
Toelichting Seksuele dienstverlening aan personen met een 
handicap.

Aditi vzw biedt een ondersteunende begeleiding tussen aanvrager en de 
seksuele dienstverlener. Hoe gaan we te werk?

We hebben de kant van de aanvrager – we hebben de kant van de dienstverlener.
Wanneer er een aanvraag binnenkomt, gaan we in eerste instantie na wat de vraag van 
de cliënt is + informeren we de persoon over een aantal zaken waar men rekening mee 
kan houden. Dit kan via mail/ telefonisch of tijdens een gesprek. Dit hangt vooral af van 
wie de vraag komt: rechtstreeks van de cliënt, of van het netwerk (gesprek met cliënt 
met ondersteuning van iemand van het netwerk) of van netwerk rechtstreeks.
A.h.v. vraag gaan we na welke dienstverlener in de buurt woont en checken we of deze
persoon de vraag kan opnemen.
Ofwel belt dienstverlener de cliënt op voor verdere afspraken, ofwel belt cliënt (of 
netwerk) zelf met dienstverlener. Dit is nogal afhankelijk om wie het gaat- individuele 
afspraken.
Concrete afspraken betreffende de dienstverlening worden verder gemaakt tussen cliënt 
(+ contactpersoon) en dienstverlener.
Ter info: Vraagverduidelijking seksuele beleving bij personen met een verstandelijke 
beperking: onderzoek om een methodiek te ontwikkelen die handvaten biedt bij de 
seksualiteitsbeleving bij personen met een mentale beperking.

Verhaal van de dienstverleners:
Of mensen melden zich aan bij Aditi vzw. Ofwel gaat Aditi vzw zelf op zoek naar 
dienstverleners en dit via het reguliere circuit.
We overlopen in een verkennend gesprek het werkkader voor dienstverleners en 
peilen naar hun motivatie en hun bereidheid om binnen dit werkkader diensten aan te 
bieden.

Kennisverruiming voor dienstverleners:
Aditi vzw organiseert 4 x per jaar een opleiding en daaraan gekoppeld een 
intervisiemoment..
Doel = kennisverruiming, theoretische ondersteuning
Door intervisie onderlinge leer- en groeimogelijkheden creëren.
Vb./ hef –en tiltechnieken
Algemeen overzicht in de verschillende soorten handicaps.
Algemene inleiding in de seksuologie.
…

Maar nu het juridische plaatje: Wat mag, wat mag niet?

Internationale regelgeving kent fundamentele mensenrechten toe aan pmh. De 
belangrijkste bepaling uit de Universele Verklaring van de rechten van de mens verklaart 
dat personen met een beperking dezelfde fundamentele rechten hebben als andere 
burgers van dat land en van die leeftijd.
Doch worden deze rechten niet altijd voldoende erkend.

Wat zegt de Belgische wetgeving inzake seksuele dienstverlening aan personen met een 
handicap?



1. Seksuele dienstverlening – prostitutie:

Voor de wetgever gaat het om hetzelfde: een cliënt betaalt voor seks, de dienstverlener
ontvangt geld voor het leveren van seks.
Wij (Aditi – dienstverleners zelf) kiezen voor de term seksuele dienstverlening omdat:

 Seksuele dienstverlening aan pmh een andere dimensie heeft dan de gewone 
prostitutie. Het omschrijven van “de andere dimensie” is echter geen sinecure.

 Prostitutie heeft een negatieve bijklank in onze maatschappij. Om te bekomen dat 
het thema “ondersteuning bij seksualiteitsbeleving aan pmh” maatschappelijk 
gedragen kan worden, kiezen we eerder voor de weg van dialoog en informatie 
verstrekken dan de weg van de provocatie.

De wet betreffende de prostitutie vloeit voort uit de ratificatie  van het VN-
mensenhandelverdrag, in 1950 door België goedgekeurd.
Een aanpassing of een opzegging van het VN-verdrag zou dan een eerste stap moeten 
zijn.
1950!!!
De wetgever had met het maken van deze wet pooiers en mensenhandelaars voorogen.
Geen zorgverstrekkers van pmh die pas een 30 jaar na datum op het toneel zouden 
verschijnen.
Zorgverstrekkers vallen logischerwijze buiten deze categorie, maar de contradictie zorgt 
voor rechtsonzekerheid binnen voorzieningen en bij zorgverstrekkers.

Wat staat er juist in het Strafwetboek:
Art. 380 § 1
Wordt gestraft met een gevangenisstraf van een tot vijf jaar en met een geldboete van 
500 frank toto 2500frank:

1. hij die, ten einde eens anders driften te voldoen, een meerderjarige zelf met zijn 
toestemming, aanwerft, meeneemt , wegbrengt of bij zich houdt met het oog op 
het plegen van ontucht of prostitutie;

2. hij die en huis van ontucht of prostitutie houdt;
3. hij die kamers of enig andere ruimte verkoopt, verhuurt of ter beschikking stelt 

met het oog op prostitutie met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren;
4. hij die op welke manier ook, eens anders ontucht of prostitutie exploiteert.

Seks kopen en verkopen = niet strafbaar.
Maar alles  wat te maken heeft met “exploitatie van de seksuele dienstverlening”  wel.

Dus concreet:

 Vervoeren van pmh naar dienstverlener = geen probleem vermits het vervoeren 
van pmh een overeenkomst is tussen voorziening en  cliënt.

 Het aan- en uit-kleden van een pmh = geen probleem vermits ook hier het aan en 
uitkleden  een overeenkomst is tussen voorziening en  cliënt.

 Het vervoeren van de dienstverlener naar de voorziening = probleem.
 De cliënt informeren over mogelijkheden van seksuele dienstverlening = geen 

probleem.
Toegang tot informatie is een basisrecht.

 Telefoongegevens doorgeven aan pmh = geen probleem.
 Een kamer in de voorziening expliciet voorzien voor het ontvangen van een 

dienstverlener= probleem.
 De cliënt die in zijn kamer een dienstverlener ontvangt = geen probleem.
 Contact opnemen met een dienstverleners ipv de cliënt kan in strikte zin 

beschouwd worden als het aanzetten tot ontucht en zou in striktye zin een 
probleem kunnen vormen.



!!! Maar omwille van handicap is een pmh soms niet in staat om zelf contact op te 
nemen en fungeert begeleiding of ouder als “verlengstuk” van pmh.

 Ons advies: wanneer het om een persoon gaat die ondersteuning nodig heeft om 
in contact te komen met seksuele dienstverlening: maakt hier een duidelijke 
verslaggeving over met de vraag van de cliënt, hoe zijn jullie er toe gekomen om 
deze vraag als zodanig te interpreteren, noteer dat derde contact heeft genomen 
omwille van beperking.

Concensualisme versus non-concensualisme:
In het strafrecht wordt vastgelegd welke seksuele handelingen strafbaar zijn.
Uitgangspunt hierbij is het seksuele zelfbeschikkingrecht.
D.w.z. dat seks enkel kan plaatsvinden tussen mensen die hiervoor hun toestemming 
kunnen geven. Leeftijdsgrens die wordt vastgelegd = 16 jaar.
Volgens art 375 SW.  ontbreekt toestemming wanneer de daad mogelijk is gemaakt door 
een onvolwaardigheid of lichamelijk of geestelijk gebrek  van het slachtoffer en is er 
bijgevolg sprake van verkrachting.
Maar de wet specificeert niet wat men moet verstaan onder deze begrippen.
Ons advies: schrijf de besprekingen neer, gebruik bestaande methodieken, zorg ervoor 
dat dergelijke acties nooit een eenmanszaak van één begeleider hoeven te zijn, m.a.w. 
neem dit aspect op in de visie binnen de organisatie zodat begeleiders een duidelijk 
houvast hebben.
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