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Perscommuniqué 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 26 oktober 2021 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder 

het voorzitterschap van de heer R. Delarue. 

 

 

Hervorming voor een statuut van sekswerkers in de arbeidswetgeving en de wetgeving in-

zake de sociale zekerheid van de werknemers 

 

In zijn advies nr. 2.249 spreekt de Raad zich uit over een adviesaanvraag van de heer P.-Y DERMAGNE, 

minister van Werk, aangaande een voorontwerp van wet inzake de niet-inroepbaarheid van de nietig-

heid van de arbeidsovereenkomst ten aanzien van sekswerkers. Dit voorontwerp van wet werd inge-

diend in verband met een ontwerp van hervorming van het seksueel Strafwetboek dat onlangs door de 

minister van Justitie bij de Kamer werd ingediend. 

 

In zijn advies acht de Raad het uiterst relevant dat er een oplossing wordt gezocht voor de ernstige 

moeilijkheden die sekswerkers momenteel ondervinden door de nietigheid van hun arbeidsovereen-

komst. Hij staat dan ook volledig achter het beoogde doel van het ter advies voorgelegde voorontwerp 

van wet. Hij steunt daarbij het voorstel om een algemeen kader (een transversale wettelijke bepaling) 

in te voeren, waardoor het niet langer mogelijk is de nietigheid van de arbeidsovereenkomst zonder 

meer in te roepen voor het geheel van de arbeidswetgeving en voor het geheel van de wetgeving 

inzake de sociale zekerheid van de werknemers. 

 

Voorts acht hij het nuttig om, naast een aantal specifieke wettelijke bepalingen inzake arbeidsrecht 

waarnaar in het voorontwerp van wet wordt verwezen, artikel 4 van de wet van 27 juni 1969 tot 

herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 

arbeiders te wijzigen, om het eveneens in overeenstemming te brengen met de nieuwe transversale 

wettelijke bepaling. Voor de Raad komt het erop aan de rechtszekerheid te waarborgen en ook de 

socialezekerheidsinstellingen en andere derden duidelijk te binden met betrekking tot de niet-inroep-

baarheid van de nietigheid van de arbeidsovereenkomst van sekswerkers.  

 

Ten slotte wijst de Raad erop dat zelfs een uitgebreidere bescherming tegen het inroepen van de 

nietigheid niet zal kunnen verhinderen dat een belangrijk deel van de prostitutie in de illegaliteit zal 

blijven plaatsvinden, al dan niet gekoppeld aan praktijken van mensenhandel. Dit vergt een voortdu-

rende inzet van de inspectiediensten. De Raad kijkt met belangstelling uit naar de verdere werkzaam-

heden om een oplossing te vinden voor alle aspecten die voor sekswerkers problematisch kunnen zijn. 

 

 

Die tekst is beschikbaar op de website van de Raad (www.nar-cnt.be). 
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