
Gastles – Prostitutiebeleid Antwerpen

1. Wat doet een prostitutieambtenaar?

Gastlezer werkt voor Stad Antwerpen in bedrijf: maatschappelijke veiligheid in de afdeling Sociale

interventie, hierin is ze programmaleider voor prostitutie (je hebt er ook voor daklozen, jongeren, …)

Regie over het programma prostitutie

- Signalen van op het terrein (politie en hulpverlening) vertalen naar beleidsaanbevelingen

o Bekijken van bepaalde zaken die de kop opsteken: hoe is het beleid in andere steden?

Is er onderzoek naar gedaan? deze vervolgens communiceren naar beleidsmakers,

wordt dan omgezet in beleid

- Beslist beleid uitvoeren

o Krachtlijn gezondheid: kabinet gezondheid en kabinet sociale zaken

o Krachtlijn veiligheid: kabinet vd burgemeester (vb. goedkeuring, middelen, …)

- Samenwerkingen organiseren

o tussen hulpverlening en politie, samenwerken rond fenomenen die zich voordoen in

deze branche

2. Pragmatisch prostitutiebeleid in Antwerpen

Elk land voert hierrond ander beleid. In België is er gekozen voor beleid waarbij sekswerk niet

verboden is, maar iedereen die het faciliteert (mogelijk maakt) is dat wel (boekhouder, bank, …
allemaal strafbaar). Statuut is dus niet vanzelfsprekend.

In Antwerpen heeft men hier speciaal beleid rond gemaakt. Hier komen we meteen op terug. Eerst

een extra toelichting rond de rol van de lokale politie:

Verschillende politiefuncties die binnen de politie gecombineerd worden. De politie kan afwisselen

tussen beide functies:

- Gerechtelijk

o = misdrijven opsporen, vaststellen en overmaken aan de Procureur des Konings

o representatief karakter

- Bestuurlijk

o = vrijwaren van openbare rust, openbare veiligheid, openbare gezondheid

o Preventief karakter

Antwerpen:

- Controle/beeldvorming van de hele scène = noodzakelijk

o Gedoogbeleid (is niet hetzelfde als niets doen!)

o Bestuurlijke controles door gespecialiseerd prostitutieteam

▪ In tegenstelling tot andere steden is het prostitutieteam in Antwerpen

ingebed in de eerstelijnspolitie (de wijkpolitie), dit zorgt ervoor dat ze heel



preventief kunnen werken. Ze maken deel uit van het straatbeeld in de red

ligt district, ze kennen hun branche en hebben een vertrouwensrol.

▪ Er is hiervoor een team van ongeveer 15 agenten die niets anders doen dan

prostitutie in Antwerpen in kaart brengen. Dit is dan de bestuurlijke functie,

deze is er ook bij overlast, onrust, GAS-boetes,… . Wanneer er bijvoorbeeld

dwang, minderjarigheid of mensenhandel in het spel is, zetten ze de

bestuurlijke pet af en handelen ze vanuit hun strafrechtelijke functie via

contact met de procureur.

o Inzet op hulpverlening

- Dossieropbouw

o Bestuurlijk: n.a.v. oerlast maar ook preventief/pro-actief (tegen veiligheids – of

gezondheidsrisivo’s)

o Gerechtelijk gevolg: dwang, minderjarigheid, arbeidswetgeving in bars, etc.

- Handaving:

o Bestuurlijke sancties/maatregelen en/of Strafrechtelijke vervolging

▪ Bij bestuurlijke overtredingen treedt de stad op, met bijv. een GAS-boete, het

sluiten van een raamprostitutiepand, …

▪ Wanneer we vaststellen dat er echt zware inbreuken zijn rond dwang of

mensenhandel (wat gerechtelijk is), kan het zijn dat de gemeente aanvullend

ook nog iets kan betekenen.

▪ De burgemeester kan niet zomaar een pand sluiten omdat hij hiervan weet

van politie dat er mensenhandel heeft plaatsgevonden, de burgemeester

moet hiervoor altijd toestemming vragen aan parket. Stel dat de

burgemeester dit op eigen houtje zou doen, zouden we een gerechterlijk

onderzoek kunnen dwarsbomen, door de sluiting wordt de dader namelijk

geallarmeerd over het feit dat er iets geweten is over de strafbare praktijken

die hij heeft uitgevoerd.

● Artikel 134 qq. van de nieuwe gemeentewet stelt dat de

burgemeester een pand kan sluiten bij vermoeden van

mensenhandel of bedreiging voor de volksgezondheid (vb. heel gore

sekscinema, rattenplaag, …). Dit is erg zinvol, maar hij moet hiervoor

wel steeds toestemming hebben van parket. Hiervoor is het

belangrijk dat deze instanties steeds in goed contact met elkaar

staan.

o 1x per maand kerngroep prostitutie (parket, prostitutieteam

politie, sanctionerend ambtenaar jurist bestuurlijke

handhaving en prostitutieambtenaar, elke 2 maand is

procureur ook aanwezig)

o 4x per jaar intersectoraal overleg tussen hulpverlening en

politie

= pragmatisch beleid: combinatie veiligheidsmaatregelen en gezondheidsinitiatieven.

Prostitutiebeleid in Antwerpen heeft pas vorm gekregen sinds 2000. Dit was nodig omdat er enkele

problemen waren.



Voor de vak van de berlijnse muur, zag men in deze wijken veel oost-europese prostituees die met

pooiers werkten. Daarnaast zat de georgische maffia ook in deze wijken. Dit zorgde voor een heel

malafide sfeer. Buurtbewoners trokken hierbij aan de alarmbel en starten ene petitie die ze in ’97

afleverden bij de burgemeester.

Rond deze tijd kwam er ook een boek uit ‘Ze zijn zo lief meneer’, wat de corruptie en problematiek

rond prostitutie (en ook politie) blootlegde. Dit zorgde ervoor dat dit thema meer op de voorgrond

kwam. Hoewel er rond wetsvoorstellen gewerkt werd, is er nooit op nationaal niveau een wettelijk

kader voor prostitutie gekomen.

In stad Antwerpen ziet men dit als een kantelmoment: ze zijn een beleid gaan maken rond prostitutie.

Hierin liet men de burgers participeren, en heeft men ook meteen de buurten verder ontwikkeld.

Bijv. gebied ‘Het Eilandje’ (schipperskwartier) was vroeger erg verloederd, men kwam met

reglementering om deze buurt te vernieuwen: in de jaren ’00 stond het MAS al op de

planning voor deze buurt, door investeerders en tweeverdieners te overtuigen om in deze

buurt te investeren, werd dit de mooie, rijke buurt die we vandaag kennen.

’99: prostitutie heeft een plaats in de stad onder bepaalde voorwaarden:

1. Geen criminele randverschijnselen

2. Geen overlast voor de omliggende woonbuurten

3. Verbetering voor de positie van de sekswerker

4. Herontwikkeling van (voormalige) prostitutiebuurten

5. Beheersbaar en controleerbaar

Waar prostitutie plaatsvindt, moet dit zo verlopen dat de gezondheid en het sociaal welzijn van de

sekswerker niet wordt geschaad en dat de negatieve effecten van het prostitutiegebeuren op de

bredere samenleving worden beperkt of uitgeschakeld.

Nog steeds wordt er op deze 5 voorwaarden verder gewerkt in nieuwe nota’s omtrent dit thema.



3. Tippelprostitutie

= straatprostitutie, waarbij prostituee langs openbare weg klanten vindt: is risicovol, je stapt bij

iemand in, gebeurt in ongecontroleerde omgeving. De stad kan dit moeilijk toelaten en gaat daarom

erg repressief te werk.

Repressieve aanpak

- Verbod voor tippelen en klanten

- Verbod voor hotels

o Hotels (vaak verloederd) werden gesloten om dit soort prostitutie tegen te gaan.

2019

- 18 tippelprostituees (coke, crack) in beeld bij hulpverlening

o Men beseft dat de tippelprostituees die er nu nog zijn, vaak erge problemen hebben

(verslaving). Zij hebben nood aan hulpverlening, niet aan een repressieve aanpak.

o Survivalseks = seks in ruil voor drugs, eten, een slaapplek, … Er worden vanuit de

stad (1 voltijdse hulpverlener ingezet om deze personen te helpen en tot zorg te

verleiden.

- 8 prostituanten en 17 tippels geverbaliseerd

- Via paaltjes en bloembakken wordt er voor gezorgd dat ‘carouselrijden’ niet meer mogelijk is.

Verder worden buurtbewoners gemobiliseerd om politie te waarschuwen indien er terug

tippelen plaatsvindt, zodat zij hier zeer snel op kunnen reageren.

Reglementering

- Politiecodex: een reglement voor politie (over hoe raamprostitutie georganiseerd moest

worden) werd gestemd

Handhaving (claimeraanpak)

- Waarschuwing, GAS-boetes (tot 4) en

o Door klanten wordt GAS-boete erg snel betaald

o Prostituees betalen dit veel minder: na 4 GAS-boetes krijgen zijn een straatverbod.

Van hieruit wordt er ook geprobeerd om ze tot zorgverlening te verleiden.

- Maatregel burgemeester (straatverbod): 1 maand (2 maal hernieuwbaar)

Preventief – curatief

- Specifieke hulpverlening (1 voltijdse outreacher sinds 2008)

4. Mannenprostitutie

Sterk verschil tussen 2000 en nu.

In 2000:



- Voornamelijk in Stadspark en een beetje linkeroever

- Onduidelijk verschil met de cruisingscène (dmv blikken naar elkaar de interesse duidelijk

maken, en vervolgens dit ‘afwerken’ in de stuikjes)

- Rond 2000: Veel minderjarigen (ex-joegoslaven) die als bloemenverkopers in de stad

rondliepen, werden slachtoffer van deze scène

Tot 2012: bars aan de stationsbuurt

Nu:

- Veel minder zichtbare overlast (252 in 2019 + online)

o Daarom wordt er nu ook veel minder repressief gewerkt

▪ repressief werken is ook moeilijk omwille van de onduidelijkheid tussen

prostitutie en cruising

o ‘afwerken in de bosjes’ werd logistiek onmogelijk gemaakt door herindeling van de

bosjes in het park.

- Geen minderjarigen, wel proberen in kaart te brengen

- Momenteel bestaat er wel hulpverlening voor trans- en mannelijke sekswerkers:

o Moeilijk om te spreken over homoprostitutie:

▪ Veel van deze mannen zien zichzelf niet als homoseksueel, ze doen aan

sekswerk om te overleven. Ze zien zichzelf dus ook niet echt als sekswerker

● Voor hulpverleners maakt dit het erg moeilijk om over seksualiteit en

veiligheid te spreken.

o 30% transgenders

o Vluchtelingencrisis (Irak, Afghanistan, Syrië) heeft hier ook een grote invloed om, ziet

men. Veel van deze mannen komen in de prostitutie om te overleven.

▪ Voor hulpverleners ins het aankaarten van het onderwerp geaardheid hierbij

heel zwaar

▪ Heel grote ‘drop-in’, lotgenoten nemen elkaar mee naar deze

hulpverleningsorganisaties

o Online hulpverlening

▪ Vaak minder hoge drempel, zeker bij publiek waarbij geaardheid moeilijk ligt

o Doktersconsultaties

▪ Erg belangrijk voor behandeling SOA’s

▪ PREP en PEP

▪ Voorlichting

- Druggebruik/problematiek

- Hulpverlening: 4,5 VTE

- Handhaving: sporadisch GAS of claimer



5. Het Red light district

De gevolgen van het geïntegreerd prostitutiebeleid:

- Beleid werd mee gemaakt door organisatie die dit in nederland ook al deed

- Burgemeester zorgde er voor dat Federale politie, lokale politie en de stad op een lijn zaten,

en stemde goed af met hulpverlening. Deze samenwerking is nog steeds de oorzaak van

waarom dit in Antwerpen zo succesvol is.

o Federale politie, lokale politie en stad zijn minder succesvol als ze niet samenwerken

De stad wou er voor zorgen dat mensen van het stadhuis, via het schipperskwartier naar het MAS

kunnen, dat dit een veilige buurt zou zijn. Op de kaart zien we hier een no-go zone. In 2004 ziet men

dat er erg veel leegstand is in deze buurt. Voordien was ook hier raamprostitutie te vinden. Deze

panden konden gemakkelijk gesloten worden, het faciliteren van prostitutie is immers verboden. De

raamprostitutie mag zich slechts tot 3 straten beperken volgens de nieuwe politiecodex. Het is

moeilijk om een reglementering te vinden waarbij er een vergunning gegeven wordt voor

raamprostitutie, terwijl prostitutie en iedereen die dit faciliteert eigenlijk strafbaar is.

De stad wilde de toegankelijkheid van de no-go zone verhogen. Op de kaart hieronder zie je de

gedoogzone, met o.a. het MAS, dat toen nog gebouwd moest worden.

De 4 puntjes onder de kaart zijn de 4 prioriteiten om deze buurt aantrekkenlijker te maken. Het

lokken van mensen om hier te komen wonen en te investeren, deden ze bijvoorbeeld door:

- deze mensen gratis beroep te laten doen op de architecten van de stad

- materiaal (boormachines, ladders) van de stad aan deze mensen uit te lenen

- deze mensen een premie te geven als ze hun gevel mee renoveerden.

Alles om het straatbeeld zo snel mogelijk te verbeteren

Cultureel:



- Renovatie van het stadsmagazijn: leuke bar, hobbyclub, dansclub, buurtvergaderingen, …
kunnen hier allemaal doorgaan

- Ruienwandeling (voor toeristen in Antwerpen) vertrekt in het stadhuis en komt terug boven

in het stadsmagazijn. Dit zorgt ook voor meer economisch potentieel, los van de

raamprostitutie

- Lokken van investeerders: horeca, bouwprojecten, cafetaria van SD works (gebouwd in

schipperskwartier, zonder inkijk in de ramen

Voor 2000 werden de panden niet goed onderhouden + verhuurd aan woekerprijzen, schrijnende

toestanden.

Na 2000:

Raamprostitutie = in de concentratiezone



Ondanks dat er in België geen vergunningen gegeven kunnen worden, heeft de stad dit toch op een

creatieve manier kunnen regelen. Een raamprostitutiepand mag onder strikte voorwaarden:

Moeten in orde zijn met de stedenbouwkundige verordening raamprostitutie

- Richtlijnen waar dit pand aan moet voldoen (vb. minimumafstanden van de breedte van een

vitrine, achterzijde mag geen ontsnappingsroute bieden in geval van inval door bijvoorbeeld

politie, … )

Politiecodex (H2: daden van ontucht en prostitutie)

- Gebiedsafbakening: geen hoekpanden

o Specifieke panden in specifieke straten

- Geschiktheid van het pand

o Brand eisen

o Hygiëne eisen (vb. alles moet onmiddellijk met water en zeep afwasbaar zijn, poster

rond safe seks, …)

o Kamers moeten van buiten verlicht en verlucht zijn, iedereen moet toegang hebben

tot sanitair (mag gemeenschappelijk zijn, maar moet dat buiten de kamers liggen), …
o (Afwerkkamers hebben een alarmknop, soms verbonden met alarmcentrale, soms

heel luid alarm in het pand: alarm wordt vaak gebruikt ivm geld niet/te weinig willen

batalen)

- Geschiktheid van de hoofdhouder (ev. Met aanstelling van een beheerder)

o Eigenaar van het pand moet ook de uitbater zijn (dus geen tussen personen): De

eigenaar kan natuurlijk ook een naamloze venootschap of een BVBA zijn, maar bij de

aanvraag voor geschiktheidsverklaring moet er 1 persoon aangeduid worden als

eindverantwoordelijke, dit is de hoofdhouder:

▪ Moraliteit wordt nagekeken: strafregister, ‘zachte feiten’ persoon mag niet

malafide zijn.

▪ Deze is aansprakelijk voor alles wat er in dit pand gebeurd

▪ Dit is de enige persoon waar de stad contact mee heeft.

▪ Dit is de enige persoon die daden van beheer mag stellen:

● Stel dat er 2 personen eigenaar zijn, mag er slechts 1 met

sekswerkers afspraken maken en huurgeld ontvangen. De andere

mag wel klusjes komen doen en poetsen, maar mag geen daden van

beheer stellen

● Dit is erg belangrijk voor de handhaving van de politie: meerdere

eigenaars maken de controle er moeilijk. Ook geen tussenpersonen

mogelijk. Een verhuring kan enkel gesloten worden door een

eigenaar en een sekswerker.

▪ De hoofdhouder kan zich laten bijstaan door een beheerder: deze is ook bij

de stad aangevraagd en onderzocht (strafregister wordt nagekeken, ook

‘zachte feiten’ worden nagekeken om zeker te zijn dat de persoon niet

malafide is. Malafide personen krijgen geen toelating en kunnen dus geen

pand uitbaten.



o Hoofdhouder en beheerder krijgen een ‘geschiktheidsverklaring’, dit is dus geen

vergunning (want dat is illegaal), maar lijkt er wel op. Creativiteit van de juristen ;-)

Deze hoofdhouder is geen werkgever! Hij is een verhuurder, maakt een huurcontract

op met sekswerker de stad zegt eigenlijk ‘deze persoon is geschikt om het pand te

verhuren (sekswerkers zijn dus geen horeca, geen personeel). De inkomsten van de

sekswerkers zijn volledig in het zwart, hiervan moeten ze niks aan de verhuurder

geven.

o Geen tussenpersonen (verhuring tussen eigenaar en sekswerker)

▪ Invullen van de pandkalender/HookUp

Handhaving:

- Waarschuwing, GAS-boete, schorsing GV

- Maatregel burgemeester (vb. raam buiten de gedoogzone

- Combinatie bestuur-gerecht (vb. wanbeheer)

Door goede wisselwerking hoofdhouder en gemeente, en door strikte regels, zijn er relatief

weinig bestraffingen

Preventief

- Eigenaarsoverleg, folder veilig in de prostitutie, folder over mensenhandel/dwang, specifieke

hulpverlening (9,5 VTE), bestuurlijke controles PTA

Na de verandering van regelgeving hebben er heel wat verbouwingen plaatsgevonden (zeker in 2004

was deze wijk meer een bouwwerf). Men merkte dat er erg veel prostituees van deze 17 straten naar

de 3 straten moesten, en hier woekerprijzen voor moesten betalen, vanuit hen kwam er een

hulpvraag naar de stad toe. De stad ging in gesprek met een bouwondernemer die 51 ramen heeft

bijgebouwd = villa Tinto (dit was natuurlijk risicovol, er is geen garantie dat deze mogen blijven,

indien een procureur de stad hiervoor wilt verzorgen kan dit in principe meteen). In totaal zijn er nu

312 ramen, dit in ongeveer gelijk, of zelf meer dan het aanbod aan sekswerkers, waardoor de prijs

redelijk laag is.



6. Violett: medische en sociale hulp aan sekswerkers in de stad

Medisch luik (696 sekswerkers  in 2019)

- Gezondheidshuis van stad Antwerpen in concentratiezone

- Gratis en anoniem (gezondheids)hulp voor beroeps gebonden klachten/risico’s

Sociaal luik (163 sekswerkers in 2019)

- Specialisten in ‘sekswerk’/generalisten bij andere levensdomeinen (relaties, gezondheid,

financiën, huur, heroriëntering, administratie, huisvesting, opleiding, sociaal statuut,  drugs,

relationele problemen…)

o Exit: vooral +50 jarigen

- Outreachwerk: zowel voor medisch als sociaal: vooral de hele jonge groep sekswerkers zijn

moeilijk te bereiken.

SOA/SOI (bij de bereikte sekswerkers!)

- HPV: uitstrijkjes vaker bij de eigen gynaecoloog (niet taboe beladen, niet moeten

verantwoorden)

- Chlamydia (9,9% naar 13, 6 %): stijging is er ook bij algemene populatie, 1/8 kreeg de infectie

dit jaar

- Gonorroe (5,4% naar 9,9%): meer keelinfecties (besmetting!) bij vrouwen, anale infecties

meer bij mannen/transgenders

- Syfilis: blijft stabiel

- HIV: 0,7%

Stijging deels dankzij testen op 3 plaatsen (anaal, vaginaal en oraal) de plaats bepaald de

verdere behandeling

7. Prostitutieteam (PTA)

15 teamleden, waarvan 2 teamleiders: Eerste lijnspositie (wijkteam):

- Kunnen preventief en proactief op zoek gaan (itt. Recherche die ook nog heel wat ander werk

hebben), verzamelen zo zeer cruciale informatie

- Zichtbaar

- Vertrouwensrelatie met sekswerkers (folder veilig in de prostitutie)

- Zijn veel bezig met of er in het schipperskwartier wiet wordt onderverhuurd

- Pandkalender validaties

o Sinds 2014 zijn hoofdhouders verplicht om vooraleer er een sekswerker bij hun in het

raam komt, deze door te geven aan politie wie dat dat is (paspoort + enkele data). Op

die manier wordt onderverhuring tegengegaan: de nodige politie (en niemand

anders) weet zo wie er wanneer in de ramen staat. Men kan dus niet een raam huren

en dan doorgeven aan een ander die misschien slachtoffer is.

- hebben ook expertise rond mensenhandel (tienerpooiers) en rechercheonderzoek hierrond



o bij een internationaal mensenhandeldossier zal FGP Antwerpen - federaal

gerechtelijke politie - het overnemen

- In de gedoogzone voor raamprostitutie

- Stadsbreed voor alle andere vormen van prostitutie of ontucht

o Seksuitbatingen, privé-ontvangsten, paaldansclubs, sekscinema’s, hotels, escorts,

parenclubs, enz.

8. Werkwijze raamprostitutie

69 panden (312 ramen)

Rechtstreekse verhuring tussen hoofdhouder (of beheerder) en sekswerker

- Deze hoofdhouder is geen werkgever! Hij is een verhuurder, maakt een huurcontract op met

sekswerker de stad zegt eigenlijk ‘deze persoon is geschikt om het pand te verhuren

(sekswerkers zijn dus geen horeca, geen personeel). De inkomsten van de sekswerkers zijn

volledig in het zwart (geen belastingen), hiervan moeten ze niks aan de verhuurder geven. (In

principe kan de FOD financiën dit eens grondig onderzoeken en heel wat zwart werk vinden.)

Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor hun sociale zekerheid enz.

- De verhuurder betaald wel belastingen op zijn verhuurinkomsten

24/7 is het red light district actief

- Shift = 12u (huurprijs: 80 – 100 euro per shift: SM kelder is bijvoorbeeld duurder, maar hier

kan je ook weer meer geld voor vragen aan de klant) (8u – 20u – 8u)

Sekswerker wordt bij aanvang in de pandkalender ingevuld

- Tegen mensenhandel

- Beeldvorming (wie is er nieuw, is er iemand vermist)

- Intakegesprek wordt door prostitutieteam zo snel mogelijk gedaan, na aangifte van nieuwe

sekswerker: hierin kijkt men naar dwang, minderjarigheid, valse documenten?

o Intakegesprek wordt in een raamprostitutiepand gedaan, om zo te vermijden dat er

nog snel een tussenpersoon of tolk meekomt die sekswerker kan beïnvloeden. Men

wil écht een gesprek waarin men de situatie goed kan aftoetsen

Sekswerker moet in België kunnen werken

- Lost het probleem op van Albanese bendes: Albanië behoort niet tot de EU, deze mensen

mogen dus niet in België komen werken alle Albanese pooiers werden zo ook buiten spel

gezet

Inkomsten

- 50 euro (soms minder ‘german prices’) per keer, per ‘afwerkbeurt’

- Romasekswerkers uit duitsland bieden soms ‘german prices’ aan: +/- 30 euro

- Voor Belgische jongens is een goedkopere prijs vaak goed. Tegenover Noord-afrikaanse

mannen is er soms wat weerstand; deze worden vaak agressief gevonden, aan hen wordt er

dan een hogere prijs gevraagd.

- Bij wrevel tussen sekswerkers wanneer er te veel onder de prijs gegaan wordt, komt

prostitutieteam tussen om de prijs van 50 euro aan te houden: dit is moeilijk vanuit een



overheidsinstantie als politie, juist omdat het illegaal is en niet vanuit overheid geregeld mag

worden.

Registratie via HookUp (de nieuwe pandkalender)

- Vernieuwd systeem: zorgt voor betere controle – met oud systeem was fraude nog iets meer

mogelijk

- Account voor eigenaar en voor sekswerker

- Sekswerker deelt de eigen gegevens via QR code (= garantie van fysieke ontmoeting)

- Sekswerker geeft een overzicht van toekomstige overeenkomsten

- Inboekeing kan tot 1 maand in de toekomst, dit verplicht verhuurders om meer (en

professioneler) met hun boekingen bezig te zijn. Ze moeten minstens 1x per maand hun

sekswerkers fysiek zien/ontmoeten/mee babbelen

- Politie is laagdrempelig en contacteerbaar via HookUp kan er heel makkelijk en

laagdrempelig een berichtje worden gestuurd naar het prostitutieteam, zelfs in andere talen.

- Stad kan communiceren in info-vensters met de sekswerkers

Is net gelanceerd tijdens coronacrisis: info hierover kan nu dus via HookUp gegeven worden

De informatie die je uit de registraties kan halen, is erg relevant. Hierdoor krijg je inzicht in het type

sekswerker, nationaliteit, leeftijd, gender, … Zou ook heel interessant zijn om dit wereldwijd te

kunnen zien, zo kan je dan heel wat verschuivingen volgen, enz.

We zien de laatste jaren een dalende trend: door verschuiving naar thuisontvangst. Dit is minder

kostelijk voor de sekswerker (minder extra kosten: geen raamhuur). Vooral overdag ziet men veel

leegstand.

9. Thuisprostitutie

In appartementen, huizen



- Meer Airbnb, antwerp housing, …

Bestuurlijke controle

- Ten gevolge van advertentie op bv. Redlights.be via webIQ

o Veiligheid en gezondheid (link naar hulpverlening)

o Via bepaald programma (webIQ) worden websites meet seksadvertenties gescreend

op kwetsbare profielen, adhv bepaalde indicatoren, berekend de software hoe groot

de kans is dat de persoon een slachtoffer is. Op basis van de geselecteerde profiele,

doet het prostitutieteam zich voor als klant bij deze sekswerker. Ter plaatse maken ze

zich kenbaar als prostitutieteam en geven ze aan dat ze er zijn voor veiligheid en

hulpverlening. Hier wordt geen PV van gemaakt, enkel een informatierapport.

Politiecodex: art. 518 en aanpak bedrijfsmatige thuisontvangst

- Thuisontvangst wordt enkel aangepakt in geval van overlast

- Of bedrijfsmatig: wanneer iemand een pand steeds online zet, puur voor het uitbaten van

prostitutie. Het pand is enkel hiervoor ingericht en wordt verder niet bewoond: dit is niet

meer ‘thuisontvangst’: hierop moet bestuurlijk gereageerd worden.

- Dossiers uit de thuisontvangst worden vaak besproken op de kerngroep met de

referentiemagistraat mensenhandel:

o Als er tijdens een thuisontvangstbezoek dwang of mensenhandel wordt vastgesteld,

zal er uiteraard gerechtelijk onderzoek volgen.

o Ook dan is het zeer zinvol dat er bestuurlijk ook gereageerd wordt, ten opzichte van

de eigenhaar, de onderverhuur, … om zo een correct beleid te voeren en te laten

zien dat mensenhandel in de stad niet wordt toegelaten

Handhaving: afsprakennota met parket

- Gerechtelijk: abnormaal hoge huurprijs of exploitatie

- Bestuurlijk: overlast, gezondheidsrisico’s

- Waarschuwing, GAS-boetes, sluiting

- Maatregel burgemeester

Preventief:

- Intake tijdens bestuurlijke controles PTA (folder veilig in de prostitutie, registratie in databank,

doorverwijzing hulpverlening)

10. Seksuitbatingen

Reglementering voor seksuitbatingen is er sinds september 2019:

Waarom: consequente regelgeving, in overeenstemming met pragmatische aanpak. Gericht op

verlagen gezondheidsrisico’s en overlast

Wat: het is geen vergunningensysteem!

- PTI’s (publiek toegankelijke instelling) die onder het toepassingsgebied vallen (dus die

seksuele handelingen aanbiedt), moeten voldoen aan de verplichtingen in het reglement

o T.a.v. het pand (verplichtingen hygiëne, brand, …)

o T.a.v. de uitbating (moraliteit eigenaar en personeel zoals in de ramen)



- Wordt positief aanvaard: uitbaters in andere gemeenten vragen er zelf naar, om zo wat meer

zekerheid te hebben

Handhaving:

- Waarschuwing, GAS-boete, schorsing UV of sluiten

- Maatregel burgemeester (hygiëne, brandveiligheid, …)

- Combinatie bestuur-gerecht (vb. planet sexy)

Preventief:

- Bestuurlijke controles door PTA

11. Mensenhandel/seksuele uitbuiting

Stad Antwerpen heeft erg ingespeeld op sensibilisering van hotelsector en raamuitbaters om

vermoedens of feiten aan te geven. Dit heeft geholpen, dat zie je in onderstaande tabel: minder

mensen hebben in 2019 het aanbod tot het statuut moeten krijgen.

Art. 134 quinquies NgW: maatregel burgemeester

- Burgemeester mag pand sluiten indien ernstige aanwijzingen dat in een inrichting of pad

feiten van menshandel plaatsvinden

- Sluiting max. 6 maanden

- Voordeel is dat er met deze maatregel heel snel gereageerd kan worden

o sneller dan wanneer justitie het moet sluiten: dit duurt langer

Protocolakkoord arbeidsauditoraat en parket

- Akkoord dat communicatie van verschillende instanties bevorderd

Handhaving:

- Maatregel burgemeester (sluiten inrichting):

o 4 hotels het laatste jaar

- Combinatie bestuur-gerecht

o ’t keteltje: 3x gesloten, BB force: 1x gesloten – failliet, Thaise privéontvangst: 1x

gesloten, hotel: convenant onderhandeld

Preventie:

- Folder voor hotels, raameigenaars en personeel in massagesalons

- Bestuurlijke controles door PTA (link naar hulpverlening)



Minder mensen hebben in 2019 het aanbod tot het statuut moeten krijgen. Dit heeft te maken met

verschuivingen: In Antwerpen zet de politie hard in op het ontdekken van mensenhandel (via WebIQ

etc.), een slimme pooier weet dus dat hij zijn handel niet in Antwerpen moet opzetten en trekt naar

omliggende gemeenten en andere steden.  grote frustratie in randgemeenten! Ze hebben de

middelen niet om hier rond te werken. Nu bijvoorbeeld minder Nigerianen te vinden als sekswerkers

in Antwerpen: er zijn niet minder Nigerianen, ze zijn gewoon weggetrokken uit antwerpen.

Latina’s: vaak schrijnende situaties van oudere dames die op deze manier hun familie proberen te

ondersteunen.

Weinigen kiezen voor het statuut:

- Oost-europese dames willen het niet: Enige interessante aan het statuut is dat je

verblijfsrecht hebt oost europese dames hebben dit al!

o Willen naar huis

o Willen voor zichzelf werken: Een van de voorwaarden voor het statuut is dat ze

breken met het netwerk, de interpretatie is dan vaak dat ze volledig moeten stoppen

met prostitutie

o Aanvaarden het niet uit angst

- Politie legt het onderzoek niet neer wanneer het statuut niet aanvaard wordt:

o Ze proberen nog steeds de pooiers en het netwerk op te rollen

o Wel jammer dat wanneer het statuut niet aanvaard wordt, verdere opvolging van het

slachtoffer niet gegarandeerd is: psychologische hulp, een schadevergoeding, …
geraken niet altijd bij het slachtoffer

12. Tijden van corona

Sluiting van het schipperskwartier

- Communicatie via HookUp

- Nood aan federale richtlijnen (vanuit crisiscentrum binnenlandse zaken): momenteel is geen

federale richtlijn, alles wordt geregeld op gemeenteniveau.

- Er is bezorgheid over de verderzetting van de raamprostitutie: wat als nu heel veel naar

online en thuisontvangsten verschuift? De controles hierop zijn moeilijker!

Aanpak thuisontvangst via seksadvertentiewebsites

- Sensibilisering website en online hulpverlening

- Via seksadvertentiewebsites

o duidelijk maken dat er momenteel een verbod is op thuisontvangst



o Doorverwijzen naar hulpverlening

Nood aan statuut/sociaal vangnet

- Noodhulp: er is namelijk geen statuut

o Voedselpakketten

o Bemiddelen met huisbazen over later storten van huur

- Financiële overbrugging door OCMW

13. Lokaal beleid – oplossing voor vraagstuk prostitutie?

Beperkingen

- Bevoegdheden: enkel veiligheid en gezondheid

o We blijven hiermee klein en lokaal

o ‘keren voor eigen deur’

o Structureel verandert er hierdoor niets

Structurele problemen

- Statuut voor sekswerkers

o Geen sociale bescherming, geen opbouw van rechten

▪ O.a. geen recht op leefloon

o Taboe, dubbel leven leiden is psychologisch zwaar

- Migratie, ongelijkheid: veel Latina’s en Oost-Europese vrouwen

- Sector bonafide maken faciliteren van sekswerk uit strafrecht halen

o Moraliteitsonderzoeken helpen wel met het bonafide maken

o Om in de sector te investeren moet je al veel cash geld hebben, kunnen niet rekenen

op verzekeringen, je kan geen hypothecaire lening aangaan, …

Lokaal beleid kan dus geen totale oplossing voor prostitutie vormen, maar kan wel al veel hulp

bieden.

14. Tienerprostitutie in Antwerpen

In 2019 zijn en 33 dossiers opgestart (2015: 4, 2016: 16, 2017: 12, 2018: 41  men is er ook meer mee

bezig)

Slachtoffers:

- 13-17 jaar

- Kwetsbaar, laag zelfbeeld, vaak slechte thuissituatie of trauma (pesten, misbruik)

- Hechtingsproblematiek, zeer lage sociaal emotionele ontwikkelingsscore (IQ soms geen

probleem!) of autisme

- Voornamelijk dames vanuit Antwerpen en West-Vlaanderen

- Instellingen en fuges (weglopen)

o Drugs, drank, lachgas chantagemateriaal gemaakt onder invloed (vb. gangbang)

Daders:



- 20-30 jaar

- Uit Antwerpen

- Hebben vaak al heel wat feiten gepleegd, zelfs op minderjarige leeftijd

- Marokkanen, Oost-Europa

- Profiel: ook lage sociaal emotionele ontwikkeling of psychopathisch/narcistisch

o Nog heel weinig onderzoek gebeurd naar het daderprofiel!

o Onderzoek is belangrijk voor verdere opvolging

Wat maatschappij aanbiedt overtreft voor het slachtoffer niet wat er in het netwerk te winnen valt.

Rol van de stad:

- Uitdaging:

o Sekswerkers in transitieleeftijd: 18-25 jaar zitten vaak nog vast in het netwerk van

pooiers, maar kan weinig aan gedaan worden in kader van gedwongen hulpverlening

o Jeugdhulp probeert slachtoffers aan hen te binden dmv een vertrouwensband

wanneer ze minderjarig zijn, en blijft hulpverlening aanbieden totdat ze 25j zijn

- Lokaal

o 1. Versterken netwerk professionals en zorgen voor beteren info-deling

o 2. Zorgen voor kennis en hogeren aangifte-bereidheid bij 1e lijns professionals

o 3. Bestuurlijke aanpak van facilitatoren zoals hotels

o 4. Preventie: aanbod Pimento voor scholen (2018), jeugd- en pleinwerking (2019) en

jeugdcentra/studentenclubs met uitgaansgelegenheid (2020)

- Bovenlokaal

o Persoonlijk voorstel: bestuurlijke controles draaiboek + online monitorring



▪ Zoals WatchNederland: het ontwrichten van het online tienerpooier netwerk:

Via nepadvertenties lokken ze klanten (volwassenen) om deze te

sensibiliseren en op hun verantwoordelijkheden te wijzen + gebruiken ook

een webcrawler om op zoek te gaan naar slachtoffers die in een netwerk zijn

beland

▪ WebIQ methode uitbreiden naar een landelijk niveau


