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De informatie in dit 
boekje is met grote 
zorg samengesteld 
in samenwerking 
met de in dit boekje 
genoemde organisaties. 
Tussentijdse wijzigingen 
zijn altijd mogelijk.



De gemeente Tilburg vindt het belangrijk 
dat sekswerkers in de stad veilig, zelfstandig 
en onder goede omstandigheden kunnen 
werken. In dit boekje vind je informatie 
over werken in Tilburg.

Je krijgt informatie, advies en nuttige 
adressen om als sekswerker gezond, 
veilig, professioneel en volgens de 
geldende regels te werken.



Om als sekswerker te mogen werken  
moet je in het bezit zijn van:
• de Nederlandse nationaliteit of een nationaliteit  

van een ander land uit de Europese Unie;
• een Nederlands paspoort, een EU-paspoort  

of een ander geldig identiteitsbewijs;
• een geldige verblijfstatus;
• een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK),  

als je werkt als zelfstandig ondernemer;
• een Burgerservicenummer (BSN);
• een bankrekeningnummer;
• een zorgverzekering.

Verder moet je:
• minimaal 21 jaar zijn;
• bekend zijn bij de Belastingdienst (voor zelfstandig  

ondernemers gaat dit via een inschrijving bij de KvK).

Voordat je gaat werken 
in Tilburg



Sekswerk is een beroep waarin je stevig in je schoenen moet staan. Het kan 
voorkomen dat je met vervelende, dronken of agressieve klanten te maken 
krijgt tijdens je werk. Als er sprake is van mishandeling, seksueel geweld of 
ander strafbaar gedrag moet je contact opnemen met de politie. Als je in 
direct gevaar bent, bel je met 112. In andere gevallen bel je met 0900-8844. 
PMW Hart voor Brabant en Seksworks kunnen je tips en adviezen geven, je 
verwijzen naar plekken waar je de juiste ondersteuning kan vinden en je bij 
staan in contact met de politie.

Daarnaast gelden de volgende regels:

• De exploitant heeft een bedrijfsplan waarin de voorwaarden staan  
waaronder je werkt, een kamer huurt en hoe het bedrijf zorgt voor  
veilige en hygiënische werkomstandigheden.

• Zorg dat je op de hoogte bent van deze voorwaarden en huisregels.
• De exploitanten worden regelmatig gecontroleerd door team Toezicht  

en Handhaving van de gemeente Tilburg. Medewerkers van het team 
kunnen toegang vragen tot jouw werkruimte en je vragen naar je  
legitimatie en omstandigheden. 

• De medewerkers van het team kunnen je in contact brengen met  
hulpverlenende instanties als je daar behoefte aan hebt.

• De exploitanten dienen mee te werken aan bezoeken van de GGD op 
hygiëne en voor het doen van SOA onderzoeken van de sekswerkers. 

• In de gemeente Tilburg mag je op dit moment vanuit huis werken,  
mits je geen overlast bezorgt. Alle eisen staan als eerste beschreven  
bij de FAQ’s. Belangrijke eis is dat de sekswerker zelf op dat adres is  
ingeschreven in de Basis Registratie Personen.

Veiligheid tijdens het werk



PMW Hart voor Brabant biedt hulp en begeleiding aan (ex) sekswerkers. 
Je kunt hier terecht voor gratis informatie, advies en begeleiding:
• over veilig en gezond werken;
• voor startende sekswerkers
• begeleiding en coaching als je niet meer wilt werken  

in de seksuele dienstverlening;
• vragen over geld- en regelzaken; 
• ondersteuning als je als vrouw, man of transgender  

gedwongen werkt/ hebt gewerkt of uitgebuit bent; 
• bij het PMW kun je kennis maken en in gesprek gaan met Seksworks, de  

belangenbehartigingsorganisatie door en voor sekswerkers van regio Tilburg. 

Een maatschappelijk werker helpt je bij het vinden van oplossingen bij jouw vragen/
problemen en helpt je bij praktische en/of psychische problemen.

Contactgegevens
Seksworks, klankbordgroep sekswerkers in Brabant
E-mail adres: info@seksworks.nl  
Telefoonnummer 013 530 94 00 / 06 82 21 85 45
Prostitutie maatschappelijk werk
Telefoonnummer: 06 58 98 35 93
Email adres: pmw@sterkhuis.nl 
Kantoor: Rillaersebaan 75, 5053 EA Goirle 
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Informatie, advies 
en gezondheid tijdens het werk



GGD Hart voor Brabant. Bij de GGD kunnen sekswerkers 
(mannelijk, vrouwelijk en transgender) terecht voor:

• gratis informatie en advies over veilig en gezond werken;
• gratis en anoniem testen op soa’s, maak een afspraak via 

https://www.ggdhvb.nl/liefde-en-seks/ik-wil-een-soa-test  
of 0900 369 69 69

• vaccinaties tegen hepatitis B;
• een recept voor en informatie over anticonceptie;
• advies en verkoop van condooms, glijmiddel en sponsjes.

Advies: 
Laat je minimaal 4x per jaar 
testen door de GGD.

Op afspraak bij 
Reitseplein 3 
5037 AA Tilburg

Inloopspreekuur
Elke vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur is er 
een inloopspreekuur bij GGD Tilburg.



Seksworks is de organisatie in Tilburg die belangen behartigt 
van sekswerkers, voor en door sekswerkers. Samen met jou 
wil Seksworks de positie van sekswerkers verbeteren in Tilburg.

• Werk je in een massagesalon, privéhuis, club of als escort?
• Voel je je niet serieus genomen vanwege jouw werk?
• Voel je je gediscrimineerd of heb je last van vooroordelen?
• Wil je niet meer dat de maatschappij jou als  

buitenstaander behandelt?
• Vind je dat je meer respect verdient op je werk?

Herken je je in de bovenstaande voorbeelden? Of heb je interesse om mee te 
praten over belangrijke onderwerpen? Neem dan contact op met Seksworks.

Contactgegevens
Telefoonnummer 06 34 65 97 77 
Email adres info@seksworks.nl  Website www.seksworks.nl
Voor planning of vragen neem contact op. 

Noodsituatie of gedwongen aan het werk?
Bel de politie via 112
Geen spoed wel politie 0900 88 44
Bel Meld Misdaad Anoniem 0800 70 00 
als je niet met je verhaal naar de politie durft.

Contact met zorgcoördinator in de gemeente Tilburg via: 
Telefoonnummer 06 11 06 46 96
Emailadres mensenhandel@tilburg.nl

Klankbordgroep

Hulp, opvang en begeleiding 
slachtoffers mensenhandel



Belastingdienst
Heb je een vraag over belastingen, toeslagenof betalingen? 
Bel de Belasting
Telefoon 0800 05 43
www.belastingdienst.nl
    
Kamer van Koophandel
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) alleen op afspraak. 
Je kunt een afspraak voor inschrijving maken op www.kvk.nl.
088 585 15 85

Gemeente Tilburg 
Telefoonnummer 14013
Meldingen kunnen doorgezet worden naar Team Toezicht en Handhaving   
www.tilburg.nl

Veilig Thuis Midden-Brabant
Spoorlaan 448, 5038 CH Tilburg
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
0800 2000

Afdeling Vreemdelingenpolitie,  
Identificatie en Mensenhandel (AVIM) - team opsporing
0900 88 44

Meld Misdaad Anoniem (M.)
Is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie  
kunt geven over ernstige criminaliteit en misdaad.
Een melding doen kan per telefoon 0800 70 00
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 24.00 uur
en zaterdag en zondag van 9.00 - 17.00 uur
via de website www.meldmisdaadanoniem.nl.

Andere belangrijke adressen



Wat je moet weten 
als je werkt in Tilburg

Is thuiswerk toegestaan?

Thuiswerk is toegestaan als dit plaatsvindt in de eigen woning. 
De persoon die actief is als sekswerker in de eigen woning, moet 
op dat adres zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). 
Daarbij gelden de volgende aanvullende eisen:
• Het werven van klanten geschiedt in de regel langs  

informele weg. Online adverteren is toegestaan;
• Aan de buitenkant van het perceel mag niet duidelijk zijn  

dat er sprake is van sekswerk;
• De verdiensten die voortkomen uit het sekswerk moeten  

uitsluitend ten goede komen aan de sekswerker;
• Er mag geen sprake zijn van overlast of aantasting  

van het woon- en leefklimaat.

Indien aan een of meer van deze eisen niet wordt voldaan, dan valt de thuiswerker 
onder de omschrijving van een seksinrichting en daarmee onder de gestelde 
vestigings- en andere eisen. Bij overtreding van deze voorwaarden moet de 
sekswerker de werkzaamheden beëindigen en zal de gemeente bestuursrechtelijk 
optreden door middel van het opleggen van een last onder dwangsom of 
bestuurlijke boete voor de eigenaar of hoofdhuurder van de woning.

FAQ Sekswerk 
Gemeente Tilburg



Is escort toegestaan?

Escort is nu alleen toegestaan vanuit een vergund escortbedrijf. Tot op 
heden zijn geen vergunningen uitgegeven aan individuele sekswerkers.

Is een vergunning nodig?
Voor escort is een vergunning nodig. Uitgangspunt is dat er in de stad ruimte 
is voor vergunde seksbedrijven, er is daarom geen maximum aan het aantal 
vergunningen; elke aanvraag wordt getoetst conform het vestigingsbeleid. 
Voor de seksbranche in Tilburg geldt thans voor verschillende soorten 
bedrijven een vergunningplicht die is geregeld in de artikelen 97 t/m 106 van 
de APV Tilburg: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/
Historie/Tilburg/CVDR626908/CVDR626908_3.html

Een exploitatievergunning voor een seksinrichting is drie jaar geldig, 
daarbij geldt een uitzondering voor escortbureaus waarvoor een exploitatie- 
vergunning en jaar geldig is. De legeskosten bedragen voor 2020 € 1492,40

Vergunningen die in dit kader worden afgegeven worden niet gepubliceerd.

Welke instantie doet de handhaving?
Toezicht en handhaving op de vergunde seksinrichtingen wordt gedaan 
door de gemeente op basis van de APV en de eisen in de exploitatie-
vergunning. Ook meldingen van illegale prostitutie en overlastmeldingen 
door (vermoedelijke) prostitutie worden behandeld door de gemeente. 
Daarbij kan worden opgetreden in samenwerking met de politie 
(wijkteam of het regionale team Mensenhandel).

Bij signalen van uitbuiting treedt team Mensenhandel van de politie 
op op grond van het strafrecht.



Waar kun je terecht met een klacht?
Klachten over het optreden van de politie kan worden ingediend bij de  
politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Hoe je zo’n klacht indient kan je  
lezen op: https://www.politie.nl/themas/klachtenregeling-politie.html

Klachten over het optreden van medewerkers van de gemeente Tilburg  
kan je indienen bij de gemeente Tilburg via de volgende link: 
https://winkel.tilburg.nl/formulieren/server/winkel-ui/start.html?sessionId= 
e403ea9d-3473-439d-8ef2-89466cb23f17

Als je geen formele klacht wilt indienen, maar wel je verhaal over een  
negatieve (of positieve) ervaring kwijt wilt, kan je ook contact opnemen  
met Seksworks, de Tilburgse klankbordgroep voor sekswerkers die deze  
kan voorleggen aan de gemeente en de politie.

Welke sancties bestaan er 
voor welke overtreding?
De sanctie voor sekswerkers voor overtreding van de voorschriften is  
afhankelijk van de overtreding, maar zal in de meeste gevallen bestaan  
uit een bestuurlijke boete of een (voornemen tot een) dwangsom.
Ook de sanctie voor medewerkers van gemeente of politie naar aanleiding  
van een klacht of een overtreding is afhankelijk van de aard van de klacht  
of de overtreding en kan variëren van een goed gesprek of reprimande  
tot een (voorwaardelijk) ontslag.

De wijze waarop je bezwaar kan aantekenen tegen een sanctie wordt altijd 
aangegeven in het besluit waarmee de sanctie bekend wordt gemaakt.



Waar kun je feedback geven op  
het sekswerkbeleid in deze gemeente?

Feedback op het sekswerkbeleid in de gemeente Tilburg  
kan je inbrengen via Seksworks, de Tilburgse klankbordgroep 
voor sekswerkers die deze bespreekt met de gemeente.

FAQ Sekswerk Gemeente Tilburg   

Waar kun je terecht met klachten  
over een exploitant?
Het is afhankelijk van de klacht die je hebt over een exploitant  
waar je deze het beste kan melden.

• Als er sprake is van mishandeling, seksueel geweld of ander strafbaar  
gedrag moet je contact opnemen met de politie. Als je in direct gevaar  
bent, bel je met 112. In andere gevallen bel je met 0900-8844.

• Als je klachten hebt over de bedrijfsvoering binnen de seksinrichting en  
je vermoedt dat de exploitant handelt in strijd met de exploitatievergunning, 
kan je contact opnemen met het gemeentelijke team Vergunningen via:  
https://winkel.tilburg.nl/formulieren/server/winkel-ui/start.html?sessionId= 
df6bd992-f3a1-49bf-bade-4a7f4a1847d4

• Als je klachten hebt over de arbeidstijden kan je contact opnemen met  
de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid via:  
www.inspectieszw.nl/melden/arbeidsomstandigheden-en-arbeidstijden



Waar kun je nagaan of een exploitant 
een vergunning heeft?
Om te weten of voor een seksinrichting een exploitatie-
vergunning is afgegeven, kan je contact opnemen met 
het gemeentelijke team Vergunningen via:
https://winkel.tilburg.nl/formulieren/server/winkel-ui/start.
html?sessionId=df6bd992-f3a1-49bf-bade-4a7f4a1847d4

Heb ik als Belgische sekswerker die 
soms in een Nederlandse gemeente 
werkt, een vergunning nodig?

Er zijn richtlijnen onder welke voorwaarden buitenlandse werknemers in 
Nederland mogen werken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
buitenlandse-werknemers/vergunningen-buitenlandse-werknemers
Voor een Belgische sekswerker betekent dit wel dat hij/zij in dienst 
moet zijn van een Nederlandse vergunde onderneming. Een Belgische 
sekswerker mag hier niet als zelfstandige werken zonder Nederlandse 
vergunning. Om een vergunning aan te kunnen vragen, moet een 
sekswerker een werkadres hebben in de gemeente.

FAQ Sekswerk Gemeente Tilburg   



Heb je een vergunning nodig als je 
gangbangs organiseert in Nederland ? 

Heeft de rechtsvorm van je onderneming 
ook invloed op de vergunningen? 

Er is geen landelijk beleid ten aanzien van het organiseren van gangbangs. 
Als een gangbang wordt georganiseerd in huiselijke kring is hiervoor geen 
vergunning nodig. Als de organisatie van een gangbang een bedrijfsmatig 
karakter heeft, moet een vergunning worden aangevraagd. Als er sprake is 
van een incidenteel karakter moet er in de gemeente Tilburg een evenementen-
vergunning worden aangevraagd. Als het idee is om dit vaker te organiseren, 
is er sprake van een seksinrichting en moet daarvoor een vergunning worden 
aangevraagd. Deze moet per gemeente worden aangevraagd.

Nee, de rechtsvorm is voor de exploitatievergunning niet van belang.



Dit is een uitgave van 
Prostitutie Maatschappelijk werk

seksworks.nl


