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Externe bijdrage 
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de taken en opdrachten 
van Entre 2 Wallonie

Martine Di MARINO,
Coördinatrice 
Entre 2 Wallonie

1. Taken en opdrachten van de vzw

Als multidisciplinair team helpen wij prostituees bij het 
zoeken naar duurzame juridische, sociale en medische 
oplossingen.

Samenstelling van het team: 6,4 VTE (maatschappelijk 
werkers, opvoeders, verpleegkundige).

2 diensten en 3 antennes:

HENEGOUWEN WAALS-BRABANT

1 dienst Charleroi
+ 1 antenne “Extra Ring”
+ 1 antenne La Louvière

1 dienst  
Louvain-la-Neuve

+ 1 antenne Genappe

Werkterreinen

1. Veldwerk

Op straat (straat - kraakpanden - afgelegen 
zones - parkeerterreinen, …)

Straatwerk is een essentiële stap, enerzijds om contact te 
leggen met mensen die niet naar de permanenties van de 
vzw komen en anderzijds om de banden te onderhouden. 
Het past binnen een preventieve aanpak door middel van 
het uitdelen van gratis condooms, hygiënekits en COVID-
beschermingsmateriaal.

Sinds 2017 gaan we met de Médibus langs op de 
autosnelwegparkings van Heppignies en Fontaine-
l’Evêque, en op een parking in Charleroi. We hebben 

deze zones uitgekozen omdat ze vaak voor prostitutie of 
als locatie voor seksuele betrekkingen worden gebruikt.

De bedoeling van de Médibus is niet om personen op 
te volgen maar wel om de mensen die we daarbij 
ontmoeten op te roepen gebruik te maken van de 
verschillende sociale en medische diensten. We 
bieden dus alleen eerste hulp aan: uitdelen van condooms, 
glijmiddelen, maskers,  … informatie verstrekken en 
mensen doorverwijzen, screenings uitvoeren, materiaal 
voor gebruikers uitwisselen of verpleegkundige zorg 
verlenen. Soms willen mensen alleen even hun sociaal 
isolement doorbreken. Daarom hebben we ook een 
onthaalruimte. 

In bars

Wij proberen contact te leggen en een vertrouwensband 
te creëren in de cafés langs de as Charleroi-Baisy-Thy.

Privé

Via ons “projet SMS” leggen we contact met mensen 
die zich via gespecialiseerde datingsites prostitueren. 
We beperken ons daarbij tot Waals-Brabant en tot 
de arrondissementen Charleroi en La Louvière. In 
samenwerking met een aantal van deze websites konden 
wij onze boodschap — die de beheerders van de website 
rechtstreeks per sms versturen — gratis en op grote schaal 
verspreiden. In deze sms roepen we belangstellenden op 
om contact met ons op te nemen.

2. Dagopvang

De vzw Entre 2 Wallonie houdt een permanentie van 
maandag tot vrijdag, van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 
uur tot 16 uur.

3. Medisch

Op ons kantoor in Charleroi is er in functie van de vraag 
een gratis medische permanentie. Een verpleegkundige 
is er de hele week aanwezig en helpt personen bij het 
vervullen van alle medische formaliteiten (begeleiding 
naar medische afspraken, medische opvolging, zich 
opnieuw in regel stellen, …).

4. Psychosociale begeleiding

We gaan in op verzoeken en begeleiden personen fysiek 
in de meest uiteenlopende domeinen:



2929

	■ Financieel
	■ Huisvesting
	■ Juridisch
	■ Werk
	■ Familie
	■ …

We werken samen met de psycho-medisch-sociale 
diensten in elke regio.

5. Preventie-sensibilisering

Eén van onze taken is het om werk te maken van een 
mentaliteitswijziging.

Door de aandacht te vestigen op ons werk en door het 
brede publiek, jongeren en (toekomstige) maatschappelijk 
werkers te informeren, proberen we het beeld dat de 
maatschappij van prostitutie en prostituees heeft bij te 
sturen en te nuanceren.

In het kader van deze informatieopdracht richten wij ons 
tot onze doelgroep (prostituees, klanten, entourage, …) 
maar geven we ook antwoorden op de uiteenlopende 
vragen die we krijgen (pers, scholen, groepen, conferenties, 
maatschappelijk werkers, …).

2. Prostitutie in Charleroi

Prostitutie in Charleroi heeft altijd al bestaan. De ‘rue 
Desandrouin’, ‘rue du Moulin’ en ‘rue de la Fenderie’ zijn 
drie straten die de wijk “Le Triangle” vormen, de rosse 
buurt in de benedenstad van Charleroi.

Tot het einde van de jaren ’90 tierde de prostitutie in bars 
er welig.

Intussen gaat het vooral om straatprostitutie. 

“Le Triangle” was in die tijd een sociaal bijzonder 
gemengde buurt met zowel overdag als ’s nachts veel 
bedrijvigheid.

Vóór mei 2002 was de prostitutie in Charleroi verdeeld 
tussen barprostitutie en straatprostitutie.

Na de publicatie van de resultaten van de werkzaamheden 
van de “Commissie mensenhandel” die er op verzoek van 
het Centrum voor gelijkheid van kansen was gekomen, 

heeft de gemeenteraad op 30 mei 2002 een reglement 
goedgekeurd dat de opening of heropening verbiedt van 
inrichtingen die wegens MH op het grondgebied van 
Charleroi waren gesloten. 

Dat leidde tot een leegloop en de verloedering van de 
buurt. Straatprostitutie ging zich ontwikkelen en de sociale 
mix die er vroeger was verdween.

Om haar imago te verbeteren en het economische herstel 
te bevorderen, lanceerde de stad in 2007-2008 de projecten 
“Phénix” en “Rive Gauche”.

Het eerste project betrof een volledige heraanleg van de 
benedenstad, met een herinrichting van “Le Triangle”. Het 
tweede had betrekking op de bouw van een winkelcentrum 
in diezelfde wijk.

Voor het gemeentebestuur ging de prostitutie in “Le 
Triangle” dus niet langer samen met de renovatieprojecten.

Op 20 september 2010 ondertekende de gemeenteraad 
van Charleroi een eenzijdige verbintenis met de NV 
Engelstein (een projectontwikkelaar die een deel van de 
wijk in de benedenstad opkocht), waarin de afschaffing 
van straatprostitutie in de benedenstad van Charleroi 
werd geëist.

De verenigingen op het terrein, ook wij dus, en de 
prostituees mobiliseerden zich. Zij vreesden dat de 
clandestiene prostitutie zich zou ontwikkelen, waardoor 
ze de band met de meest hulpbehoevenden zouden 
verliezen.

Tegelijk breidde de straatprostitutie zich uit naar andere 
wijken van de benedenstad (‘rue Léopold’, ‘quai de 
Brabant’, ‘quai de Flandres’, …).

Ondanks de mobilisatie van de betrokkenen en van de 
verenigingen werd op 27 juni 2011 een gemeentelijk 
besluit uitgevaardigd dat tippelen in de wijk “Le Triangle”, 
in de ‘rue Léopold’ en langs de kaaien zou verbieden.

In het besluit werd voorgesteld de prostitutie-activiteit 
te verhuizen naar de ‘rue du Rivage’, ‘Quai de Flandres’, 
achter de “Cité des Finances” en de TEC.

Dat reglement legde bijzonder strikte openingsuren op, 
op straffe van administratieve aanhoudingen in geval 
van overtreding.

Het resultaat liet niet lang op zich wachten. Deze afgelegen 
locatie voor prostitutie zou voor meer onveiligheid bij 
prostituees zorgen. 
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De dames vreesden met nog gevaarlijkere situaties te 
worden geconfronteerd dan in de wijk “Le Triangle”, waar 
een zekere collectieve waakzaamheid mogelijk was.

Bovendien zouden nieuwe problemen opduiken die met 
de organisatie van en het toezicht op prostitutieactiviteiten 
te maken hadden.

Sinds 1 december 2014 is een nieuw gemeentereglement 
van kracht.

Artikel 3 bepaalt het volgende:

“De loutere aanwezigheid op de openbare weg van personen 
die zich actief met prostitutie inlaten (de zogenaamde 
straatprostitutie) is op het hele gemeentelijke grondgebied 
verboden.”

Net zoals in andere steden werd tippelen in bepaalde 
zones gedoogd. Het reglement, dat in feite niet meer is 
dan een herinnering aan de wet, maakt een einde aan 
dat gedoogbeleid.

De gevolgen van het gemeentelijke besluit worden in onze 
activiteitenverslagen toegelicht:

	■ Geografische spreiding van het fenomeen
	■ Verlies van contact met een aantal prostituees
	■ Toename van nacht- en avondprostitutie
	■ Gebrek aan hygiëne en veiligheid 
	■ Grotere risico’s (gezondheid, veiligheid)

Na uitvoerige besprekingen binnen de Commissie-
Prostitutie (opgericht na de goedkeuring van dit 
gemeentelijke reglement), zou de stad Charleroi eindelijk 
een gedoogzone in het stadscentrum bestuderen. 

Soorten prostitutie: het gaat om straat-, bar- en 
privéprostitutie. Occasioneel of regelmatig.

Algemene statistieken 2020:

Charleroi en antenne Extra Ring

A 238

Geslacht

Vrouwen 67%

Mannen 30%*

Transgender 3%

Gemiddelde leeftijd 35-49 jaar

Nationaliteiten

Belg 50%

EU 20%

Buiten EU 18%

Onbekend 12%

Inkomen

Leefloon 23%

Beroepsinkomen 18%

Geen inkomen 9%

*Dit percentage hangt samen met de aanwezigheid op één 
van de parkings van hoofdzakelijk mannen die uit zijn 
op seksuele contacten (al dan niet tegen betaling). Ons 
begeleidingswerk is evenwel vooral gericht op vrouwen.

3. Project MH

Dit verzoek is ingediend in het kader van het PCS-project 
(Plan de Cohésion Sociale) van de stad Charleroi. Het werd 
uiteindelijk niet geselecteerd.

Dat bewijst dat de stad Charleroi geen interesse heeft 
voor het aspect MH.

De MH-dienst van de politie is zich de afgelopen jaren 
meer gaan richten op de bescherming van jongeren, ten 
koste van de MH binnen de prostitutie.

De beschrijving van ons project APVV (Accompagnement 
des Personnes Victimes de Violences) luidde als volgt.

Ondanks de grote stedenbouwkundige ingrepen in het 
stadscentrum van Charleroi en een reglement dat tippelen 
verbiedt (in 2014), wordt de stad Charleroi nog altijd 
geconfronteerd met onder meer seksuele uitbuiting van 
(Belgische of buitenlandse) vrouwen die het slachtoffer 
zijn van pooiers. 

Opvanginstellingen (Sürya, PAG-ASA, Payoke) ontfermen 
zich over deze vrouwen wanneer zij vanuit juridisch 
oogpunt als slachtoffer worden erkend (beslissing van 



3131

de magistraat onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld: 
te zijn gerekruteerd, vervoerd en ondergebracht met het 
oog op de uitbuiting van prostitutie, …). Deze vrouwen 
beschouwen zichzelf niet altijd als slachtoffers, terwijl 
uit het politieonderzoek blijkt dat dit wel zo is. Op basis 
van observaties en verhoren beschouwt de politie hen als 
slachtoffers van uitbuiting.

De politie van Charleroi, en met name de sectie MH, 
staat machteloos tegenover deze vrouwelijke slachtoffers 
die aan hun lot worden overgelaten en die zich blijven 
prostitueren terwijl hun pooiers opgesloten zitten. Ons 
optreden is er specifiek op gericht werk te maken van een 
echte band met deze mensen, om ze op psycho-medisch-
sociaal en ook op juridisch vlak te kunnen begeleiden.

Dat is de ontbrekende schakel: de politie staat machteloos 
tegenover deze slachtoffers, die “terug naar af” worden 
gestuurd (dat wil zeggen: de straat, bars, privéwoningen). 

Slachtoffers kunnen bij geen enkele sociale 
hulpverleningsdienst terecht omdat zij het sociale netwerk 
in Charleroi niet kennen. En wat Entre 2 Wallonie betreft 
(veldwerk), dat zou een werkelijk doeltreffende aanpak 
en rechtstreekse contacten met deze doelgroep, die zo 
wantrouwig en moeilijk bereikbaar is, mogelijk maken. 

In de praktijk streven wij naar overleg met de sectie MH van 
de politie, over een eventueel gezamenlijk optreden, zodat 
onze dienst altijd bereikbaar is (bijvoorbeeld 24 uur/24 per 
gsm voor de politie). Dat impliceert onmiddellijk contact 
met het slachtoffer na het verhoor door de politie en in 
overleg met beide partijen (politie en slachtoffer). 

De opvolging bestaat er in de eerste plaats in naar de 
persoon te luisteren om een eerste analyse te maken. 
Vervolgens kunnen indien nodig een psychosociale 
en medische hulpverlening (via onze verpleegkundige 
en onze arts), een administratieve begeleiding die 
beantwoordt aan zijn/haar behoeften (terugkeer naar het 
land of andere) en juridische bijstand worden opgestart. 

Bovendien kunnen wij het slachtoffer met de tijd proberen 
te overtuigen van de noodzaak om zich als slachtoffer 
te laten erkennen, om zo in aanmerking te komen voor 
het bestaande beschermingssysteem (drie referentie-
instellingen).

4. Welk statuut?

Het zoeken naar een statuut zou sommige slachtoffers 
van mensenhandel kunnen helpen uit hun situatie weg 
te raken en zou tegelijk de situatie van personen die een 
statuut als sekswerker claimen regulariseren. 

Laten we niet vergeten dat deze erkenning van een statuut 
wettelijk zou worden vastgelegd maar we herinneren er 
ook aan dat de wet abstract en algemeen is.

Twee grote problemen zouden mogelijk niet opgelost 
raken:

	■ Het eerste is dat ook al zouden slachtoffers beschermd 
zijn door een statuut, ze daarom nog niet zouden 
ontsnappen aan uitbuiting door een pooier of een 
netwerk. Stel dat de prostituee een loon heeft en een 
behoorlijke sociale bescherming geniet, dan nog kan 
de persoon worden gedwongen om urenlang tegen 
een hoog tempo te werken, onder blootstelling aan 
geweld, en om zijn/haar inkomsten af te staan aan 
zijn/haar uitbuiter.

	■ Biedt het statuut alle garanties voor de gewenste 
bescherming?

	■ Met of zonder statuut, een effectieve bescherming is 
alleen mogelijk door het instellen van een afgebakende 
perimeter voor prostitutie, een gedoogzone, met 
controle door een sociale mix, sociale diensten, de 
politie, …

	■ Het tweede probleem is dat we geen oog hebben voor 
de diversiteit van de wereld van de prostitutie. 

We verdedigen veeleer het idee om het zelfstandigenstatuut 
te verbeteren en te ontwikkelen, door het duidelijker, 
toegankelijker en beter erkend te maken. Op die manier 
zouden mensen die een erkend statuut voor hun 
prostitutieactiviteit willen of nodig hebben dat legaal 
kunnen bekomen.

Deze legalisering en deze erkenning als zelfstandige 
economische activiteit zouden ook bijdragen tot een 
mentaliteitswijziging en ervoor zorgen dat we anders 
tegen prostituees gaan aankijken. Het discours rond 
slachtofferschap zou ook kunnen verdwijnen (zoals 
bevestigd door rechtspraak van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie in Luxemburg).

We hebben evenwel onze bedenkingen als het over 
straatprostitutie gaat, die occasioneel gebeurt of vaak bij 
kwetsbare personen (precaire situatie, drugsverslaving, 
geestelijke gezondheid, …). Deze groep is doorgaans geen 
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vragende partij voor erkenning of voor een bepaald statuut 
(loontrekkende, zelfstandige, …). Ze leven van dag tot 
dag en moeten dagelijks strijd leveren om zich ondanks 
hun buitensporige schuldenlast en/of precaire situatie 
staande te houden. 

Onze taak is het om hun administratieve situatie te 
stabiliseren en hen zo goed mogelijk in het stelsel 
van sociale bescherming in te schakelen (leefloon, 
werkloosheid, mutualiteit,  …). Helaas ontbreekt het 
deze mensen aan voldoende structuur om een basis 
op te bouwen waarmee ze in hun basisbehoeften 
kunnen voorzien. Het opleggen van een statuut en de 
verschillende regels die inherent zijn aan dat statuut 
dreigen contraproductief te zijn, waardoor ze in grote 
problemen zouden raken op vlak van administratie en 
beheer. Een spiraal van schulden en andere moeilijkheden 
zouden onvermijdelijk zijn. Tegelijk kan een leefloon 
sommige mensen helpen om het hoofd boven water 
te houden. Voor al deze mensen, die we niet mogen 
vergeten, moet er werk worden gemaakt van een essentiële 
overgangsperiode.

Lopen we niet het gevaar door er een aantal te willen 
helpen dat alle anderen ten onder gaan?
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