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5 maart 2021 
Voorstel van Resolutie          
Omtrent de opmaak en uitvoering van een Gewestelijk Prostitutieplan 
  

Toelichting 
 
Het prostitutieprobleem in dit Gewest sleept al decennialang aan. De gemeenten hebben verschillende 

benadering inzake prostitutie, waardoor ze het fenomeen op verschillende manieren aanpakken, en 

op die manier onzekere en onveilige situaties ontstaan. De minister-president erkende dat probleem 

reeds in de vorige legislatuur. 

 

Het gebrek aan een gewestelijk gecoördineerde aanpak heeft ervoor gezorgd dat bepaalde buurten 

(bijvoorbeeld de Brabant- en de Alhambrawijk) onleefbaar zijn geworden. Sekswerkers en klanten 

urineren in de portaaltjes, brengen drugs aan de kook en spuiten het vervolgens in of stellen zelfs in 

het openbaar seksuele handelingen. Nota bene in een woonbuurt waar scholen aanwezig zijn en 

mensen dagelijks geconfronteerd worden met zware overlast. Sekswerkers en buurtbewoners moeten 

daarnaast in onveilige omstandigheden werken en leven. Regelmatig worden sekswerkers op een 

brutale wijze aangevallen, mishandeld of erger nog, vermoord. De sector heeft al herhaaldelijk het 

werk neergelegd en samen met de belangenverenigingen dringen ze aan op een oplossing.  

 

In haar regeerakkoord 2019-2024 erkent de Brusselse regering dat de situatie onhoudbaar is. Over de 

bescherming van sekswerkers en de aanpak van het prostitutieprobleem lezen we in het akkoord de 

volgende maatregel: “Wat de prostitutie betreft, zal de Regering voorstellen dat een 

intergemeentelijke coördinatie wordt opgezet en gaat zij harmonisering brengen in de verschillende 

benaderingen, met respect voor de lokale eigenheid en in samenwerking met de actoren op het terrein 

en de omwonenden”. Deze legislatuur stelde minister-president Rudi Vervoort in de commissie 

Binnenlandse Zaken dat er hierover in feite nog geen enkele voortgang werd geboekt. 

 

Helaas is die maatregel niet nieuw. We hebben ze immers al eerder gelezen, nl. in het Globaal 

Preventie- en Veiligheidsplan 2017-2020: “Maatregel 4.5: Invoeren van een intercommunale 

coördinatie en harmoniseren van de aanpak van prostitutie in de openbare ruimte, rekening houdende 

met de lokale specificiteit”. Met dit voorstel van resolutie willen we pleiten voor een door het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest gecoördineerd regelgevend kader van raamprostitutie op specifieke plaatsen 

en met voldoende controle op misbruik en werkomstandigheden. Daarnaast dient straatprostitutie 

verboden te worden in alle Brusselse gemeenten. 

 

Prostitutie is in België niet verboden, zolang het vrijwillig gebeurt. Een sekswerker of klant is niet 

strafbaar. De criminalisering van prostitutie, ongeacht of die via de klant of de sekswerker gebeurt, zal 

het fenomeen niet doen verdwijnen uit de maatschappij. Die visie getuigt van een verregaande 

naïviteit. Criminalisering zal vooral tot gevolg hebben dat “de sector” ondergronds gaat. Waar een 

markt is, is een weg. Alleen zal die markt minder zichtbaar worden voor de overheid. Een evolutie die 

in de eerste plaats nefast zal zijn voor de sekswerker zelf. 
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De praktijk in Antwerpen toont dat een concentratiegebied waar raamprostitutie gedoogd wordt 

gepaard met een verbod op straatprostitutie kan werken: het Schipperskwartier is niet alleen een 

plaats waar klant en sekswerker elkaar vinden. Het is ook een aandachtspunt voor verschillende 

hulpverleningsdiensten. Er is controle op de hygiëne en de menselijkheid van de werkomstandigheden. 

De politie heeft er een vaste stek en waakt over de veiligheid. Een sekswerker die uit het beroep wil 

stappen of misbruiken wil melden, vindt op die manier makkelijk gehoor bij gespecialiseerde diensten. 

Omgekeerd is de stap van hulpverleners en politie richting sekswerkers snel gezet. Dat zijn 

overduidelijke troeven voor de sekswerker en de strijd tegen gedwongen prostitutie en aanverwante 

misdrijven zoals mensenhandel. Het is ook duidelijk dat mede door straatprostitutie te verbieden en 

raamprostitutie ruimtelijk te concentreren, deze wijk een echte metamorfose heeft doormaakt. In de 

jaren ´90 en vroeger jaren ´00 was dit een van de meest beruchte wijken van Antwerpen. Vandaag is 

raamprostitutie afgelijnd tot een kleine, duidelijk herkenbare zone en kon de buurt errond echt 

herademen.  

 

Het debat over prostitutie in Brussel moet verder geobjectiveerd worden aan de hand van correct 

cijfermateriaal. Er duiken cijfers op die worden geplukt uit internationale rapporten en dan zonder 

verificatie worden toegepast op België. Dat holt een degelijk debat over sekswerk uit. Voorbeelden 

van dergelijk niet geverifieerde data zijn: dat 70 procent van de sekswerkers aan posttraumatische 

stressstoornissen lijdt. Dat in België 60 tot 80 procent van de sekswerkers gedwongen wordt. De 

Franstalige vrouwenraad maakt daar vervolgens 90 procent van. De weinige methodologisch 

onderbouwde studies die we voor België hebben, spreken deze cijfers echter tegen. 

 

Er moet een omvattend beleid worden ontwikkeld in Brussel en dit kan enkel op het niveau van het 

Gewest. We moeten vandaag concluderen dat de situatie bijzonder ernstig is. Zo menen experten dat 

dagelijks in Sint-Joost-ten-Node de meest schrijnende gevallen van uitbuiting, misbruik en tevens 

overlast voor de buurt plaatsvinden van heel België. Ook in andere buurten is de situatie ernstig en zet 

dit de verhouding tussen Brusselaars onder hoogspanning. Men zou verwachten van een linkse 

meerderheid die reeds jaren aan zet is op gemeentelijk en gewestelijk niveau, dat men deze situatie 

ernstig neemt en de problemen wil aanpakken. Om de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest aan haar verplichtingen en eigen engagementen te houden, is het dus hoog tijd voor een 

Gewestelijk Prostitutieplan. 
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Voorstel van Resolutie  

omtrent de opmaak en uitvoering van een Gewestelijk Prostitutieplan 
 

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 

 

– gelet op, 

- artikel 14 van de Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake 

de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet die stelt dat “[…] de Brusselse 

agglomeratie  

o de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 128 en 129 van de provinciewet, alsook 

de bevoegdheden die in specifieke wetten worden toegekend aan de 

provinciegouverneur, behalve indien deze specifieke wetten er anders over beschikken 

uitoefent; 

o de veiligheidsbeleidslijnen coördineert en in dat kader de monitoring en de registratie 

van de criminaliteit verzekert en coördineert; 

o het gewestelijk veiligheidsplan, bedoeld in artikel 37bis van de wet van 7 december 

1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 

niveaus, uitwerkt; 

o het toezicht op de begrotingen van de politiezones uitoefent; 

o het samenvoegen van administratieve diensten van de politiezones aanmoedigt, 

alsook het beroep door deze diensten op de aankoopcentrale voor de aankoop van 

materiaal; 

o de preventiebeleidslijnen coördineert; 

o een harmoniserende tekst voor de politiereglementen voorstelt, met inachtneming van 

de specifieke kenmerken van de gemeenten.”; 

- artikel 380, §1 van het Strafwetboek die de exploitatie van prostitutie, ongeacht of ze uit vrije 

wil van de betrokkende gebeurt of niet, strafbaar stelt; 

- artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek die bepaalt dat de federale procureur de 

strafvordering uitoefent in de materies die o.m. betrekking hebben op mensenhandel; 

- de doelstelling betreffende de prostitutie in de Gemeenschappelijke Algemene 

Beleidsverklaring 2019-2024 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd 

College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, die stelt dat de Regering zal 

voorstellen dat een intergemeentelijke coördinatie wordt opgezet en zij harmonisering gaat 

brengen in de verschillende benaderingen, met respect voor de lokale eigenheid en in 

samenwerking met de actoren op het terrein en de omwonenden;  

- het feit dat de strijd tegen mensenhandel en -smokkel een van de tien prioriteiten is van het 

Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2017-2020, In het plan wordt letterlijk gesteld dat “in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de bevoegde diensten prioriteit zullen verlenen aan de 

volgende fenomenen […] pooierschap en prostitutie”; 
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– overwegende dat,  

- de ontwikkeling van een algemeen gemeentelijk reglement voor de 19 gemeenten één van de 

doelstellingen is met betrekking tot de zesde staatshervorming; 

- de gemeenten verschillende reglementen inzake prostitutie hebben, waardoor ze het 

fenomeen op verschillende manieren aanpakken, en dat op die manier onzekere en onveilige 

situaties ontstaan; 

- het Gemeenschappelijk Algemeen Politiereglement voor alle 19 Brusselse gemeenten, die van 

kracht is sinds 1 april 2020, o.a. geen algemene regeling voor prostitutie bevat; 

- het Gemeenschappelijk Algemeen Politiereglement voor alle 19 Brusselse gemeenten, 

voorgesteld door de Conferentie van Burgemeesters, niet tot stand is gekomen onder de 

auspiciën van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering; 

- de ontwikkeling van een algemeen gemeentelijk politiereglement voor de 19 gemeenten één 

van de doelstellingen is met betrekking tot de Zesde Staatshervorming; 

- er sinds 2017 nog geen noemenswaardige vooruitgang is geboekt wat betreft maatregel 4.5 

van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2017-2020, nl. “het invoeren van een 

intercommunale coördinatie en harmoniseren van de aanpak van prostitutie in de openbare 

ruimte, rekening houdende met de lokale specificiteit”; 

- ondertussen de inwoners van de getroffen buurten en wijken kreunen onder de overlast die 

het gevolg is van de aanwezigheid van straatprostitutie, de leefbaarheid van de betroffen 

buurten en wijken zienderogen achteruitgaat en de sekswerkers zich in heel kwetsbare en 

onveilige situaties bevinden; 

- de gebrekkige coördinatie tussen de Brusselse politiediensten onderling en tussen de 

politiediensten en het parket voor vertraging heeft gezorgd in bepaalde onderzoekszaken rond 

mensenhandel en seksuele uitbuiting; 

- de stijging van 25% van het aantal geregistreerde feiten van mensenhandel en seksuele 

uitbuiting in het verslag 2019 van het Observatorium van Brussel Preventie & Veiligheid; 

- 21% van het totaal aantal in België geregistreerde misdrijven m.b.t. mensenhandel en seksuele 

uitbuiting hebben plaatsgevonden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

- haar strategische positie wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in grote mate 

geconfronteerd met dit soort criminaliteit; 

 

Verzoekt de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,  

 

- een Gewestelijk Prostitutieplan op te maken om prostitutie op een integrale manier te benaderen; 

- het Prostitutieplan omvat vijf doelstellingen: het controleerbaar en beheersbaar maken van de 

prostitutie in Brussel, de overlast en de gerelateerde criminaliteit bestrijden, de 

werkomstandigheden van de sekswerkers verbeteren en ten slotte de prostitutiebuurten 

herontwikkelen door middel van het ondernemen van minstens de volgende acties: 

o het uitvoeren van een territoriale diagnose met als doel een concentratiegebied af te 

baken waar raamprostitutie op een gecontroleerde, veilige en beschermde manier 

gedoogd kan worden. Binnen dit concentratiegebied kunnen pandeigenaars slechts ramen 

ter beschikking stellen aan sekswerkers indien  



 

Pagina 5 van 6 
 

▪ vereisten inzake o.m. hygiëne, brandveiligheid en de inrichting van de ruimten 

worden nageleefd; 

▪ de raamprostitutiepandeigenaars en hun beheerders niet veroordeeld werden 

voor feiten die onder andere betrekking hebben op de exploitatie van prostitutie, 

mensenhandel en/of mensensmokkel; 

▪ in het concentratiegebied is er aanwezigheid van medische en sociale 

hulporganisaties en tevens veiligheidsdiensten om adequate leef- en 

werkomstandigheden te garanderen en overlast voor de omliggende buurt tot een 

absoluut minimum te beperken; 

o de huidige coördinatie tussen de verschillende preventie-, veiligheids- en gerechtelijke 

diensten m.b.t. het opsporen en onderzoeken van  mensenhandel en seksuele uitbuiting 

onderwerpen aan een analyse met als doel een protocol af te sluiten tussen die diensten 

om de samenwerking te verbeteren, de informatiedoorstroming vlotter te laten verlopen 

en elkaars werking aan te vullen voor een betere bestrijding van deze problematiek; 

o het wijzigen van artikel 121 van de Nieuwe Gemeentewet zodoende de lokale besturen in 

staat te stellen straatprostitutie op hun grondgebied te bestraffen met een gemeentelijke 

administratieve sanctie; 

o het voorzien van regelgeving in het Gemeenschappelijk Algemeen Politiereglement voor 

alle 19 Brusselse gemeenten die enerzijds bepaalt dat personen die zich in de openbare 

ruimte of in een publiek toegankelijke inrichting bevinden door woorden, gebaren of 

tekens niet kenbaar mogen maken dat zij tegen betaling seksuele handelingen aanbieden 

en anderzijds raamprostitutie verbiedt, behalve in het hieronder beschreven 

concentratiegebied. Overtredingen zullen bestraft worden via het opleggen van een 

gemeentelijke administratieve sanctie en/of een straatverbod; 

o overleg te organiseren tussen de burgemeesters, de politiezones en het Brussels gerecht 

met als doel een kordaat beleid te ontwikkelen met als doel de regelgeving m.b.t. 

prostitutie strikt te handhaven;  

o het aanstellen van een zogenaamde “prostitutieambtenaar” naar Antwerps voorbeeld. De 

prostitutieambtenaar is het eerste aanspreekpunt voor de toezicht op en uitvoering van 

het Prostitutieplan; 

- bovengenoemd Prostitutieplan te integreren in het nieuwe Globaal Veiligheids- en Preventieplan 

2021-2024. 
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