zowel fysieke en directe vor-

men als meer abstracte en complexe vormen. Geweld zal 

hier worden opgevat als handelingen, processen en socia-

le contexten waarin of waardoor mensen worden beïnvloed 

of beschadigd en die de fysieke en/of morele integriteit 

aantasten. Via deze benadering wil het onderzoek reke-

ning houden met de verschillende elementen zoals struc-

tureel, symbolisch, economisch, fysiek, verbaal, psychisch, 

(...) geweld dat het doelpubliek heeft ervaren.

9 BPS-BPV (Brussel preventie en Veiligheid) (2019) Resultaten van de 
gewestelijke veiligheidsenquête 2018 – Over het veiligheidsgevoel en het slacht-
offerschap, ervaren door inwoners, pendelaars en toeristen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, Katern 2, Brussel

Terminologieën: sekswerk / prostitutie en 
genderidentiteit
Hoewel de door Alias gebruikte term overeenstemt met 

de diversiteit van de situaties van de doelgroep, sekswer-

ker·sters/trans*-prostitué·es, wordt in deze studie gekozen 

voor een verkorte versie (sekswerksters) met het oog op 

een betere leesbaarheid.

Wat het gender betreft, zal de voorkeur worden gegeven 

aan het gebruik van het vrouwelijke gender, overeenkom-

stig de antwoorden van de doelgroep tijdens de interviews, 

die zichzelf over het algemeen als vrouwelijk beschouwt. 

(Cf. III.1.).

Alhambrawijk, IJzerwijk of Chicagowijk
De Alhambra -, IJzer - en Chicagowijken zijn niet gebaseerd 

op administratief bestaande wijken, maar zijn de weerspie-

geling van hoe ze in de volksmond genoemd worden. De 

Chicagowijk ligt iets westelijker dan de IJzerwijk, die zich 

uitstrekt van het gelijknamige plein tot de omgeving van 

de Antwerpsepoort Aangezien de benaming IJzerwijk tij-

dens het onderzoek zowel door de verschillende actoren 

als door het doelpubliek de meest gebruikte was, zal deze 

naam in het rapport worden gebruikt. 
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3.1. Structuur en onderzoeksopbouw
Ruimtelijk gezien bestrijkt het onderzoeksgebied de stra-

ten opgenomen in artikel 1 van het gemeentelijke reglement 

van 201710, evenals de Albert II-laan. Methodologisch is het 

onderzoek gebaseerd op zowel bestaande literatuur (we-

tenschappelijke artikelen, websites, geldende reglemen-

ten, enz.) als empirisch werk. Aangezien het onderzoek 

dat het thema in Brussel vanuit het standpunt van trans* 

sekswerksters verkent nog beperkt is, neemt empirisch on-

derzoek een prominente plaats in. Meer specifiek kunnen 

de empirische werkzaamheden worden onderverdeeld in: 

 - Observatie op het terrein: in totaal hadden tussen juli 

2020 en januari 2021 26 observatiemomenten plaats. 

De observatie vond plaats zowel door deelname aan het 

straathoekwerk van Alias (17 momenten) als door veld-

werk overdag (9 momenten)11 . 

 - Contextgerelateerde interviews: meer dan tien or-

ganisaties werden gecontacteerd12 met betrekking tot 

actoren die verbonden zijn met de wijk of het onder-

werp. Daarnaast nam ook een beperkt aantal bewo(o)

ner·sters deel om hun indrukken te delen. In totaal wer-

den 13 contextualiseringsgesprekken gevoerd.

 - Interviews met het doelpubliek: 17 interviews werden 

afgenomen bij het doelpubliek. Deze verzamelde getui-

genissen vormen het centrale deel van dit onderzoek 

(cf. deel III).

Aangezien vzw Alias een goede kennis heeft m.b.t. het doel-

publiek, speelt vzw Alias een essentiële bemiddelende rol 

door zijn band met de sekswerksters en de andere actoren. 

Via het straathoekwerk heeft de vereniging de onderzoek-

ster regelmatig in het werkterrein opgenomen, waardoor zij 

de dynamiek van de wijk kon observeren en de mensen kon 

ontmoeten die er seksuele diensten aanbieden. De orga-

nisatie heeft deze mensen op de hoogte gebracht van het 

lopende onderzoek tijdens het werk op straat en/of in haar 

vestiging. Vzw Alias heeft contact opgenomen met leden 

van haar publiek die eventueel belangstelling hadden om 

aan het onderzoek deel te nemen en heeft indien nodig bij-

eenkomsten georganiseerd. Bovendien heeft de vereniging 

vergaderingen met andere belangrijke actoren in verband 

met de doelgroep voorgesteld en/of vergemakkelijkt.

10 Brussel Stad, SJ. J. 35.026/G/SM - Reglement ter bestrijding van de overlast in 
de Alhambra wijk en zijn omgeving, Besluit – Gemeenteraad van 08/05/2017

11 Deze observaties zullen niet opgenomen worden in het rapport, maar vormen 
een basis om tot een betere kennis en begrip van het terrein te komen.

12 BRAVVO-Dienst gemeenschapswachten vzw Espace P asbl, Overlastmanager 
van Brussel Stad, Res Publica advocaten, de dokter van vzw Alias asbl, DBDMH, 
Aimer Jeunes, vzw Tropicana asbl, drie inwon(o)er·sters van de centrale 
tippelzones aan IJzer vzw Transit asbl, vzw Promo Jeunes asbl, Zedenpolitie, 
vzw Diogenes asbl, Médibus, vzw Dune asbl

3.2. Limieten
Verschillende grenzen moeten vermeld worden:

1. Tijdens het hele onderzoek waren maatregelen in 

verband met Covid-19 van kracht13 . Deze sanitaire 

maatregelen hadden een rechtstreekse invloed op de 

werkzaamheden van de sekswerkesters14 en bijgevolg 

op de observaties die voor het onderzoek zelf wer-

den verricht, alsmede op de omstandigheden voor de 

waarneming in het veld.

2. Het onderzoek werd uitgevoerd bij een publiek dat met 

meerdere kwetsbaarheden wordt geconfronteerd (dis-

criminatie op grond van de stigmatisering rond pros-

titutie, migratieachtergrond, genderidentiteit, enz.) en 

behandelt ook gevoelige persoonlijke onderwerpen en 

ervaringen (vernedering, fysieke aanvallen, machts-

misbruik, enz.) Het is daarom beperkt tot wat door de 

deelneemsters kan worden gedeeld, en waaraan het 

onthullen in dit verslag hen niet blootstelt. Bijgevolg is 

de verkregen informatie gescreend om de anonimiteit 

van de deelneemsters te bewaren. 

3. Een beperking is het doel zelf van het onderzoek, na-

melijk het aanpakken van geweld tegen sekswerkers. 

Om deze reden is de stem van actoren die druk uitoe-

fenen op de sekswerkers niet opgenomen. Dit nieuwe 

onderzoek weerspiegelt dus niet alle meningen die 

in het gebied leven, maar wil de bestaande debatten 

nuanceren door de problemen waarmee de sekswerk-

sters te maken hebben, te belichten.

4. Alle deelneemsters werden vooraf ingelicht over het 

onderzoeksonderwerp. Er moet rekening worden ge-

houden met een inherente bevestigingsbias, zoals bij 

elk onderzoek dat geweld en ondervonden problemen 

onderzoekt. Door de aard van het onderwerp komen 

positieve ervaringen in dit verslag minder aan bod. 

Bovendien spreekt het vanzelf dat percepties zoals 

angst of onzekerheid subjectief en persoonlijk zijn. De 

nauwkeurigheid van de verslagen van de verzamelde 

ervaringen maakt het echter mogelijk verder te gaan 

dan percepties en subjectieve ervaringen.

13 Onder deze regels rekenen we o.a.: het verbod op sekswerk van 13 maart tot 08 
juni 2020 en van 26 oktober tot 09 juni 2021, het besluit dat doelt op het verbod 
op sekswerk van 28 september 2020 en de opschorting van het verbod door de 
Raad van State op 09 oktober 2020, de avondklok van 24u-5u voor de periode 
van 19 tot 26 oktober 2020, de avondklok van 22u-6u voor de periode van 26 
oktober 2020 tot 07 mei 2021, (...)

14 Kirchhoffer, A. (2020) Quand la crise sanitaire devient sociale : la situation des 
travailleu.r.se.s du sexe, Pauvérité n° 28, Le Forum

3. Methodologie
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II. Context van de wijk
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Het is een residueel gebied waar, van eeuw tot eeuw, ver-

vuilende activiteiten werden verricht, veroordeelden en 

krankzinnigen werden opgesloten, rijtuigen werden ge-

maakt en vervolgens gas werd geproduceerd ... kortom, 

waar alles werd gedaan wat niet noodzakelijk de histori-

sche kronieken verfraait. (...)

Vandaag geeft de terugkeer van een jong en welgesteld 

publiek een nieuwe impuls aan de wijk. Regelmatig kla-

gen de nieuwkomers over het nachtleven dat er welig 

tiert. Maar dit moet echter genuanceerd worden. Een 

halve eeuw geleden hadden mijn ouders een slagerij in 

de Lakensestraat en ik fietste voortdurend door de buurt 

om onze klanten te bevoorraden bij hen thuis. Onder hen 

waren er dames die voor het raam zaten, nogal schaars 

gekleed. Sommigen hadden een heel andere leeftijd en 

maat dan wat je tegenwoordig in de straatprostitutie ziet. 

We noemden de bars in de Spaarstraat de «bars van de 

Katangese». En wanneer mijn ouders ‘s avonds uitgingen 

om hun goede klanten te begroeten die in de cafés, bars 

en restaurants van de buurt werkten, was hun slaap kort 

en het ontwaken pijnlijk. Het nachtleven in de buurt is 

geen recent verschijnsel. Het probleem is dat het in de 

afgelopen vijftig jaar een heel ander karakter heeft ge-

kregen.

– R. Jacobs15

15 Jacobs, R. (2017) La grandeur de la petite histoire du côté de la Rue de Laeken, 
Cahiers Bruxellois – Brusselse Cahiers, vol. xlix, no. 1, 2017, pp. 257-278. 
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Als we kijken naar de ontwikkeling in de afgelopen jaren, 

dan zien we dat de IJzerwijk een reeks transformaties heeft 

ondergaan16 die zowel in de gebouwen als in de bevol-

king die in de wijk woont, tot uiting komt17. In het verleden 

waren woningen in het stadscentrum (zij het in vervallen 

staat) betaalbaar voor huishoudens met een laag inkomen, 

maar tegenwoordig zijn ze gericht op een jonger clientèle 

met een hoger budget en een kleinere gezinsgrootte. De-

ze nieuwe bewo(o)ner·sters brengen nieuwe ambities mee 

voor de wijk, waar steeds minder plaats is voor aan prosti-

tutie gerelateerde activiteiten en een publiek met een be-

perkt inkomen. Wat de winkels betreft, zorgt de opkomst 

van kleine en grote trendy bistro’s, galeries en culturele 

gelegenheden voor het nieuwe vermaak waaraan de nieu-

we bevolking behoefte heeft. Dit gaat hand in hand met 

de achteruitgang van andere plaatsen: voormalige indus-

trieterreinen18 , de Nepomuc-zaal, cafés die toegankelijk 

zijn voor een divers publiek waaronder mensen die in de 

wijk betrokken zijn bij prostitutie, maar ook de sluiting van 

twee rendez-vous hotels, die hun activiteiten staakten na 

de overbelasting van de hotels in de wijk. Recente bouw-

werken zoals het “I love citylife theatre”, dat hoofdzakelijk 

uit studio’s en kamers voor studenten bestaat19, maar ook 

nog lopende werken zoals aan de Antwerpsepoort, blijven 

de huidige veranderingen illustreren.

16 Voor meer info m.b.t. de ontwikkeling van de wijk zie ook: Vandencandelaere, 
H. (2020) Le dernier tabou - enquête sur le travail du sexe en Belgique, 180 
Éditions et Jacobs, R. (2017) La grandeur de la petite histoire du côté de la 
Rue de Laeken, Cahiers Bruxellois – Brusselse Cahiers, vol. xlix, no. 1, 2017, pp. 
257-278.

17 Wijkmonitoring, vergelijking van de evolutie van de statistieken betreffende 
bevolking, nationaliteit, migratieoverzicht en inkomsten (http:// monitoringdes-
quartiers.brussels)

18 Perspective.Brussels (2020) Stedenbouwkundige vergunningen 2018 en 2019: 
cijfers, tendensen en locatie, uitvoering van het GBP, 2020

19 https://www.ilovelife.be/fr/project/i-love-citylife-theatre, http://www.
comiteal-hambra.be/i_love_life.htm, https://www.xior.be/en/room/462/kvs-ii, 
geraadpleegd in mei 2021

De wijk verandert, er worden nieuwe dingen gebouwd, 

je kunt dit gesprek met iedereen voeren: met de mensen 

die de straten schoonmaken, de sekswerksters, de be-

woners, de jongeren... (...)

Wanneer ik cynisch ben, zeg ik tegen mezelf dat de stad 

gewoon alle drugs en sekswerksters wil terugdringen en 

de buurt wil gentrificeren, «verbeteren». Het publiek is 

veranderd, de aanwezigheid en het gedrag van de politie 

zijn veranderd, het gezicht van de buurt is veranderd. (...) 

Veel nieuwe projecten. Als je ziet welke actoren de ge-

bouwen kopen, zijn het allemaal grote actoren met grote 

portefeuilles die een financiële kans zien. (...) 

Er zijn steeds minder mensen die echt in de wijk wonen. 

Meer studenten, airBnBs, bedrijfsappartementen, lofts, 

expats, mensen die hier een jaar komen werken. Dus het 

gevoel van een gemeenschap is dus veel minder aan-

wezig. Er zijn minder structurele oplossingen, er wordt 

minder werk verricht om een relatie te creëren tussen 

de verschillende groepen. Er zijn minder mensen die mee 

willen doen, het wordt steeds duurder. Als je met de jon-

geren van Chicago praat, hebben hun ouders hier ook 

gewoond. Maar zij weten dat zij hier niet zullen kunnen 

blijven (omdat huisvesting te duur is). Wat betekent dat 

op lange termijn voor de buurt?

- Vzw Tropicana asbl

De spanning is al enkele jaren te snijden. Om verschil-

lende redenen. Er zijn bewoners die naar moderne flats 

zijn gekomen die onlangs zijn gebouwd. En de spanning 

begon daardoor. Omdat er investeringen zijn gedaan, zijn 

er  bewoners in de wijk komen wonen. In een gebied dat 

al bestemd was voor prostitutie, maar waar ze, denk ik, 

de kans hadden om flats voor correcte prijzen te kopen. 

En dan, zoals altijd, beseffen ze dat er een probleem is 

en dat het probleem moeilijk te verdragen is. (...) De span-

ningen zijn eerder te wijten aan de verandering van het 

uitzicht van de wijk en de investeringen die zijn gedaan 

(...). Het is een buurt die tot in de jaren ‘90 echt vervallen 

was. En sindsdien zijn er nieuwe constructies en renova-

ties gebeurd zoals het Vlaams theater (KVS) (...) en het 

gebouw van het OCMW van Brussel boven de Flamingo, 

dat ook volledig is gerenoveerd. Maar daarnaast zijn er 

bedrijven die zijn verdwenen en waarvan de grond is ge-

bruikt om flats te bouwen. Er zijn nu dus veel meer inwo-

ners in de wijk dan 30 of 20 jaar geleden.

- Zedenpolitie

1. De IJzerwijk en haar recente ontwikkeling
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2.1. Bewoners en lokale actoren 
De bewoners en bewoonsters van de IJzerwijk hebben niet 

allemaal dezelfde kijk op de wijk. We vinden onder hen een 

stille meerderheid terug die geen standpunt inneemt, noch 

voor noch tegen prostitutie en dat een welwillende rela-

tie onderhoudt met zowel het Alhambra Comité als met de 

personen die prostitutie beoefenen20. In die context, plei-

ten verschillende lokale actoren voor een gastvrije filoso-

fie ten aanzien van alle bewo(o)ner·sters van de wijk. De 

Tropicana, bijvoorbeeld, stelt haar ruimte open voor ie-

dereen die haar wenst te bezoeken: activiteiten zoals een 

tweedehandsmarkt en zomerevenementen in open lucht 

hebben een gevarieerd publiek aangetrokken, waaronder 

leden van het Alhambra Comité maar ook sekswerksters, 

en getuigen van een passief en vreedzaam samenleven.

Tegelijkertijd worden sekswerksters bewust bij sommige 

initiatieven betrokken (bijvoorbeeld bewustmakingsdagen 

van Aimer Jeunes of artistieke coproducties met de KVS, 

samenwerking met de vereniging Tropicana in het kader 

van de Internationale Dag tegen geweld tegen sekswer-

kers-sters). Deze initiatieven hebben vaak tot doel een dia-

loog over prostitutie tot stand te brengen, de betrokkenen 

bewust te maken van de problematiek of sekswerksters te 

integreren in activiteiten in de buurt die verder gaan dan 

sekswerk21 .

Tijdens de ontmoetingen met de lokale actoren werd ge-

wezen op een delicaat evenwicht, waarmee de buurtver-

enigingen bij hun programmering rekening moeten houden. 

De actoren en verenigingen melden dat het moeilijk is om 

ruimte voor dialoog tot stand te brengen waarin het the-

ma prostitutie aangekaart of behandeld wordt zonder dat 

het Alhambra Comité dat storend vindt (zie de volgende 

paragraaf II.2.2). Het stilzwijgen, of zelfs het taboe, dat zo 

ontstaat, belemmert een remediëring die sommige lokale 

actoren zouden willen ondersteunen.

20 Interview Aimer Jeunes, Interview vzw Tropicana asbl, Interview buurtbewo(o)
ner·ster

 Voorbeelden: een sekswerkster die geïnteresseerden voor de activiteiten van de 
Tropicana in contact brengt met coördinators, een sekswerkster die helpt bij de 
veiligheid van een bar wanneer die ’s nachts dicht is, een sekswerkster die de 
nieuwtjes van de wijk vertelt aan Aimer Jeunes, de lokale restaurants die soms 
brood uitdelen aan de sekswerksters op het einde van de dag, bewo(o)ner·sters 
die de sekswerksters begroeten, bewo(o)ner·sters aangemoedigd door de 
sekswerksters wanneer ze gaan lopen …

21 Interview Aimer Jeunes, Interview Espace P, Interview vzw Tropicana asbl

Terzelfdertijd werd een destabilisering van de buurt gemeld, 

die nog werd versterkt door de sanitaire situatie in Covid-

tijd. De voortdurende aanwezigheid van de politie werd in 

vraag gesteld, voor de meeste mensen ontbreekt er uitleg 

om haar overdreven aanwezigheid te verstaan22. Dan was 

er nog de kwestie van de zorg voor de sekswerkers: in hoe-

verre werken zij uit vrije wil, in hoeverre worden zij daartoe 

gedwongen? Het zien van de sekswerkers in een situatie 

die voor hen niet gunstig is, leidt23 tot bezorgdheid, onze-

kerheid en tot vragen omtrent de voorgestelde antwoorden 

en het nut van bepaalde maatregelen van de overheid24.

Ik denk dat het voor veel mensen niet duidelijk is, wat de 

structuren zijn, de meisjes, hoe het werkt, de georgani-

seerde misdaad, de cafés, de hotels. Het is niet erg dui-

delijk voor mensen die zich niet op een of andere manier 

betrokken voelen. Wat zijn de regels, wat is het beleid 

van de stad, wat zijn de verschillende politie-eenheden, 

de zedenpolitie, de politie in burger, de gewone politie. Er 

zijn veel politieagenten, het is een beetje gek. Wat doen 

ze, waarom zijn ze daar? Dat is de vraag die de mensen 

hier hebben. Het is niet erg duidelijk wat er aan de hand 

is. Er zijn een hoop vragen.– Vzw Tropicana asbl

De kwestie van de prostitutie is relatief belangrijk, maar 

tegelijkertijd zijn er ook veel evenementen waarbij de po-

litie opduikt, en we weten niet of het daarmee verband 

houdt. Iedereen zit op het balkon, we kijken naar de 15 

politieagenten die verschijnen, en we weten nooit wat er 

echt aan de hand is. Het gebeurt vrij regelmatig, bijna el-

ke één tot twee weken met de brandweer en de politie. 

Het schept een bijzonder sfeer, deze mobilisatie van de 

politie. En soms heeft het daar niets mee te maken, was 

het gewoon een brand of dronken mensen. 

– Buurtbewo(o)ner·ster

22 Interview buurtbewo(o)ner·ster, Interview vzw Tropicana asbl, interview Aimer 
Jeunes

23 Interview buurtbewo(o)ner·ster, Interview vzw Tropicana asbl

24 Interview buurtbewo(o)ner·ster, Interview vzw Tropicana asbl, interview Aimer 
Jeunes.

2. Een overzicht van het andere publiek  
     en actoren  van de wijk 
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Voor het comité gaat het debat niet langer over de vraag 

hoe een beter begrip tussen de verschillende soorten pu-

bliek kan worden bereikt. Het resultaat is een kloof tussen 

de sekswerksters, met inbegrip van de verenigingen, en 

het comité, die wordt omschreven als een kloof die dialoog 

niet langer mogelijk maakt33 . Het is echter niet de bedoe-

ling dat het comité alle bewo(o)ner·sters van de wijk ver-

tegenwoordigt. Hun deskundigheid op het gebied van de 

expressie, hun toegang tot de openbare raadplegingen en 

hun toegang tot de bevoegde bestuursorganen verlenen 

zijn handelingen evenwel een aanzienlijke impact.

Het Alhambra Comité is zeer actief en dus komen ze heel 

vaak vragen stellen aan de burgemeester en de stads-

diensten. Ze proberen een dynamiek in de buurt te bren-

gen die zeer sterk is. Zij stellen een hele reeks dingen 

voor, zij komen tussenbeide op het gebied van netheid, 

zij vragen zeer concrete dingen inzake verlichting, zij 

gaan een moestuin aanleggen in de straten, zij hebben 

veel aandacht voor de HoReCa-aspecten, de inname van 

de openbare ruimte door dit publiek. Er is duidelijk een 

dialoog die met dit comité wordt onderhouden, want zij 

komen bijna elke week vragen stellen aan de stad. 

– Overlastmanager

33 Interview Tropicana, Interview Zedenpolitie, Interview Overlastmanager, 
Interview Aimer Jeunes.

2.2. Initiatieven van het Alhambra Comité 

De doelstelling van de bewo(o)ner·sters die het Alhambra 

Comité bezielen, is duidelijk:

Het Alhambra Comité is opgericht in april 1999 tijdens 

een vergadering georganiseerd door een aantal bewo-

ners nadat een groot aantal bewoners de overlast gelinkt 

met ongecontroleerde straatprostitutie beu waren.

– Alhambra Comité25

Het Alhambra Comité heeft zijn discours toegespitst op 

de onverenigbaarheid tussen prostitutie en de woonfunc-

tie van de wijk, en op de steeds terugkerende klacht dat 

de buurtbewo(o)ner·sters daaraan worden blootgesteld26 . 

In de documenten die het comité via haar verschillende 

communicatiekanalen over dit onderwerp heeft opgesteld 

en dit als “wilde” prostitutie wordt omschreven27, wordt 

straatprostitutie als “slechte prostitutie“28bestempeld. De-

ze documentatie is omvangrijk en omvat onder meer een 

reeks audiovisuele fragmenten waarin de door het comité 

waargenomen overlast wordt belicht. Bijgevolg mobiliseert 

het comité zich rond anti-prostitutie-initiatieven, diverse 

acties om de leefbaarheid te verbeteren en de inname van 

de ruimte om prostitutie te ontmoedigen29. In de praktijk 

resulteert dit in talrijke verzoeken, of zelfs het belagen, aan 

overheidsinstanties zoals de burgemeester, de schepenen, 

de politie of BRAVVO, om hun visie op de wijk te delen30. 

Zo werd tijdens een inspraakvergadering besloten om de 

nieuwe Antwerpsepoort niet van banken te voorzien, om 

te vermijden dat mensen die als ongewenst worden be-

schouwd zich zouden ophopen31 . Andere inspanningen zijn 

gericht op de eis om Hotel 2000 en Studio Europe te slui-

ten32 .

25 Website van het Alhambra Comité (http://www.comitealhambra.be/lecomite.
htm), geraadpleegd in mei 2021

26 Interview Overlastmanager

27 Website Alhambra Comité (http://comitealhambra.be/reglement_prostitution. 
htm), geraadpleegd in mei 2021

28 Mayer, S. (2011). Construction sociale de la « prostitution » et des « prostituées» 
par les riverains. Déviance et Société, 1(1), 35-58

29 Leroij, C., Maes, R. (2016) Études sur les nouvelles formes de prostitution, CFS asbl

30 Interview Overlastmanager Interview Zedenpolitie

31 Facebookpagina pagina Alhambra Comité, Interview Tropicana

32 Facebookpagina pagina Alhambra 
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Het platform had drie hoofddoelstellingen: de levenskwa-

liteit verbeteren, de criminaliteit bestrijden en de sociale 

en sanitaire omstandigheden van de sekswerksters die 

in de wijk werkten, verbeteren39. De afgelopen twee jaar 

heeft dit overleg niet meer plaatsgevonden, omdat er geen 

onderwerp van overleg meer was40. In de periode van de 

PICEP-vergaderingen werd onder meer gepoogd de seks-

werkers-sters naar de Albert II-laan te verplaatsen en wer-

den terrassen bij cafés verboden, omdat die mogelijk tip-

pelen en/of drugshandel zouden aanmoedigen41 .

De overheidsdiensten blijven luisteren naar het Alhambra 

Comité en er wordt regelmatig gereageerd door de politiek 

en de politie. Anderzijds heeft de dialoog met de verenigin-

gen die steun verlenen aan mensen die betrokken zijn bij 

sekswerk/prostitutie zich niet zo positief ontwikkeld, nog 

minder sinds het einde van het PICEP-overleg.

Hoewel de burgemeester verantwoordelijk is voor de open-

bare rust en veiligheid voor alle mensen op zijn grondge-

bied, met inbegrip van de mensen die er werken42, kan wor-

den vastgesteld dat de veiligheid niet op dezelfde manier 

is gewaarborgd voor de verschillende groepen mensen die 

in IJzer aanwezig zijn. Evenzo bestaat er een discrepantie 

tussen de politieke visie, volgens welke prostitutie in de 

nabije toekomst niet meer zou mogen bestaan, en de hui-

dige situatie waarin zij een tastbare realiteit blijft. 

39 Interview Overlastmanager; Stad Brussel (2013) Alhambrawijk : nieuwe 
maatregel omtrent de omkadering van de prostitutie. Persbericht van 27 
maart 2014

40 Interview Overlastmanager

41 Interview Overlastmanager, Interview Espace P, Stad Brussel (2013) Alhambra-
wijk: nieuwe maatregel omtrent de omkadering van de prostitutie. Persbericht 
van 27 maart 2014

42 Interview Overlastmanager

2.3. Openbare politiek
Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de wijk en de ei-

sen van het Alhambra Comité heeft de overheid een reeks 

maatregelen genomen. Vier belangrijke middelen worden 

onderscheiden: gemeentelijke reglementen, de oprichting 

van een transversale post voor openbare rust, raadpleging 

via het PICEP platform34 , en politieacties. 

Het reglement tegen straatprostitutie in de Alhambrawijk, 

waarvan het eerste dateert van 2012, heeft tot doel de 

klant en het tippelen te bestraffen om prostitutie op zich te 

ontmoedigen35 . Het beleid is er dus al vele jaren op gericht 

een aangename buurt te creëren, waarbij het idee wordt 

versterkt dat prostitutie moet verdwijnen36 . Twee van deze 

verordeningen werden, ondanks alles, door de Raad van 

State vernietigd, voor het laatst in oktober 2020, op grond 

van het feit dat het gemeentelijke reglement de bevoegd-

heden van de Stad Brussel overschreed37.

Aangezien geen enkele instantie op haar eentje in de Stad 

Brussel conflicten tussen bewo(o)ner·sters en prostitu-

tie kan behandelen, is er een transversale dienst binnen 

BRAVVO / de Stad Brussel opgericht. Het doel is onder 

meer de openbare vrede te bevorderen en spanningen in 

de IJzerwijk te vermijden38 .

In maart 2013, is het Plateforme intégrée communale d‘en-

cadrement des nuisances liées à l’exercice de la prostitu-

tion/ PICEP – opgericht door de stad Brussel. Dit platform 

verenigde, op kwartaalbasis, verenigingen die werken met 

prostitutie, stadsdiensten (stadsplanning, HoReCa, pre-

ventie), BRAVVO en de zedenpolitie.

34 Plateforme intégrée communale d’encadrement des nuisances liées à l’exercice 
de la prostitution, / Preventiedienst gecoördineerd door de overlastmanager 
binnen BRAVVO.

35 Interview Overlastmanager

36 Stad Brussel (2020) agendapunt 261: Vraag betreffende de overlast betreffende 
wilde straatprostitutie en druggebruik in de Alhambrawijk door Bianca Debaets 
aan Burgemeester Philippe Close n.a.v. een open brief van 18 augustus 2020

37 Interview Respublica advocaten

38 Interview Overlastmanager
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3.3. Ruimtelijke maatregelen
Wanneer we de ruimtelijke veranderingen in de wijk op 

kleine schaal bekijken, zien we een evolutie van de mid-

delen die verband houden met de openbare netheid, en de 

middelen47 die de wijk ongastvrij maken. Er valt op te mer-

ken dat dit ruimtelijk kader niet altijd expliciet gericht is 

op sekswerksters, maar op een breder publiek, dat ook 

verantwoordelijk wordt gehouden voor de overlast. Deze 

voorzieningen omvatten bijvoorbeeld:

 - Minder gratis zitmogelijkheden: hekken aan de ingang 

van sommige gebouwen, tralies aan ramen op het gelijk-

vloers, afwezigheid banken

 - Aanpassing van de verkeerscirculatie: betonblokken 

en doodlopende straten, paaltjes in de Van Gaverstraat, 

hekken tijdens werkzaamheden (Koopliedenstraat48), 

zone 30

 - Bewaking en regelgeving: camera‘s, bewakingszones, 

verkeersborden, het afschaffen van terrassen

 - Uiting van ongewenstheid: affiches, kunstinstallaties 

als antwoord op de overlast 

 - Borden die prostitutie verbieden 

 - Openbare netheid: urinoirs, verhoging van het aantal 

vuilnisbakken

47 Verschillende elementen m.b.t. de vraag en het invoeren van diverse maatre-
gelen sinds 2004 bevinden zich op de site van het Alhambra comité (http://
www.comitealhambra. win3.nucleus.be/). Daarenboven laat de vergelijking van 
beelden op Google-streetview door de jaren heen verscheidene fenomenen zien 
die achteraf beschreven werden.

48 De plek wordt als gevaarlijk en onveilig beschreven voor sekswerkers en alle 
andere personen. Slechts personen in het bezit van een sleutel kunnen erdoor.

3.1. Ontwikkeling van de prostitutie in de wijk 
Prostitutie is lang geen recent fenomeen in de wijk43 . Wat 

echter wel veranderd is, zijn het beleid en de (doel)groepen, 

die evolueren en tot een andere dynamiek hebben geleid. 

De sekswerksters die in deze wijk kwamen of de grenzen er-

van bezochten, werden teruggedreven naar de straten van 

de IJzerwijk, omdat ze als schadelijk voor de werkomgeving 

van het Manhattankwartier werden beschouwd. Cisgender 

sekswerksters uit Oost-Europese landen en trans* seks-

werksters moesten vervolgens de residentiële straten delen 

met Belgen, die daar al aanwezig waren. Binnen de trans* 

sekswerksters is er ook een verscheidenheid qua afkomst. 

Sinds de komst van de trans* sekswerksters uit Zuid-Ame-

rika zijn daar andere mensen uit de Maghreb, het Midden-

-Oosten en later uit Oost-Europese landen bijgekomen44 . 

Deze nieuwe verhoudingen en de diversiteit qua afkomst 

leiden soms tot slechtere relaties tussen de sekswerksters 

onderling of met de buurtbewo(o)ner·sters. Bovendien 

is het turnover onder cisgender sekswerksters uit Oost- 

Europese landen belangrijker geworden45 .

3.2. Belangrijke gebeurtenissen
Naast de regelgeving en andere initiatieven tegen seks-

werk in de buurt, hebben drie belangrijke gebeurtenis-

sen een impact gehad op de arbeidsomstandigheden van 

sekswerksters.

 - In 2015, hebben de aanslagen in Brussel een verande-

ring teweeggebracht in het cliënteel van de sekswerk-

sters.

 - De voetgangerszone en de verplaatsing van bepaalde 

groepen aanwezig in het centrum naar IJzer toe hebben 

geleid tot een opeenhoping van kwetsbaar publiek bij 

IJzer.

 - De afgelopen tijd hebben Covid, social distancing en an-

dere maatregelen het werkkader van de sekswerksters 

nog moeilijker gemaakt (sluiting van hotels, verbod op 

het uitoefenen van een contactberoep…)46 .

43 Interview Espace P, Interview wijkbewo(o)ner·ster; Jacobs, R. (2017) La grandeur 
de la petite histoire du côté de la Rue de Laeken, Cahiers Bruxellois – Brusselse 
Cahiers, vol. xlix, no. 1, 2017, pp. 257-278.

44 Interview Zedenpolitie, Interview Espace P

45 Interview Espace P

46 Kirchhoffer, A. (2020) Quand la crise sanitaire devient sociale : la situation des 
travailleu.r.se.s du sexe, Pauvérité n° 28, Le Forum

3. Ontwikkelingen rond en tegen  
    prostitutie
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3.4. De onzekere situatie van de   
        sekswerker·ster
Om de situatie samen te vatten bij IJzer: het werkkader is 

niet gunstig voor de sekswerksters. Een aantal sekswerk-

sters nemen verslechtering van de werkomstandigheden 

waar bij IJzer en evolueren naar andere vormen van prosti-

tutie49. Deze verslechtering komt op verschillende manie-

ren tot uiting:

 - Bevel om het grondgebied te verlaten: periodieke poli-

tieacties om sekswerksters die geen wettelijke verblijfs-

vergunning in België hebben, het land uit te zetten50.

 - Toename van het aantal gebruikers51: de grotere aan-

wezigheid van druggebruikers in de wijk verhoogt het 

gevoel van onveiligheid voor zowel druggebruikers, 

klanten als bewo(o)ner·sters.

 - Minder (goede) klanten: Als gevolg van de hierboven 

vermelde repressies, regelgeving en gebeurtenissen is 

het aantal klanten afgenomen en is hun profiel veran-

derd. De “goede klanten“52 worden steeds zelfdzamer.

 - Lagere prijzen en risicovolle praktijken: om een klant 

te overtuigen voor een andere collega dat doet, bieden 

sommige sekswerksters lagere prijzen aan en aanvaar-

den zij risicovolle praktijken. 

 - Conflicten m.b.t. het werkterrein: de daling van het aan-

tal klanten dwingt trans* sekswerksters ertoe gemiddeld 

langer op hun klanten te wachten53 wat leidt tot een lan-

gere inname van de openbare ruimte en mogelijk meer 

conflicten met andere gebruikers van de openbare ruim-

te (omwonenden, andere cisgender sekswerksters, enz.)

Hoewel straatprostitutie reeds een vorm van prostitutie is 

waarin de meest kwetsbare profielen worden aangetrof-

fen, hebben de ontwikkelingen in de buurt hun leefom-

standigheden nog precairder gemaakt. De huidige situatie 

weerspiegelt een opmerkelijke spanning voor de seks-

werksters, net als voor de andere bewo(o)ner·sters van de 

wijk. De daaruit voortvloeiende risico’s treffen en bedrei-

gen de sekswerksters als eerste54 .

49 Interview Espace P, Interview Zedenpolitie
 Daarbij geeft de opening van de arbeidsmarkt voor verschillende Oost-Europese 

landen de mogelijkheid aan enkele sekswerksters om een andere job te vinden

50 Interview inwo(o)ner·ster van de wijk, Interview Zedenploitie, Negroni, C. (2013). 
Parcours migratoires d’équatoriennes transsexuelles prostituées : la construc- 
tion d’un autre soi. Migrations Société 1(1), 153-166.

51 Interview Overlastmanager, Interview Espace P, Interview bewo(o)ner·ster van 
de wijk

52 Interview Espace P, Interview bewo(o)ner·ster van de wijk

53 Interview Espace P, Interview bewo(o)ner·ster van de wijk, Deelneemsters van 
de doelgroep

54 Interview dokter van Alias, interview Espace P

Vroeger konden ze ervan 

leven (…), nu zitten we in een 

overlevingsprostitutie.

- Espace P

Meestal zijn de mensen die 

daar werken kwetsbaarder 

en ondergaan ze over het 

 algemeen meer geweld 

dan de anderen.

- dokter van Alias



25

Afgezien van het feit dat trans* sekswerksters niet mak-

kelijk klacht indienen60, is het verzamelen van feiten m.b.t. 

geweld waarbij trans*sekswerksters betrokken zijn moei-

lijk, om twee redenen:

Ten eerste wordt er in PV’s geen onderscheid gemaakt 

tussen cisgender en trans* personen61 . Het is derhalve niet 

makkelijk te weten in hoeverre de PV’s incidenten aanpak-

ken waarbij het doelpubliek betrokken is. Deze moeilijkheid 

om geweld tegen trans*personen te documenteren wordt 

ook benadrukt door Motmans et al.62 die erop wijzen dat 

het registratiesysteem alleen gegevens heeft over homo-

fobe of xenofobe daden, maar niet over transfobe daden. 

Ten tweede kent het gegevenssysteem geen specifieke 

categorisering voor sekswerksters/prostituées.

Het gevolg hiervan is dat geweldincidenten met trans* 

sekswerksters niet erg zichtbaar zijn in de databanken.

60 Interview met de Zedenpolitie, Antwoord van de cel communicatie van de 
politiezone Brussel-Elsene.

61 Het systeem is verdeeld in man / vrouw / onbepaald. De term onbepaald wordt 
gebruikt wanneer de identiteit van het slachtoffer en dus ook zijn geslacht 
onbekend is.

62 Motmans, J., T’Sjoen, G., & Meier, P. (2015). Geweldervaringen van transgender 
personen in België. Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid.

3.5. Trans* prostituees / sekswerksters:  
        bestaande gegevens
De veelgebruikte referentie om de prostitutie in Brussel te 

kwantificeren is de schatting van 4.000 tot 5.000 perso-

nen, waarvan ongeveer een derde betrokken is bij MSM-

-prostitutie (mannen die seks hebben met mannen)55 . Het 

is belangrijk te vermelden dat het om een schatting gaat 

- uit 2006 - aangezien deze gegevens moeilijk te verza-

melen zijn. Uit het activiteitenverslag van Alias van 201956 

blijkt dat de organisatie dat jaar 72 trans* personen heeft 

ontmoet. Dit cijfer omvat zowel trans*-sekswerksters die 

op straat werken als sekswerksters die andere vormen van 

prostitutie bedrijven. In 46% van de gevallen wordt het eer-

ste contact met het trans*publiek gelegd door straathoek-

werk en betreft het dus vaak trans* MSM die op straat wer-

ken. Ter vergelijking: straathoekwerk is de eerste schakel 

voor slechts 23% van het totale Alias-publiek. In hetzelfde 

jaar meldde Espace P. 39 trans*57 MSM te hebben ontmoet.

Om het onderzoek te omkaderen met bestaande gegevens 

die specifiek zijn voor de Brusselse doelgroep en die be-

trekking hebben op ongeregeldheden en geweld, hebben 

we een dossier geraadpleegd dat ons ter beschikking werd 

gesteld door de politie van Brussel/Elsene58 , waarin de in 

deze politiezone geregistreerde boetes zijn opgenomen, 

evenals de regelmaat van de gedocumenteerde incidenten 

voor de periode van ons onderzoek ( juli - dec. 2020).

Het aantal PV’s over dit onderwerp is voor de betrokken 

periode beperkt: van de PV’s waarin het woord “prostituée” 

voorkomt, vonden er drie plaats binnen het studiegebied 

in IJzer plaats in aanwezigheid van een sekswerkster59. 

In het eerste geval wordt “wederzijdse opzettelijke ge-

weldpleging en mishandeling (vechtpartij)” geregistreerd, 

waarna een sekswerkster naar een ziekenhuis wordt over-

gebracht. Het tweede beschrijft een ruzie tussen een 

buurtbewoner die deel uitmaakt van het Alhambra Comité 

en een sekswerksters. In het derde verslag bellen sommi-

ge sekswerksters de politie om een incident tussen twee 

mensen in de buurt te melden.

55 Van den Hazel, R., Lesger, D., Peters, T., Van Oijen, S., Gabiam, K., Kesteloot, C. 
(2008) Prostitutie: Brussel in beeld. Bouwstenen voor een Integraal Prostitutie-
beleid, Seinpost Adviesbureau, Erasmus Hogeschool Brussel, in samenwerking 
met KU Leuven, Arnhem/Brussel

56 Vzw Alias asbl (2020) Activiteitenrapport 2019, Brussel

57 Website Espace P: https://espacep.be/je-suis-travailleur-social/, geraadpleegd 
in mei 2021

58 De vraag naar mogelijk beschikbare gegevens werd ook ingediend bij DBDMH 
en BRAVVO. Ook al hebben die twee aanvragen geen resultaat opgeleverd, de 
uitwisseling met de vertegenwoordigers van de respectievelijke organisaties 
maakte zichtbaar dat de respectievelijke databanken geen relevante informatie 
kan verstrekken op een gestructureerde manier.

59 In het totaal zijn 9 verschillende gebeurtenissen opgenomen in het dossier 
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Wat de doelgroep betreft, zorgen individuele achtergrond, 

afkomst, leeftijd, geslacht, verblijfsstatus in België, al dan 

niet alcoholisme, talenkennis en karaktereigenschappen 

ervoor dat de manier waarop met geweld wordt omge-

gaan, sterk verschilt van persoon tot persoon. Daarom 

moet worden benadrukt dat het hier niet om een homoge-

ne groep gaat.

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden was 42 jaar. 

Hoewel dit cijfer niet representatief is, gezien het kleine 

aantal deelnemers, ligt de gemiddelde leeftijd hoger dan 

het gemiddelde die door de verenigingen in het veld zijn 

aangegeven voor het sekswerksterpubliek - los van elke 

vorm van prostitutie en elk gender samen - in Brussel63 .

Gender

Wat het gender betreft, moet een onderscheid worden 

gemaakt tussen de externe perceptie van de genderi-

dentiteit en de persoonlijke genderidentiteit waarmee de 

deelneemsters zich identificeren. Wanneer zij hun verhalen 

vertellen over het werken bij IJzer, spreken de meesten van 

hen over zichzelf als trans of travestiet. Vanuit dit oogpunt 

kan iets meer dan de helft van de ondervraagden in ver-

band worden gebracht met een trans-publiek en de andere 

helft met een travestietenpubliek. Dit is echter een externe 

beoordeling van de groep.

Als de deelneemsters werd gevraagd met welk geslacht 

zij geïdentificeerd wilden worden, zeiden de meesten dat 

zij zichzelf als vrouw beschouwden (10 antwoorden). Drie 

personen definieerden zichzelf als transvrouw, en twee 

personen hanteerden flexibelere concepten van hun gen-

der zonder deze in specifieke bewoordingen om te zetten.

63 Voor hun volledig getelde publiek tekent Espace P een gemiddelde leeftijd van 
33 jaar op (2019, https://espacep.be, geraadpleegd in mei 2021) terwijl ’Alias 
een gemiddelde leeftijd tussen 25 en 35 jaar meldt (bron: vzw Alias asbl (2020) 
Activiteitenrapport 2019, Brussel).

De gesprekken met de doelgroep hadden tot doel na te 

gaan wat hun ervaringen waren met ongeregeldheden en 

geweld in de buurt tijdens hun werk. Om de percepties en 

verhalen van de doelgroep te vatten, werden de interviews 

op een kwalitatieve manier opgezet volgens de methode 

van het problem-centered interview. Het gesprek begon 

met een open vraag, gevolgd door halfopen vragen die van 

tevoren waren gedefinieerd aan de hand van een intervie-

wgids, en eindigde met een reeks gesloten sociaal-demo-

grafische vragen. Op deze wijze werden de volgende as-

pecten behandeld:

 - Perceptie van de wijk

 - Ervaringen met geweld en ongeregeldheden in de wijk

 - Reacties t.o.v. overlast en geweld, steun

 - Verzoeken / eisen

 - Socio-demografische gegevens (leeftijd, gender, ziekte-

verzekering, sociale zekerheid, job, huisvesting)

In totaal werden 17 personen die in de wijk werken, geïn-

terviewd, 14 werden individueel geïnterviewd en drie sa-

men in één groepsinterview.

 

1. Socio-demografische gegevens
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          3 

30 – 39

          3 

40 – 49
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50 – 59
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Niet opgegeven

              2 

Vrouw

            10 

Trans vrouw
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Andere

             2 

Niet opgegeven

              2  
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ten gevolge van een verminderd inkomen. Wat personen 

betreft die bij andere personen inwoonden, in sommige 

gevallen, wanneer mensen bij andere mensen logeerden, 

werd een bijdrage aan de huur voor het verblijf in de flat 

vastgesteld. In een van deze gevallen werd een hoge prijs 

genoemd, waarbij een minimum van twee klanten per dag 

nodig was om de dagelijkse huur te kunnen betalen. Onge-

veer een derde van de deelneemsters woont in de IJzer-

wijk, twee derde woont in de omgeving van de wijk.

Limieten bij de gesprekken met de doelgroep

Ten aanzien van de oorspronkelijk geplande doelstellingen 

zijn op meerdere vlakken beperkingen geconstateerd:

 - Getuigenissen van contactpersonen in de buurt: voor 

de te houden interviews was het de bedoeling zich uit-

sluitend te baseren op de getuigenissen van de doel-

groep en van contactpersonen (buren, winkeliers, enz.) 

die zich in de buurt bevinden. De in de interviews ge-

noemde contactpersonen zijn echter niet opgenomen. 

Het aantal contacten dat door de doelgroep in de buurt 

werd genoemd, was dus laag en daarom werd deze aan-

pak niet voortgezet.

 - Herkomst: sekswerksters van tenminste vijf verschillen-

de nationaliteiten namen deel aan de interviews, waar-

onder mensen die in België zijn opgegroeid. Groepen 

waarmee minder contact is, zijn echter niet geïnter-

viewd (b.v. Bulgaren).

 - Hoelang in het vak: met uitzondering van één persoon 

die op doorreis was in Brussel, werkten de meeste deel-

neemsters al verscheidene jaren in Brussel (tussen 6 en 

20+ jaar).

 - Frequentie en recente werkzaamheden: de frequentie 

en de aanwezigheid van sekswerksters in de buurt vari-

eert. Terwijl sommigen er verschillende keren per week 

zijn, zijn anderen al enkele maanden of jaren gestopt en 

komen minder regelmatig. 

Ziekteverzekering en sociale zekerheid

De meeste deelneemsters zijn niet aangesloten bij het so-

ciale zekerheidsstelsel. Bovendien benadrukten verschil-

lende deelneemsters dat ze geen hulp van het OCMW of 

de Belgische staat wensten, ofwel omdat ze hun activiteit 

toch als werk beschouwden, ofwel omdat ze niet wilden 

worden gezien als iemand die misbruik maakt van het Bel-

gische sociale systeem. Gezien de toegenomen moeilijk-

heden om te werken ten gevolge van Covid en de gemeen-

telijke beperkingen, overwegen verscheidene van hen 

echter om in de nabije toekomst een beroep te doen op 

sociale bijstand. 14 deelneemsters hadden een ziektekos-

tenverzekering, voor drie personen werd deze informatie 

niet verstrekt.

Werk

Op het moment van het interview had geen van de deel-

neemsters een baan, aangegeven of niet, anders dan pros-

titutie. Een groot deel voegde daaraan toe dat het wel wilde 

werken of een opleiding wilde volgen, maar dat hun “trans* 

zijn” of hun papieren - of beide - hen momenteel geen toe-

gang gaven tot de arbeidsmarkt. Vóór de lockdown hadden 

vier personen een officiële baan of verleenden zij infor-

mele diensten, zoals kappersdiensten, op occasionele of 

regelmatige basis. Twee van deze vier hadden een baan 

die zij uitvoerden “als man”.

Huisvesting

Bij de deelneemsters kunnen drie vormen van huisvesting 

worden onderscheiden: mensen die hun eigen flat huren, 

het delen van een flat met andere sekswerksters en per-

sonen die geen eigen woning hebben en tijdelijk bij andere 

personen verblijven.

Twee van de mensen die als huurder een eigen flat had-

den, vermeldden dat zij hun flat soms moesten delen om 

de huur te kunnen betalen. Tijdens de lockdown meldden 

velen grotere moeilijkheden om hun woning te behouden 

Sociale hulp (OCMW)
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Aangezien het interview op een (semi-)open manier werd 

afgenomen, waren de antwoorden met betrekking tot 

het onderwerp geweld veelomvattend en hadden ze be-

trekking op verschillende, soms overlappende gebieden: 

structureel geweld, fysiek geweld, psychologisch geweld, 

seksueel geweld, economisch geweld, verbaal geweld, .... 

Daarom bleek een onderscheid naar de vormen van ge-

weld niet haalbaar.

Sommige van deze vormen van geweld worden door een 

groot aantal actoren gepleegd, bijvoorbeeld verbaal ge-

weld, terwijl andere gelimiteerd blijven tot een beperktere 

groep actoren, bijvoorbeeld seksueel geweld. Daarom zul-

len de vormen van geweld (hoe, wat) samen met de acto-

ren (wie) worden gepresenteerd.

Voordat er over geweldpleging door actoren gesproken 

kan worden, moet de nadruk gelegd worden op de on-

mogelijkheid om deze resultaten te veralgemenen. De-

ze vormen van geweld kunnen dus niet betrokken worden 

op het geheel van de groep waar de actoren toe behoren.  

Daarenboven is het vaak maar een deel, soms een klein 

deel, soms een groter, dat dit geweld uitoefent. 

3.1. Perceptie van de wijk los van het werk 
Wetende dat een deel van de deelneemsters in de wijk 

woont, ging het gesprek ook over hoe de ervaringen zijn 

buiten het werk om. De resultaten blijven echter beperkt 

omdat het aantal deelneemsters dat in de wijk woont, laag 

is. De identificatie met het leven in de wijk overdag blijft 

beperkt omdat hun werkuren van die aard zijn dat er slaap 

wordt ingehaald op dat moment. Daarbuiten, wordt het da-

gelijkse leven beschreven als normaal en weinig problema-

tisch (cf. III.3.4.c.) Andere deelneemsters wonen te ver om 

zich te kunnen identificeren met de buurt. 

Het gaat, soms ga ik eten bij vriendinnen die er wonen. Ik 

ben er om te werken. 

Overdag geen probleem.

Ik slaap overdag, ik loop niet echt in de wijk rond overdag.

Voor mij is IJzer een hoofdstuk van mijn leven. Daarbuiten 

weet niemand dat ik een hoer ben, ik leid een normaal leven 

zoals iedereen.

Hoewel dit onderzoek zich concentreert op de overlast en 

het geweld die in IJzer worden ervaren, is het belangrijk 

te verduidelijken dat de ervaringen van overlast en geweld 

niet beperkt zijn tot wat in de buurt wordt ervaren. De over-

grote meerderheid van de deelneemsters kwam in Brussel 

aan nadat ze al in uiteenlopende mate bedreigingen en ge-

weld hadden ervaren in hun familiale context en/of in hun 

land van herkomst. Vaak is dit geweld nog ernstiger in hun 

land van herkomst, soms gaat het zelfs tot doodsbedrei-

gingen en vormt het dus een reden om te vluchten64 .

Ik ben thuis gevlucht, ik was 18 jaar. Ik sliep als travestiet 

gekleed, ik was al gigolo, als jongen gekleed. Toen mijn fa-

milie erachter kwam dat ik homo was, ben ik begonnen met 

boksen en met karate.

Ik ben lang geleden uit mijn land gekomen, omdat ik veel po-

litiegeweld heb ondergaan, ze sloegen me,hebben me in een 

gaskamer gestoken. Ik heb veel discriminatie ondergaan, ze 

hielden me in de gevangenis vast om zich te amuseren.

Mijn familie (in mijn land van herkomst) wil me doden, daar-

om blijf ik liever hier.

Je hebt geen papieren, geen familie, je hebt je land achter-

gelaten. Je voelt je geen mens meer. Mijn familie weet dat ik 

travestiet ben, vrouw. Nu ben ik politiek vluchteling.

Hier voel ik me heel beschermd.

Ja, in het begin, toen ik aankwam in België, was het moeilijk. 

Ik zei bij mezelf, nee ik blijf, ik betaal al wat ik moet betalen 

en daarna keer ik terug naar mijn land. Maar telkens raap je 

weer moed bijeen, je moet verder, je bent er voor je familie. 

En voor jezelf. Want toen (in Zuid-Amerika) was het … was 

het problematisch als je anders was. Hier zijn er ook pro-

blemen maar dat is helemaal wat anders (niet in dezelfde 

mate). Daarom hebben we gekozen hier te zijn, maar het is 

ook vermoeiend om buiten te gaan werken. Je moet elke 

dag sterk zijn en de moed hebben.

64 Interview met de dokter van vzw Alias asbl, Negroni, C. (2011). Migrantes 
équatoriennes, transsexuelles, prostituées : une construction identitaire au-delà 
des normes binaires. Déviance et Société

3.  Ervaren geweld en overlast2. Voorafgaan geweld
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Voortdurend.

Ze zijn er 24u/24, als ze je overdag niet lastiggevallen heb-

ben, dan is het ‘s avonds.

Je wacht tot dat iemand je slaat, want het gebeurt zo vaak.  
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De anderen zeggen het zelfs. Het was andere koek na de 

aanslagen. Het was afgelopen. Gedaan, gedaan, gedaan. 

Dat heeft alles verpest. Er werden meer handtassen gesto-

len, het was oorlog.

Het is zo’n enkele jaren geleden. Drie à vijf jaar geleden, of 

minder, dat het minder goed gaat. Meer rare mensen, drugs, 

meer criminaliteit.

Ik ben herbegonnen sinds het coronavirus. Deze maand 

gaat het niet bij IJzer. Ik word constant lastiggevallen.

Nu met Covid is het moeilijk. De klanten komen niet meer.

 

3. De cycli van dag en nacht, in de week en in het weekend 

Wanneer we kijken naar de variaties in geweld en onge-

regeldheden naar gelang het tijdstip van de week, zien 

we dat deze zich in het weekend opstapelen. Er zijn meer 

mensen in de buurt, en meer mensen die alcohol of ver-

dovende middelen hebben gebruikt, wat sneller tot span-

ningen leidt. Als alle bars gesloten zijn, wordt de sfeer vij-

andiger. Sommigen melden ook meer geweld in de zomer, 

vooral in de zomer van 2020 met de lockdown.

Overdag is het veiliger omdat er meer mensen rondlopen, 

minder zatte of gedrogeerde mensen. ‘S nachts kunnen cri-

minelen zich beter verstoppen, makkelijker stelen zonder 

herkend te worden.

Je moet de gevaarlijke uren mijden. Na 3u ben ik weg.

Er is vooral veel lawaai in het weekend. Er is werken in de 

week en werken in het weekend. In het weekend zijn er meer 

mensen. Ze drinken, ze doen domme dingen, da’s normaal. 

3.2. Evolutie in de tijd
Wanneer er naar de evolutie in de tijd van de vormen van 

overlast en het geweld wordt gekeken in de buurt, kunnen 

drie verschillende tijdlijnen onderscheiden worden:

1. Geweld is alomtegenwoordig 

De meest gehoorde reactie op de vraag “ Zijn er momenten 

waarop er meer agressie is in de wijk?“ is te onderstre-

pen dat het een  alomtegenwoordige toestand is. Dat komt 

op verschillende manieren tot uiting: sommigen vertellen 

over de meest recente scheldpartijen en de agressie, an-

deren tonen de zichtbare littekens op hun lichaam. Er kan 

geconstateerd worden dat de densiteit van gewelddadige 

gebeurtenissen leidt tot een normalisering door degenen 

die ze ondergaan. 

Het gebeurt niet één of twee keer. Ze hebben gisteren zelfs 

een vriendin geslagen.

Will je de agressie zien? (Telt de littekens op het lichaam) 

Een, twee, drie, vier… Zie je?

Ik word voortdurend uitgescholden, ik word vaak geslagen. 

Dat is normaal.

Er gebeuren heel veel dingen. Alle dagen, voortdurend. Er 

zijn zoveel dingen. Ik weet niet hoe het te zeggen (…) Het 

is teveel.

Wat wil je dat ik je zeg.… Ik ben moe. Die agressie, het is 

systematisch.

2. De evolutie door de jaren heen

Naast deze structurele aanwezigheid van overlast en ge-

weld, kan de geleidelijke verslechtering van hun toestand 

in  IJzer worden vastgesteld. De uitdrukking “vroeger was 

het beter” wordt verschillende keren gebruikt. Daarnaast 

komen andere meer specifieke momenten van contextuali-

sering (I.3.1-4.) terug in de individuele interviews, namelijk: 

de massale fase bevelen om het grondgebied te verlaten, 

de aanslagen, de stedenbouwkundige voorschriften en in-

terventies, de migratie van consumenten en tenslotte Co-

vid. Sinds Covid, zijn verschillende personen, door gebrek 

aan inkomsten, gedwongen naar IJzer terug te keren.
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Over de Antwerpselaan zijn de meningen meer verdeeld. 

Enerzijds is er meer verkeer en dit garandeert een vorm 

van sociale controle. Aan de andere kant vallen automobi-

listen en aanwezige personen de sekswerksters vaak aan.

De Albert II-laan daarentegen wordt door de meeste on-

dervraagden als gevaarlijk ervaren. Het gebrek aan sociale 

controle maakt de sekswerksters kwetsbaar in geval van 

een probleem. Er zijn geen derden om in te grijpen of de 

politie te bellen in dit uniforme landschap van lege kanto-

ren ‘s avonds. De weinige sekswerksters die er heen gaan, 

zeggen dat ze er werken omdat “het beter is voor de be-

woners”. In deze gevallen is het vaak de bedoeling om de 

slaap van de bewo(o)ner·sters aan IJzer te respecteren, 

die voorrang heeft op hun eigen veiligheidsbehoeften. Met 

andere woorden, de sekswerksters staan voor de taak hun 

eigen veiligheid af te wegen tegen de mogelijke overlast 

die ze de buurt kunnen berokkenen.

De boulevard is gevaarlijk voor mij. Je bent daar helemaal 

alleen onderweg, er komt een auto langs, ze slaan je. Als 

er een je lastig valt, kan je niks doen. Het is een grote bou-

levard en waar moet je heen? Bij IJzer, kan je langs daar of 

langs daar waar iemand je ziet en je kan helpen.

Ik denk dat het beter zou zijn op Albert II, het zou beter zijn 

voor de bewoners, maar niet veiliger. Onze situatie lost zich 

niet zo makkelijk op.

Er is veel lawaai in de wijk en daarom willen ze ons naar de 

boulevard sturen. Maar ik wil daar niet werken, daar word je 

lastiggevallen Er zijn 2-3 meisjes die daar werken, ze vertel-

len alle verhalen. Ze stappen met vijf uit de auto en jij bent 

alleen.

Ik heb ook op de Boulevard Albert II gewerkt. Het belangrijk-

ste is dat er genoeg beweging is in de wijk.

3.3. Plaatsen

Ik vecht voor wie ik ben. Ik zou zo graag trans worden, 

maar ik ben bang van de blik van de mensen. Ik wandel over 

straat, het zijn zelfs niet de klanten die me uitschelden, het 

zijn meisjes, jongens, dat zie je ... Maar voor mij zijn we niet 

in een vrij land. Hebben jullie al een trans verkoopster ge-

zien? Er zijn er geen. Behalve in Londen of in Zwitserland 

heb ik er gezien, ik keek ernaar en ik dacht, gelukkig wo-

nen ze hier. Ik was aan de Beurs, maar je kan niet langs de 

Beurs gaan of in Molenbeek rondlopen … Als je wil, maken 

we een kaart voor transpersonen om uit te delen en hen 

te helpen en te tonen waar ze kunnen gaan . Molen-beek, 

rood, Rogier, rood, De Brouckère, oranje, Beurs, rood, (…). 

We hebben het recht niet eender waar te lopen. Dus nee ik 

wil geen trans worden.

a. Straten en boulevards

Naar gelang van hun kenmerken worden de straten en open-

bare plaatsen die tijdens het werk worden bezocht, verschil-

lend bekeken. De straten van de wijk, de Antwerpselaan, de 

Albert II-laan en de kanaalzone, zijn onderworpen aan zeer 

uiteenlopende niveaus van sociale controle, wat van invloed 

is op het gevoel van veiligheid dat er wordt ervaren. Hoewel 

de meningen uiteenlopen, zijn verlichting en/of de passage 

van auto’s ook factoren die in de discussies terugkomen en 

van invloed zijn op de perceptie van veiligheid.

De binnenstraten van de wijk bieden veiligheid door de 

nabijheid van de huizen. Deze perceptie hangt samen met 

het feit dat dit bij een ernstige gebeurtenis minder snel 

onopgemerkt blijft en in geval van extreem gevaar levens 

kan redden. Anderzijds worden sekswerksters niet door 

iedereen getolereerd (cf. III.3.4.c.) en is hun aanwezigheid 

op sommige plaatsen zelfs impliciet verboden, zoals in de 

Sint-Jan Nepomucenusstraat.

Er is een straat waar het verboden is in te gaan, naast het 

hotel, een klein straatje. Langsdaar moet je niet gaan. Ze 

staan daar met een 40-tal voor een garage van chique ma-

dammen, boeren, mensen uit de bled. Vroeger ging ik langs 

die straat, nu gaat het niet meer.

In de verboden straat, roepen ze om je weg te jagen, ze ko-

men met verschillende naar buiten opdat je weg zou gaan. 

Met voorwerpen in hun hand, ze rukken je kleren af. Op dat 

klein pleintje naast het hotel moet je ook niet blijven.

Naast het Europa Hotel, daarachter. Ik wandel alleen maar, 

ik sla de straat in en ze roepen “Wat doe jij hier? Nee hier 

mag je niet lopen! Hier niet, hier niet!“
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Vroeger (enkele jaren geleden) was het niet zo, er waren een 

beetje overal cafés. De meisjes konden in een café, in een 

bar vluchten. Sinds de bars gesloten zijn, is dat moeilijker. 

En in de bars was er bescherming, was het veilig. De klanten 

konden op hun gemak een glas drinken. Hoe moeten we het 

nu doen? We gaan de mensen niet thuis uitnodigen voor 

een glas. We zijn bang om lastiggevallen te worden. De bar 

is heel belangrijk. (...) En nu moet het op straat gebeuren, er 

is geen omkadering meer. In de bars, laten ze niet gelijk wie 

binnen. Het is er veilig, we worden er nooit uitgescholden, 

we worden niet lastiggevallen. Nu drinken de mensen naast 

de bewoners. We zaten in de bars of soms gingen we even 

op straat en iemand nam ons mee. En zelfs voor de politie 

is het beter, ze weten dat de meisjes daar zijn, dat de klan-

ten daar zijn. Nu is het totale chaos, soms worden mensen 

voor niets op de vingers getikt. En de mensen die gingen 

drinken, gingen de bars binnen, er waren geen condooms 

overal, geen lawaai overal. Ik denk dat buurtcafés belangrijk 

zijn om op ons gemak te zijn zodat de klanten zich niet moe-

ten tonen op straat. Dat creëert minder schandaal. Je kon 

binnen met de meisjes praten, een glas aanbieden, zien of 

het haar bevalt, je kon makkelijker tot een akkoord komen. 

Wanneer de bars er waren, bleef ik niet buiten staan. We 

bleven niet veel op straat.

b. Bars en hotels 

Met de handelszaken in de buurt is de interactie met de 

sekswerksters zeer divers. Aangezien het publiek vooral 

‘s nachts aanwezig is, zullen alleen de waarnemingen be-

treffende ‘s nachts geopende bars, cafés en hotels worden 

vermeld. In het algemeen is de aanwezigheid van bars of 

cafés die ‘s nachts open zijn, van cruciaal belang voor het 

werk van de sekswerksters. Er zijn drie soorten drempels 

wat de toegang tot bars betreft: die waar sekswerksters 

klanten kunnen ontmoeten, die waar zij worden getole-

reerd en die waar zij worden geweigerd. Het eerste type 

bar is praktisch uit de buurt verdwenen. 

De bars waar de sekswerksters hun klanten konden ont-

moeten (“prostitutiebar”) boden een betere werkomgeving, 

comfort en veiligheid. De ontmoeting met de klant vond 

plaats in een intiemere omgeving die discretie mogelijk 

maakte. Ontmoetingen in een bar gaven de sekswerkster 

de tijd om hun klant te beoordelen, de dienst en de prijs te 

bespreken en konden zo verschillende risico’s beperken. 

Dit verminderde de druk op de sekswerkster aanzienlijk in 

vergelijking met een ontmoeting op straat. Afgezien van 

de angst om op straat geverbaliseerd te worden, vonden 

de sekswerksters dat het proces minder blootgesteld was 

aan de buurtbewo(o)ner·sters en daarom minder confron-

terend voor de families.

In twee cafés mag ik niet binnen. Een enorm café met 

stoelen. We mogen niet. Mij werd de toegang geweigerd, ze 

hebben me gezegd weg te gaan. En in een ander ook, waar 

me gezegd is geweest dat ik niets mag drinken omdat ik een  

prostituée ben.
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Naast deze functies zijn er enkele situaties van welwillend-

heid en wederzijdse hulp tussen sekswerksters en barei-

genaars of -beheerders, waarbij de ene op de zaak van de 

ander let - met inbegrip van bars die normaal geen seks-

werksters toelaten.

Ik heb geen problemen met de handelszaken in het bijzon-

der. Soms wanneer ik een probleem opmerk met hun café 

(Flamingo) signaleer ik het hen of verwittig ik de politie om 

problemen te vermijden. Bijvoorbeeld wanneer de deur niet 

goed dicht is of de sleutels nog op de deur zitten na de 

sluiting. 

Hotels en prostitutiehotels daarentegen vormen een be-

langrijk kader voor het werk, maar gaan gepaard met een 

dubbelzinnige situatie, aangezien de hotelkamer zelf ook 

een plaats van agressie is. Wanneer een sekswerkster 

wordt geconfronteerd met een klant die gevaarlijk blijkt te 

zijn, zijn sommigen, uit respect voor het etablissement en 

uit angst dat zij de schuld zullen krijgen, gedwongen ge-

weld te ondergaan in plaats van hulp te zoeken.

(In een buurland) heeft een vent geprobeerd brand te stich-

ten in mijn hotelkamer. Hij heeft een brandbaar product 

genomen, hij heeft het over de hele deur verspreid, sterke 

alcohol. Hij heeft het in brand gestoken. Ik ben naar het ven-

ster gerend. Gelukkig heeft de buur van recht tegenover het 

geroken en heeft hij een brandblusser genomen. Alles was 

opgebrand. Stel je voor, ik sterf, ik sterf.

In de hotels gaat niemand je verdedigen. Zelfs de eigenaar 

zegt: “Waarom neem je zo’n slechte persoon mee?“. Je weet 

niet of een persoon slecht of goed is, je neemt het risico.

Hoewel deze dubbelzinnigheid inzake veiligheid bestaat 

voor hotels, blijft hun functie essentieel voor de omkade-

ring. Zij bieden immers een sanitair kader en hygiënische 

omstandigheden die op andere plaatsen niet systematisch 

worden gegarandeerd. Hoewel de meningen verdeeld zijn, 

grijpt het hotelpersoneel regelmatig in bij conflicten, of het 

belt zelfs de politie of ambulance voor hulp als dat nodig is. 

Bovendien wordt het de gasten die reeds in het hotel zijn 

geweest en die overlast hebben veroorzaakt, moeilijk ge-

maakt het hotel opnieuw te bezoeken, hetgeen kan helpen 

voorkomen dat dergelijk geweld opnieuw wordt gebruikt 

ten aanzien van andere potentiële slachtoffers.

Het tweede type bar vervult de functie van de mogelijkheid 

tot tippelen niet, maar de aanwezigheid van sekswerk-

sters wordt nog steeds getolereerd. Deze bars bieden nog 

steeds comfort - zij het in mindere mate dan het vorige 

type - en veiligheid. Comfort komt tot uiting in hun functie 

als plaats om te pauzeren, te ontspannen, naar het toilet 

te gaan, zich op te warmen of te schuilen voor het werk 

en het weer buiten. Het belangrijkste is dat het café hen 

in staat stelt te schuilen voor schadelijk publiek op straat.

(Zijn er plaatsen waar je naartoe kan als je je niet veilig 

voelt?) Ik ga naar een bar, ik drink iets. Alle bars ontvangen 

vriendelijk in de wijk.

De cafés zijn ook goed om zich te verwarmen en de ke-

rels komen meestal niet binnen in de cafés. Maar ze sluiten 

steeds vaker, nu is alles gesloten.

Ik heb weinig contact met de bars. We kunnen naar de cafés 

gaan wanneer we problemen hebben, we gaan wanneer er 

gevaar dreigt. Maar veel bars vermijden het contact met ons 

om geen discussie te moeten aangaan.

We gingen de bars binnen om ons te verstoppen, wanneer 

er jongeren waren enz …

In het derde soort gelegenheden zijn sekswerkers niet 

welkom: hun wordt de toegang ontzegd. Deze bars bieden 

geen werkomgeving, geen comfort en zijn discriminerend. 

Desondanks blijven deze bars een indirecte, en soms di-

recte, veiligheidsfunctie vervullen - althans in de meest 

dringende gevallen waarin de blikken of (re)acties van de 

klanten en het barpersoneel de dader ervan weerhouden 

gewelddadiger op te treden.

Met de handelszaken? We mogen er niet voor blijven staan.

Enfin een gerant zei in het begin dat we er voor niet konden 

werken. Maar ik zei, ik zit niet op je terras, ik sta er rechto-

ver. Dat werd getolereerd, er was een heel gedoe om de 

straat af te sluiten (...). Omdat een grote baas – ik weet niet 

wie – dat wilde. Maar nu nee, is het kalm. Maar ik blijf ook 

niet op de hoek van het terras, maar ik ben ook niet schaam-

teloos, ik wacht tot de mensen weg zijn. Je weet nooit of de 

klanten agressief zijn, wat doe je dan.

Als de portier er niet was geweest, had de kerel me neerge-

stoken met het mes. Voor de Flamingo. En de portier is naar 

buiten gegaan en heeft gezegd ons gerust te laten. En toen 

ben ik weggegaan.
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c. Risicovolle alternatieven 

Na de sluiting van de hotels, moeten er alternatieve plaat-

sen gezocht worden om de diensten te verlenen. De pros-

titutie verplaatst zich naar gewone hotels, gehuurde ap-

partementen of AirBnB’s, het huis van vrienden/vriendin-

nen of van klanten of haar eigen verblijf. Die alternatieven 

bestonden natuurlijk al voor de sanitaire crisis, maar het 

gebruik ervan is sindsdien gestegen, vaak tegen de zin van 

de sekswerkster.

Nu openen de hotels, ze sluiten, openen, sluiten, en de men-

sen zijn verplicht hen mee te nemen naar huis. Dat creëert 

meer problemen en is storender thuis. Want soms zijn ze 

niet vriendelijk.

Nu met covid moet je de mensen mee naar huis nemen, 

maer je weet niet of hij een pistool heeft of een mes… Als je 

het geld niet teruggeeft, word je bedreigd of willen ze je do-

den.  Ik werkte niet thuis. Maar ze sluiten meer en meer en 

nu moet ik klanten thuis ontvangen, terwijl ik dat niet graag 

doe. Nu is het een verplichting om te overleven.  Ik heb de 

keuze niet meer. 

Naast deze privé-terreinen worden ook plaatsen zoals par-

ken, parkeerplaatsen of het kanaal door de sekswerksters 

in overweging genomen. Vaak is er niet voldoende sociale 

controle op deze plaatsen, zijn er geen andere veiligheids-

voorzieningen en worden zij daardoor plaatsen waar geweld 

onopgemerkt blijft:

We moeten de klanten in de auto afwerken, en we weten niet 

met wie we in de auto stappen, wat er gaat gebeuren. Dat is 

een probleem voor ons. Ik heb verschillende keren proble-

men gehad. Een keer moest ik de auto uit omdat ze mijn tas 

probeerden af te rukken. Vroeger kon je nee zeggen. Of op 

straat. Ik moet overleven, ik ga ze niet meenemen naar mijn 

appartement. Nu gebeurt het met de meeste klanten in de 

auto, op straat, in parken. En ze betalen ons hetzelfde. Dus 

voor ons het is beter om op hotel te gaan.

Waar moet ik heen? Naar de parkings? Dat zijn plaatsen 

waar je lastiggevallen wordt, je wordt neergestoken of zo. 

Het is gevaarlijker door de gesloten hotels.

Daarnaast kan ook een verschuiving worden waargeno-

men wat de manier van prostitutie betreft. Sommige deel-

nemers melden dat zij meestal online werken en slechts af 

en toe naar IJzer komen of vice versa1 .

1 Voor meer info, zie studie: Leroij, C., Maes, R. (2016)

Vroeger gebeurde alles op hotel, er was minder lawaai. Het 

was beter voor de veiligheid van de klanten en voor ons, de 

trans* personen, de vrouwen.

Er zijn vaak klanten die me bestelen of me slaan wanneer 

we op hotel zijn. Ik probeer de klant tot bedaren te brengen 

en soms moet ik hem het geld teruggeven om geen pro-

blemen te veroorzaken voor het hotel. We moeten vermij-

den dat de klant lastig wordt, dat het andere sekswerksters 

stoort of de eigenaar stoort. Anders mogen we niet meer op 

hotel gaan. Het is een veilige en een onveilige plek. Maar ik 

voel me er veiliger dan ergens anders.

Ik was eens op straat toen ik vier jongens zag op straat, een 

beetje verspreid maar je zag dat ze samen waren. Ik vond 

dat vreemd, dus ben ik weggegaan maar de jongens volg-

den me. Wanneer ik achter de hoek verdwenen was waar ze 

me niet konden zien, ben ik naar het hotel gerend. Ik heb me 

daar verstopt, we hebben gezien op de camera’s dat de jon-

gens me gevolgd waren, dat ze me zochten onder de auto‘s 

(om me lastig te vallen). 

Een vriendin van mij was naar een hotel gegaan, ze nam een 

douche. En de klant heeft al haar spullen gepakt en heeft 

haar zo achtergelaten, helemaal naakt. Ze had alleen een 

string. Wat is dat toch voor kloterij, waarom heeft hij niet 

gewoon het geld uit haar tas gehaald?

Net als bars, biedt het hotel een tijdelijk toevluchtsoord 

voor gevaar op straat. Er zijn verschillende gevallen ge-

meld waarin sekswerksters aan een aanval op straat kon-

den ontsnappen door hun toevlucht in het hotel te zoe-

ken. Onder druk van het Alhambra Comité en het daaruit 

voortvloeiende overheidsbeleid verdwijnen de eerste en 

tweede soort bars en prostitutiehotels. Hotelbelastingen, 

de schorsing van terrasvergunningen en de sluiting van 

bars die in het verleden sekswerksters ontvingen, vormen 

een verborgen dreiging. In bars wordtsekswerksters de 

toegang steeds meer ontzegd. De toegang wordt steeds 

moeilijker en de meeste bars worden dan ook niet bezocht.
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a.  Voorbijgangers en kwaadwillenden

Deze eerste categorie is groter en omvat verscheidene fe-

nomenen, maar soms ook uiteenlopende verschijnselen. Er 

zijn gradaties in dit publiek: mensen die neerkijken op seks-

werksters, mensen die gedronken of drugs gebruikt hebben 

en die sekswerksters aanvallen als onderdeel van de an-

dere overlast die zij veroorzaken, en mensen die opzettelijk 

komen om sekswerksters en/of trans* genders te schaden 

of belachelijk te maken.

Ten eerste stellen een aantal mensen - los van alle gen-

ders - de aanwezigheid van sekswerksters en/of trans*-

mensen niet op prijs en voelen zich door hun aanwezigheid 

in verlegenheid gebracht of gestoord. Dit uit zich door te 

staren, of door beledigingen.

De straat is ook vermoeiend. Het is niet makkelijk. Je weet 

ook niet wat we dagelijks moeten ondergaan. Ook de blik-

ken van de mensen die langskomen.

Mensen bekijken je als een stuk vuil. 

In de tweede plaats wordt melding gemaakt van een pu-

bliek dat vooral ‘s nachts of in het weekend rondloopt en 

dat in beschonken toestand de buurt, en meer in het bij-

zonder, mensen die seksuele diensten aanbieden, makke-

lijk overlast bezorgt. 

Dronken mensen zijn ook echt een probleem. Personen die op 

straat drinken, domme dingen doen en zich niet kunnen gedra-

gen. Ze komen naar ons toe, ze raken ons aan, schelden ons uit.

Vervolgens kan een onderscheid gemaakt worden tussen 

publiek dat vijandig staat t.o.v. LGBTQI+ personen en een 

publiek dat vijandig staat t.o.v.  sekswerksters, en in het bij-

zonder t.o.v. trans* sekswerksters.

Er zijn mensen die ons uitlachen. Ze gooien flessen naar mij, 

eieren. Ze zijn vaak met de auto of doen eerst alsof ze geïnte-

resseerd zijn. Er zijn mensen die komen om keet te schoppen. 

Ze komen op zaterdagavond rondwandelen alsof het een 

spel is. Een persoon alleen, dat gaat nog, maar een groep …

Ja, er zijn mensen die ons fotograferen, die ons filmen, zelfs 

vanuit de auto. 

U vindt dat normaal? Het moet ons alleen gebeuren, alleen 

ons. En de mensen die dingen uit de auto gooien? Dat is om 

ons uit te lachen.

3.4. Vormen en actoren van    
 overlast en geweld
Hoewel in de interviewgids een apart hoofdstuk was opge-

nomen voor de behandeling van overlast en geweld, bleek 

dit onderscheid tijdens de interviews om twee redenen 

onpraktisch. Ten eerste is deze afbakening veranderlijk 

en wordt zij door elke deelneemster anders ervaren. Ten 

tweede, komt er een onevenwicht aan het licht, gelet op 

het onderscheid dat in de terminologie wordt gemaakt tus-

sen handelingen die gericht zijn tegen een persoon en de-

gene die niet tegen een specifiek persoon gericht zijn: de 

overgrote meerderheid van de getuigenissen heeft betrek-

king op handelingen die zijn gericht tegen sekswerksters 

en worden dus in verband gebracht met geweld. Vormen 

van overlast zijn dus minder aanwezig in dit onderzoek, 

aangezien de deelneemsters zich vooral betrokken voelen 

bij geweld. Gevallen van overlast worden echter wel ge-

meld en opgenomen, voor zover getuigenissen hierover in 

de verschillende onderdelen van het verslag voorkomen65 . 

Wat de actoren van het geweld betreft, moet worden ge-

wezen op de veelheid actoren en individuele ervaringen. 

Door de aard van de open vragen in het interview, beschre-

ven de sekswerksters eerst de gerelateerde problemen en 

actoren in een door henzelf gekozen volgorde. De eerste 

moeilijkheden en actoren die werden genoemd, alsook de 

problemen die als eerste werden geïdentificeerd, verschil-

den sterk van persoon tot persoon: de ene noemde eerst 

de jongeren, de volgende de bewoners, de derde de ge-

bruiker·sters van psychoactieve producten, de vierde de 

politie, enz. De volgorde waarin de verschijnselen en acto-

ren werden gepresenteerd, mag dus niet als een hiërarchie 

worden geïnterpreteerd. Bovendien zijn er verschillende 

overlappingen tussen de verschillende groepen en ver-

schijnselen, met name tussen de paragrafen 3.4.a, 3.4.b, 

3.4.c, 3.4.d en 3.4.g. Iemand die op een bepaald moment 

als jongere wordt omschreven, kan later als klant worden 

omschreven; een klant kan een kwaadwillende of een be-

woner zijn...

65 Op dezelfde manier, is het onderscheid tussen haat tegenover prostitu-
ees of trans* personen vaak niet mogelijk of komen samen voor. Bepaalde 
observaties kunnen dus evengoed gemaakt worden voor een cisgender 
sekswerkerspubliek als voor een publiek van de LGBTQI+ gemeenschap.
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Scheldpartijen, agressief gedrag, soms met voorwerpen. Pin-

ten, eieren, sneeuw, lege flessen, sigaretten, gestolen hand-

tassen. Maar ik spreek alleen over mezelf, er zijn meisjes die 

veel meer lastiggevallen worden. Vaak scheldpartijen, homo, 

vuile travestiet, voortdurend, voortdurend. Elke keer. Ik zeg 

niets, ik blijf in mijn hoekje. Vaak komen mensen langslopen 

wanneer ik met een klant praat, om te zeggen dat we traves-

tieten zijn, homo’s.

Scheldpartijen, ik word vaak geslagen. Of ze gooien dingen of 

stenen. (Toont haar opgezwollen been door zo’n incident). Er 

zijn ook diefstallen, dat is me verschillende keren overkomen. 

Soms met wapens of met mensen die me bedreigen met een 

mes en je moet je handtas afgeven.

De bovenstaande voorvallen maken deel uit van een ge-

wone gang van zaken. Bijna alle getuigenissen maakten 

melding van dit soort agressie op dagelijkse basis wat be-

ledigingen betreft, en zeer vaak wat het gooien van voor-

werpen betreft, enz. Ook aanvallen met een mes werden 

meermaals vermeld. De beledigingen waren gericht tegen 

hun genderidentiteit of de uitoefening van sekswerk. Ver-

scheidene van de genoemde voorvallen zijn gemakkelijk 

waarneembaar tijdens het veldwerk.
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b. Gebruikers en mensen die rondhangen 

In tegenstelling tot de in het vorige hoofdstuk beschre-

ven soorten publiek, worden in dit hoofdstuk soorten pu-

bliek beschreven die regelmatiger aanwezig zijn. Net als 

de sekswerksters, zijn dit mensen die de openbare ruim-

te bevolken. Hun aanwezigheid is niet van voorbijgaande 

aard en daarom rijzen er vragen over mede-aanwezigheid 

tussen hen en de doelgroep. Deze categorie omvat dus 

mensen die ronddwalen, die “rondhangen”, die “zwerven“ 

door de straten. Sommigen van hen zijn druggebruikers, 

drugdealers of mensen die betrokken zijn bij andere vor-

men van (kleine) criminaliteit en die zich in de buurt heb-

ben gevestigd. 

Bijgevolg leidt de aanwezigheid van deze groepen bij IJzer 

tot verwarring, waardoor de sekswerksters onmiddellijk 

in een kwaad daglicht worden gesteld. Deze laatsten be-

schouwen de buurt echter vaak als hun werkplek en willen 

er daarom voor zorgen dat hun werkomgeving aangenaam, 

schoon en veilig is. Voor hen zijn de ongeregeldheden die 

het gevolg zijn van de aanwezigheid van deze groepen 

schadelijk voor hun werkomgeving.

De personen die problemen geven zijn de daklozen.  Je moet 

prostitutie en druggebruik niet met elkaar in verband bren-

gen. Die mensen komen alleen om drugs te nemen, terwijl 

wij hier zijn om te werken. Dat is het verschil. Dat is nieuw 

de laatste jaren. Elke keer zijn we bang met die verslaafden, 

dat ze beginnen roepen.

En dus denken mensen dat het is omdat wij er werken dat 

die andere mensen komen. Ze denken dat we drinken en 

ook dat we drugs nemen. Maar dat doen wij niet. Ik drink 

niet, ik neem geen drugs. Niets van al die dingen. Het is zelfs 

niet samen met ons. Maar het stoort, de klanten die langslo-

pen, gaan niet stoppen, gaan niet met ons praten. De gevel 

is niet goed voor ons. Het is ook vuiler. Ik voel me niet … ik 

vraag me af wat doe ik hiernaast. Of ik ga naar huis, of ik 

zet me opzij.  Daklozen, alcohol, junkies… We kennen ze nu 

wel, soms zijn ze er en storen ze je niet. Maar bon soms kan 

je niet werken, als je iets zegt en ze zeggen: “Wat is er?“  Er 

zijn meisjes bij de junkies, dat is ook heel vervelend, voor 

ons en voor de bewoners.

Verscheidene deelneemsters maakten melding van dief-

stal, beledigingen en andere vormen van overlast (afval, 

zwerfvuil, geluidsoverlast) komende van deze groepen. In-

timidatie van de klant, problematisch delen van de ruimte 

en angst voor het publiek werden ook genoemd.

Wij lopen weg, we zijn bang dat ze ons bestelen. Er is veel 

meer drugs dan vroeger. De klanten komen niet meer want 

ze willen niet bestolen worden. Vroeger was het niet zo.

En dan maken de daklozen lawaai, ze roepen. En ik zeg hen 

te stoppen, minder luid te praten omdat de mensen slapen 

en rust nodig hebben. 

Zelfs gisteren vroeg iemand me of hij mocht bellen met mijn 

telefoon en hij is weggelopen met mijn telefoon. En als je 

niet helpt, word je uitgescholden.

De daklozen stelen onze handtassen ook, geld, schelden 

ons uit; er zijn veel daklozen. Ze hebben mijn handtas al 

gestolen, mijn jas, ze lopen langs en schelden me uit. Ze 

duwen ons, spuwen op ons of gooien met flessen. En ze 

vragen een sigaret, als ik zeg dat ik niet rook, zeggen ze 

hoerenjong, vuile stronttravestiet. Ik ben bang om te wer-

ken, door die mensen. 

Sommige sekswerksters hebben het echter ook over de 

ambivalentie die met hun aanwezigheid gepaard gaat. Dit 

brengt een vorm van sociale controle met zich mee en 

geeft een schijn van veiligheid. Wanneer de straat verlaten 

is en een kwaadwillend persoon een sekswerkster ernstig 

wil verwonden, zorgen deze mensen voor veiligheid omdat 

hun aanwezigheid het moeilijker maakt een gewelddadige 

daad te plegen.

De relaties tussen de mensen die zich aan IJzer bevinden 

zijn complex, alles is met elkaar in verband te brengen. Nu 

kies ik de boulevard omdat ik me er veiliger voel dan in de 

kleine straatjes. Zelfs al hou ik niet van hun gedrag, het kan 

me toch beschermen om mensen vlakbij te hebben. Zelfs 

al zijn zij het. En tegelijkertijd zijn zij eigenlijk één van de 

bronnen van geweld. Vaak vragen ze me geld maar ik zeg 

hen dat ik hen geen geld kan geven en dat ze maar hetzelf-

de moeten gaan doen als ik als ze geld willen. Maar als ik 

mensen zie die zich echt niet goed voelen, kan ik hen toch 

taartjes geven. Ik heb altijd taartjes bij om suiker te hebben 

maar ik kan er hen altijd geven indien nodig. Tegelijkertijd 

kunnen die mensen mijn klant ook bedreigen dus moet ik 

soms vermijden dat klanten komen opdat ze (de klanten) 

zich niet laten bestelen. Sommigen kennen mij en laten me 

met rust, met andere loopt het minder goed. 
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Eén keer is mijn handtas gestolen door vijf kleine kereltjes 

van 14-15 jaar. Nu is er een groep jongetjes, het gaat totaal 

niet. Het zijn altijd dezelfde. Ze lopen rond, hebben het op 

één van ons gemunt en beginnen achter de travestieten te 

lopen en ze filmen ons. Op Snapchat heb ik video‘s van een 

vriendin gezien die ze erop gezet hadden. Je hoort hen zeg-

gen: “Aaah, rot op, vuile trav!” En bam, bam, bam. Ze filmden. 

Ik ben de volgende dag langsgegaan om te vragen of het 

ging en ze zei “die ***jongens, ze hebben mijn pruik afge-

rukt, me geslagen, de pruik verbrand voor mijn neus“. Ze 

wilde geen klacht indienen. Het zijn bijna groepen zoals de 

“Brigade Anti-Trav“ in Parijs Pigalle, die slaan. Dat is in de 

mode, dit te doen, te filmen, de travestieten te slaan. Dat is 

echt mijn nachtmerrie, dat het mij zou gebeuren. Of het is 

in de mode of ze willen zich laten gelden, ik weet het niet, 

maar het is erg. Maar nu kennen we het gevaar, je ziet groe-

pen die samenkomen. Mijn vriendin en ik helpen elkaar, we 

gaan weg.

Een groep heeft me in elkaar geslagen. En daarna hebben 

twee travestieten me geholpen en ze werden zelf in elkaar 

geslagen. Ik heb één keer geprobeerd me te verdedigen maar 

toen kwam er een hele groep aan.  Een groep van 15 perso-

nen, ze zijn agressief, ik loop weg wanneer ik ze zie komen.

Op straat zijn het vooral jongeren.  Enfin, er zijn jongeren 

die dat allemaal leuk vinden. Het probleem is dat wanneer 

ze hun vrienden zien, wanneer ze in groep zijn, ze zich tegen 

ons keren. Ik heb me al moeten verdedigen tegen 5 jongens 

die me sloegen en al. Ik heb slaag gekregen. Ik ben weg-

gegaan, ik zeg niets. Wat kan ik doen, we hebben het recht 

niet. Ze gaan zeggen “ja maar jullie hebben het recht niet 

om op straat te zijn“. Van eentje hebben ze video’s gemaakt 

die op Snapchat stonden. Twintig jongens liepen achter een 

travestiet. 20 jongens. Op de boulevard. Ze wist het niet, ik 

heb het haar getoond, ze was geshockeerd. Als de jongeren 

met 4-5 zijn, geeft het problemen, alleen gaat het.

Groepjes jongeren, ze hebben niks te doen in het weekend, 

vrijdag of zaterdagavond. Zeker dit jaar, vorig jaar in de zo-

mer. Ze konden niet op vakantie (ze zitten nog op school), er 

is veel agressie geweest. Ik zie ze van ver komen, ze zijn met 

20. Ze hebben de Bulgaarse meisjes gepakt. Deze waren 

niet met de auto. En ze lijken op elkaar met het mondmas-

ker, ik herken ze niet op straat. Het is dit jaar gebruikelijker 

geworden. Er was veel agressie tijdens de zomervakantie. 

c. Jongeren

Bij verschillende gelegenheden komen uit de interviews 

specifieke spanningen naar voren met groepen jongeren 

die de wijk bezoeken. Onder deze jongeren bevinden zich 

ook minderjarigen. Groepsdynamiek is hier vaak van be-

lang: uit de getuigenissen blijkt dat tientallen jongens in 

groepsverband optreden om met name trans* sekswerk-

sters te schaden. Sommigen geven aan dat zij “dezelfden 

altijd herkennen“ en leggen een verband met jongeren die 

uit een culturele context komen die het moeilijk heeft met  

homoseksualiteit, trans* genders. De eerste waarnemin-

gen over dit onderwerp dateren van meer dan 10 jaar gele-

den en betroffen jongeren uit dezelfde buurt. En terwijl de-

ze groepen groeien en soms zelfs klanten worden, komen 

er nieuwe generaties jongeren bij. Soms komen ze langs 

op brommers of fietsen om voorwerpen of vloeistoffen 

naar hen te gooien, soms lopen ze rond om hen in elkaar 

te slaan. Voor deze jongeren lijkt het een hobby te zijn om 

trans*sekswerksters op te jagen. Zij scheppen op over hun 

agressie, filmen hun daden en vernederingen en geven die 

in verschillende gevallen bloot op sociale netwerken.

Twee keer heb ik zuur over me heen gekregen. Ik dacht dat 

het urine was, maar daarna hebben anderen me gezegd dat 

het zuur was. Ze hebben het op mijn been gegooid. In het 

begin doet het geen pijn, maar daarna wel. Ze vermengen 

het met iets en dat is erger. Gelukkig heb ik er geen op mijn 

gezicht gekregen. Het waren twee gastjes op een mobilette, 

ze zijn 14-15 jaar de kleintjes. Ze schelden je uit, “Heb je 

niets in zijn kont gepakt?“ het is altijd zo geweest.

Een andere keer ook, 8-9 jaar geleden, waren er jonge ke-

reltjes. Een heeft een mes getrokken. Hij heeft me tegen de 

muur geduwd. Gelukkig kwam de portier van het café naar 

buiten om me ook te verdedigen. Deze zomer was er ook 

een groep van 15. Ooooh…! Want we kijken altijd naar links, 

naar rechts om te zien wat er gaande is, we zagen daar drie 

jongens, daarna twee daar (wijst naar de tegenovergestelde 

kant) die met elkaar communiceerden via de telefoon. En 

ik zie dat er daar vier afkomen. En ze komen meteen naar 

ons. Ze hebben een Marokkaanse travestiet vastgepakt. Er 

was ook een klacht, de politie is meteen gekomen. Maar ze 

hebben de groep niet gepakt. Ze zijn twee keer gekomen, 

dezelfde groep. Deze zomer was echt problematisch, een 

vrijdag en een tweede vrijdag en de derde keer kwam de 

politie. 
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We blijven beter samen want er zijn jongeren die eieren, flessen 

naar ons gooien.  Daarom zijn alle travestieten samen in een 

wijk om elkaar te beschermen want we weten dat het gevaarlijk 

is. Als er een groep langskomt, is het gedaan met ons.
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Ze denken niet aan ons, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen.
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Naast de begripvolle buurtbewo(o)ner·sters die niet tegen 

sekswerksters protesteren, kunnen twee groepen bewo(o)

ner·sters worden onderscheiden die op sekswerksters re-

ageren en deze aanvallen. Ten eerste accepteren sommige 

mensen of families met een meer conservatieve achter-

grond, of uit landen waar LGBTQI+fobie sterk aanwezig is, 

trans* prostitutie niet goed. De spanningen zijn vaak groter 

als de sekswerkster een migrante is uit hetzelfde land als 

een lokale inwo(o)ner·ster.

En dan vallen de buren ons vanuit hun venster aan. Ze pas-

sen de wet van daar hier toe. Wij zijn hier gekomen om te 

wonen, om vrij te zijn en dan zien we dezelfde gezichten. 

Hier is er openheid, heb je vrijheid, wetten, rechten. Wan-

neer ze weten dat je van daar komt, roepen ze: “Je bent een 

homo, je maakt ons te schande, wij zijn geen homo’s.“

Ze roepen naar ons, soms komen er mensen met 2-3 als je 

niet weggaat. Je kan beter weggaan. Ik moet weg, wat kun-

nen we doen, anders breken ze onze rug. De bewoners van 

de wijk hebben me al geslagen.

Wat het Alhambra Comité betreft, voelen verschillende 

deelnemers sterke druk van sommige leden. Er kunnen 

verschillende vormen van intimidatie worden onderschei-

den:

 - Psychologische druk: sekswerksters worden beledigd, 

gefilmd, gefotografeerd, blootgesteld op sociale netwer-

ken en in de media. Zij worden aangespoord om “weg te 

gaan” en mogen niet naar bepaalde plaatsen gaan.

 - Fysiek geweld: slagen, aanvallen met stokken, bezems, 

het gooien van stenen, flessen of andere voorwerpen 

om te slaan of te gooien naar sekswerksters worden ge-

meld. Er wordt water op sekswerksters gegooid vanuit 

sommige gebouwen.

 - Latente dreiging naar de personen of de actoren die 

een relatie hebben met de sekswerksters: huisbazen 

die appartementen verhuren aan sekswerksters worden 

door het comité gevraagd hun huurders uit te zetten. Het 

comité oefent ook via de overheid druk uit op de cafés. 

(zie II.3.2.2.b) 

 - Initiatieven die als achterpoortje dienen: via openbare 

raadplegingen wordt de visie van een woonwijk gepro-

moot, waarbij de straatprostitutie op termijn moet wor-

den afgeschaft.

d. Bewo(o)ner·sters van de wijk en het Alhambra Comité

Niet alle bewo(o)ner·sters hebben een vijandige relatie met 

de sekswerksters. Integendeel, het gaat slechts om een 

minderheid, die echter niet onbelangrijk is, want de gevol-

gen worden gevoeld door de sekswerksters. Verschillende 

sekswerksters die in de buurt wonen, maken melding van 

vriendschappelijke en zorgzame relaties, kleine uitwis-

selingen tussen buren die elkaar op straat tegenkomen. 

De meeste gesprekken gaan echter niet verder en deze 

contacten blijven beperkt, gezien het verschil in daginde-

ling van de sekswerksters en die van de overige bewo(o)

ner·sters van de wijk.

Ik zeg dag aan de mensen op straat, ook wanneer ik ze niet 

ken. Ik kom mijn buren tegen wanneer ik naar de wasseret-

te ga. Het is van:“Hallo hoe gaat het? Gaat het, gaat het?“ 

Niets diepzinnigs maar het contact is er.

De deelneemsters toonden ook begrip voor de inwo(o)

ner·sters die aan overlast zijn blootgesteld. Sommigen 

stelden zich vragen bij de aanpak van de mensen die er 

komen wonen en er daarna over beginnen klagen, ook al 

was de reputatie van de buurt bekend. Tenslotte verklaar-

den verscheidene personen dat zij geen persoonlijke pro-

blemen hadden met de andere bewo(o)ner·sters van de 

wijk en dat zij zoveel mogelijk een relatie van wederzijds 

respect onderhielden.

Er zijn gesluierde vrouwen die het aanvaarden omdat ze we-

ten dat we vroeger al in de wijk waren. De moeder van een 

familie, ik zeg hen dag (...). Je zegt toch:  “Hallo, hoe gaat 

het, goed?“... enz. We proberen moeite te doen. (...) We ken-

nen ze, ze weten dat de straat zo is.  En de mensen die hier 

komen wonen, daarvan accepteert 80% het. Maar de ande-

ren maken er een drama van. Maar de meesten waarmee 

ik praat, dat gaat heel goed. En we weten dat we niet voor 

het huis van een familie mogen tippelen, omdat de familie 

slaapt.  Niemand heeft me gezegd weg te gaan. Wanneer 

ik de mensen zie, begin ik zelf te praten. We maken plaats, 

eens ze thuis zijn, komen we terug.

Persoonlijk heb ik geen problemen, maar bijna al mijn vrien-

dinnen hebben problemen met de bewoners. Meestal zijn 

het scheldpartijen van de bewoners. (hoerenjong, trap het 

af...). Of vrouwen die op hen spuwen.
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Recentelijk hebben ze een fles door het venster gegooid op 

een meisje en hebben haar op de schedel geraakt.  Ze heeft 

zich het hoofd moeten laten toenaaien.

Vroeger was het goed, nu zijn er veel problemen, elke dag 

zegt de meneer dat we weg moeten, hij komt langs, hij 

scheldt me uit, hij slaat me, hij komt langs met zijn collega. 

Hij lacht me uit, hij gooit water over mij via het raam. Ik was 

helemaal nat en het was koud. Daarna was er een andere 

meneer, ik was daar eens gestopt en hij zei me weg te gaan. 

Ik begrijp de nood aan rust, maar ik snap niet waarom ze zo 

racistisch zijn. Ik probeer oplossingen te vinden, te zeggen 

tegen de andere meisjes zachtjes te praten. Een keer heeft 

de meneer een Bulgaars meisje geslagen. Hij heeft haar las-

tiggevallen. En de andere meneer slaat ook. In het nieuwe 

gebouw zitten er ook nieuwe racisten. Ze nemen foto’s van 

mij. Vanuit hun appartement. Ik weet niet waarom. Ik doe 

niets. Ik denk dat als je een foto van mij neemt, het aller-

eerst mijn beslissing is. Hij neemt foto’s van mij zonder mijn 

toestemming. Door de bewoners ben ik bang om te werken. 

Dat ze foto’s nemen en ze op Facebook zetten. Ik ga me-

teen weg, ik zeg niets. Hij fotografeert mij. Een keer heb ik 

geantwoord omdat hij zei dat hij me fotografeerde en me 

uitschold. En ik heb hem gevraagd waarom hij me uitschold? 

Hij zei dat het verboden was. En daarna komt hij me slaan. 

Ik voel me … ik huil.

Een hele groep wil niet dat we er zijn, die wil dat we weg-

gaan. Rond het hotel, nemen ze emmers en gooien water 

over ons heen. Een ander gooit stenen, ze filmen ons op 

straat, zonder het ons te vragen, dat is tegen de privacy 

wet. Ik begrijp het wel… Soms zijn er meisjes die luid praten 

op straat. Maar de meesten van ons praten niet te luid. En ik 

ben me ervan bewust dat mensen moeten slapen en de vol-

gende dag moeten werken. En dus willen ze vermijden dat 

we daar werken.  Het is een minderheid maar het zijn altijd 

dezelfden, een groep die ons haat. Ze gooien flessen naar 

ons, water, praten met de burgemeester …Maar hier is al 

jaren prostitutie, ze wisten waar ze gingen wonen. Ze schel-

den ons uit, en daarna zijn er meisjes die hen op hun beurt 

uitschelden en dus is het logisch dat er nog meer scheld-

partijen komen. Ze hebben eens gepraat met de eigenaar 

om ons uit het huis te zetten. Gelukkig heeft de eigenaar 

niet naar hen geluisterd. Hij heeft gezegd dat alles in orde 

was en dat het hen niet aangaat wat we doen, dat alles rus-

tig verloopt. 

Een kerel die hierachter woont, maakt video‘s en stuurt ze 

naar de tv. Meisjes worden lastiggevallen op straat, ze willen 

niet dat iemand langs de moestuin passeert. Ze beginnen te 

roepen als je langs daar gaat, “niet langs daar, ik wil je hier 

niet zien, niet hier“. Tegen mij hebben ze niet gezegd weg 

te gaan, ik let op. Maar ik snap niet waarom je op zo’n plek 

komt wonen. Maar ik snap dat het kan storen. Sinds ik hier 

ben, hebben we die problemen. 
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Als we de politie bellen, weten we niet of die voor of tegen 

ons gaat handelen.
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Tegelijkertijd bestaat het risico naar het politiebureau te 

worden gebracht en de nacht in hechtenis te moeten door-

brengen. Dergelijke voorvallen deden zich ook voor tijdens 

het onderzoek. Meer cyclisch werd melding gemaakt van 

golven arrestaties en verdrijvingen uit het gebied.

We kunnen niet rustig werken met de politie erbij.

En je moet naar huis want het is toch de politie, Ik heb geen 

zin om in het commissariaat te slapen.

Ik wil geen problemen met de politie. Misschien trouw ik hier 

ooit of woon ik hier samen met iemand, dus ik wil niet dat ze 

dan zien dat ik al problemen heb gehad met hen. Ik wil een 

blanco blad blijven. Soms helpt de politie niet, dus vraag ik 

beter geen hulp. 

Ik ben al vaak naar het commissariaat gebracht, ik heb al 

vaak in een cel geslapen.

Ja opgepakt worden, maar dat was vroeger (rond 2014). Ik 

ben vier keer opgepakt. Met handboeien. Iedereen. Iden-

titeitscontroles, in de bak. Ze waren onvriendelijk met de 

transseksuelen, veel gelach dat is er allemaal geweest, 

maar ook andere dingen. Het gaat. Ze zijn rustiger, vrien-

delijker, kalmer. En er zijn controles geweest maar dat was 

voor iedereen, met bussen, verschillende keren. De vrou-

wen, de transgenders, de klanten werden gecontroleerd.

En in 2013, hebben ze ons allemaal in een camionette ge-

stoken. Ze hebben ons als criminelen behandeld. Het was 

vreselijk. Ze praten niet met jou. Ze zeggen niets. Ze zeiden 

“Je zal wel zien als je instapt“. De handen op de rug geboeid. 

Het was voor het oppikken van klanten. Ze hebben alle hoe-

ren van de wijk opgepakt. Ze waren zeer onaangenaam. Ze 

sloegen ook. Ze zeiden naar huis te gaan, enfin dat is nor-

maal.

Verleden vrijdag is iedereen opgepakt. Ik was net aange-

komen en de politie heeft iedereen opgepakt. Ik zag de 

meisjes zeggen “Ren weg! Ren! Ren!». En ik zag (een kennis 

sekswerkster). Met handboeien.

Maar de laatste twee weken zijn ze heel onvriendelijk en 

roepen “Ga weg! Ga naar huis, ga naar huis! ».

e. Politiediensten

Het eerste contact is vaak moeilijk, er is geen vertrouwen 

tussen de politie en de prostitué·es. Dat is één ding en 

het tweede is dat de politie nog steeds een politiemacht 

is. Dus zijn ze altijd bang om me te contacteren omdat ze 

hier ook illegaal verblijven. Sommige agenten reageren 

soms dus zo en hebben een uitwijzingsprocedure opge-

start, ook al was de betrokkene een slachtoffer.

- Zedenpolitie

Binnen de politiediensten kunnen verschillende benade-

ringen worden onderscheiden. Enerzijds neemt de zeden-

politie een pro-actieve houding aan ten aanzien van de 

sekswerksters en alle andere actoren die met prostitutie 

in verband kunnen worden gebracht. Een goed contact 

met de sekswerksters is essentieel voor hun werk. Ander-

zijds moeten andere diensten toezien op de naleving van 

de regelgeving, werknemers zonder papieren opsporen en 

gevolg geven aan verzoeken uit het beleid. Dit leidt tot si-

tuaties die paradoxaal kunnen lijken, wanneer een eerste 

team hen begroet en naar hun welzijn informeert, en een 

tweede team hen voornamelijk met bevelen en richtlijnen 

aanspreekt. De getuigenissen hebben hoofdzakelijk be-

trekking op de contacten met de politie in de zones Brus-

sel-Elsene en Brussel-Noord. Ook binnen de politie kun-

nen geen veralgemeningen worden gemaakt: er zijn even-

veel gevallen van goede als van slechte verstandhouding.

De politie doet haar werk. Het is haar job te controleren, 

toezicht te houden en de orde te handhaven.

Soms blijft de politie respectvol, heel lief, maar soms niet.

Sommigen zijn vriendelijk, maar het hangt af van persoon 

tot persoon.  Sommigen zeggen “Je hebt vijf minuten om op 

te krassen, we gaan een toer doen, als je terugkomt, pakken 

we je op.“ Daarna zijn er andere flikken die zeggen, hoe gaat 

het enz. Ik snap het niet. 

De relatie met de politie is ingewikkeld, omdat agenten de 

bevoegdheid hebben sekswerksters verbieden te werken. 

Een werkverbod betekent voor velen van hen economisch 

geweld. Regelmatige boetes en identiteitscontroles ver-

storen de sekswerksters bij de uitoefening van hun werk. 

Indien de sekswerkster bovendien geen verblijfsstatus in 

België heeft, zijn angst en gehoorzaamheid nog meer uit-

gesproken.
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En het politiegeweld stopt daar niet. Hoewel dit niet de 

regel is, worden ernstige, zelfs zeer ernstige incidenten en 

traumatische gebeurtenissen met politieagenten gemeld. 

Daaronder vallen ook ontoelaatbare en strafbare praktij-

ken, die het vertrouwen dat sekswerksters in politiemen-

sen kunnen hebben, ernstig ondermijnen. Voorts werd in 

verschillende interviews een grotere terughoudendheid 

vastgesteld om de politie te bekritiseren in vergelijking met 

andere geweldplegers.

Ik heb al een slechte ervaring gehad met de politie maar ik 

wil het niet vertellen, ik wil er niet over praten. Ik kan niet 

alles zeggen. 

In het geval van incidenten waarbij politieoptreden vereist 

is, wordt het gebrek aan belangstelling van de politie ver-

meld. Sommige getuigenissen wijzen op het niet bijstaan 

van een persoon in gevaar. Laattijdige aankomst en passi-

viteit ten aanzien van een aan de gang zijnde situatie ko-

men verschillende keren terug. Tegelijkertijd zijn er uiter-

aard gevallen waarin de politie is opgetreden en bijstand 

heeft verleend, maar dit lijkt voor de sekswerksters niet 

de norm te zijn waaraan zij zich zouden moeten verwach-

ten. Tenslotte krijgen sekswerksters vaak de schuld van 

agenten, de schuld voor het veroorzaken van een incident, 

met uitspraken als “het is jouw schuld” en dat dit niet zou 

gebeuren als de sekswerkster “thuis was gebleven”.

Het probleem is dat we niet gerespecteerd worden, dat is 

erg. Toen een jongen me lastig viel, reed de politie langs en 

de mensen zeiden: “ze werd lastiggevallen“. De politie doet 

alsof, kijkt naar links, naar rechts. En de jongen liep gewoon 

voorbij. Ze zei gewoon: “Nee, nee. Ga naar huis“ Als je ze 

roept, komt ze soms snel, soms laat je de dingen gewoon 

passeren.

 

Het lijkt er echter op dat bijna alle politieagenten, hetzij 

onbewust, hetzij bewust, geen rekening houden met de 

genderidentiteit van sekswerksters. In veel gevallen gaat 

dit gepaard met een houding die door sommige deelneem-

sters als LGBTQI+foob wordt beschouwd, met een toege-

nomen stigmatisering van sekswerksters en/of beledigin-

gen.

De politie noemt ons mannen.

Ze behandelt je als een man, gebruikt de mannelijke vorm. 

Je wordt op een onaangename manier toegesproken. Daar-

bij, we zijn er niet voor ons plezier, we moeten uren wachten 

en de politie zegt “Ga weg! Ga naar huis! Ga op de bou-

levard!“ Hebben ze het recht ons zo onaangenaam aan te 

spreken? Omdat we hoeren zijn?

Ze hebben onze documenten gecontroleerd en ons als me-

neer aangesproken. Maar waarom spreken gezagsdragers 

iemand aan die voor de wet erkend is als vrouwelijk, die een 

identiteitskaart heeft met daarop V, als “man“?

Ze lachen omdat ik trans* ben “Je bent een man“. Maar het 

is mijn beslissing.

Hij zei “Jij gaat hier weg, vuile trans. Ga terug naar je land“.

Sommige geïnterviewden getuigen van een extra strenge 

behandeling in vergelijking met andere gebruikers/ge-

bruiksters van de publieke ruimte. 

Ze vragen je elke dag je identiteitskaart of zeggen je weg 

te gaan. Soms is de politie voor ons gekomen, en laten ze 

alle dieven en alle mensen die drugs verkopen gewoon op 

straat. En de politie komt voor ons maar ze vinden alleen 

condooms en gel in mijn tas.

Een deel van de politieagenten is homofoob, ze komen en 

roepen plots, ze behandelen ons slecht.
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Nee, ik heb nooit klacht neergelegd. De politie ging me toch 

decredibiliseren en me niet au sérieux nemen. Als er geen 

bewijzen zijn, word ik weggestuurd. Ik ben bang om klacht 

neer te leggen.

Ik heb nooit klacht ingediend. Dat is gênant.

(Heb je al klacht neergelegd?) Nee. Ja een keer. Met een 

klant die me heel slecht behandelde, hij was dronken. Hij 

vroeg me geld, hij vroeg me teveel, hij heeft me doen afzien. 

Maar het was op hotel. We hebben de zaak op hotel gere-

geld.

Buiten het sekswerk zijn er meldingen van politieagenten 

die een controle uitvoeren omwille van iemands trans*i-

dentiteit, waaruit onmiddellijk wordt afgeleid en vermoed 

dat zij in de prostitutie werkzaam zijn - zonder dat dit het 

geval is.

Dikwijls komt ze een half uur later en dan is het te laat. Wan-

neer we de politie zien en er is een probleem, dan roepen 

we haar op straat (als de groep jongeren er bv is die ons 

problemen wil geven) en ze heeft gezegd: „Ga naar huis, dan 

zal je geen problemen hebben“. 

De politie is een uur later gekomen en heeft me uitgeschol-

den. Het interesseerde haar niet dat ik was lastiggevallen. 

Ze heeft mijn papieren gevraagd en is daarna weggegaan.

Voor veel deelneemsters is het inschakelen van de politie 

een afweging van voor- en nadelen. Uit vrees dat de situ-

atie zich tegen hen keert, nemen zij zelden hun toevlucht 

tot de politie. Voor de weinigen die zich durven openstellen 

voor de politie, blijft de situatie delicaat wegens de context 

van de wijk waarin de sekswerksters zich bevinden. 

Wantrouwen onder sekswerksters, druggebruikers, dea-

lers en ander publiek weerhoudt hen ervan de politie in 

vertrouwen te nemen omdat andere mensen in de buurt 

hun omgang met de politie controleren. In sommige geval-

len maken de mensen om hen heen de toegang tot hulp 

door de politie onmogelijk en wordt de dialoog nog inge-

wikkelder.

Wanneer de junkies zien dat ik met een agent praat, gaan 

ze me komen vragen waarover ik gepraat heb met de agent. 

Dus voel ik me wat geïntimideerd om met de politie te praten 

en probeer ik afstand van haar te houden.

Voor de meeste sekswerksters is aangifte bij de politie 

geen optie. Ofwel hebben zij er geen behoefte aan, ofwel 

voelen zij zich niet serieus genomen, ofwel schamen zij 

zich, ofwel vrezen zij vernederd te worden, naast andere 

mogelijke negatieve gevolgen. In enkele zeldzame geval-

len werd op het moment zelf een klacht ingediend, hetzij 

wanneer zich een ernstigere gebeurtenis had voorgedaan 

en/of een derde (bv. een receptionist) de politie had inge-

schakeld, hetzij wanneer de sekswerkster zich gemakkelijk 

in het Frans konden uitdrukken en/of hun verblijfsstatus in 

orde was. Uit de getuigenissen bleek echter dat er na het 

incident geen klachten waren ingediend.
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Onder ons praten we, maar de anderen… Wanneer ze agressief 

zijn, zijn we dat ook dus, er zijn kleine conflicten. En ze brengen 

de prijs naar beneden, dat leidt tot problemen en ruzies.

De meisjes zijn allemaal gewelddadig, ik lieg niet. Zelfs ik 

ben gewelddadig met de nieuwelingen, ik ga niet hypocriet 

doen. Cash en cash. De eerste keer dat ik erheen ben ge-

gaan, heb ik de volle laag gekregen, de volle laag. Tot op 

het moment dat ze high zijn of dronken „Ah nu ben je mijn 

vriendin“. Als je hun vriendin niet bent, is het oorlog. We zijn 

geen zusters, we zijn vervelende trutten. Ik heb één enkele 

vriendin daar. Ik zeg “Hallo! Daaag! Hoe gaat het? Het gaat.“ 

Tegen de anderen.

Nee, spanning onder ons nee. Er zijn natuurlijk dingen om-

trent de plaats van de nieuwelingen, we zeggen tegen de 

vriendinnen, dit is mijn plaats.

Sommigen weten hoe ze de anderen kunnen intimideren, ze 

kunnen kracht gebruiken of een mes…

Er zijn sekswerksters die alles doen voor het geld, dat 

brengt de sekswerkster zelf in gevaar en ook de andere 

sekswerksters en de klant.  

De verslechtering van de werkomgeving van de sekswerk-

sters als gevolg van externe factoren - zoals toegeno-

men repressie, of de schaarste van klanten - verhoogt de 

spanningen tussen de sekswerksters en de concurrentie 

tussen hen bij het oppikken van klanten. Uiteindelijk on-

dermijnt dit de relaties die ze met elkaar hebben. Verschei-

dene deelneemsters herhaalden het gebrek aan respect 

van sommige collega’s voor de buurt en de klanten. Ge-

vallen van onbeleefdheid met betrekking tot gezondheid, 

geluidsoverlast, gebrek aan bescheidenheid, beledigingen 

en bedreigingen. In mindere mate werden fysieke agressie 

en diefstal genoemd. Dit betreft een klein aantal sekswerk-

sters, maar veroorzaakt soms aanzienlijke overlast. De 

respondenten, die proberen te zorgen voor goede betrek-

kingen en wederzijds respect tussen de sekswerksters 

onderling en met de bewo(o)ner·sters en de winkeliers, 

voelen zich gestoord door het meer uitbundige gedrag van 

sommigen. Het gedrag van een minderheid wordt door de 

inwo(o)ner·sters en andere actoren geprojecteerd op alle 

sekswerksters, die met een negatief beeld worden geas-

socieerd.

f. Trans* prostituees en sekswerksters

Wat overlast en geweld onder sekswerksters betreft, vari-

eren de spanningen. Voor sommigen zijn de vriendschaps-

banden, wederzijds respect en wederzijdse steun duidelijk 

aanwezig, terwijl anderen melden dat zij zich tamelijk al-

leen of totaal geïsoleerd voelen.

Ik heb geen problemen met de andere meisjes. Soms zetten 

we ons samen wanneer er moeilijke mensen zijn op straat. 

We beschermen elkaar, onder sekswerksters.

Geen ruzie, iedereen is vriendelijk. Het transcollectief is 

vriendelijk, zelfs de meisjes. (...) Ik heb nooit problemen ge-

zien met pooiers.

Ah, stop me te herinneren aan de mooie tijd. We waren alle-

maal vriendinnen, iedereen, het was grote liefde tussen ons. 

Gaat het vriendin? Iedereen was in goed humeur.

Maar nu is het meer ieder voor zich.

Interpersoonlijke relaties worden op verschillende ma-

nieren geconstrueerd, zowel met andere sekswerksters 

als met andere groepen. Binnen de relaties tussen seks-

werksters kan het niveau van hiërarchie en/of anciënniteit 

waarop een sekswerkster zich beroept van invloed zijn op 

haar waargenomen veiligheid en het respect dat zij krijgt 

van andere sekswerksters. Vooral voor vrouwen die nieuw 

zijn, is de blootstelling aan geweld groter. Bovendien kan 

het behoren tot een groep, bijvoorbeeld door nationaliteit, 

een zekere mate van cohesie en concurrentie met groe-

pen van andere nationaliteiten tot stand brengen. Natio-

naliteit en migratieachtergrond zijn echter geen voldoen-

de voorwaarde om causale verbanden en de vorming van 

een homogene groep te veronderstellen. Terwijl sommige 

deelneemsters zich meer op hun gemak voelen in groe-

pen, houden anderen liever afstand van andere mensen, 

ook van mensen uit hetzelfde land van herkomst als zijzelf. 

Een ander aspect dat spanningen kan veroorzaken is de 

verschillende kijk op sekswerk: als sommige sekswerk-

sters selectiever zijn wat betreft klanten of prijzen, kan het 

gebrek aan het stellen van grenzen tot ontevredenheid lei-

den bij de sekswerksters.
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Hoewel pooierrelaties meer zichtbaar zijn onder cisgender 

prostituées/sekswerksters, worden soortgelijke relaties 

ook aangetroffen onder sommige trans* personen. In dit 

verband werd melding gemaakt van financiële afpersing, 

chantage, intimidatie, psychologische druk, fysiek geweld 

en valse beschuldigingen. Betalen voor een plaats op 

straat, voor bescherming, is een gangbare praktijk. “Vrien-

dinnen“66 en andere vormen van “vriendschap“ waarmee 

zowel echte vriendschappen als pooierrelaties worden be-

doeld, bestaan samen met trans* sekswerksters die voor 

zichzelf werken. 

Er waren mensen die wilden dat ik voor hen werkte, maar 

daar is geen sprake van. Ik wil toch onafhankelijk blijven. 

Ik word niet gedomineerd. Als je het vraagt, word je be-

schermd door de pooiers. Ze zeggen geef me dat (geld) en 

hop. Nu hebben ze mijn telefoon kapot gemaakt. Ik word niet 

vaak bestolen maar wel vaak geslagen. 

Er is een meisje waar iedereen bang voor is. Er is een soort 

hiërarchie, zij is hier het langste. Als ze zegt dat je weg 

moet, moet je weg, iedereen zet zich naast haar en zegt: 

„Jij werkt hier niet meer!“. We moeten doen wat ze zegt. Het 

is een vijandige plek. Je moet de relaties goed houden. Het 

kan elk moment omslaan. Maar elders is het ook zo, in het 

bois de Boulogne, overal…

66 Negroni, C. (2013). Parcours migratoires d’équatoriennes transsexuelles 
prostituées : la construction d’un autre soi. Migrations Société

Maar er zijn ook meisjes die daar werken die niet zeer cor-

rect zijn. Ze roepen, drinken, dat creëert ook een storende 

sfeer als je in de wijk woont, dat snap ik. Maar je hebt ook 

het recht niet mensen lastig te vallen, te slaan. Ook transge-

nders. Ik zeg niet dat we stout zijn, er zijn er die er zijn voor 

iets anders. Maar sommigen gingen elke avond uit, dronken, 

riepen luid … wat ik zei, is dat wij verschillend zijn. Er is een 

groep die zo is en een groep die zo is.  Zoals mensen je zien, 

zo behandelen ze je. Anderen drinken veel maar je moet ook 

geen respect verwachten als jij de mensen niet respecteert. 

Er is een klein groepje van 3-4 dat zich niet zo goed ge-

draagt, dat steelt…

Ik blijf op afstand van de sekswerksters. Ik zie er een paar 

die drinken, stelen, lastig zijn, plassen … 

Naast de interne conflicten die zowel bij trans* alsook bij 

cisgender sekswerkers terug gevonden kunnen worden, 

zijn er veranderingen in de verdeling van de ruimte tussen 

trans* en cisgender sekswerksters. Sommige deelneem-

sters spraken van een vermenging van cisgender en trans* 

territoria. Dergelijke overlappingen confronteren trans*-

sekswerksters met LGBTQI+foob gedrag en leiden tot 

territoriumconflicten die spanningen met pooiers kunnen 

inhouden. Er zijn meldingen van fysieke aanvallen, mes-

steken, en beledigingen en pesterijen gericht tegen zowel 

trans*-TDS/SW als hun klanten vanwege hun genderiden-

titeit en/of seksuele geaardheid.

Sommige meisjes zeggen tegen de klanten “Ah je bent ho-

mo, je gaat naar huis met een homo!“. Wij transgenders 

hebben meer schrik. Vroeger stonden de meisjes vlakbij het 

frietkot en wij in de kleine straatjes.

De laatste keer dat ik geslagen werd, was er een meneer 

(een klant) die met me praatte, we gaan naar het hotel enz 

en een meisje zegt: “ Je flirt met mijn vader“. Maar dat meis-

je was gekleed als een prostituee. We beginnen te lopen en 

ze scheldt me uit, het meisje zegt: “Ga weg“. En ze zei: „Het 

is mijn vader“, ze heeft iemand geroepen en er kwam een 

kerel naar mij toe, hij heeft me neergeslagen. De politie is 

gekomen maar ik wilde geen klacht neerleggen.
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Maar we hebben geen keuze, thuisblijven is geen optie. Als 

er minder mensen zijn, zijn er minder problemen maar ook 

minder klanten.  En omdat er dingen op tv zijn, zijn er geen 

klanten. Het is rustig.

Er zijn nachten zonder klanten, een klant, twee klanten. 

Ze zijn begonnen met te zeggen dat prostitutie verboden 

ging worden, sinds vier, vijf jaar. Op tv. Dat is vreselijk. Soms 

moet je twee, drie uur blijven voor je een klant hebt.

Bon, het hangt van jezelf af. Er zijn er die geld willen tot elke 

prijs.

De klanten zijn allemaal gedrogeerd en er zijn er die samen 

met de klant nemen. Maar dat vermijd ik. Er zijn (heel) vrien-

delijke klanten. Sommige klanten betalen je om gewoon te 

babbelen of om zich te laten pijpen. Maar vervolgens zijn er 

die gaan lachen, eieren gooien, Danone yoghurtjes, ik heb 

een vaas met bloemen (erin) op mij gekregen. Dat deed me 

lachen. Het scheelde twee seconden of ze had me geraakt.

Veel mensen drogeren zich, geven problemen, daar hou ik 

niet van. Ik neem geen drugs en aanvaard geen klanten die 

me niet bevallen. Als de mensen gedrogeerd zijn, geef ik hen 

het geld terug en ga niet met hen naar huis.

Sommige klanten willen langer blijven. Of ze vragen het geld 

terug dus dikwijls laat ik hen het geld voor mijn eigen vei-

ligheid.

... discussies over beschermde of onbeschermde seks. Veel 

klanten willen hun geld terug als het beschermde seks is 

zelfs als we ervoor hebben vastgelegd dat het beschermd 

ging zijn. Ik ben vandaag eens als man gegaan. Zelfs als 

je met iemand praat, zijn ze vulgair, stout, niet respectvol. 

Vandaag was er daar een die me gevraagd heeft om het te 

doen voor 5€.

Klanten praten niet eens met ons, ze zeggen “Ben je be-

schikbaar?“. Als ze tenminste dag zouden zeggen. Een an-

der vraagt me waarom ik niet kus. Ik heb gezegd dat dat niet 

de afspraak was en dat het toch corona is.

g. Klanten

De klanten van de trans* sekswerksters eisen vaak meer 

discretie. Dit resulteert in de latere werkuren van de trans* 

sekswerksters.

Ja, je moet weten dat eens één uur ‘s nachts, 80% trans is. 

De klanten komen tot 8u, want sommige klanten komen voor 

ze gaan werken. En sommigen willen discretie, ze zetten de 

wekker om 3u om naar ons toe te komen. Omdat er minder 

mensen zijn buiten, komen ze in de week rond 5–6u omdat 

het rustiger is. Ze weten waarom ze in de week komen. Dat 

is geen probleem. Dat was geweldig, toen moest ik niet in 

garages werken, geen condooms achterlaten. Ze hebben 

ons veel klanten doen verliezen door te sluiten om 5u. In de 

week zijn het de mensen die werken, in het weekend meer 

zatte mensen. Er zijn transgenders die meer op vrouwen lij-

ken die meer overdag werken en zij die mannelijker lijken 

die meer ’s avonds werken Ik begin om 3u te werken, mijn 

vriendin die met mij werkt van 5u-11u, dat is rustiger.

Om discretie te garanderen, wissel ik geen nummers uit met 

hen, niets. Ze komen me halen op straat. En ik heb ook vas-

te klanten, die ook bij mij mogen komen. Ik mijd klanten die 

problemen kunnen opleveren.

De toename van regelgeving en sancties, de sluiting van 

bars waar sekswerksters klanten konden ontmoeten, de 

sluiting van hotels om 5 uur ‘s morgens, de aanwezigheid 

van een consumerend of potentieel delinquent publiek en 

het beeld dat de media van de wijk geven, weerhouden 

de klanten er steeds meer van om de wijk te bezoeken. 

Zij zijn bang voor boetes, bang geïntimideerd te worden, 

om beroofd te worden, om lastiggevallen te worden. Later 

hebben beperkingen ten gevolge van coronamaatregelen 

en politieke aandacht de schaarste aan klanten nog doen 

toenemen. 

Als gevolg daarvan worden sommige deelneemsters steeds 

meer gedwongen klanten te aanvaarden die zij onder be-

tere omstandigheden zouden hebben geweigerd.   Van de 

kant van de klant blijven oneerlijke prijsonderhandelingen 

en afpersing van geld na het verrichten van de dienst of de 

vraag naar risicovolle praktijken of in risicovolle omstan-

digheden (zonder bescherming, op een openbare plaats...) 

een steeds terugkerende praktijk. Bedreigingen, afpersing 

en valse beschuldigingen zijn in dit verband de orde van 

de dag. Gebrek aan respect wordt ook herhaaldelijk ge-

noemd.
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De keuze voor de klant is kleiner geworden en op het 

moment moet ik klanten doen die ik vroeger niet deed.

Nu lever ik diensten aan klanten die me echt niet 

bevallen, die slecht betalen.
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Bovendien kan een abrupte afwijzing van een klant ook ge-

paard gaan met beledigingen en/of geweld. “Nee” zeggen 

is dus niet gemakkelijk en vereist vaak tactieken om de 

klant niet te beledigen. Het belang van de beoordeling van 

de klant wordt beklemtoond en er worden voorzorgsmaat-

regelen genomen, zelfs na het akkoord om een dienst te 

verlenen.

Agressie van de kant van de klanten komt vaak voor. Daarom 

is het belangrijk een klant goed te kiezen: je moet hem goed 

observeren. Met de nieuwe maatregelen is de tijd om hem 

te evalueren nog korter, het kan ons in gevaar brengen. Ik 

ben al met klanten geweest waar ik voelde dat het fout ging 

lopen, in dat geval probeer ik er op tijd vanaf te geraken.  

Een rare klant meenemen, dat is ook een risico dat ze (de 

andere sekswerksters) nemen. We lopen het risico dat we 

lastiggevallen worden, verkracht worden, bestolen worden, 

geïntimideerd worden, dat ze ons geld terugvragen.  

Sommige klanten worden boos als je nee zegt. Ze zeggen je 

“Maar voor wie neem je mij?“, ze beginnen je te bespuwen, 

dan moet je beginnen lopen en naar huis gaan.

Sommige klanten blijven een grote bron van gevaar voor de 

sekswerksters. Dit wordt gekenmerkt door beledigingen, 

diefstal, het vernielen van kostbare spullen, bedreigingen 

om de prostitutieactiviteit van de betrokkene te onthullen, 

geluidsoverlast die negatieve reacties van de omgeving te-

weegbrengt, fysieke agressie, vernedering, seksuele aan-

rakingen, verkrachting, (...), wat zelfs kan gaan tot poging 

tot moord op de sekswerkster. Sommigen vertonen sporen, 

zichtbare wonden, een langdurige impact op de gezond-

heid, trauma. Nog extremer is dat sommige mensen rond-

lopen en sekswerksters benaderen onder het voorwendsel 

dat zij in hun dienst geïnteresseerd zijn. Deze valse klan-

ten, met slechte bedoelingen, brengen de sekswerksters 

in groot gevaar door verschillende vormen van agressie.

Ze gebruiken kracht, zijn zat, willen het doen zonder be-

scherming en bedreigen me met een mes. Ze hebben me al 

naakt achtergelaten aan het kanaal, al mijn spullen waren 

gestolen. Ik ben huilend terug gewandeld naar het hotel. 

Ik heb eens een jongen meegenomen, ik wist dat hij zat was. 

Hij is beginnen roepen, ik ben de kamer uitgegaan, helemaal 

naakt, zo (...) Maar ik wist niet dat de klant zo was. En ik ben 

in de gang gebleven totdat de jongen de kamer uitkwam. En 

hij wachtte buiten op mij in zijn auto, maar ik ben naar buiten 

gegaan langs de andere kant van de parking, ik ben meteen 

naar huis gegaan. 

Ja er zijn gewelddadigere momenten, een kerel kwam me 

eens slaan met een voorwerp opdat ik hem het geld zou 

teruggeven na de dienstverlening, dus heb ik hem mijn tas 

aangereikt om erger te voorkomen. 

Ik ben drie, vier keer lastiggevallen, ik ben uit de auto moe-

ten springen, omdat hij niet stopte, ben ik door het raam 

gesprongen. Je moet opletten wie je meeneemt, er zijn men-

sen die geld stelen, computers…

De laatste jaren zijn er meer gewelddadige situaties. Daarbij 

komt dat je de klanten niet kan herkennen door de sluiting 

van de bars. Het cliënteel is veranderd. Ja, sommigen lopen 

langs en raken je borsten aan. Sommigen tonen hun piemel 

op straat. Klanten die zich afrukken en naar je kijken. Dat 

ergert mij, ik zeg hen weg te gaan. Er is veel veranderd, met 

de burgemeester is alles veranderd.  

Een klant komt alleen, als ze met velen zijn, weet je dat er 

iets mis is. Een man heeft me eens bedreigd met een pis-

tool in de auto, ik heb alles afgegeven. Hij heeft me aan het 

kanaal achtergelaten en ik ben te voet terug moeten keren. 

Toen ik het daarna aan de meisjes heb verteld, moesten ze 

er allemaal om lachen, dat het mij ook gebeurde. Ze zien 

dat je vrolijk vertrekt, dat je geld gaat verdienen. En ze ma-

ken grapjes “Dacht je dat hij met je meeging omdat je knap 

was?“.

Soms stap je bij klanten in en ze slaan je, vallen je lastig. 

Je stapt in, hij rijdt een rondje, vervolgens stappen er twee 

anderen in die je slaan, slaan en je daarna naast het kanaal 

smijten, naast de autostrade. Daardoor heb ik veel littekens.
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Op een dag hebben ze me meegenomen naar een verla-

ten huis, een kraakpand. Een catastrofe. Ik ben vernederd, 

gekleineerd enfin soit… Er zijn dingen die je niet kan uit-

leggen. Je ziet dingen, je zegt, wauw dat bestaat…

Ik weet het niet.
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Je mag nooit je rug draaien, je moet een goed zicht hebben.

Ik draag nooit gesloten schoenen, want je moet ze meteen 

kunnen uitdoen om weg te lopen.

Ik raad transgenders, meisjes aan, doe pruiken aan, voor het ge-

val iemand je wil vastpakken. Wanneer je bij het haar vastgepakt 

wordt, ben jij degene die als eerste valt, terwijl wanneer je een 

pruik draagt, de klant je slaat, je pruik vastpakt en kijkt … (en je 

wint tijd). En dan zeg ik, het is mijn beurt nu en jij verdedigt je. 

Daarna zet je het op een lopen. 

 

3.5. Reactie t.o.v. overlast en geweld
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 a. Voor het werk

Alvorens de straat op te gaan, nemen sekswerksters voor-

zorgsmaatregelen om zich tegen bepaalde problemen te 

beschermen. Om het gevaar van een overval zo klein mo-

gelijk te houden, nemen sekswerksters bijvoorbeeld alleen 

kopieën van hun identiteitsbewijzen mee, gebruiken zij 

eenvoudige mobiele telefoons en bewaren zij waardevolle 

spullen en geld ergens anders. In geval van fysieke agres-

sie getuigen sommigen van het voordeel van het dragen 

van een pruik om beter te kunnen ontsnappen als een per-

soon de sekswerkster bij het haar grijpt. Ook de keuze van 

kleding en schoeisel is voor velen belangrijk, zodat zij in 

een gevaarlijke situatie meteen kunnen vluchten. Zo zijn 

de middelen om zich te beschermen beperkt door de Bel-

gische wetgeving.

Ik bewaar mijn gsm dicht bij mijn borsten. In mijn tas zitten 

slechts condooms en make-up.

Als de sekswerksters de keuze hebben, gaan sommigen 

niet werken als ze zich niet goed voelen. Om alert te kun-

nen blijven, zeiden velen geen alcohol te drinken om waak-

zamer te blijven en bewust te zijn van hun omgeving. Een 

voortdurende staat van waakzaamheid werd genoemd, om 

de bewegingen op straat in de gaten te houden. Evenzo 

kiezen velen hun locatie op basis van strategische criteria, 

hoewel die van persoon tot persoon verschillen. In deze 

logica vermijden sommigen tijden en plaatsen die zij als bij-

zonder gevaarlijk beschouwen (bv. na 3 uur ‘s nachts of de 

Albert II-laan) of kiezen zij locaties om zich te verbergen of 

juist om voor iedereen zichtbaar te zijn.

Ik sta altijd in dezelfde hoek, en daar is veel volk, veel licht.

En ik ga sowieso om 3u-4u naar huis. Soms is er niets en 

dan ga ik naar huis. Groot maximum 5u.  Sommige meisjes 

blijven tot 6u, 7u, maar dat is iets anders, ik niet.

Ik begin te werken om 3u. Ervoor zijn er weinig klanten en 

ik wil niet dat de buren me zien. Ik vermijd ook dat de buren 

me thuis zien komen met een klant om problemen met de 

jongeren uit de wijk te voorkomen. 

Veel observaties. Ik heb ook mijn strategische plaats en ik 

zet me niet te dicht bij de stoep om te vermijden dat ik eie-

ren, bier of andere dingen over me heen krijg. 

Ik ga naar huis voor dageraad. Ik schaam me als kin-

deren het zien. En ook om in mijn buurt terug te keren, 

ik woon in een moeilijke buurt, probeer ik naar huis te 

gaan voor de buurt wakker wordt. Ik ga normaal gezien 

naar buiten rond middernacht – 1u. Op een gegeven mo-

ment maakte ik me op op hotel en ik trok andere kleren 

aan om naar huis te gaan.

Bovendien lopen de meningen uiteen over het gevoel 

van veiligheid dat het werken in een groep of alleen 

kan opleveren. Anderzijds was een grote meerderheid 

het ermee eens dat de plaatsen waar veel volk aanwe-

zig is, een belangrijke factor van sociale controle zijn, 

en het contact met de klanten vergemakkelijken.

Ik blijf liever alleen, ik zeg iedereen dag, ik probeer 

een goed contact te onderhouden. Er zijn personen in 

groep die praten, lawaai maken, maar de mensen sla-

pen. Maar ik werk dichtbij een café, dichtbij een hotel, 

… Dat is belangrijk en ook wie er langskomt. En dat de 

meisjes vlakbij zijn, op 30m of zo. Dat zijn drie dingen 

die ik bekijk wanneer ik ga werken.

Ik hou afstand van iedereen. Ik voel me veiliger wanneer 

ik afstand hou.

Ik werk samen of met een partner. 

Binnen de LGBT-gemeenschap is er steun, ik weet niet 

wat ik zou doen zonder hen. Als er een probleem is, 

zeggen we “Heh la vriendin”, iedereen is hetzelfde. En 

ervoor, toen de bars er waren, was dit er allemaal niet.

Verscheidene deelneemsters verklaarden dat zij hun 

klanten nooit mee naar huis nemen. Een van de re-

denen hiervoor is dat de bescherming minder groot 

wordt geacht dan in een hotel. De klant kan immers 

hun bezittingen stelen, de flat vrijwillig beschadigen 

en terugkeren om de sekswerkster te bedreigen. Daar 

komt nog het gevaar bij waaraan de sekswerksters 

blootgesteld zijn als hun buren intolerant staan tegen-

over prostitutie of trans* genders.

Ik neem geen klant mee naar huis. Ik wil niet dat iemand 

me hier vindt en me bedreigt. Dat is me al gebeurd in 

het verleden. 
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Nee ik reageer niet, we worden sowieso niet au sérieux ge-

nomen. Als de sfeer omslaat, ga ik naar huis, zelfs als ik nog 

geen geld verdiend heb. Elk weekend word je uitgeschol-

den, maar je zegt niets anders wordt het erger. Ik ga wande-

len en ik ga elders. Als ik antwoord, is het erger.

Maar je bent ook bang wanneer je je verdedigt, omdat je 

overmorgen niet op je gemak gaat zijn daar. Ze gaan te-

rugkomen en ze zullen niet alleen zijn. Ze komen terug zes, 

tien personen? Wat ga je doen? Gaan ze je helemaal kapot 

slaan?
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b. Wanneer agressie zich voordoet

De reactie op een incident met geweld hangt af van een 

aantal omstandigheden, zoals de omvang van het incident 

en de vraag of de geweldpleger alleen of in groepsverband 

optreedt. De mogelijke reacties kunnen worden onder-

scheiden in: reactie d.m.v. dialoog, verdediging met soort-

gelijke middelen als die van de dader, vluchten, niets doen 

(ondergaan) of redding door derden.

Dialoog of verdediging met soortgelijke middelen: een 

antwoord op de geweldpleger is meestal mogelijk wan-

neer de geweldpleger alleen is. In deze gevallen proberen 

sommigen de geweldpleger te kalmeren of het conflict met 

woorden op te lossen. Naast pogingen om te kalmeren, re-

ageren sommigen door dezelfde middelen te gebruiken als 

de agressor, hetzij verbaal hetzij fysiek. Dit soort reactie 

blijft echter een instrument dat zelden wordt gebruikt, om-

dat het aantal geweldplegers het niet toelaat, of omdat de 

verdediging in een later stadium tot consequenties kan lei-

den.

Als ze alleen zijn, kan je met hen praten. Als je hen kan kal-

meren gaat het maar anders moet je toch weg. 

En als iemand me slaat, reageer ik. Je raakt me niet aan.  Ik 

verdedig me.

Niets doen of vluchten: In het geval van beledigingen kie-

zen de meeste deelneemsters ervoor de beledigingen over 

zich heen te laten gaan zonder enige reactie te tonen, te 

doen alsof ze het niet horen en wat verder te gaan staan. 

Wanneer de geweldplegers de overlast laten escaleren, of 

volharden in de belediging, verlaat de sekswerkster het ge-

bied. Vaak doen ze een blokje om de agressie te vermijden 

en komen uiteindelijk terug. In het geval van ernstiger ge-

weld ontvluchten zij de plaats zo snel mogelijk. Hier zoeken 

ze een schuilplaats - in een hotel, bij een vriend, ... - of ke-

ren terug naar huis. De situatie wordt bijzonder moeilijk in 

het geval van fysiek geweld waarbij ontsnappen niet meer 

mogelijk is, of het aantal agressors te groot is om zich te 

kunnen verdedigen. In deze gevallen blijkt uit hun getuige-

nissen dat zij gedwongen zijn het geweld te ondergaan. 

Bovendien moet dit geweld vaak zonder enige verdediging 

worden verdragen, omdat zelfverdediging zou leiden tot 

meer geweld, hetzij onmiddellijk, hetzij door vergelding la-

ter. Bij overvallen geven sommige sekswerksters proactief 

hun tas aan de overvaller om ernstiger of gewelddadiger 

acties te voorkomen.

Als ze met drie, vier zijn, kan je niets doen, je doet alsof ze 

het niet tegen jou hebben. Je loopt naar de andere kant… 

Maar als het gevaarlijke groepen zijn, moet je zelf niet pra-

ten, je moet al weggaan.  

Er zijn geen andere plaatsen dan bars om te gaan schuilen, 

misschien alleen de huizen van vriendinnen. 

Ik mijd mensen die schelden, ik probeer te doen alsof ik ze 

niet hoor. Als het kan, verdedig ik me of verstop ik me.

Je verdedigt je niet, je blijft stil. En als ze je slaan dan zeg 

je niets. Je hebt de kracht zelfs niet om iets te zeggen, iets 

uit te leggen. Het is elke dag zo. Veel veel gedoe. Nee, ik 

mag niet slaan, want als ik sla, zegt de politie daarna dat 

ik problemen veroorzaak. Ik ben bang om te vechten, om 

iemand te slaan.

Als je niet op tijd weggeraakt, moet je de confrontatie aan-

gaan, maar zonder iets te zeggen, anders …

Als ik mensen zie die me willen bestelen, geef ik hen mijn 

handtas voor ze geweld gebruiken. Ik geef ze liever meteen 

i.p.v. in een echt conflict verwikkeld te geraken.

Hulp: In sommige gevallen waar de politie in de buurt is, 

proberen sekswerksters ook de politie te bellen. Zij heb-

ben gemengde meningen over de steun die zij krijgen. 

Soms krijgen ze hulp, maar herhaaldelijk hebben agenten 

geen interesse getoond om in te grijpen. Het lijkt erop dat 

politiebijstand waarschijnlijker is als er een derde partij 

(barman, receptionist) aanwezig is. Een ambulance of het 

politiebureau bellen is slechts een laatste redmiddel.

Ik denk niet dat het er zoveel zijn (oproepen naar de 

DBDMH), dit zijn geen mensen die gemakkelijk een am-

bulance bellen. Als ze om een ambulance vragen, is dat 

omdat ze niet weten wat ze anders moeten doen. En dus 

zijn de feiten zeer gewelddadig. Het gebeurt niet als ze 

bedreigd werden met een wapen of als ze geduwd wer-

den. Het is echt als er klappen vallen, wapens bij zijn, dat 

soort dingen. 

– DBDMH Brussel
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Nee, onder vriendinnen helpen we elkaar, da’s alles.

We blijven samen, in groep om elkaar te beschermen. We beginnen 

luid te praten, we roepen als we aangevallen worden (...). Als we alleen 

zijn, zetten we het op een lopen.

Als je hen zegt dat je de politie gaat bellen, zijn ze niet bang omdat 

de politie niets doet. Een kerel wilde slaan en kwam met een mes en 

we hebben de politie gebeld. We hebben haar gezegd waar die kerel 

naartoe was en daarna pakte de politie hem op maar twee, drie da-

gen later kwam die persoon terug. Vroeger was hij er elke dag. Hij wil 

kwaad doen. Hij roept‚“Eeh homo‘s“.

De politie heeft me eens geholpen. Een klant kwam terug en zei“Geef 

me mijn geld, je hebt mijn geld gestolen“.  Ik besteel niemand, het er-

gert me als iemand dat over mij zegt.  Ik ben het café binnengegaan 

en hij wilde ook naar binnen komen maar ik had een goede relatie met 

de portier.  Maar hij wachtte bij het raam. Daarna ben ik een week niet 

teruggekeerd omdat hij me bedreigde. “Wacht maar, ik ga je wel vin-

den als je alleen bent“. En soms doen ze het echt.
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In gevallen waar opvolging van essentieel belang is, richten 

sommigen zich tot organisaties.

Wanneer er erge dingen gebeuren, verkrachtingen, agressie 

of aanvallen met een mes, gaan we soms naar Alias.

De organisaties, daarmee kan ik praten.

Zonder de politie, Alias en andere organisaties, is er nie-

mand die aan ons denkt. 

d. Ervaring als bescherming

Hoewel de ervaringen van de deelnemers gekenmerkt lij-

ken te worden door een veelheid van geweld en overlast, 

helpen hun ervaringen hen tenminste om de gevaren beter 

in te schatten en sommige ervan te vermijden. De kennis 

die zij hebben verworven, stelt hen in staat de risico’s in te 

schatten, terwijl de herinnering van de meeste sekswer-

kers aan de meest recente aanvallen nog levendig is.

We hebben leren vechten omdat we ervan langs gekregen 

hebben. Het is als een kind, het valt op de grond, het ver-

wondt zijn knie en zegt tegen zichzelf, ik moet de volgende 

keer voorzichtig zijn.

In het begin ging ik met iedereen mee, ik dacht “O ja hij vindt 

me leuk, want ik ben mooi”. Hij gaat met me mee naar een 

blinde hoek, hij pakt je tas. Nu ben ik waakzamer, ik ken de 

dieven.

We maken veel mee, maar we vermijden veel problemen.

Wat de klanten betreft ook, op mijn 18de nam ik gelijk wie, je 

krijgt er meteen van langs. Nu kijk ik naar zijn kop.

Ik word minstens één keer per nacht uitgescholden. Maar 

voor de rest heb ik ervaring opgedaan, ik verander van 

stoep, ik ga een café binnen wanneer er een groep aankomt, 

ik probeer me aan de andere kant te zetten wanneer er een 

auto aankomt. Ik blijf niet meer als een domme trut op de-

zelfde plaats. Ik weet al dat mensen alleen maar komen om 

te kijken, ons uit te lachen…. We zijn altijd op onze hoede. 

c. Na de agressie (cf. III.3.3)

Ze hebben echt andere prioriteiten. Overleven, papieren, 

dat soort dingen, huisvesting, eten. Alles wat juridisch of 

psychologisch is, heeft op dat moment geen prioriteit. (...) 

Vaak willen mensen herinneringen of emoties vermijden. 

Soms stel ik voor om een medisch rapport op te maken, 

om te getuigen, om iets op papier te hebben. Maar als 

ik zoiets voorstel, zeggen de mensen me dat ze er niets 

mee gaan doen, dat ze geen klacht gaan indienen. Het ligt 

in de aard van posttraumatische stress om er niet over te 

praten. Voor hen - ik generaliseer een beetje - is het een 

deel van het dagelijks leven, het is normaal.   

– Dokter van Alias

Het is ook belangrijk te weten dat veel prostituees weige-

ren een klacht in te dienen omdat zij al uit een milieu ko-

men waarin zij in hun leven vaak hebben geleden. Dus in 

feite zijn dit mensen die een weerstand en een pijngrens 

hebben die enorm is. Een normaal persoon zou een psy-

choloog nodig hebben, een vijf of tien jaar durende psy-

chotherapie. Zij zullen tegen zichzelf zeggen dat het even 

een slecht kwartiertje was, ik heb een slecht kwartiertje 

doorgemaakt, maar verder gaat het niet. (...) De hotelma-

nagers bellen ons als er een probleem is. - Zedenpolitie

Na een aanval zijn het meestal vrienden of andere hulpver-

leners die kunnen helpen. Sommigen proberen de geweld-

plegers achteraf ook te ontwijken, als zij in de wijk komen, 

of zelfs hun uiterlijk aan te passen om wraak te voorkomen.

Ik heb nooit hulp gevraagd aan de politie, ik heb nooit klacht 

ingediend. Als er agressie is, gaan de andere meisjes me 

eerder helpen. Niemand verdedigt me.

Nadat je bestolen bent, moet je helemaal van look veranderen.

Opvang - in welke vorm dan ook - blijft echter beperkt en 

verre van vanzelfsprekend. Het leed en de gevolgen voor de 

geestelijke gezondheid van deze meervoudige incidenten 

moeten onder de aandacht worden gebracht. Het ervaren 

van geweld, het geconfronteerd worden met belemmerin-

gen op grond van de eigen genderidentiteit en de context 

van sekswerk hebben allemaal een aanzienlijke impact op 

het welzijn en leiden onder meer tot zelfmoordgedachten67. 

67 Ördek, K. (2014) Violence directed towards sex worker trans women in Turkey; 
Motmans, J. & Wyverkens, E. & Defreyne, J. (2018). Être une personne transgen-
re en Belgique. Dix ans plus tard. Bruxelles: Institut pour l’égalité des femmes et 
des hommes.; Motmans, J., T’Sjoen, G., & Meier, P. (2015). Geweldervaringen van 
transgender personen in België. 
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Los van het feit dat ik een hoer ben, ben ik graag een vrouw. 

Als ik soms naar mijn gezicht kijk, wil ik mijn leven leiden zo-

als (gebruikt haar vrouwennaam). Ik wacht op de dag dat mijn 

papieren in orde zijn om met hormonen te kunnen beginnen, 

het leven te beginnen dat ik wil. Nu is het alsof ik toneel speel. 

Soms voel ik me moe. En ik zie mezelf in de spiegel en ik voel 

me mooi, zoals een vrouw. Daarna veeg je je make-up af en voel 

je je niet goed. Soms zeg ik tegen mezelf, ik ben zelfs geen 

vrouw, zelfs geen vent.

Ik werk niet alleen voor het geld, maar ook voor het plezier om 

me als vrouw te kleden.
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b. Het culturele aspect 

Vooral voor trans* personen kan de impact van de ge-

meenschap waar ze vandaan komen, druk uitoefenen 

op deze sekswerksters door de afwijzing, van zowel hun 

trans-identiteit als van hun prostitutie-activiteit. Dergelij-

ke gevallen zijn gemeld in Noord-Afrikaanse69 of Midden- 

Oosterse contexten - vooral wanneer de sekswerkers zelf 

uit de gemeenschappen in kwestie afkomstig zijn. Tege-

lijkertijd melden verschillende contextuele actoren en de 

sekswerkers zelf een paradoxale situatie van deze afwij-

zing van LGBTQI+-personen, aangezien hun klanten vaak 

uit dezelfde gemeenschap komen.

c. Zich vrouw voelen 

Bij de trans* sekswerksters kan een andere verhouding tot 

het verlangen om een vrouw te zijn worden vastgesteld. 

Veel travestieten vermelden hun dromen om een lichaam te 

hebben dat beter overeenkomt met hun vrouwelijke iden-

titeit. In die zin gaat het proces van voorbereiden, aankle-

den, opmaken en naar IJzer gaan gepaard met een zekere 

vreugde om tijdelijk aan hun idealen te kunnen beantwoor-

den. Het wekt trots op om je vrouw te voelen, om je mooi 

te voelen. In deze context is IJzer niet alleen belangrijk als 

een plaats van prostitutie, maar ook als een plaats waar zij 

hun identiteit kunnen beleven.

(Aan IJzer) We bestaan, we voelen ons aanvaard, we mo-

gen werken. Nu worden we aanvaard, de wijk is zo, ze staat 

daarvoor bekend. De mensen weten wat ze zoeken, speciale 

dingen zoals wij. Als je ergens anders heen gaat, is dat niet 

normaal, je wordt geslagen. Aan IJzer aanvaarden ze hen die 

zich prostitueren, die gay zijn, …Daar zijn we opener. Daar is 

van alles, alles gemengd en we hebben dat aanvaard.

Maar ik denk positief over de buurt, de mensen bekijken ons 

positief.

69 Monheim, M. (2009) Destins de l’homosexualité masculine maghrébine, 
Interview Zedenpolitie, Interview Espace P

3.6. Differentiëring van de ervaringen van  
        het doelpubliek 
Binnen de doelgroep is het ervaren en gevoelde geweld 

niet uniform. Hetzelfde geldt voor de manier waarop de 

buurt en sekswerk worden gepercipieerd. Door de ver-

schillen - die niet exhaustief zijn - te onderscheiden, kan 

de perceptie van de veiligheid, het werk en de buurt wor-

den gediversifieerd.

a. Passing

Volgens een studie68 over trans*personen in België worden 

mensen die subjectief gezien minder aan passing doen 

of minder conform zijn met hun identiteit, gemakkelijker 

het slachtoffer van geweld. Hoewel niet in detail onder-

zocht in dit onderzoek, wordt opgemerkt dat de mate van 

conformiteit met de genderidentiteit leidt tot een bepaald 

soort geweld. In het geval van trans*-sekswerksters kan 

zowel lage als hoge conformiteit leiden tot LGBTQI+foob 

geweld. Nadenken over hoe en op welk moment iemands 

genderidentiteit bekend moet worden gemaakt, is dus een 

delicate oefening, maar wel een waarbij veel op het spel 

staat. Enerzijds is het belangrijk elk misverstand over de 

transidentiteit van de sekswerkster met de klant te vermij-

den, aangezien dit tot gewelddadige reacties kan leiden. 

Anderzijds betekent een te grote zichtbaarheid van hun 

trans*identiteit dat zij het risico lopen het doelwit te wor-

den van LGBTQI+foob geweld op de openbare weg door 

een veelheid van geweldplegers. 

Ik krijg vaak klappen in mijn gezicht, vooral als de persoon 

voor mij ziet dat ik eigenlijk een man ben, het is iets dat vaak 

gebeurt.

Het gebeurt mij heel zelden dat er klanten zijn die eigenlijk 

niet zien dat ik een man ben, die denken dat ze met een 

vrouw teruggaan naar het hotel. In dat geval, aangezien de 

persoon mij niet eens heeft aangeraakt, zelfs niet om deze 

dienst heeft gevraagd, geef ik het geld aan de persoon te-

rug. Omdat de persoon zich vergist heeft en dat is niet wat 

hij wilde. Dus stel ik aan de klant die al een kamer heeft 

gehuurd voor dat hij snel een meisje gaat zoeken.

(Bij een geweldpleging) Maar ik denk dat hij dacht dat ik 

een echt meisje was, want als hij had geweten dat ik trans 

was, was het erger geweest. Want als de jongen weet dat je 

trans bent, is het vreselijk. Soms word je geslagen. Omdat 

mensen zoals wij, het is helemaal anders, het maakt niet uit 

als hij je pijn doet. Je wordt nog meer uitgescholden ook.

68 Motmans, J., T’Sjoen, G., & Meier, P. (2015). Geweldervaringen van transgender 
personen in België. Antwerpen : Steunpunt Gelijkekansenbeleid.
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Degenen die noodgedwongen in IJzer werken, verklaren 

dat zij liever een andere baan zouden vinden, maar dat 

hun verblijfsstatus en/of genderidentiteit de toegang tot 

de arbeidsmarkt bemoeilijkt. Eén respondent had tijdelijk 

een baan gehad waar haar genderidentiteit werd getole-

reerd. Onder de deelneemsters waren het de travestieten 

die makkelijker toegang kregen tot de arbeidsmarkt, zij het 

meer als een persoon die als mannelijk werd beschouwd. 

Geen van de trans* mensen had een baan, behalve een 

heel informeel baantje. Er werd gewezen op het gebrek 

aan aanvaarding van trans*mensen door de samenleving 

in het algemeen, en op de werkplek in het bijzonder. Dit 

is in overeenstemming met een studie70 waaruit bleek dat 

een trans*vrouw die openlijk voor haar genderidentiteit uit-

komt, bijzonder weinig kans heeft op een baan.

De arbeidsomstandigheden als sekswerkster worden voor 

velen gekenmerkt door een voortdurende strijd en tegelij-

kertijd door vermoeidheid, ook al zeggen zij “tot de laatste 

dag” te willen doorwerken.

Straatprostitutie, ik zou graag stoppen.

Ik heb liever IJzer dan dat ik als dief beschouwd word. Ze-

ker wij, als buitenlanders, we hebben geen keuze. Ik wacht 

op de dag dat het daar verandert in de wijk. Ofwel met de 

politie, om de meisjes te laten werken, omdat we niet be-

schermd zijn. We weten dat het verboden is, maar we heb-

ben geen keuze, wat moeten we doen, sterven op straat? 

Het is geen leven bij IJzer. En daarbij weet je niet of je gaat 

leven of sterven. Je moet altijd opletten. Ik heb jaren van 

mijn leven verloren. Ik ben mijn familie kwijtgeraakt door IJ-

zer, door drugs. Mensen maken je leven kapot, je doet hen 

plezier en ze geven je niets. Als je terugkeert naar IJzer, ga 

je terug om te sterven. 

Maar wat ga je anders doen? Zo is het leven niet.

Het is ingewikkeld. Ik ben moe.

We moeten elke dag naar de oorlog. Ja we zeggen strijd-

sters. We zijn er niet voor ons plezier. Stel je voor dat een 

bedrijf je werk geeft, ik zeg meteen ja. Maar dat is niet het 

geval. Vroeger was het beter, het is erg veranderd. Maar… 

we zouden er ook zijn tot op de laatste dag. 
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d. De keuze hebben of niet

In de vragenlijst van Motmans et al. (2018) gaven trans* 

vrouwen die sekswerk beoefenden verschillende motieven 

aan om sekswerkster te worden: de perceptie van extra 

inkomsten, het gebrek aan andere mogelijkheden of geac-

cepteerd worden zoals je bent als sekswerkster.

Niet alle deelneemsters aan het IJzer-onderzoek voelden 

zich in dezelfde mate gedwongen om daadwerkelijk te 

werken. Ook de frequentie waarmee zij werken varieert: 

voor sommigen is het occasioneel werk, voor anderen is 

het regelmatig werk. Enkele deelneemsters gaven aan dat 

zij werkten omdat zij dat wilden, voor hun plezier of om 

meer financiële vrijheid te hebben. Dit laatste geval betreft 

echter slechts een klein deel van de deelneemsters. De 

meerderheid van de ondervraagden is van mening dat zij 

niet echt een keuze hebben. Dit geldt met name voor som-

migen van hen, die gestopt waren of een pauze hadden in-

gelast, en bij gebrek aan alternatieve inkomsten tijdens de 

coronacrisis gedwongen waren er weer mee te beginnen.

Ik doe het voor mezelf, voor mijn plezier of voor gelijk wat. 

Soms heb je het nodig, soms niet.

Ik had meestal werk, aangegeven of niet. Maar soms was 

het nodig om terug te keren naar IJzer, hetzij om wat geld 

te hebben om de familie te helpen, hetzij omdat het leven 

steeds duurder wordt. Maar het was geen verplichting. Het 

was een keuze omdat ik meer geld wou. En dat deel vond 

ik leuk, ik, als travestiet. Door Covid, is het een verplichting 

geworden.

Velen moeten werken om aan de dagelijkse financiële ver-

plichtingen te voldoen, zoals huur en voedsel. Bovendien is 

er vaak de familie in het land van herkomst, die zij financi-

eel willen steunen.

Wij zijn ook personen die verantwoordelijkheden hebben 

in ons huishouden. We moeten onze schulden betalen, we 

moeten de huur betalen, eten, water, elektriciteit. En wie 

gaat ons helpen als we niet werken? Niets is gratis. 

Ik werk voor mijn familie en om aan mijn behoeften te vol-

doen hier. Omdat ik mijn huis moet betalen, de elektriciteit, 

internet. Ik heb Belgische documenten maar ik krijg geen en-

kele steun van de Staat. Soms kan ik een beetje werken door 

het haar van vrienden of vriendinnen te knippen. 

Mijn familie is niet rijk, ik probeer ze financieel te steunen.
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Met betrekking tot de voorstellen die tijdens de gesprek-

ken werden gedaan om hun situatie te verbeteren, kwamen 

vier dringende verzoeken naar voren:

1.1. Respect voor trans* personen
Bij hun werk hoort respect voor hun gender door de politie 

en de bewo(o)ner·sters in een waardige omgeving. Even-

zo is een luisterend oor en toegankelijkheid van de politie 

gewenst. In een ruimere context is de aanvaarding en het 

respect van hun persoon in de samenleving belangrijk om 

toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt en, indien nodig, tot 

sociale voorzieningen.

Het gebrek aan respect, de scheldpartijen, die storen mij.

We willen dat de politie iedereen op dezelfde manier be-

schermt, dat we niet op een aparte manier behandeld wor-

den.

Ik ben een trans meisje, maar we zijn mensen. Wij hebben 

gevoelens, we hebben pijn zoals iedereen, we hebben hon-

ger zoals iedereen, we hebben noden zoals iedereen. We 

zijn niet raar, we zijn personen zoals anderen. Het is niet 

omdat we een andere seksuele geaardheid hebben dat we 

als minderwaardigen geboren zijn. Respecteer ons zoals 

iedereen, ook al zijn we van buitenlandse afkomst, trans*-

mensen. In ons land worden we slecht behandeld. We zijn 

hier vrijer, maar we worden bijna net zo behandeld als in 

ons land. Eerst omdat we geen papieren hadden, maar nu 

zijn de controles hetzelfde als voorheen. Dat je een trans-

seksueel bent, betekent niet dat je slecht bent. Ik wil dat 

mensen zich ervan bewust zijn en ons niet als iets slechts 

zien, we zijn niet slecht. Wat er op straat gebeurt is niet 

onze schuld. Als er delinquenten, gebruikers, daklozen zijn, 

is het niet onze schuld. Help ons onszelf te beschermen en 

misbruik ons niet.

Laat de inwoners begripvol zijn, laat ze ons goed behande-

len. Dat ze het ons vertellen wanneer we een fout maken. 

We hebben niet beslist om zo te werken. Dat moeten ze be-

grijpen. Laat ze met ons praten. We zijn hier gekomen omdat 

er teveel geweld is in ons land. En als je hier komt en er is 

nog steeds geweld, dan doet dat pijn...

Toen de deelneemsters werd gevraagd welke maatrege-

len hun situatie zouden kunnen verbeteren, werden twee 

algemene tendenzen in de antwoorden vastgesteld. Ter-

wijl sommigen van hen concrete maatregelen voorstellen, 

geeft een tweede groep deelneemsters vooral blijk van 

uitputting en wanhoop m.b.t. mogelijke verbeteringen. Bij 

deze tweede groep worden de antwoorden gekenmerkt 

door de overtuiging dat hun werksituatie niet of slechts in 

ongunstige zin zal veranderen. Een klein deel van hen uitte 

zelfs de vrees dat het huidige onderzoek hun situatie zou 

kunnen verergeren en tot represailles zou kunnen leiden. 

Anderen daarentegen gaven uiting aan hun hoop en aan de 

behoefte aan verbetering van hun situatie.

Verbetering? Geen idee. Aan één kant, ben ik bang dat als 

jullie iets doen om iets te verbeteren, het resultaat nog erger 

zal zijn. Sinds enkele jaren willen ze de buurt veranderen. En 

ik vertel jullie dat allemaal, ze gaan ons weer bestraffen, 

zeggen:  “ga naar huis, ga weg, trap het af!“. De politie gaat 

komen. En ze zullen weer argumenten hebben om de bars 

te sluiten, de hotels. Laatst was er geen enkele bar en geen 

enkel hotel meer open. 

Maar er gaat niets veranderen. Er is niets meer, het is niet 

zoals vroeger. Ik zal niet meer leven, wanneer het zal veran-

deren. Ik weet dat ik in enkele jaren zal sterven.

Enfin dat is toch geen leven zo, dit alles is een passage. Als 

ik zo eindig op mijn 50ste geef ik mezelf de kogel. Ik hoop 

dat het gaat veranderen.

Ik projecteer me niet in de toekomst van de wijk.

Maar ik hoop dat ik niet aan IJzer blijf, ik wil er niet blijven. 

En het zal er sowieso niet veranderen.

Ik hoop dat het interview iets zal veranderen. 

Als ik op een dag sterf, heb ik het tenminste gezegd opdat 

jij, de mensen iets doen. Je geeft me de mogelijkheid de 

waarheid te zeggen. We zijn in 2020, het zijn dingen die al 

jaren bestaan en tot hiertoe is er niets veranderd. Ik vind het 

steeds lastiger. Het is een verbetering, het is de eerste keer 

dat ik erover praat sinds ik er ben.  Je moet altijd opletten, 

maar de dag dat ik niet meer moet opletten, zal het goed 

gaan. (...) IJzer heeft een lange weg af te leggen.

IV. Verzoeken, vaststellingen    
  en conclusie

1. Verzoeken van de doelgroep
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Tenslotte wordt er gesproken over het plaatsen van ade-

quaat straatmeubilair, bijvoorbeeld vuilnisbakken of dame-

stoiletten, om de openbare ruimte schoon te houden. Dit is 

des te belangrijker in een context waarin zij in de openbare 

ruimte moeten verblijven omdat de alternatieven (hotels, 

bars) gesloten zijn of hun de toegang ontzeggen.

In Antwerpen zijn de ramen voor meisjes en transvrouwen 

gescheiden. De een tegenover de ander, maar transvrou-

wen samen en vrouwen samen.

Ik heb de ramen hier liever. Je voelt je beschermd, er is poli-

tie, politieauto’s. Je weet wie er komt als je voor het raam zit. 

Het is niet zoals op straat waar mensen komen en je slaan.

Ze houden controles, want anders stijgen de ziektes enz. Er 

zijn personen die erbij winnen maar anderen verliezen hun 

leven.

Veiligheid da’s alles.  Ik weet niet hoe ik het moet zeggen 

want als je het aan de politie vraagt, doet de politie niets. 

Soms zeggen ze ons naar huis te gaan. Ik weet het niet, 

ramen... maar het zal moeilijk worden. Ja, als ik de mogelijk-

heid had om in Antwerpen of elders in een raam te werken, 

zou ik het direct doen. 

Een politiemacht in de nabijheid, die regelmatig in de buurt 

rondloopt of er gestationeerd is, draagt bij tot de veiligheid 

en de controle van iedereen die zich er bevindt. 

Ja, er zijn nu meer condooms op straat. Meer naalden. Dat 

is waar. Maar sinds ze alles gesloten hebben, doen mensen 

gelijk wat met gelijk wat op straat. Het is vuiler geworden, 

het cliënteel is veranderd.

Behandel ons beter. De mensen, de politie accepteren niet 

wat wij zijn. Als je in transitie bent, betekent dat een transi-

tie. Mensen moeten dat begrijpen. Wij lijden, het is de maat-

schappij die je pijn doet. Het helpt als de maatschappij je 

accepteert. Kijk, waar zijn we? Op straat. En iedereen weet 

dat. In Zuid-Amerika is het nog moeilijker, hoe transmensen 

worden behandeld. Nu ik zie dat we een trans-minister in 

België hebben, zal het niet veel veranderen. Het zal tijd kos-

ten, als ik oud ben zal het misschien veranderen.

2. Nood aan infrastructuur en veiligheid 
Wat de werkplek betreft, werd de behoefte aan infrastruc-

tuur en minder blootstelling aan het zicht van alles en ie-

dereen genoemd. De opening van hotels is van cruciaal 

belang voor een veilige omgeving en voldoende hygiëni-

sche omstandigheden. Bars en hotels maken sekswerkers 

minder zichtbaar en garanderen klanten meer discretie. Zij 

maken het ook mogelijk de confrontatie met de buurtbe-

wo(o)ner·sters te verminderen en de ongeregeldheden in 

de buurt, zoals zwerfvuil en geluidsoverlast, te beperken. 

Voor sommigen zullen ramen (raamprostitutie) of soortge-

lijke voorzieningen bijdragen tot een veiliger werkomge-

ving. Deze verzoeken met betrekking tot de werkomgeving 

zijn echter dubbelzinnig: zijn ramen of andere beschermde 

plaatsen voor sommigen een verbetering, voor anderen 

zou het een verslechtering betekenen, omdat hun situatie 

(ongedocumenteerd, conflicten tussen groepen, niet willen 

adverteren als sekswerkster, discretie van klanten, ...) hen 

geen toegang tot de plaats of tot hun klanten zal verlenen. 

Om een echte verbetering tot stand te brengen, moet bij de 

toegang tot infrastructuur rekening worden gehouden met 

verschillende aspecten. Oplossingen moeten verder gaan 

dan een voorstel dat slechts op één specifieke omkadering 

is gericht. Bovendien wordt gevraagd om een verbetering 

van de veiligheid, met name wat betreft de aanwezigheid 

van bewakers die beschikbaar zijn en aandacht hebben 

voor iedereen, met inbegrip van de sekswerksters. In de 

nabijheid van de plaatsen waar prostitutie beoefend wordt, 

zou de aanwezigheid van deze actoren het mogelijk maken 

conflicten of overlast van voorbijganger·sters, klanten of 

sekswerksters te voorkomen en snel in te grijpen.
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4. Voorbeelden van andere steden

De meest mobiele sekswerksters noemen andere steden 

als voorbeeld. In België wordt Antwerpen door sommige 

deelnemers als een referentie beschouwd.   In verschil-

lende landen zijn de sekswerksters geregistreerd, zelfs 

zonder papieren, worden de plaatsen toegewezen en is 

de politie in geval van nood in de buurt. De voorbeelden 

van de Drop-In in Luxemburg en de noodopvang voor seks-

werksters in Vancouver, die een kader bieden voor opvang 

buiten de werkuren, werden door sommige deelneemsters 

aangehaald. Deze plaatsen bieden steun, wederzijdse hulp 

en gezelligheid onder sekswerksters, bieden gezondheids-

zorg en risicobeperking en zorgen voor basisopvang. Wat 

de geboden alternatieven betreft, is het echter van belang 

de voor- en nadelen van de aangehaalde voorbeelden na-

der te overwegen.

Ik zeg, doe wat Zwitserland doet. Registreer ze, zelfs zonder 

papieren, het is voor je eigen goed. Als het zoals in Genève 

was, zou het beter zijn, iedereen zou zich registreren, ieder-

een zou zijn plaats hebben, er zou geen strijd zijn. De politie 

blijft op zijn minst vlakbij, een beetje verder weg, maar vlak-

bij. Geen probleem. 

Ik heb in Sydney gewerkt. De politie zag het, noteerde mijn 

naam en liep met me mee naar de plek die voor mij aange-

duid was. “Je mag de klanten roepen als ze langskomen, 

maar je mag niet tippelen.” En het is verboden om op straat 

alcohol te drinken. Rond 21 uur zet de politie onverkochte 

goederen bij ons af, drankjes, pizza’s, koffie, .... En de prosti-

tuees noemden elkaar Sisters. “Sister, are you ok?”

In Luxemburg hebben ze dit ook gedaan, het is de “drop 

in”. Ze komen hallo tegen je zeggen, het is hartelijk. Er kun-

nen kleren geleend worden, we doen er onze make-up, we 

helpen elkaar, we drinken koffie, we hebben condooms. We 

gaan werken. Ze laten geen drugsverslaafden binnen. Eens 

per maand zijn er feesten met eten en alles.

Kijk naar het voorbeeld van Canada, ze hebben een 24-uur 

centrum geopend, het is prachtig. Het is in Vancouver, al-

leen voor prostituees. Het is als een ontmoetingsplaats. Er 

is beveiliging, er zijn wasmachines, alles is voorbereid, een 

koffiezet, ze zitten in de keuken. Dat zou beter zijn. En als ze 

geen slaapplaats hebben, hebben ze nachthutten.

3. Hulp aan kwetsbare soorten publiek,   
     differentiëring van het publiek en begeleiding
De deelneemsters pleiten niet alleen voor de invoering van 

specifieke steun voor sekswerksters, maar ook voor een 

differentiëring van de in IJzer aanwezige problemen en 

doelgroepen. Verschillende getuigenissen onderstrepen 

het belang van hulp aan de aanwezige (andere) kwetsbare 

groepen: steun voor mensen met geestelijke gezondheids-

problemen, een opvangruimte of een geschikte plaats voor 

druggebruikers zouden bijdragen tot een veiliger omgeving 

voor iedereen. De daarmee gepaard gaande ongemakken 

zijn schadelijk voor hun werkomgeving en de associatie 

met deze problemen is verontrustend voor de deelneem-

sters.

Bovendien moet een onderscheid worden gemaakt tussen 

de verschillende behoeften binnen het sekswerksters-pu-

bliek dat aan IJzer werkt. De prioriteiten kunnen zeer uit-

eenlopend zijn en bij de steunmaatregelen moet rekening 

worden gehouden met allerlei nuances: het vinden van 

huisvesting, het parcours om te stoppen met prostitutie, de 

regularisatie van de verblijfsvergunning, het voorkomen en 

beperken van drugsgerelateerde risico’s, het ontsnappen 

uit een situatie met een pooier, enz…

 

In de eerste plaats is het van belang op een gedifferentieer-

de manier om te gaan met de sekswerksters die er werken. 

Sommigen werken omdat ze moeten. Voor de familie, om 

te eten. Sommigen werken omdat ze dat willen. Sommigen 

werken omdat ze gebruiken, maar ze hebben hulp nodig. We 

moeten passende steun vinden. Ook voor de sekswerksters 

die uit de prostitutie willen stappen.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen mensen 

die in de buurt schade aanrichten en mensen die daaronder 

te lijden hebben. Je moet de werelden scheiden. De drugs-

verslaafden hebben hulp nodig, de zwervers ook.
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Alomtegenwoordigheid van geweld: “Ik heb zoveel mee-

gemaakt, maar zoveel”, “Het is voortdurend”, “Het is te-

veel” zijn terugkerende boodschappen in de getuigenis-

sen. Ondergedompeld in de frequentie van gewelddadige 

situaties, weegt het gewicht ervan dagelijks op de deel-

neemsters. De exorbitante poly-victimisering door meer-

voudige gewelddaden van uiteenlopende geweldplegers 

leidt tot vermoeidheid en gebrek aan energie. 

Door de getuigenissen heen, komen een serie situaties en 

/ of antwoorden verschillende keren terug:

Trauma‘s en taboes: Soms worden ervaringen in verband 

met diepe trauma’s besproken. Soms wordt gezegd dat be-

paalde ervaringen niet verteld kunnen (of willen) worden 

omdat ze te intiem zijn en betrekking hebben op een zeer 

sterk lijden. Hoewel dit niet expliciet wordt vermeld, moet 

rekening worden gehouden met wat geweten is, zonder 

voorbij te gaan aan wat niet geweten is. Meer gewelddadi-

ge ervaringen die worden geïmpliceerd maar niet verteld, 

maken ook deel uit van hun realiteit.

2. Vaststellingen

Je weet nooit wat er gaat gebeuren,

de jaren gaan voorbij op een dag wordt er iemand gedood, …



76

normaal om beledigd te worden, normaal om geslagen te 

worden, normaal dat de politie niet reageert op oproepen 

om hulp, normaal om verschillende voorwerpen op het 

hoofd te krijgen, enz. 

Noodsituatie vs. structurele repressie: er is een discre-

pantie tussen de totaliteit van het ondervonden geweld en 

de ondervonden overlast en de gemelde gevallen. Omstan-

digheden of gebeurtenissen die onmiddellijk en dringend 

van invloed zijn op de basisbehoeften (die de gezondheid 

in gevaar brengen, de huisvesting, tot honger leiden, enz.) 

worden gemakkelijker gemeld dan andere trauma’s en er-

varen geweld.

Dure vriendschappen: hoewel pooiers voorkomen in de 

cisgender prostitutie, zijn deze relaties minder gekend on-

der trans* sekswerkers. In het kader van dit onderzoek vin-

den wij verschillende “vriendschapsituaties”: vrienden die 

elkaar steunen, vrienden die elkaar ‘s avonds ontmoeten 

voor een maaltijd, maar ook vrienden die elkaar bescher-

men in ruil voor een financiële tussenkomst of die aanbie-

den een kamer of een sofa te huren tegen een exorbitante 

prijs. Dus vriendschappen gaan soms hand in hand met af-

persing en andere druk op de sekswerkster.

De wens onafhankelijk te zijn en het misprijzen van de 

maatschappij: hoewel een maatschappelijke minachting 

tot uiting komt in de formuleringen die sekswerkers as-

sociëren met afwijkend gedrag of naar hen verwijzen als 

“prostituees”, distantiëren verschillende deelneemsters 

zich uitdrukkelijk van dergelijke beelden. Zij willen niet af-

hankelijk zijn van sociale bijstand, wijzen kleine criminali-

teit af en gaan sekswerk doen als de enige manier om te 

werken en onafhankelijk te zijn. 

Frustratie en machteloosheid: vooral vragen als “Hoe rea-

geert u op geweld?” riepen irritatie en frustratie op, die tot 

uiting kwamen in het antwoord “Wat wilt u dat ik doe...?“ 

Hun bewegingsruimte is pijnlijk en beperkt tot drie opties.

 - Zich verdedigen en vrezen voor buitenproportionele 

wraak: elke verbale of fysieke verdediging houdt het ri-

sico van wraak in. Deze wraak is vaak nog pijnlijker dan 

de eerste vorm van geweld die werd ervaren. 

 - Om hulp vragen en gestigmatiseerd worden: hulp vra-

gen aan instellingen houdt een contraproductief risico 

in. Hun kwetsbaarheid en stigmatisering kunnen leiden 

tot vernedering, niet-bijstand of een situatie die zich te-

gen hen keert. 

 - Het geweld ondergaan om het ergste te vermijden: 

zwijgen en het geweld blijven ondergaan, is de derde 

“optie”. Dit is vaak de weg die wordt genomen. Ze “ver-

kiezen” het geweld dat tegen hen wordt gepleegd te ba-

gatelliseren of zelfs te normaliseren, en zwijgen om elke 

vorm van escalatie te vermijden.

Gevoel geen toegang te hebben tot hulp: uit de getuige-

nissen komen uitspraken als “niemand beschermt je” en 

blijkt dat de deelneemsters het gevoel hebben dat zij er 

alleen voor staan en er ook alleen voor moeten staan bij 

de aanpak van de problemen die zij ondervinden en/of de 

geweldsituaties die zij meemaken.

Banalisering van de gebeurtenissen: de herhaaldelijke 

blootstelling aan overlast en geweld leidt ertoe dat sommi-

ge sekswerksters geen melding maken van hun ervaringen, 

die, wanneer zij in een veilige omgeving worden uitgespro-

ken, de betrokken gesprekspartner zeker ter harte neemt. 

Het feit dat dit geweld deel uitmaakt van hun dagelijks le-

ven komt tot uiting in uitspraken omdat het “normaal” is: 
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Opeenstapeling van stigma’s: de meest kwetsbare profie-

len, die verschillende kwetsbaarheden of stigma‘s opsta-

pelen (sekswerkster, migrante, drugsgebruikster, dakloze, 

enz.) staan meer bloot aan geweld.

Te grote blootstelling: na de opeenvolgende sluitingen van 

plaatsen waar sekswerksters worden getolereerd, bevin-

den zij zich op straat meer in de openbare ruimte. Dit heeft 

belangrijke gevolgen voor de veiligheid, maar ook m.b.t. hun 

zichtbaarheid voor iedereen, ook voor de bewoner·sters.

Plaats van erkenning: de IJzerwijk is niet alleen een plaats 

van geweld en prostitutie, maar heeft voor veel deelneem-

sters nog een derde betekenis. Het is een van de enige 

plaatsen waar de deelneemsters hun identiteit kunnen la-

ten zien. Dit komt tot uiting in zeer tegenstrijdige bood-

schappen die variëren van „IJzer is geen leven“ tot „Wij zijn 

vrij in IJzer, ik kan zijn wie ik ben.“ 

Transfobie en stigmatisering van sekswerk: transfobie 

doorkruist hun leven op vele vlakken: de vlucht uit het land 

van herkomst, de verplichting om als sekswerkster te wer-

ken, het bijzondere geweld dat zij ervaren vanwege hun ui-

terlijk als trans* of het feit dat zij sekswerkster zijn, ... 

Restricties in de ruimte:

 - Stedelijke mobiliteit: zich verplaatsen in de stad en je 

genderindentiteit laten zien, is niet zo vanzelfsprekend.  

Aanvaard worden in het dagelijkse leven hangt ook af 

van de plaats en van de context, en als gevolg daarvan 

voelen sommige mensen zich niet op hun gemak op be-

paalde plaatsen.

 - Discriminatie bij de toegang: sommige cafés voeren een 

expliciet selectiebeleid wat hun klanten betreft door 

sekswerksters de toegang te weigeren. 

Recht op fysieke integriteit: de deelneemsters waren 

zich ervan bewust dat een situatie die verkeerd afliep, een 

kwaadwillend persoon, hen mogelijk het leven kon kosten. 

Deze onzekerheid om ongedeerd en levend naar huis terug 

te keren, blijft een angst die hen regelmatig achtervolgt. 

Ontmenselijking, respect en waardigheid: de deelneem-

sters ondervinden andere normen m.b.t. waardigheid en 

respect dan de rest van de samenleving, waardoor zij als 

minderwaardig worden geclassificeerd. Ze vragen zich af 

of ze minder waard zijn, of zelfs niets, omdat „honden beter 

behandeld worden“. Bovendien leidt de ontmenselijking en 

de LGBTQI+-fobie waar zij regelmatig het slachtoffer van 

zijn ertoe dat sommigen van hen eraan moeten herinnerd 

worden dat zij ook mensen zijn en dit bevestigd zien.

Naar hier komen om „rust te vinden“: terwijl sekswerk-

sters vaak worden gezien als de oorzaak van overlast of 

geweld, zoeken zij het tegendeel. Voor bijna alle mensen 

met een migrantieachtergrond is het een kwestie van „rust 

en vrede“ vinden. Zij willen een rustig leven, kunnen be-

staan, zonder te hoeven vrezen voor hun eigen (over)leven.
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Ik hou niet van die ruzies, problemen. Ik word liever 

gerust gelaten, ons leven is al zwaar genoeg.  



79

van belang zijn ervoor te zorgen dat een verscheidenheid 

aan profielen wordt opgenomen, om de tegenstrijdigheden 

te begrijpen die sommige implementaties met zich mee 

kunnen brengen. 

Wat het wettelijk kader voor prostitutie betreft, blijft de 

volledige decriminalisering van prostitutie noodzakelijk. 

Afgezien van de onmiddellijke gevolgen die gemeentelijke 

reglementen, GAS-boetes en andere lokale maatregelen 

op dit moment hebben m.b.t. arbeidsomstandigheden van 

sekswerksters, hebben deze ook negatieve neveneffecten. 

Repressie op gemeentelijk niveau maakt interpersoonlijk 

geweld tegen sekswerksters mogelijk. In dit verband ge-

ven sommige getuigen aan dat zij het gevoel hebben dat er 

een hogere mate van straffeloosheid is voor geweld tegen 

trans* sekswerksters dan voor geweld tegen de gemiddel-

de burger. 

Het is van belang te benadrukken dat oplossingen die de 

situatie van het doelpubliek verbeteren door middel van 

beter gedefinieerde omkadering - of het nu gaat om in-

frastructuur of juridische omkadering - niet geschikt zijn 

voor alle sekswerksters, die een zeer heterogene groep 

vormen. Vaak, en ondanks de goede bedoelingen erachter, 

volgen er negatieve gevolgen, althans voor een deel van 

de sekswerksters. Er bestaat een reëel risico dat voor een 

deel van de sekswerksters een veilige infrastructuur of 

een veilig rechtskader wordt ontwikkeld, terwijl een ander 

deel door dergelijke maatregelen zal worden genegeerd of 

zelfs gecriminaliseerd. Binnen het doelpubliek van Alias is 

er een reeks kwetsbaarheden en persoonlijke keuzes die 

ertoe kunnen leiden dat deze sekswerksters worden be-

kritiseerd en uitgesloten door dergelijke oplossingen. Als 

gevolg daarvan zouden zij nog onzichtbaarder worden, en 

wordt schadebeperking en zorg nog precairder. Met ande-

re woorden, hun situatie zal waarschijnlijk verslechteren in 

dergelijke omstandigheden.

De hieronder voorgestelde pistes behandelen en stellen 

de maatregelen ter discussie die het mogelijk zouden ma-

ken de risico’s, de stress en het geweld waaraan trans* 

sekswerksters worden blootgesteld, te verminderen. De-

ze pistes brengen een reeks elementen samen die door 

de betrokkenen actoren en, in sommige gevallen, door de 

deelnemende sekswerksters zijn genoemd. Deze samen-

vatting is echter slechts een eerste stap in het denkpro-

ces, en elk traject moet zorgvuldig worden geëvalueerd 

en gekwalificeerd in het licht van de risico’s die het kan 

inhouden en de mogelijkheden tot verbetering die het zou 

kunnen bieden. Bijgevolg kunnen de pistes in hun beknopt-

heid niet de precieze standpunten van de verschillende ge-

noemde actoren weergeven. 

1. Omkaderen om meer veiligheid te bieden?
De vraag naar een infrastructuur en een adequaat toezicht 

duurt al jaren, gesteund door verschillende actoren71 (Es-

pace P, de Zedenpolitie, Transit). Deze vraag blijft dringend 

en relevant in een context waarin de arbeidsomstandig-

heden verslechteren, met name als gevolg van maatrege-

len die gericht zijn op het beperken van prostitutie en niet 

gepaard gaan met alternatieven. Tot dusver zijn door de 

actoren, voorlopig met weinig resultaat, verschillende mo-

dellen naar voren geschoven, zoals de instelling van een P 

zone, de inplanting van een “villa tinto” of het idee van een 

“bar-hotel”.

De argumenten die voor de invoering van deze voorzienin-

gen worden aangevoerd, houden verband met de veilig-

heid, aangezien zij de frequentie waarmee sommige haat-

delicten op de openbare weg plaatsvinden, zouden kun-

nen verminderen en de veiligheid van de sekswerksters, 

hun klanten en de omwonenden zouden kunnen vergroten. 

Sommige faciliteiten bieden sekswerksters ook de mo-

gelijkheid minder aan het oog van het publiek te worden 

blootgesteld en zorgen voor een hygiënische omgeving die 

de gezondheidsrisico’s kan verminderen.

Voor het opzetten en uitvoeren van dergelijke structuren 

is de betrokkenheid van sekswerksters en organisaties die 

het terrein goed kennen, vereist. Hun kennis is immers van 

cruciaal belang om te begrijpen welk concept de veilig-

heid van de sekswerkers werkelijk kan verhogen. Onder de 

sekswerksters die erbij betrokken moeten worden, zou het 

71 De wil om dit onderwerp aan te kaarten wordt ook uitgedrukt door het Europa 
Hotel en het Alhambra Comité cf. Vandencandelaere, H. (2020) Le dernier tabou 
- enquête sur le travail du sexe en Belgique, 180 Éditions

3. Pistes en conclusie
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3. Een evenwicht brengen en het gesprek  
    openen, mediatie en specifieke   
    sensibilisering van de geweldplegers
Bij de bevoegde autoriteiten is de toegang tot gesprek 

onevenwichtig, vooral op gemeentelijk niveau. Hoewel het 

Alhambra Comité regelmatig contact onderhoudt en ver-

gadert met de gemeentelijke autoriteiten en andere rele-

vante actoren, blijft het gesprek met de sekswerksters en 

de verenigingen die samen met hen actief zijn, beperkt.

Een evenwichtige dialoog, die openstaat voor alle belang-

hebbenden, lijkt echter onontbeerlijk om tot duurzame 

oplossingen te komen - voor het infrastructuurvraagstuk, 

maar ook meer in het algemeen. Het gesprek zal des te 

succesvoller zijn indien het op grensoverschrijdende wijze 

tot stand komt, op verschillende niveaus (lokaal, gemeen-

telijk, regionaal) en met een grote verscheidenheid aan 

actoren (van de sekswerkster tot de beleidsmaker). Hoe-

wel de invoering van het ambt van overlastmanager en het 

tijdelijke bestaan van de PICEP een transversale roeping 

heeft of had, is de agenda duidelijk afgebakend en moet 

hij in overeenstemming zijn met de taken die aan de burge-

meester van Brussel-Stad zijn toegewezen. In die zin moet 

een dialoog worden aangemoedigd waarvan de uitkomst 

niet bij voorbaat wordt beïnvloed door de overtuiging van 

degene die de dialoog initieert. Een open gesprek, dat ver-

der gaat dan de pro’s en contra’s, dat het geweld aan de 

orde stelt en dat kan leiden tot bewustwording en begrip 

kan bevorderen, wordt voorgesteld door verschillende ac-

toren (Tropicana, Aimer Jeunes, Alias, enz.).

Hoewel agressie en druk afkomstig zijn van meerdere ac-

toren, zou in sommige gevallen het samenbrengen van de 

verschillende actoren in een constructieve dialoog een re-

medie op langere termijn vereisen in een aangepaste vorm, 

en eventueel met een neutrale tussenpersoon.

Anderzijds zijn er voor bepaalde groepen daders die tus-

senpersonen nodig zouden hebben, toegankelijke lokale 

actoren, zoals jongerenverenigingen die betrokken zijn bij 

bewustmakingsprojecten. Bovendien zou een bewustma-

king van de actoren in een directe dialoog met het doelpu-

bliek wenselijk zijn. Uit sommige interviews blijkt een kloof 

in de perceptie van trans*mensen, en onzekerheden over 

hoe met hen om te gaan. Misgendering komt nog veel voor 

in de betogen.

2. Empowerment, gelijke kansen en   
    ondersteuning bij geweld
In een breder verband blijkt uit de getuigenissen dat het 

stigma dat trans*mensen ondervinden, betrekking heeft 

op verschillende gebieden van hun leven. Afgezien van 

het feit dat de gelijkheid van iedereen een fundamenteel 

recht van ieder mens is72, is de erkenning ervan essen-

tieel voor zelfbeschikking over het leven. Hoewel België 

een van de meest geavanceerde landen is op het vlak van 

gelijke kansen voor LGBTQI+ personen, wijzen verschillen-

de deelneemsters van het doelpubliek, Alias, Espace P en 

in mindere mate andere geïnterviewde actoren, erop dat 

discriminatie een realiteit blijft en er nog te veel obstakels 

zijn73 . De bescherming van de rechten van trans*mensen 

blijft inspanningen vergen op verschillende niveaus, van lo-

kaal tot internationaal. Bovendien gaat het niet alleen om 

het bestrijden van ongelijkheden, maar ook om het actief 

versterken van trans*mensen in hun identiteit door middel 

van maatregelen op het gebied van erkenning en empo-

werment.

Transit en Alias voegen daar nog aan toe dat naast de in-

frastructuur voor straathoekwerk ook andere steun nodig 

is om trans* sekswerksters te ondersteunen bij de pro-

blemen die zich voordoen. In een context van overlast en 

geweld is slachtofferhulp zeer gering. De discrepantie tus-

sen de toegenomen blootstelling aan geweld en het lage 

niveau van slachtofferhulp en nazorg is schrijnend. Er zijn 

vele redenen voor het ontbreken van toegang: gebrek aan 

infrastructuur, een hoge drempel/gebrek aan laagdrempe-

ligheid of discriminatie binnen een infrastructuur, de nei-

ging van sekswerksters om voor zichzelf te moeten zor-

gen... Een welwillende, pro-actieve houding ten opzichte 

van de doelgroep en meer aandacht voor het institutionele 

geweld waarmee een persoon bij nazorg te maken krijgt 

nadat hij/zij/hun geweld heeft ondergaan, zijn allemaal ele-

menten waarmee rekening moet worden gehouden.

72 UVRM

73 Voor meer details m.b.t. discriminatie tegenover trans* personen, zie ook: Mot-
mans, J. & Wyverkens, E. & Defreyne, J. (2018). Être une personne transgenre 
en Belgique. Dix ans plus tard. Bruxelles: Institut pour l’égalité des femmes et 
des hommes.
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Conclusie

De IJzerwijk, die in volle verandering is, heeft te maken met 

een veelheid aan problemen en herbergt een gevarieerd 

publiek. Het lezen van de problemen en het geweld dat zich 

daar afspeelt, vereist dus een gedifferentieerd raster dat 

verder gaat dan snelle veralgemeningen. Hoewel dit ver-

slag geen betrekking heeft op al het ondervonden geweld, 

is het duidelijk dat de frequentie en de intensiteit van het 

geweld dat door sekswerksters wordt ondervonden, bij-

zonder hoog is en de neiging heeft te verergeren wanneer 

de stigmatisering verder oploopt. De actoren en de vormen 

van geweld zijn zeer divers, maar talrijker in verhouding tot 

de doelgroep van trans* sekswerksters. Er worden speci-

fieke vormen van geweld waargenomen, die gericht zijn te-

gen hun genderidentiteit en sekswerk. Bovendien brengen 

de bestaande kaders die gericht zijn op het terugdringen 

van straatprostitutie de doelgroep in gevaar en maken ze 

hen nog kwetsbaarder. 

Prostitutie zal echter niet snel verdwijnen. Het zal nog min-

der uit de buurt verdwijnen zolang er geen geschikt alter-

natief is ingevoerd. Om het geweld terug te dringen, is het 

van belang de stress waaraan trans*-sekswerksters wor-

den blootgesteld te verminderen en een dialoog met de 

betrokken actoren tot stand te brengen. Er moet rekening 

worden gehouden met de feitelijke en actuele situatie en 

met geweld, en er moet worden gestreefd naar gelijkwaar-

digheid, waarbij het oplossen van geweld wordt bevorderd 

in plaats van de uitsluiting van kwetsbare personen te ver-

sterken. 

Om een stap te zetten in de richting van een betere ma-

nier van samenleven van verschillende groepen in de buurt, 

spelen de eerstelijnsinstellingen daarom een cruciale rol 

bij het werken aan concrete oplossingen, onmiddellijk of in 

ieder geval in de nabije toekomst. De voorstellen van Tran-

sit, Alias, Tropicana en Espace P zijn het er allemaal over 

eens dat overleg, samenwerking en dialoog op buurtniveau 

moeten worden aangemoedigd. De integratie van alle in IJ-

zer aanwezige groepen in een sociale-cohesieaanpak zou 

een beginpunt kunnen zijn om het geweld waaronder de 

deelnemende sekswerksters te lijden hebben, te verhelpen 

en te komen tot meer wederzijds begrip in de buurt.
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Er gebeuren heel veel dingen. Alle dagen, 
voortdurend. Er zijn zoveel dingen. Ik weet 
niet hoe het te zeggen (…) Het is teveel.

Ik ben moe. 


