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Integrale aanpak van de prostitutie. Actieplan prostitutie Antwerpen
2010-2012. Goedkeuring. Introductie beleidsrichtlijn (Jaarnummer
4049)

Het beleidsplan prostitutie Antwerpen 2008-2013 wordt geoperationaliseerd door een periodiek
actieplan prostitutie op te maken en uit te voeren. Het college keurt het actieplan prostitutie
Antwerpen 2010-2012 goed.
Agendapunt, gemeenteraad, open, 22/09/2008, jaarnummer 1691
Auteur: Hans Willems

Motivering
Voorgeschiedenis
Op 22 september 2008 (jaarnummer 1691) keurde de gemeenteraad het beleidsplan prostitutie
Antwerpen 2008-2013 goed. Hierin bepaalt de stad de krachtlijnen en algemene doelstellingen
voor het prostitutiebeleid. Het beleidsplan is het kader waarbinnen stedelijke diensten en externe
partners samenwerken om een integraal prostitutiebeleid in Antwerpen te verwezenlijken. De
concrete uitvoering van het prostitutiebeleid wordt vastgelegd in periodieke actieplannen.

Feiten en context
Het actieplan prostitutie Antwerpen 2010-2012 kwam tot stand in samenwerking met een
plangroep, de uitvoerders van de respectieve acties en de indirect bij het prostitutiethema
betrokken actoren. In de plangroep waren het kabinet burgemeester, het kabinet sociale zaken, het
bedrijf samen leven, het OCMW departement lokaal sociaal beleid en de lokale politie
vertegenwoordigd.
Voorliggend driejarig actieplan beschrijft concreet wie welke acties zal uitvoeren en welke
resultaten we mogen verwachten. Het actieplan is opgebouwd rond de drie krachtlijnen gezondheid, veiligheid, regie- en de respectieve doelstellingen van het beleidsplan prostitutie.
Onder elke krachtlijn zijn actiefiches opgenomen waarin de acties inhoudelijk en beheersmatig
beschreven worden. Na jaarlijkse evaluatie kunnen de basis actieprestaties en meetresultaten van
het actieplan indien nodig bijgestuurd worden.
Alle acties worden opgenomen in de operationele plannen van de betrokken bedrijven. Daarmee
wordt de uitvoering van het prostitutiebeleid en het actieplan verankerd in de strategische cyclus
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die is opgezet om alle bedrijven en entiteiten geïntegreerd te laten samenwerken aan de realisatie
van het bestuursakkoord.

Financiële gevolgen
De budgetten voor de uitvoering van het actieplan prostitutie Antwerpen 2010-2012 zijn
opgenomen in de meerjarenbegroting van stad en OCMW.

Besluit
Artikel 1
Het college beslist het actieplan prostitutie Antwerpen 2010-2012 goed te keuren.
ACTIEPLAN PROSTITUTIE ANTWERPEN 2010-2012

Inleiding
Op 22 september 2008 keurde de gemeenteraad het Beleidsplan Prostitutie Antwerpen 2008-2013
goed. Hierin bepaalt de stad de krachtlijnen en algemene doelstellingen voor het prostitutiebeleid.
Het beleidsplan is het kader waarbinnen stedelijke diensten en externe partners samenwerken om
een integraal prostitutiebeleid in Antwerpen te verwezenlijken. De concrete uitvoering van het
prostitutiebeleid wordt vastgelegd in periodieke actieplannen.
Het actieplan prostitutie Antwerpen 2010-2012 kwam tot stand in samenwerking met een
plangroep, de uitvoerders van de respectieve acties en de indirect bij het prostitutiethema
betrokken actoren. In de plangroep waren het kabinet burgemeester, het kabinet sociale zaken, het
bedrijf samen leven, het OCMW departement lokaal sociaal beleid en de lokale politie
vertegenwoordigd.
Uit het evaluatieoverleg van het actieplan 2009 met bovengenoemde actoren blijkt dat de acties
duidelijk bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen zoals geformuleerd in het beleidsplan
prostitutie Antwerpen 2008-2013. Met het actieplan 2010-2012 worden nagenoeg alle lopende
acties verder gezet. De aandachtspunten die uit de evaluatie naar voor kwamen, worden binnen de
lopende acties zelf verder opgenomen.
Voorliggend driejarig actieplan beschrijft concreet wie welke acties zal uitvoeren en welke
resultaten we mogen verwachten. Het actieplan is opgebouwd rond de drie krachtlijnen gezondheid, veiligheid, regie- en de respectieve doelstellingen van het beleidsplan prostitutie.
Onder elke krachtlijn zijn actiefiches opgenomen waarin de acties inhoudelijk en beheersmatig
beschreven worden. Na jaarlijkse evaluatie kunnen de basis actieprestaties en meetresultaten van
het actieplan indien nodig bijgestuurd worden. Na de eindevaluatie van voorliggend actieplan zal
het actieplan 2013 opgemaakt worden.
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De budgetten voor de uitvoering van het actieplan prostitutie Antwerpen 2010-2012 zijn
opgenomen in de meerjarenbegroting van stad en OCMW. Alle acties worden opgenomen in de
operationele plannen van de betrokken bedrijven. Daarmee wordt de uitvoering van het
prostitutiebeleid en het actieplan verankerd in de strategische cyclus die is opgezet om alle
bedrijven en entiteiten geïntegreerd te laten samenwerken aan de realisatie van het
bestuursakkoord.
Schematisch overzicht van de acties
1. GEZONDHEID
1.1 Gh@pro/Connect@
1.2 Boysproject

1.3 Outreach en basiszorg
straatprostituees

2. VEILIGHEID
2.1 Politioneel toezicht
prostitutiebranches
2.2 Deskundigheidsbevordering
detectie signalen
mensenhandel
2.3 Bestuurlijke handhaving
reglementering prostitutie
2.4 Vergunningverlening
geschiktheidsverklaring
raamprostitutieruimte
2.5 Ketenaanpak verslaafde
veelplegers

3. REGIE
3.1 Registratie hulpverlening
prostitutie
3.2 Registratie
veiligheidsactoren prostitutie
3.3 (inter)Sectoraal overleg
prostitutie
3.4 Informatie overdracht en
kennisuitwisseling
prostitutie
3.5 Projectondersteuning en
projectontwikkeling

KRACHTLIJN 1
Prostituees krijgen maximale kansen op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat. Voor
prostituees met verminderde gezondheidskansen worden bijkomende initiatieven genomen.
BESCHRIJVING
Zowel prostituees als klanten hebben baat bij een adequate gezondheidszorg voor prostituees.
Uiteenlopende beroepsgebonden gezondheidsrisico’s verhogen de kans van prostituees op fysieke
en mentale gezondheidsproblemen. Prostituees vormen een kwetsbare groep waarvoor een
(gezondheids)zorgaanbod op maat voorzien moet worden.
Prostituees hebben vaak dagelijks seksuele contacten met verschillende klanten. Hierdoor lopen zij
een reëel risico op zwangerschap, seksueel overdraagbare infecties (SOI), rugpijn, spierpijn,… Ten
behoeve van de gezondheid van de individuele prostituee en de volksgezondheid is een
voortdurende verstrekking van seksuele gezondheidsvoorlichting noodzakelijk.
Informatieverstrekking via internet en aan moeilijk bereikbare groepen - i.c. mannelijke en
vrouwelijk straatprostituees - verdient extra aandacht.
Onregelmatige werktijden, buitenlandse afkomst, stigma op prostitutie, … zijn enkele redenen
waarom toegang tot (eerstelijns) gezondheidszorg voor prostituees niet evident is. Bijkomend
maken het grote verloop en de mobiliteit van prostituees dat een actieve promotie van het
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(gezondheids)zorgaanbod noodzakelijk is. Om de toegang tot de gezondheidszorg voor prostituees
te vergroten moeten drempelverlagende methoden gebruikt worden. Prostituees moeten door
middel van wijkgebonden en outreachende activiteiten opgezocht en toegeleid worden naar het
meest geschikte aanbod aan (preventieve) gezondheidszorg.
De aanwezigheid van een kwaliteitsvol gezondheidszorgaanbod is een eerste vereiste opdat
prostituees de weg kunnen vinden naar het meeste geschikte aanbod. Gelet op de sterke relatie
tussen het sociale milieu en de gezondheidskansen moeten prostituees op uiteenlopende
leefdomeinen kunnen rekenen op professionele begeleiding. Naast een medisch aanbod met
aandacht voor beroepsgebonden risico’s moet ook een psychosociaal (gezondheids)zorgaanbod
voorzien worden.
DOELSTELLINGEN
1.1 Prostituees worden gesensibiliseerd over de belangrijkste fysieke en psychische
gezondheidsrisico’s.
1.2 Prostituees kunnen de weg vinden naar het meest aangewezen
(gezondheids)zorgaanbod.
1.3 Prostituees kunnen aanspraak maken op een (gezondheids)zorgaanbod op
maat.
VERWACHTE RESULTATEN
Het realiseren van deze doelstelling moet bijdragen tot het vergroten van de gezondheidskansen
van prostituees. Het bestaande gezondheidszorgaanbod voor prostituees in Antwerpen is minstens
bestendigd. Het preventieve en curatieve aanbod bereikt prostituees werkzaam in verschillende
branches.
OP BASIS VAN DE VOLGENDE INDICATOREN
-

aantal bereikte prostituees per branche
aantal contacten medisch aanbod
aantal contacten psychosociaal aanbod
aantal begeleidingen/doorverwijzingen

PROJECT/ACTIE 1.1: GH@PRO/CONNECT@

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
Gh@pro vzw – Gezondheidshuis Antwerpse prostitutie – verleent medische en psychosociale
hulpverlening aan prostituees in Antwerpen. In het gezondheidshuis en op locatie bereiken zij
mannen en vrouwen die werkzaam zijn in verschillende prostitutiebranches. Het aanbod bestaat
enerzijds uit preventieve en curatieve medische zorg op maat van de prostituee. Anderzijds biedt
het Connect@ team binnen de organisatie psychosociale hulpverlening via individuele begeleiding
en doorverwijzing.
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VOORZIENE ACTIVITEITEN
-

gezondheidszorgaanbod op vaste locatie: medisch luik
gezondheidszorgaanbod via mobiele equipe: medisch luik
gezondheidszorgaanbod Connect@: psychosociaal luik individuele
begeleiding/doorverwijzing
SOI preventie via internet
verruimen bekendmaking project
samenwerking betrokken actoren

MEETRESULTATEN
-

aantal cliënten
aantal en aard contacten
aantal consultaties op vaste locatie
aantal consultaties via mobiele equipe
aantal individuele doorverwijzingen/begeleidingen
actieprestaties bekendmaking project
aantal en aard samenwerkingscontacten

KRITISCHE RANDVOORWAARDEN
De sterke toename van het aantal cliënten met psychosociale hulpvragen zet het ruimtegebruik
binnen het gezondheidshuis onder druk. Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen is
minstens een bijkomende consultatieruimte nodig.
UITVOERDER
Gh@pro vzw
Verversrui 3
2000 Antwerpen
CONTACTPERSOON
Anne Vercauteren
Verversrui 3
2000 Antwerpen
03/ 293 95 91
Email: ghapro@telenet.be
PARTNERS BIJ HET PROJECT
Medische en psychosociale hulpverleningorganisaties
Universiteit Antwerpen
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
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INZET MENSMIDDELEN
Gh@pro vzw: 6,1 VTE
Financieringsbron: Stedenfonds – Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de
stad Antwerpen voor de periode 2008 - 2013 + Vlaamse Gemeenschap - Agentschap zorg en
gezondheid

PROJECT/ACTIE 1.2: BOYSPROJECT

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
Boysproject richt zich tot jongens en mannen in de prostitutie en jongens die een verhoogd risico
lopen om in de prostitutie terecht te komen. Velen onder hen zitten in een zeer kwetsbare sociale
positie waarbij prostitutie een manier is om te overleven. Boysproject werkt samen met de jongens
aan hun levenskwaliteit door een proces op gang te trekken dat hen uit hun overlevingssituatie
haalt. Het project zoekt samen met de doelgroep naar kansen en alternatieven zodat er een
keuzemogelijkheid ontstaat. Om hiertoe te komen ontplooit Boysproject een aantal laagdrempelige
activiteiten: outreach, drop-in, internetpermanentie, individuele hulpverlening en
doktersconsultatie i.s.m. Gh@pro vzw.
VOORZIENE ACTIVITEITEN
-

drop-in en een aanbod van activiteiten/vorming op maat
outreachwerk
internetpermanentie en ontwikkeling on line hulpverlening
individuele contacten begeleiding/doorverwijzing
gezondheidspreventie (aanbieden preventiemateriaal, seksuele counseling,
doktersconsultatie i.s.m. Gh@pro)
verruimen bekendmaking project
samenwerking betrokken actoren

MEETRESULTATEN
-

aantal drop-in- en vormingsmomenten
aantal internetpermanenties
aantal en aard contacten
aantal cliënten
aantal begeleidingen/doorverwijzingen
aantal doktersconsultaties
actieprestaties bekendmaking project
aantal en aard samenwerkingscontacten
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KRITISCHE RANDVOORWAARDEN
Vanwege de slechte staat van het pand waar het project is ondergebracht moet op (korte) termijn
een andere locatie voor het project gevonden worden. De stad zal de zoektocht naar een geschikt
pand ondersteunen.
UITVOERDER
CAW De Terp vzw
Professor Van den Wildenberglaan 2
2100 Deurne
CONTACTPERSOON
Lut Degerickx
Quellinstraat 56,
2018 Antwerpen
03/293 95 90
Lutdeg@cawdeterp.be
PARTNERS BIJ HET PROJECT
Medische en psychosociale hulpverleningorganisaties
INZET MENSMIDDELEN
CAW De Terp vzw/Boysproject: 3,5 VTE
Financieringsbron: Stedenfonds – Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de
stad Antwerpen voor de periode 2008 - 2013 + stad Antwerpen - reguliere middelen – toelage
CISO vzw kp 0611 – seksuele gezondheid

PROJECT/ACTIE 1.3: OUTERACH EN BASISZORG STRAATPROSTITUEES

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
Free Clinic vzw voert binnen de extramurale zorg van hun organisatie het project “outreach en
basiszorg voor straatprostituees” uit. Deze actie is gericht op het bereiken van straatprostituees
(outreach), het bieden van basisgezondheidszorg (persoonlijke hygiëne, anticonceptie, …) en het
bevorderen van maatschappelijk herstel (administratieve hulp, aanleren van sociale vaardigheden,
…). Hiertoe kunnen verschillende methodieken gehanteerd worden: peer support, groepgericht
werken, … Waar nodig verwijst de projectmedewerker door naar de meest geschikte
(hulpverlenings)instanties. De vindplaatsgerichte activiteiten zullen zich hoofdzakelijk in de
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Atheneumbuurt afspelen. Naargelang de noden op het terrein kan de actieradius van het
outreachwerk uitgebreid worden.
VOORZIENE ACTIVITEITEN
-

Laagdrempelig contact met doelgroep vergroten
Bieden van basisgezondheidszorg (anticonceptie, persoonlijke hygiëne, …)
Werken aan maatschappelijk herstel
Bieden van contactmogelijkheden met hulpverleningsinstanties
In kaart brengen van doelgroep en problematiek
samenwerking betrokken actoren

MEETRESULTATEN
-

aantal cliënten
aantal en aard contacten
aantal en aard samenwerkingscontacten
aantal begeleidingen/doorverwijzingen
Aantal activiteiten rond maatschappelijk herstel

KRITISCHE RANDVOORWAARDEN
n.v.t.
UITVOERDER
MSOC/Free Clinic vzw
Schijnpoortweg 14
2060 Antwerpen
CONTACTPERSOON
Tino Ruyters, Directeur Free Clinic vzw
Schijnpoortweg 14, 2060 Antwerpen
Tel: 03 201 12 60
Fax: 03 201 12 99
E-mail: tino.ruyters@free-clinic.be
PARTNERS BIJ HET PROJECT
Medische en psychosociale hulpverleningorganisaties
INZET MENSMIDDELEN
MSOC/Free Clinic vzw/ Outerach en basiszorg straatprostituees:1 VTE
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Financieringsbron: stad Antwerpen - reguliere middelen – toelage CISO vzw kp 0601 + 0612–
seksuele gezondheid

KRACHTLIJN 2
Prostitutie vindt plaats in menswaardige omstandigheden.
Prostitutiegerelateerde overlast en criminaliteit worden aangepakt.
BESCHRIJVING
Prostitutie moet op een menswaardige, beheersbare en controleerbare manier kunnen plaatsvinden.
Het belang hiervan is tweeledig. Enerzijds om prostitutiegerelateerde overlast en
onveiligheidsgevoelens in te perken. Anderzijds om wantoestanden en criminele uitwassen zoals
onveilige werkomstandigheden, dwang, uitbuiting, … op te sporen en tegen te gaan.
Het beheersbaar maken en houden van prostitutie begint met het inventariseren en controleren van
de prostitutiesector. In de stad komen verschillende vormen van prostitutie voor. Zichtbare vormen
van prostitutie zoals raam- en straatprostitutie, maar ook minder zichtbare vormen zoals
thuisontvangst en escort. Bovendien vindt prostitutie ook plaats op een verdoken wijze: in
massagesalons, stripclubs, … Controles op de verschillende (verdoken) vormen van prostitutie
moeten (verschuivingen in) de sector in kaart brengen en eventuele wantoestanden detecteren.
Waar prostitutie in conflict komt/kan komen met het recht van iedereen op een leefbare wijk en
woonomgeving, vrij van maatschappelijke overlast en criminaliteit, worden (pro)actief
maatregelen genomen. Openbare overlast ten gevolge van alle vormen van prostitutie zal
daadkrachtig aangepakt worden. Waar nodig maakt de stad gebruik van bestuurlijke maatregelen
om verstoring van de openbare orde, schending van de openbare zeden en verspreiding van
prostitutie over de stad tegen te gaan.
Gedwongen prostitutie is nog steeds een probleem in de sector. Een blijvende oplettendheid van de
betrokken actoren voor criminele feiten zoals souteneurschap, exploitatie van onvrijwillige
prostitutie, seksueel misbruik van minderjarigen, … is zeer belangrijk. Vanuit het terreinwerk
heeft de lokale politie een belangrijke taak in het signaleren van situaties waarin gedwongen
prostitutie mogelijk in het spel is. In samenwerking met andere actoren wil de stad een bijdrage
leveren aan het opsporen van daders van gedwongen prostitutie. Slachtoffers van
mensenhandel/gedwongen prostitutie worden voor opvang en begeleiding doorverwezen naar
gespecialiseerde centra.
DOELSTELLINGEN
2.1 Prostitutiebranches in de stad worden systematisch gecontroleerd.
2.2 De stad benut ten volle haar bevoegdheden om maatschappelijke overlast rond
prostitutie terug te dringen.
2.3 In samenwerking met bovenlokale actoren pakt de stad gedwongen prostitutie
aan.
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VERWACHTE RESULTATEN
Prostitutie in de stad is beheersbaar en controleerbaar. Mensonwaardige werkomstandigheden,
dwang en uitbuiting worden bestreden.
OP BASIS VAN DE VOLGENDE INDICATOREN
-

aantal gecontroleerde prostitutiebranches
aantal gecontroleerde vormen van verdoken prostitutie
aantal genomen prostitutiegerelateerde bestuurlijke maatregelen
aantal genomen prostitutiegerelateerde gerechtelijke maatregelen

PROJECT/ACTIE 2.1: POLITIONEEL TOEZICHT PROSTITUTIEBRANCHES

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
De lokale politie controleert en inventariseert verschillende prostitutiebranches en vormen van
verdoken prostitutie in de stad. Relevante gegevens die voortvloeien uit deze controles worden
gevat in een politionele databank. De databank werd aangemeld bij de commissie ter bescherming
van persoonlijke levenssfeer en overgemaakt aan het controleorgaan op de politionele informatie.
Naast het verder zetten van de controles op raam- en straatprostitutie zal ook gewerkt worden op
minder zichtbare vormen van prostitutie: bars, privé-ontvangsten, escorts en internetprostitutie.
Ook instellingen waar mogelijks op een verdoken wijze prostitutie plaatsvindt, o.a. stripclubs,
paaldansclubs en massagesalons zullen gecontroleerd worden. De systematische controles van
deze branches gebeuren met het oog op het detecteren van mensonwaardige werkomstandigheden
en het detecteren van dwang/uitbuiting/mensenhandel in de prostitutiebranches.
VOORZIENE ACTIVITEITEN
invenstarisatie prostitutiebranches via fieldresearch door prostitutieteam Antwerpen en lokale
recherche/zeden
maandelijkse controle actie prostitutiebranche
regsitratie van politionele vaststellingen bij de controles door prostitutieteam Antwerpen en lokale
recherche/zeden
periodiek overleg t.b.v. informatieuitwisseling tussen prostitutieteam Antwerpen, lokale
recherche/zeden en betrokken actoren (consulent seksuele gezondheid, referentiemagistraat,
bedrijfseenheid samen leven)
MEETRESULTATEN
halfjaarlijks inventarisatierapport prostitutiebranches in de stad Antwerpen
aantal controles prostitutiebranches
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overleg met betrokken actoren (prostitutieteam Antwerpen, lokale recherche/zeden, consulent
seksuele gezondheid, referentiemagistraat, bedrijfseenheid samen leven)
aantal opgestelde PV’s en KV’s, gecontroleerde instellingen/personen, doorverwijzingen,
opgestelde informatierapporten, bestuurlijke aanhoudingen, gerechtelijke aanhoudingen,
inbeslagnames
inventarisatie en opvolging van het aantal bestuurlijke en gerechtelijke maatregelen
KRITISCHE RANDVOORWAARDEN
-

Inzet van operationele diensten lokale politie, inzonderheid prostitutieteam en lokale
recherche dewelke de controles gaan uitvoeren, is noodzakelijk om de acties te handhaven.

-

Duidelijke werkafspraken tussen prostitutieteam, lokale recherche en federale gerechtelijke
politie omtrent wie welke tweedelijns onderzoeken gaat uitvoeren.

-

Bestuurlijk en gerechtelijk sluitstuk dient steeds voorhanden te zijn.

-

Een tijdige, voorafgaandelijke bepaling (op tweemaandelijkse basis) van de inzet van
personele en materiële middelen zodat kan worden geïnventariseerd welke mogelijke
reguliere opdrachten hierdoor in het gedrang dreigen te komen.

UITVOERDER
Lokale politie Antwerpen
Oudaan 5
2000 Antwerpen
CONTACTPERSOON
Hoofdinspecteur Rudy Schellekens
Teamleider ProstitutieTeam Antwerpen
Oudaan 5
2000 Antwerpen
Tel.: 03 / 202 59 34
Fax: 03 / 202 56 98
GSM: 0499 / 802 297
rudy.schellekens@politie.antwerpen.be
PARTNERS BIJ HET PROJECT
Bestuurlijke Overheid:
OCMW/LSB/SG: consulent seksuele gezondheid Hans Willems
Stad Antwerpen – samen leven : Dhr. Tom Meeuws – Mevr. Katleen Janssens
Gerechtelijke Overheid:
Lokale politie Antwerpen/lokale recherche – afdeling zeden: Hinp Tim Van Eester
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Parket Antwerpen/referentiemagistraat GOM – Mevr. Herreman
Federale politie Antwerpen/afdeling mensenhandel : CP Jozef Swartele
Arrondissementeel Informatie Kruispunt (AIK) Antwerpen
INZET MENSMIDDELEN
Lokale politie Antwerpen/prostitutieteam:12 VTE – deze personeelinzet voorziet tevens in de
uitvoering van andere acties
Lokale politie Antwerpen/lokale recherche – afdeling zeden:1,5 VTE
Financieringsbron: stad Antwerpen - reguliere werkingsmiddelen lokale politie Antwerpen

PROJECT/ACTIE 2.2: DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING DETECTIE SIGNALEN
MENSENHANDEL

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
Naast de lokale politie komen ook de hulpverleningsactoren die met prostituees werken in contact
met mogelijke slachtoffers van mensenhandel.
Hulpverleningspartners worden deskundig gemaakt in het detecteren van signalen van
mensenhandel. Met instemming van de cliënt verwijzen zij door naar politie en gespecialiseerde
centra slachtoffers mensenhandel. De dienst seksuele gezondheid brengt relevante partners rond
het thema samen.
VOORZIENE ACTIVITEITEN
-

Aanreiken van informatie en vorming voor hulpverleningsactoren prostitutie over opvangen
van en reageren op signalen mensenhandel

MEETRESULTATEN
-

aantal informatie/vormingsmomenten

KRITISCHE RANDVOORWAARDEN
Hulpverleners moeten het vertrouwen van de doelgroep genieten. Signalen moeten in alle discretie
doorgegeven kunnen worden aan politie en gespecialiseerde centra slachtoffers mensenhandel.
Het succes van de actie wordt niet afgemeten aan het aantal meldingen mensenhandel door
hulpverleningsactoren.
UITVOERDER
OCMW/LSB/SG
collegebesluit: 4049 van vrijdag 2 april 2010
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Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
CONTACTPERSOON
Hans Willems
OCMW/LSB/SG
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03/338 36 12
hansm.willems@stad.antwerpen.be
PARTNERS BIJ HET PROJECT
Gh@pro vzw
Boysproject
Basiszorg en outreach straatprostituees
Centra en diensten gespecialiseerd in mensenhandelproblematiek
INZET MENSMIDDELEN
Financieringsbron: n.v.t.

PROJECT/ACTIE 2.3: BESTUURLIJKE HANDHAVING REGLEMENTERING
PROSTITUTIE

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
Samen leven/bestuurlijke handhaving geeft gevolg aan de vaststellingen rond prostitutie d.m.v.
bestuurlijke maatregelen. Waar mogelijk/nodig worden bijkomende bestuurlijke maatregelen
gezocht om het prostitutiegebeuren te handhaven.
VOORZIENE ACTIVITEITEN
Prostitutie binnen en buiten de gedoogzone
-

onderzoek vaststellingen inbreuken op de geschiktheidsverklaring en vaststellingen
prostitutie buiten de gedoogzone
sanctionering en/of maatregelen:
•
procedure geldboete door sanctionerend ambtenaar: opstart (registratie, opstartbrief);
organisatie van hoorzitting en/of onderzoek verweer van de overtreder (opmaak verslag
hoorzitting; verwerking schriftelijk verweer); opleggen geldboete en redactie beslissing
na verweer en betekening van de beslissing; opvolging van de beroepsprocedures
(aanstelling advocaat, overmaken dossier aan de rechtbank); opvolging van betaling
collegebesluit: 4049 van vrijdag 2 april 2010
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van de boetes (i.s.m. financiën); administratieve verwerking en rapportage van deze
acties.
procedure door het college van burgemeester en schepenen: kennisgeving procesverbaal van vaststellingen (redactie collegebesluit), waarschuwingsbrief aan overtreder
(redactie brief), onderzoek volgende vaststelling; organisatie van hoorzitting en/of
onderzoek verweer van de overtreder (opmaak verslag hoorzitting; verwerking
schriftelijk verweer); beslissing college: intrekking of schorsing
geschiktheidsverklaring, tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling
(voorbereiding en redactie collegebesluit, agendering, betekening collegebesluit);
opvolging van de controle uitvoering collegebesluit (i.s.m. de politie); opvolging van de
beroepsprocedures (aanstelling advocaat, overmaken dossier aan advocaat):
administratieve verwerking en rapportage van deze acties
maatregelen burgemeester (redactie van bevelen):
o wanneer de openbare veiligheid, rust en/of orde in het gedrang
komt
o straatverboden voor volhardende straatprostituees en
prostituanten

-

redactie voorstellen tot aanpassing van de reglementering inzake prostitutie

-

deelname aan werkgroepen met partners

Verdoken vormen van prostitutie
Onderzoek naar (reglementaire) instrumenten om deze vormen van prostitutie zo mogelijk te
registreren, te controleren en te sanctioneren aan de hand van bestaande reglementering, in
samenwerking met partners en zo nodig en waar mogelijk redactie voorstellen reglementering
MEETRESULTATEN
-

aantal geldboetes voor prostituees, prostituanten
aantal sancties opgelegd door het college van burgmeester en schepenen
aantal maatregelen burgemeester
aantal overlegmomenten met partners

KRITISCHE RANDVOORWAARDEN
Personeelsinzet van de betrokken diensten is noodzakelijk om de naleving van de reglementering
rond prostitutie te controleren.
UITVOERDER
Samen leven/bestuurlijke handhaving
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
collegebesluit: 4049 van vrijdag 2 april 2010
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CONTACTPERSOON
Katleen Janssens en Anne Lambers
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03/338.62.33
Anne.lambers@stad.antwerpen.be
PARTNERS BIJ HET PROJECT
- OCMW/LSB/SG
- lokale politie Antwerpen
- samen leven/stadstoezicht
INZET MENSMIDDELEN
Samen leven/bestuurlijke handhaving: ¼ VTE jurist en 1/3 VTE administratie
Financieringsbron: stad Antwerpen - reguliere middelen samen leven

PROJECT/ACTIE 2.4: VERGUNNINGVERLENING
GESCHIKTHEIDSVERKLARING
RAAMPROSTITUTIERUIMTE

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
Het reglement geschiktheidsverklaring raamprostitutieruimte is opgenomen in de Antwerpse
politiecodex en legt voorwaarden op aan de uitbating van een raamprostitutieruimte. De
voorwaarden hebben betrekking op de fysieke staat van het pand en op de eigenaar. De
handhaving van het reglement geschiktheidsverklaring raamprostitutieruimte dient enerzijds om
het raamprostitutiegebeuren beheersbaar en controleerbaar te houden en anderzijds om
menswaardige werkomstandigheden voor raamprostituees te verzekeren.
VOORZIENE ACTIVITEITEN
-

administratieve behandeling van aanvragen en meldingen over dossiers
geschiktheidsverklaring raamprostitutieruimte i.s.m. betrokken diensten

-

reactieve pandcontrole i.k.v. aanvragen en vernieuwingen van een geschiktheidsverklaring
raamprostitutieruimte (pandbezoek om te verifiëren of pand voldoet aan de voorwaarden)

-

jaarlijkse proactieve controle raamprostitutieruimten

-

periodiek overleg met de eigenaars van raamprostitutieruimten teneinde informatie over het
gevoerde beleid te verstrekken.
collegebesluit: 4049 van vrijdag 2 april 2010
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aanvragen geschiktheidsverklaring in het kader van de nieuwe reglementering
raamprostitutie: uitvoeren van brandveiligheid, stedenbouwkundige inbreuken,
moraliteitsonderzoek en coördinaten van de rechtspersonen-aanvragers; behandeling van de
procedure ingeval van negatieve controles (brandveiligheid, stedenbouw, moraliteit), met
onderzoek vaststellingen, waarschuwingsbrief aan overtreder (redactie brief), onderzoek
volgende vaststelling, organisatie van hoorzitting en/of onderzoek verweer van de
aanvrager (opmaak verslag hoorzitting; verwerking schriftelijk verweer); deelname aan
kerngroep (advies aan college van burgemeester en schepenen)

MEETRESULTATEN
-

aantal pro actief gecontroleerde panden
aantal reactief gecontroleerde panden
aantal overlegmomenten eigenaars
aantal overlegmomenten administratief toezicht

KRITISCHE RANDVOORWAARDEN
I.k.v. de nieuwe reglementering raamprostitutieruimte moeten de afspraken over de reactieve en
pro actieve pandcontroles hernieuwd worden. Met name samen leven/stadstoezicht en lokale
politie/prostitutieteam Antwerpen hebben hierin een belangrijk aandeel.
Personeelsinzet van de betrokken diensten is noodzakelijk om het reglement
geschiktheidsverklaring raamprostitutieruimte te handhaven.
UITVOERDER
OCMW/LSB/SG
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
CONTACTPERSOON
Hans Willems
OCMW/LSB/SG
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03/338 36 12
hansm.willems@stad.antwerpen.be
PARTNERS BIJ HET PROJECT
Samen leven/bestuurlijke handhaving
Samen leven/stadstoezicht
Lokale politie/prostitutieteam Antwerpen
collegebesluit: 4049 van vrijdag 2 april 2010
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INZET MENSMIDDELEN
OCMW/LSB/SG: 0,3 VTE
Stadstoezicht: 1 VTE (2010)
Bestuurlijke handhaving: 1 VTE (2010)
Lokale politie/prostitutieteam Antwerpen: 12 VTE - deze personeelinzet voorziet tevens in de
uitvoering van andere acties
Financieringsbron: stad Antwerpen - reguliere middelen
PROJECT/ACTIE 2.5: KETENAANPAK VERSLAAFDE VEELPLEGERS

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
De stad is al geruime tijd in onderhandeling met het parket en met een projectuitvoerder om
verslaafde veelplegers zoals straatprostituees in combinatie van drang en dwang passende
langdurige zorg en activering te bieden. Het parket kan voor verdachten die een drugsgerelateerd
misdrijf hebben gepleegd en waarbij er aanwijzingen zijn van problematisch drugsgebruik, het
misdrijf afhandelen via praetoriaanse probatie of bemiddeling in strafzaken.
Het project start alleen indien verslaafde veelplegers welbepaalde misdrijven hebben gepleegd die
bij vervolging leiden tot minstens één jaar gevangenisstraf. Bij zwaardere misdrijven wordt voor
klassieke vervolging gekozen. Indien een verdachte/cliënt in aanmerking komt voor praetoriaanse
probatie dient het parket concreet te beschikken over gedegen advies die een justitieel
casemanager verstrekt, met het oog op justitiële doorverwijziging naar de hulpverlening. De
casemanager heeft ook als taak om de brug te slaan met de hulpverlening. Indien het behandelen/of activeringsprogramma met succes wordt gevolgd, staat de verdachte/cliënt voorlopig niet
langer bloot aan vervolging. We weten uit analyses dat per jaar naar schatting 10 tot 12 verdachte
drugsverslaafde prostituees in aanmerking zouden komen voor deze alternatieve maar
aanklampende afhandeling.
VOORZIENE ACTIVITEITEN
-

Er is een aanzet tot opmaak van een protocol tussen de stad Antwerpen, het parket van de
Procureur des konings te Antwerpen en De Sleutel rond samenwerking en engagement

MEETRESULTATEN
-

Opgemaakt protocol
Projectverslag (indien project is opgestart) met aantal aanmeldingen, aantal en aard adviezen,
aantal trajecten, aantal contacten, aantal en aard samenwerkingscontacten, evaluatie van het
project met alle betrokken actoren

KRITISCHE RANDVOORWAARDEN
collegebesluit: 4049 van vrijdag 2 april 2010
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medewerking parket rond voorstellen praetoriaanse probatie
medewerking hulpverlening rond aanbod gedwongen hulpverlening

UITVOERDER
Samen leven/sociale interventie/jeugdinterventieteam
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
CONTACTPERSOON
Ann Kauwenberghs
Samen leven/sociale interventie/jeugdinterventieteam
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03/338 37 02
Ann.Kauwenberghs@stad.antwerpen.be
PARTNERS BIJ HET PROJECT
Parket van de procureur des konings
Politie
OCMW
(drug)hulpverlening (waaronder voornamelijk De Sleutel)
INZET MENSMIDDELEN
Samen leven/ sociale interventie/doelgroepregie:1 VTE
Financieringsbron: stad Antwerpen - reguliere middelen samen leven

KRACHTLIJN 3
De stad voert een integraal, evenwichtig en coherent prostitutiebeleid.
BESCHRIJVING
De stad wil een integraal beleid voeren om prostitutie te laten plaatsvinden op een manier die
zowel voor de prostituee als voor de stadsbewoner en –gebruiker leefbaar is. Beide belangen op
elkaar afstemmen vraagt om een coherente beleidsvorming en beleidsuitvoering.
Vanuit een centrale en duidelijk omschreven regiefunctie zorgt de dienst seksuele gezondheid voor
de opvolging, evaluatie en bijsturing van de gevoerde acties op vlak van gezondheid en veiligheid.
collegebesluit: 4049 van vrijdag 2 april 2010
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Evoluties binnen de prostitutiesector worden in kaart gebracht om waar nodig het beleid tijdig bij
te sturen.
De dienst zal het evenwicht binnen de uitvoering van het prostitutiebeleid bewaken door
onderlinge afstemming en samenwerking tussen de lokale veiligheids- en hulpverleningsactoren te
stimuleren en te organiseren.
Prostitutie overstijgt vaak het lokale niveau en ook andere steden en gemeenten hebben te maken
met het fenomeen. De uitwisseling van informatie met (boven)lokale overheden en organisaties is
dan ook onderdeel van het prostitutiebeleid.
DOELSTELLINGEN
3.1 Evoluties in de prostitutiesector worden nauwgezet opgevolgd om het beleid waar nodig
bij te sturen.
3.2 Prostitutiebeleid streeft naar een optimale afstemming en samenwerking tussen sociale
en veiligheidspartners.
3.3 De stad informeert (boven)lokale overheden en organisaties over het gevoerde
prostitutiebeleid, signaleert knelpunten en zoekt naar gepaste oplossingen.
VERWACHTE RESULTATEN
De prostitutiesector in de stad wordt nauwgezet opgevolgd. In de uitvoering van het
prostitutiebeleid is er een evenwicht tussen het streven naar gezondheidswinst voor de prostituee
en het streven naar leefbaarheid voor de buurt. Knelpunten en lacunes in de uitvoering van het
prostitutiebeleid worden tijdig gesignaleerd en waar mogelijk opgelost/ingevuld.
OP BASIS VAN DE VOLGENDE INDICATOREN
-

periodieke analyse van de prostitutiesector in Antwerpen
aantal beleids- en signaalnota’s
aantal overlegmomenten met betrokken actoren

PROJECT/ACTIE 3.1: REGISTRATIE HULPVERLENING PROSTITUTIE

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
Via de integratie en analyse van verschillende gegevensbestanden kan een beter zicht gekregen
worden op het profiel van de cliënten van de lokale hulpverlening voor prostituees. Deze
informatie draagt op termijn bij tot het in beeld brengen van evoluties, knelpunten en lacunes
betreffende de hulpverlening aan prostituees in Antwerpen.
De hulpverleningsorganisaties verzamelen aan de hand van een minimum format de gegevens op
niveau van de cliënten/hulpvraag en leveren deze data jaarlijks op. De studiedienst stadsobservatie
collegebesluit: 4049 van vrijdag 2 april 2010
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integreert/aggregeert de verschillende databases in één centraal databestand, analyseert de data en
verwerkt de resultaten in een jaarlijks rapport.
VOORZIENE ACTIVITEITEN
-

registratie hulpverlening in minimum format
centrale data analyse
opmaken rapport registratie hulpverlening

MEETRESULTATEN
-

oplevering jaarlijks rapport registratie hulpverlening

KRITISCHE RANDVOORWAARDEN
De bevraagde organisaties moeten de data correct en tijdig aanleveren.
UITVOERDER
Bestuurszaken/studiedienst stadsobservatie
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
CONTACTPERSOON
Sara Vertommen
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03/338 81 45
sara.vertommen@stad.antwerpen.be
PARTNERS BIJ HET PROJECT
Gh@pro vzw
Boysproject
Free Clinic/Outreach en basiszorg straatprostituees
OCMW/LSB/SG
INZET MENSMIDDELEN
Bestuurszaken/studiedienst stadsobservatie: 0,1 VTE
Financieringsbron: Stedenfonds – Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse gemeenschap en de
stad Antwerpen voor de periode 2008 - 2013
PROJECT/ACTIE 3.2: REGISTRATIE VEILIGHEIDSACTOREN PROSTITUTIE
collegebesluit: 4049 van vrijdag 2 april 2010
Pagina 20 van 26

College van burgemeester en schepenen

beraadslaging/proces verbaal
Kopie

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
Via de integratie en de analyse van verschillende gegevensbestanden kan een beter zicht gekregen
worden op de vormen van overlast en criminaliteit verbonden met prostitutie in Antwerpen
enerzijds en de gevolgen die daaraan geven worden op lokaal niveau anderzijds. Deze informatie
draagt op termijn bij tot het in beeld brengen van tendensen, knelpunten en lacunes betreffende de
veiligheidsproblematiek rond prostitutie in Antwerpen.
Zowel gerechtelijke als bestuurlijke gegevens op niveau van feiten en daders worden opgevraagd
bij de betreffende partners (parket en samen leven/bestuurlijk handhaving). De studiedienst
stadsobservatie analyseert de data en verwerkt de resultaten in een jaarlijks rapport.
VOORZIENE ACTIVITEITEN
-

centrale data-analyse
opmaken rapport registratie veiligheidsactoren

MEETRESULTATEN
-

oplevering jaarlijks rapport registratie veiligheidsactoren

KRITISCHE RANDVOORWAARDEN
De bevraagde organisaties moeten de data correct en tijdig aanleveren.
UITVOERDER
Bestuurszaken/studiedienst stadsobservatie
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
CONTACTPERSOON
Sara Vertommen
Francis Wellensplein 1
2018 Antwerpen
03/338 81 45
sara.vertommen@stad.antwerpen.be
PARTNERS BIJ HET PROJECT
Samen leven
Lokale politie Antwerpen
Parket Antwerpen
collegebesluit: 4049 van vrijdag 2 april 2010
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OCMW/LSB/SG
INZET MENSMIDDELEN
Bestuurszaken/studiedienst stadsobservatie: 0,1 VTE
Financieringsbron: Stedenfonds – Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse gemeenschap en de
stad Antwerpen voor de periode 2008 - 2013
PROJECT/ACTIE 3.3: (INTER)SECTORAAL OVERLEG PROSTITUTIE

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
De dienst seksuele gezondheid stimuleert (inter)sectorale afstemming en samenwerking tussen de
betrokken actoren door verschillende overlegfora te organiseren. Dit overleg draagt bij tot de
coherentie en het evenwicht in de uitvoering van het prostitutiebeleid.
VOORZIENE ACTIVITEITEN
-

structureel sectoraal overleg veiligheidspartners
structureel sectoraal overleg hulpverleningspartners
structureel intersectoraal overleg straatprostitutie (mannen en vrouwen)

MEETRESULTATEN
-

aantal sectorale overlegmomenten veiligheidspartners
aantal sectorale overlegmomenten hulpverleningspartners
aantal intersectorale overlegmomenten straatprostitutie (mannen en vrouwen)

KRITISCHE RANDVOORWAARDEN
n.v.t.
UITVOERDER
OCMW/LSB/SG
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
CONTACTPERSOON
OCMW/LSB/SG
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03/338 36 12
collegebesluit: 4049 van vrijdag 2 april 2010
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hansm.willems@stad.antwerpen.be
PARTNERS BIJ HET PROJECT
Samen leven
Lokale politie Antwerpen
Gh@pro
Boysproject
Free Clinic/Outreach en basiszorg straatprostituees
INZET MENSMIDDELEN
OCMW/LSB/SG: 0,5 VTE
Financieringsbron: stad Antwerpen - reguliere middelen – toelage CISO vzw kp 0601 – seksuele
gezondheid

PROJECT/ACTIE 3.4: INFORMATIE OVERDRACHT EN KENNISUITWISSELING
PROSTITUTIE

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
De dienst seksuele gezondheid informeert (boven)lokale overheden en organisaties over de
uitvoering van het prostitutiebeleid. Halfjaarlijks worden de realisaties van het actieplan
gerapporteerd aan de plangroep prostitutiebeleid. Jaarlijks worden de resultaten voorgelegd aan en
besproken met (in)direct betrokken actoren.
VOORZIENE ACTIVITEITEN
-

informatie overdracht binnen stedelijke administratie en beleid
(half)jaarlijkse rapportage en evaluatie van de uitgevoerde acties
toelichting prostitutiebeleid op verzoek van derden (vakorganisaties, burgers, pers,…)

MEETRSULTATEN
-

aantal en aard rapportagemomenten prostitutiebeleid
registratie toelichting prostitutiebeleid

KRITISCHE RANDVOORWAARDEN
n.v.t.
UITVOERDER
collegebesluit: 4049 van vrijdag 2 april 2010
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OCMW/LSB/SG
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
CONTACTPERSOON
OCMW/LSB/SG
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03/338 36 12
hansm.willems@stad.antwerpen.be
PARTNERS BIJ HET PROJECT
Vespa/AGB
Alle uitvoerders van het actieplan
INZET MENSMIDDELEN
OCMW/LSB/SG: 0,1 VTE
Financieringsbron: stad Antwerpen - reguliere middelen – toelage CISO vzw kp 0601 – seksuele
gezondheid
PROJECT/ACTIE 3.5 : PROJECTONDERSTEUNING EN
PROJECTONTWIKKELING

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
De dienst seksuele gezondheid faciliteert partners bij de uitvoering van de acties. Gedetecteerde
knelpunten worden gecapteerd en desgevallend omgezet in beleidsvoorbereidend werk. Waar
nodig worden nieuwe acties ontwikkeld.
VOORZIENE ACTIVITEITEN
-

opmaken en opvolgen uitvoeringsovereenkomsten
onderzoek naar strategieën om vraag naar onveilige seksuele contacten te verminderen
onderzoek naar strategieën om op lokaal niveau preventief te werken rond gedwongen
prostitutie

MEETRSULTATEN
-

aantal afgesloten convenanten
aantal signaal- en/of beleidsnota’s
collegebesluit: 4049 van vrijdag 2 april 2010
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KRITISCHE RANDVOORWAARDEN
n.v.t.
UITVOERDER
OCMW/LSB/SG
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
CONTACTPERSOON
OCMW/LSB/SG
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03/338 36 12
hansm.willems@stad.antwerpen.be
PARTNERS BIJ HET PROJECT
Alle uitvoerders van het actieplan
INZET MENSMIDDELEN
OCMW/LSB/SG: 0,2 VTE
Financieringsbron: stad Antwerpen - reguliere middelen – toelage CISO vzw kp 0601 – seksuele
gezondheid
Artikel 2
Dit besluit heeft in principe voor de stad geen financiële gevolgen.

Afschrift: 10 exemplaren
Aan:
KB
KS
OCMW/LSB
LP/DI/PO
SL/SD
SL/BH
SL/SI/DGR
LP/W/OU/GW
BZ/SSO
OCMW/LSB/SG

Aantal:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Actie:
voor kennisneming
voor kennisneming
voor kennisneming
voor kennisneming
voor kennisneming
voor gevolg
voor gevolg
voor gevolg
voor gevolg
voor dossier
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College van burgemeester en schepenen

beraadslaging/proces verbaal
Kopie
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