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en controleerbaar houden. Dat op meerdere vlakken: 
gezondheid, werkomstandigheden, criminele invloed, 
overlast en het bestrijden van mensenhandel. Deze manier 
van denken vormt nog altijd de basis van ons beleid: 
“Waar prostitutie plaatsvindt, moet dat zo verlopen dat 
de gezondheid en het sociaal welzijn van de sekswerker 
niet worden geschaad en dat de negatieve effecten van het 
prostitutiegebeuren op de bredere samenleving worden 
beperkt of uitgeschakeld”.

De stad heeft binnen het Belgische kader maar een beperkt 
speelveld om veiligheid en gezondheid rond prostitutie te 
organiseren. Maar Antwerpen gaat daarmee creatief aan 
de slag. We gebruiken, als aanvulling op het beleid van 
het Openbaar Ministerie, voornamelijk de bestuurlijke 
bevoegdheid van stad en politie om zicht te houden op 
alle takken van de sector. Omdat we dat overzicht hebben, 
kunnen we er goed op inspelen en een strategie bepalen. 

Aanpak tienerprostitutie en resultaten

In 2017 en 2018 was er binnen de hotelsector een 
toename van het aantal slachtoffers van tienerpooiers 
(minderjarigen en personen die net meerderjarig waren 
geworden). Een samenwerking tussen PZA, de stad en 
het BuurtInformatieNetwerk (BIN) hotels zorgde voor 
de “aanpak sensi hotels”. Enkele specifieke hotels kregen 
een waarschuwingsgesprek met het prostitutieteam en 
een folder met info. De doelstellingen waren:

	■ dat uitbaters hun personeel gerichter zouden opleiden; 
	■ dat er richtlijnen rond registratie werden gemaakt;
	■ dat er aandacht was voor de problematiek van mensen-

handel en tienerprostitutie. 

Hotels die hardnekkig weigerden mee te werken werden 
tijdelijk gesloten. Deze aanpak werkte bijzonder snel 
en effectief. De actie had een grote impact op de sector. 
Malafide uitbaters werden geweerd of hun gedrag werd 
bijgestuurd. Een nadeel van deze aanpak was dat er zich 
een verschuiving van de problematiek voordeed. Naburige 
politiezones en gemeenten riepen onze hulp in omdat zij 
soortgelijke praktijken vaststelden op hun grondgebied. 
Conclusie: een lokale aanpak werkt effectief, maar om een 
probleem bij de wortel aan te pakken zijn samenwerking 
en bovenlokale opvolging noodzakelijk.

Opmars van sociale media en apps voor 
seksadvertenties

Tienerprostitutie vormt onverminderd een probleem. 
Er is een verschuiving naar hotels in de Antwerpse 
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De stad Antwerpen gelooft sterk in het belang van een 
prostitutieambtenaar. Sinds 2000 zet de stad een voltijdse 
werkkracht in voor het programma rond prostitutie. De 
nadruk ligt daarbij op het bijdragen aan de veiligheid 
en de gezondheid van sekswerkers. Daarnaast blijkt het 
programma ook zinvol in de strijd tegen mensenhandel. 

Vroeger geloofde men niet echt dat een lokale overheid 
kon bijdragen aan de strijd tegen de georganiseerde 
misdaad. Nu zien we meer en meer samenwerkingen met 
bovenlokale partners. Programma’s of projecten tonen 
vaak hoe succesvol en zinvol die samenwerking kan zijn. 
Een prostitutieambtenaar kan snel aan de slag gaan met 
signalen of vaststellingen op het terrein. 

In Antwerpen werken we zij aan zij met een prostitutie-
team dat ingebed is in de wijkwerking van de Politiezone 
Antwerpen (PZA). Daardoor zijn ze heel aanwezig en aan-
spreekbaar. Het team kan proactief werken ten aanzien 
van sekswerkers. Voor hulpverlening kunnen wij rekenen 
op Violett en Boysproject (CAW Antwerpen). Het prosti-
tutieteam en de hulpverlening geven nieuwe tendensen, 
fenomenen en problemen aan. De prostitutieambtenaar 
gaat mee op zoek naar mogelijke oplossingen en werkt 
daarvoor samen met een breed netwerk van deskundigen. 
Vaak zijn dat andere steden, organisaties of academici. De 
prostitutieambtenaar werkt een voorstel uit en presenteert 
dat aan de politiek. Na akkoord leidt de prostitutieambte-
naar dat besliste beleid in goede banen. 

Een integraal prostitutiebeleid

Het integrale prostitutiebeleid van de stad Antwerpen 
vindt zijn oorsprong in het jaar 1999. Toen werd de 
raamprostitutiebuurt herontwikkeld, met bijbehorende 
geschiktheidsverklaringen voor panden en eigenaars. 
De stad koos voor een zichtbare vorm van prostitutie. 
Daardoor konden we het als lokale overheid beheersbaar 
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randgemeenten. Daarnaast is er ook een verschuiving 
van reguliere seksadvertentiewebsites (zoals redlights.be 
of afspraakjes.nl) naar apps zoals Snapchat, Instagram, 
Tinder,  … We krijgen dat signaal van zowel politie 
als hulpverlening. Deze verschuiving zien we ook bij 
de volwassenen-prostitutie en was er al eerder in de 
mannen- en transgenderprostitutie. Door onderzoek en 
in samenwerking met politie en hulpverlening gaan we 
nu op zoek naar oplossingen om in te spelen op deze 
tendens. Dat is niet eenvoudig, want de coronacrisis en 
het sluiten van de zichtbare prostitutiesector hebben dat 
proces versneld.

De verdoken sector met zijn voor- en nadelen

Het internet heeft binnen de prostitutiesector wellicht 
ook voor veel meer agency gezorgd bij de sekswerkers. Zij 
hebben geen tussenpersonen meer nodig om aan klanten 
te geraken of een locatie te vinden. Zij maken gebruik van 
bijvoorbeeld Airbnb en plaatsen zelf advertenties. Vroeger 
betekende de aanwezigheid van een man tijdens een 
controle in de thuisontvangst vaak dat hij het ‘vriendje’ 
(aka de pooier) was. Nu zie je vaak een groepje meisjes 
die een chauffeur uit hun dorp in bijvoorbeeld Roemenië 
meevragen en wordt er een zakelijke relatie aangegaan. 
De chauffeur ontvangt dan 1.000 euro om de meisjes veilig 
rond te rijden met de wagen en mag op de zetel van de 
Airbnb overnachten. Situaties zijn helemaal niet meer 
zwart-wit. 

We zien nog wel situaties waarbij tussenpersonen onder 
meer huisvesting en chauffeurs regelen. Zoiets brengen 
we in kaart. Dat is zinvolle info die de politie retroactief 
gebruikt wanneer er iemand een slachtoffer blijkt te zijn bij 
een gerechtelijk onderzoek. Door de opkomst van Airbnb 
en andere logies kan er veel meer onder de radar blijven. 
Een oplossing dringt zich op. Lokaal zijn we gestart met het 
fenomeen in beeld te brengen en partners te engageren 
tot een gezamenlijke aanpak.

Wat ons zorgen baart is dat prostitutie veel minder 
zichtbaar is geworden. Tot op heden zijn we erg 
pragmatisch wat betreft escort en thuisontvangsten. We 
gedogen deze activiteiten als ze niet voor overlast zorgen, 
wat niet wil zeggen dat we niets doen. De politie checkt via 
een bestuurlijke controle de veiligheid van de sekswerkers, 
de omstandigheden, enzovoort. De stad gebruikt dat 
moment om toe te leiden naar hulpverlening en een 
gezondheidsaanbod.

Als het aanbod in de verdoken sector blijft toenemen 
ten koste van de zichtbare sector (raamprostitutie en 
seksuitbatingen): 

	■ dan kunnen we veel minder sekswerkers bereiken om 
hun veiligheid en gezondheid te garanderen;

	■ en wordt het moeilijk(er) om een vertrouwensband 
te creëren. 

Bovendien verwachten we in dat geval meer overlast 
en alle klachten van dien, waardoor onze bestuurlijke 
controles een andere insteek zullen (moeten) krijgen. 
Van zodra het prostitutieteam een veeleer repressieve rol 
moet opnemen, verwachten we veel minder meldingen 
van sekswerkers zelf (over bijvoorbeeld verkrachtingen, 
diefstal, geweld, mensenhandel, …).

Latina’s en Nigerianen tijdens bestuurlijke 
controles in de thuisontvangst

In de thuisontvangst zagen we een verschuiving van 
bepaalde fenomenen, soms als onbedoeld neveneffect. 
Zo maakten we ons in 2017 zorgen over de groep latina’s (al 
dan niet met een Spaanse verblijfstitel). Zij spraken alleen 
Spaans en lieten zich helpen door iemand die zorgde voor 
huisvesting/een afwerkkamer en telefonisch afspraken 
regelde met klanten. Na onderzoek en afstemming met 
andere steden besloten wij dat het meestal geen uitbuiting 
of mensenhandel betrof. In Antwerpen huurt deze groep 
latina’s complete appartementen (zonder dat ze elkaar 
hoeven te kennen). Dat in tegenstelling tot de situatie in 
Nederland waar zij vaak worden ondergebracht in een 
kamertje bij iemand die bijvoorbeeld van de bijstand leeft 
en iets probeert bij te verdienen. Toch leven deze latina’s 
in Antwerpen in precaire omstandigheden en blijft hun 
situatie verontrustend. 

Een ander voorbeeld heeft betrekking op de tendens 
in 2018 van minderjarigen en Nigeriaanse meisjes. 
Momenteel treffen we nog amper minderjarigen en veel 
minder Nigerianen aan in de thuisontvangst omdat de 
‘pakkans’ door onze bestuurlijke controles te groot is. 
Hiermee lossen we mensenhandel in België niet op en 
dragen we bij aan een waterbedeffect. Als alle Belgische 
politiezones bestuurlijke controles zouden uitvoeren met 
hetzelfde uitgangspunt als in Antwerpen, dan zou dat 
helpen om de mensenhandel in de verdoken sector in 
beeld te krijgen, zodat een gerechtelijk onderzoek kan 
starten. 

Keuze voor raamprostitutie

In Antwerpen zal je achter de ramen nooit meer een 
minderjarige aantreffen, of iemand zonder papieren 
of iemand die er gedwongen wordt geplaatst via 
onderverhuring. Sinds 2014 bestaat de pandkalender, 
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die in 2020 veranderd werd in HookUp (www.hookup.
antwerpen.be). Dat is een webapplicatie waar sekswerkers 
via QR-scan tot één maand in de toekomst rechtstreeks 
een verhuring kunnen registreren met een eigenaar. Zo 
weet de politie wanneer er iemand nieuw in het kwartier 
start. Zij gaat zichzelf meteen voorstellen. De politie 
kiest er bewust voor om de intake op de werkplek te 
doen, zonder nieuwsgierige oren in de buurt. Ook doet 
de politie op basis van HookUp sporadische controles 
en werkt ze op zulke momenten aan het vertrouwen bij 
de sekswerkers. Eigenaars worden via deze toepassing 
verplicht om minstens maandelijks een fysieke ontmoeting 
te hebben met de sekswerkers en onderverhuring wordt 
uitgesloten. Inbreuken op HookUp worden gehandhaafd 
met bestuurlijke maatregelen (van GAS-boetes tot 
sluiting). Ook bouwde de stad op dit HookUp-platform 
een hulpverlenend stuk met animatiefilmpjes, linken 
naar hulpverlening en zelfs een link naar de mailbox 
van de politie. Allemaal in de taal naar keuze, zodat het 
laagdrempelig blijft.

Project massagesalons

In 2014-2016 zagen we de komst van de Aziatische 
(overwegend Chinese) massagesalons. We zijn gestart 
met beeldvorming van de problematiek. Samen met 
bovenlokale partners, waaronder Toezicht op de Sociale 
Wetten (TSW), FOD Financiën, de sociale inspectie, het 
parket, het arbeidsauditoraat en DVZ, brachten we in 
beeld:

	■ dat deze masseuses overwegend de Chinese 
nationaliteit hadden;

	■ dat zij voornamelijk via een schijnhuwelijk papieren 
kregen (in tegenstelling tot de situatie in Nederland 
waar zij vaak via een studentenvisum verblijven);

	■ en dat de malafide uitbaters vaker uit waren op 
fiscale fraude dan op seksuele uitbuiting. De Chinese 
masseuses betalen de eerste jaren vaak nog een 
schuld af aan mensensmokkelaars, maar die hebben 
geen rechtstreekse band met de uitbaters van de 
massagesalons. Vanwege hun wantrouwen tegenover 
de overheid, gebrekkige talenkennis en meervoudige 
afhankelijkheid van hun beperkte netwerk hier in 
België zijn ze extra kwetsbaar. Vaak gaan zij in op 
advertenties in lokale Chinese krantjes en komen ze 
zo in de salons terecht. Via constructies werken zij als 
schijnzelfstandigen en verdienen ze bijzonder weinig. 
Door extra diensten aan klanten aan te bieden, trachten 
zij hun enorme schulden af te betalen. 

Door samen te werken en lokale regels op te stellen, 
konden we het fenomeen lokaal aanpakken. Door op 

hulpverlening in te zetten, probeerden we de masseuses 
te heroriënteren naar ander werk en te waarschuwen voor 
de gevolgen van een statuut als (schijn)zelfstandige. 

Inzet van bestuurlijke maatregelen tegen 
mensenhandel

Een lokaal prostitutiebeleid en de inzet van een 
prostitutieambtenaar zijn niet zaligmakend. Het is wel 
een noodzakelijke schakel in een Belgische aanpak tegen 
mensenhandel. Om sneller te schakelen, de juiste mensen 
te benaderen of te engageren en om te handhaven. De 
burgemeester heeft de mogelijkheid om een pand te 
sluiten bij het vermoeden van mensenhandel, tot wel 
zes maanden. Dankzij dat ‘lik-op-stukbeleid’ voelt 
de uitbuiter meteen de gevolgen van het wangedrag. 
Andere uitbatingen worden zo gewaarschuwd en op hun 
verantwoordelijkheid gewezen, of het nu een hotel, Airbnb, 
seksuitbating, krotverhuurder of een massagesalon is. 

Politiemensen, inspectiediensten en magistraten winnen 
zeker bij een gemeenschappelijke aanpak. Nog vóór er een 
gerechtelijke uitspraak is over de feiten wordt er immers 
al een sterk signaal gegeven.

Behoefte aan federale en Vlaamse aanpak

Ook tijdens de coronacrisis stelden we helaas vast dat de 
federale regelgeving inzake prostitutie tekortschoot. De 
prostitutiesector werd vaak doodzwegen en er werd weinig 
gedaan voor de sekswerkers of uitbaters. Wij voelden 
al snel de gevolgen en konden ‘brandjes blussen’ met 
extra voedselpakketten, voedselbonnen, bemiddeling 
bij huurgeschillen, … Maar bij gebrek aan een statuut 
moesten talloze sekswerkers werken op een bijzonder 
onveilige, afhankelijke en kwetsbare manier. Dat heeft 
onlosmakelijk een invloed op situaties van uitbuiting 
en mensenhandel. Ondanks onze goede relaties met 
bovenlokale partners zou een aanspreekpunt op zowel 
het Vlaamse als het federale niveau bijzonder welkom 
zijn. We hebben alvast enkele ideeën rond een landelijke 
samenwerking. Denk maar aan een initiatief om de online 
markt van mensenhandel te ontwrichten in combinatie 
met een gezamenlijke bestuurlijke aanpak, manieren 
zoeken om klanten in te schakelen in de strijd tegen 
uitbuiting, openbrononderzoek op het internet gebruiken 
bij (anonieme) meldingen of ongerustheid, … 

Aan ambitie en enthousiasme is er in Antwerpen geen 
gebrek. Ja, ook een lokale overheid kan een rol spelen 
in de strijd tegen mensenhandel en die eindigt niet bij 
preventie en hulpverlening.

http://www.hookup.antwerpen.be
http://www.hookup.antwerpen.be
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