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Wettelijk kader 
• Prostitutie was nooit strafbaar in de Belgische geschiedenis 
• Tot 1948 (vrijblijvend) lokale reglementeringen 

– Openbare orde handhaven 
– Verspreiding van geslachtsziektes tegengaan  
– Registratiesysteem 

• Sinds 1948 overgang naar abolitionisme 
– Reglementarisme werd afgeschaft 

• Gemeenten mogen enkel verordeningen vaststellen indien deze tot 
doel hebben de openbare zedelijkheid en de openbare rust te 
verzekeren. De door die verordeningen bepaalde miscrijven worden 
met politiestraffen gestraft (art. 121 Nieuwe Gemeentewet) 

– Criminalisering van het faciliteren of exploiteren van prostitutie 
• Ronselen en reclame, minderjarigen, mensenhandel,  
    pooierschap, bordelen, … 
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Schaarbeek 
• Gemeente met een uitgesproken residentieel 

karakter met enkele uitgesproken 
handelskernen 

– 131 050 inwoners (11 % vd bevolking vh gewest) 

– Hoge bevolkingsdichtheid (16 097 inw/km²) 

– Jonge populatie (1 op 4 is jonger dan 18 jaar) 

– Uiteenlopend socio-economisch profiel (laag vs. Hoog 
Schaarbeek) 

– Werkloosheidsgraad (iets meer dan 25% vd bevolking) 
ligt boven het gewestelijk gemiddelde 

– Gewestelijke dotaties zijn de belangrijkste      
bron van inkomen van de gemeente 
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Vaststellingen in de buurt 

• Verouderde en verwaarloosde panden 

• Criminaliteit (drughandel, vechtpartijen, 
mensenhandel, witwassen, diefstal, …) 

• Overlast (wagencarrousels, geluidsoverlast, 
vervuiling, …) 

• Conflict met de woon- en commerciële functie 
van de wijk 
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Van brainstorming tot reglement  

• Op initiatief van burgemeester B. Clerfayt werden de  

eerste werkvergaderingen georganiseerd betreffende  

een gezamenlijk prostitutiebeleid tussen de gemeentes 
Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Noode en de Politiezone BruNo. 

 

• Partners :  
 Kabinetten van de burgemeesters,  

 Politiezone BruNo,  

 Stedenbouwkundige diensten 

 Parket Brussel (referentiemagistraat MH) = periodiek 

 Juristen = in de finale fase 

 Sociale partners (VZW’s, slachtofferhulp, …) = periodiek 
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Verloop werkvergaderingen 
Tussen 2009 en 2011 werden maandelijkse 
werkvergaderingen belegd waarbij alle partners hun 
inbreng konden doen. 
 

Voornaamste vaststelling was de nood aan twee 
reglementeringen :  - Politiereglement 

       - Stedenbouwkundig reglement 
 

Probleemstelling     Brainstorming 

Mogelijke oplossingen   Studie van de aanpak elders 

Evaluatie mogelijkheden   naar de beste oplossing 

Concrete voorstellen   Uitschrijven reglementeringen 

 
  studie van de reglementeringen door een juristenbureau 
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Raamprostitutiesalons 

• “ … elk bouwwerk, gebouw of gedeelte van 
een gebouw, bestaande uit een salon waarin 
één of meerdere personen zich prostitueren 
achter één of meerdere ramen die uitgeven 
op de weg” 

• +/- 2 ramen per etablissement (max 4) 

• 57 voorzien, 56 geopend (begin mei 2015) 
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« Carrée » 

• « … elke constructie, inrichting of deel van een 
inrichting dat bestaat uit één of meerdere 
ramen waarachter zich de sekswerker bevindt 
die de peeskamer uitbaat. » 

• 33 voorzien, 31 geopend (begin mei 2015) 

• 1 kamer per carrée 
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Stedenbouwkundig reglement 
• Artikel 1 : Voorwerp 
 

Deze stedenbouwkundige verordening heeft als doel bepaalde kenmerken te 
regelen van panden en hun omgeving waarvoor de uitbater een 
conformiteitsattest moet verkrijgen in overeenstemming met de 
politieverordening betreffende raamprostitutie die op 22 juni 2011 is goedgekeurd 
door de Gemeenteraad. 

Deze verordening is alleen van toepassing op de panden bedoeld in artikel 2 
"Geografische organisatie" van de voormelde politieverordening. 

Deze stedenbouwkundige vergunning krachtens deze verordening afgeleverd dient 
alleen om te controleren of de ruimte is afgestemd op de activiteit die er wordt 
uitgeoefend en geldt in geen geval als een vergunning of enige vorm van 
toestemming voor die activiteit. 
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Stedenbouwkundig reglement 
• Artikel 2 : Definities 
 

In deze verordening moet worden verstaan onder : 
 

salon voor raamprostitutie : elk gebouw, pand of deel van een pand dat bestaat uit een salon waarin 
een of meerdere personen zich prostitueren en uit een of meerdere vitrines die uitgeven op de 
openbare weg, waarachter die persoon of personen zich voorstellen. Die personen volgen elkaar dag 
en nacht op. 
 

Peeskamer : elk gebouw, pand of deel van een pand dat bestaat uit een of meerdere vitrines 
waarachter de persoon die zich prostitueert de uitbater is van de peeskamer. 
 

Vitrine : doorzichtig glasoppervlak waarachter zich een persoon bevindt die zich prostitueert. 
 

Persoon die zich prostitueert : persoon die tegen vergoeding onzedelijke betastingen met wie dan 
ook verricht. 
 

Uitbater: natuurlijke persoon in eigen naam of natuurlijke persoon als vertegenwoordiger van de 
rechtspersoon die het salon voor raamprostitutie of de peeskamer uitbaat. 
 

Kamer : plaats waar de seksuele dienst concreet wordt verstrekt. Peeskamers  
bestaan per definitie slechts uit één kamer. 
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Stedenbouwkundig reglement 
• Artikel 3 : De vitrine 
 

Vitrines beantwoorden aan de volgende 
voorwaarden : 

a. De vitrines van die panden moeten vooraan 
uitgeven op de straat waarin zij zijn vermeld in 
artikel 2 van de politieverordening betreffende 
de raam-prostitutie, met inbegrip van elke weg 
die voor het publiek toegankelijk is. Salons voor 
raamprostitutie of peeskamers mogen geen 
enkele interne verbinding hebben met andere 
panden, behalve indien die zijn opgenomen in 
de lijst vermeld onder artikel 2 van de 
voornoemde politieverordening. 

b. De vitrine in de voorgevel is ten minste 70 cm 
breed. Indien het prostitutie-salon meerdere 
kamers bevat, moet de breedte van de vitrine 
ten minste 90 cm bedragen per kamer. 

c. Er mogen zich geen vitrines bevinden op de 
verdiepingen noch in de kelders. 

d. Een toegangsdeur, al dan niet met glas, kan niet 
als vitrine dienen. 
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Stedenbouwkundig reglement 

• Artikel 4 : De ingang 
 

Wanneer de verdiepingen een andere 
bestemming hebben dan peeskamer of 
salon voor raamprostitutie, moet 
worden voorzien in een aparte en 
gemakkelijke toegang naar die 
verdiepingen. In uitzonderlijke 
omstandigheden (gevelbreedte) kan 
het College van Burgemeester en 
Schepenen hiervan afwijken. 
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Stedenbouwkundig reglement 
• Artikel 5 : De kamer of kamers 
 

1. De kamer heeft een minimale 
oppervlakte van 9 m², een 
plafondhoogte van ten minste 2,20 m 
en is uitgerust met een wastafel met 
warm en koud water. 

2. Elke kamer is van de rest van het pand 
gescheiden door niet-verwijderbare 
scheidingswanden. 

3. Een salon voor raamprostitutie bevat 
maximaal zoveel kamers als de 
omvang van de vitrine of vitrines het 
volgens artikel 3 toelaat. 
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Stedenbouwkundig reglement 
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• Artikel 6 : Vereiste 
voorziening naast de kamer 

 

Een voor het cliënteel toegankelijk toilet. 
Dit moet ten minste 0.80 op 1.20 m 
groot zijn. 

 

De ruimte waarin het toilet zich bevindt 
moet schoon zijn en mag niet 
rechtstreeks uitgeven op de 
gemeenschappelijke ruimte, het salon  

of de keuken. 

 



Stedenbouwkundig reglement 
• Artikel 7 : Vereiste voorzieningen voor 

salons voor raamprostitutie met meer 
dan één kamer 

 

1. Salons voor raamprostitutie met meerdere 
kamers omvatten volgende ruimtes : 

a) een gemeenschappelijke ruimte met 
een oppervlakte van ten minste          
2,5 m x 2.5 m; 

b) b. een wasgelegenheid met douche. 
 

2. Geen van die ruimtes mag voor het 
publiek toegankelijk zijn. 
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Stedenbouwkundig reglement 
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• Artikel 8 : Verlichting 
 

Aan de voorgevel moet het pand 
voorzien zijn van verlichting die de 
gelijkvloerse verdieping van de 
gevel kan verlichten en kan zorgen 
voor bijkomende verlichting van het 
trottoir. Die verlichting moet in 
goede staat worden gehouden en 
moet permanent werken vanaf het 
vallen van de avond tot zonsopgang, 
ten minste zolang de zaak open 
blijft. 

 

 



Politiereglement 
• Artikel 1 : Definities 
 

In deze verordening moet worden verstaan onder: 
 

salon voor raamprostitutie : elk gebouw, pand of deel van een pand dat bestaat uit een salon 
waarin een of meerdere personen zich prostitueren en uit een of meerdere vitrines die 
uitgeven op de openbare weg, waarachter die personen elkaar dag en nacht opvolgen. 
 

Peeskamer : elk gebouw, pand of deel van een pand dat bestaat uit een of meerdere vitrines 
waarachter de persoon die zich prostitueert de uitbater is van de peeskamer. 
 

Vitrine : doorzichtig glasoppervlak waarachter zich een persoon bevindt die zich prostitueert. 
Persoon die zich prostitueert: persoon die tegen vergoeding onzedelijke betastingen met wie 
dan ook verricht. 
 

Uitbater : natuurlijke persoon in eigen naam of natuurlijke persoon als vertegenwoordiger van 
de rechtspersoon die het salon voor raamprostitutie of de peeskamer uitbaat. 
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Politiereglement 

• Artikel 2 : Geografische organisatie 
 
Om de openbare zedelijkheid en rust te verzekeren is de uitbating van een zaak waarin een of 
meerdere personen aan raamprostitutie doen verboden op het grondgebied van de gemeente 
Schaarbeek, met uitzondering van de peeskamers en salons voor raamprostitutie op de hierna 
opgesomde adressen. 
 
Salons voor raamprostitutie: 
o Aarschotstraat nummers : 12, 30, 36, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 98, 100, 102, 

114, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 152, 154, 156, 158, 164, 
168, 170, 172, 180, 184, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 210, 212, 214 en 218. 

 
Peeskamers: 
o Plantenstraat nummers 104-106, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 124, 127 en 139. 
o Linnéstraat nummers 103, 105, 107, 109, 111, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 122-124, 126-128, 130, 

132, 134, 136 en 138. 
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Politiereglement 
• Artikel 3 : Uitbating 

 

§1. Per adres mag er slechts één uitbater zijn. 

 

§2. Een peeskamer mag slechts door een enkele persoon worden 
betrokken. De persoon die zich prostitueert moet de uitbater van de 
peeskamer zijn. Die persoon kan zijn plaats in geen geval aan een ander 
afstaan. 
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Politiereglement 
• Artikel 4 : Conformiteitsattest 

 

§1. Het is verboden om in de panden op de adressen vermeld in artikel 2 van deze verordening 
een salon voor raamprostitutie of een peeskamer uit te baten, te laten uitbaten, in 
te richten of te houden zonder in het bezit te zijn van een conformiteitsattest of in strijd met de 
voorwaarden van het conformiteitsattest en/of in strijd met de bepalingen van deze 
verordening. Politieambtenaren hebben als taak dit verbod te doen naleven. 
 

§2. Een conformiteitsattest is een door het College van Burgemeester en Schepenen afgeleverd 
attest dat alleen moet vaststellen dat een gebouw, een pand of deel van een pand en 
de inrichting ervan geschikt zijn voor het geplande gebruik, namelijk raamprostitutie, met 
inachtneming van de gestelde voorwaarden en de juiste attesten, en dat moet verzekeren dat 
de activiteit in kwestie geen inbreuk vormt op de Belgische wet. Dit attest geldt in geen geval 
als een vergunning of enige vorm van toestemming voor de activiteit die wordt beoefend in de 
ruimtes in kwestie. 
 

§ 3. De aanvraag voor een conformiteitsattest voor de uitbating van een salon voor 
raamprostitutie of een peeskamer moet door de uitbater worden ingediend bij het College van 
Burgemeester en Schepenen met behulp van een reglementair formulier, waarvan model als 
bijlage, dat hij per aangetekende zending verstuurt. 
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Politiereglement 
§ 4. Het conformiteitsattest is vijf jaar geldig. Voor elke verlenging moet de houder van het 
attest systematisch een nieuwe aanvraag indienen. 
 
§ 5. Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt de procedure die moet worden 
gevolgd voor de indiening van de aanvraag en bijlagen, voor de follow-up van het dossier en 
het onderzoek van de stukken, alsook voor de afgifte of de weigering van het 
conformiteitsattest. De aanvraag moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, volgende 
gegevens bevatten : 

1. een kopie van de identiteitskaart van de uitbater van het salon voor raamprostitutie 
of de peeskamer en een geldig telefoonnummer; 
2. een uittreksel van het strafregister model 2 van de uitbater; 
3. een kopie van de arbeidsvergunning voor een buitenlandse uitbater; 
4. een kopie van de identiteitskaart van de eigenaar(s) van het pand dat ten minste 
gedeeltelijke bestemd is voor raamprostitutie en, ingeval dit een rechtspersoon is, de 
identiteitskaart van de persoon die deze rechtspersoon op geldige wijze vertegenwoordigt; 
5. indien de eigenaar en/of uitbater een rechtspersoon is, het bewijs van inschrijving in 
het handels- en vennootschapsregister en een uittreksel van de oprichtingsakte van de 
vennootschap gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; 
6. indien hij btw-plichtig is, het btw-nummer van de uitbater; 
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Politiereglement 
7. indien de uitbater een rechtspersoon is, het bewijs van inschrijving in het handels- of 
vennootschapsregister, een uittreksel van de oprichtingsakte van de vennootschap 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, het volledige uittreksel van het ondernemingsloket 
en de lijst van actieve en niet-actieve vennoten; 
8. indien de uitbater huurder is van het prostitutiesalon, moet hij het bewijs leveren dat de 
eigenaar van het pand vooraf van zijn aanvraag op de hoogte is gebracht en een kopie van 
de huurovereenkomst afgeven; 
9. bij overname van een bestaande prostitutieruimte moet de nieuwe uitbater het bewijs 
leveren dat de vroegere uitbater afziet van de uitbating in kwestie en de effectieve datum 
van overname meedelen; 
10. een uittreksel van de kadastrale legger van het pand in kwestie; 
11. een kopie van de stedenbouwkundige vergunning; 
12. het wettelijke attest van objectieve BA brand indien het salon of de peeskamer een 
vloeroppervlakte heeft van meer dan 50 m², anders het bewijs van een normale 
brandverzekering; 
13. het bewijs van een verzekering BA uitbating; 
14. indien de uitbater personeel in dienst neemt, de arbeidsongevallenverzekering; 
15. een kopie van het bord met de sluitingsdag; 
16. het bewijs van elektriciteitskeuring; 
17. het bewijs van de controle van de brandblusapparaten. 
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Politiereglement 
 

Een onvolledige aanvraag wordt als onontvankelijk beschouwd. De houder van de aanvraag 
wordt hierover per post geïnformeerd. Indien de aanvraag binnen 60 dagen na die 
kennisgeving niet op geldige wijze is ingevuld, wordt ze van rechtswege en zonder 
kennisgeving ingetrokken. 

 

§ 6. De uitbater : 
 

a. moet een uittreksel van blanco strafregister type 2 hebben; 
b. moet de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt; 
c. mag de laatste vijf jaar geen houder zijn geweest van een conformiteitsattest dat is 
ingetrokken zoals bepaald in artikel 5 §1 van deze verordening. 
 

§ 7. Voorwaarden om een conformiteitsattest te verkrijgen : 
 

1. de uitbater van een prostitutiesalon verhuurt rechtstreeks, zonder tussenpersoon en 
tegen de prijs die in de huurovereenkomst is overeengekomen, aan personen die zich 
prostitueren. In het geval van peeskamers huurt de uitbater die geen  
eigenaar is van het pand zijn peeskamer rechtstreeks van de eigenaar  
en kan hij zich in geen geval door een derde laten vervangen. 
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Politiereglement 
2. De uitbater mag een zelfde kamer niet verhuren aan verschillende personen tijdens 
hetzelfde tijdsblok. 
3. De uitbater moet aan de politiediensten de identiteit meedelen van alle personen die een 
bezoldigde activiteit uitoefenen in zijn zaak, en dit alvorens die personen in functie treden in 
zijn zaak. 
4. De uitbater moet zich ervan vergewissen dat zich in zijn zaak geen enkele minderjarige 
bevindt, noch een persoon die een bezoldigde activiteit uitoefent zonder een geldige 
verblijfs- en arbeidsvergunning. 
5. Het pand beantwoordt aan de voorschriften op het vlak van veiligheid, hygiëne en 
comfort die zijn bepaald in de stedenbouwkundige verordening voor raamprostitutieruimtes 
en aan de geldende regels inzake brandveiligheid. 
6. In het gedeelte van het pand dat bestemd is voor prostitutie of als peeskamer wordt geen 
enkele stedenbouwkundige inbreuk vastgesteld. 

 

§ 8. Dit conformiteitsattest is van toepassing onverminderd de algemene regels voor goede 
handelspraktijken verbonden aan eventuele consumpties van drank en/of voedingswaren. 

 

§ 9. Het conformiteitsattest wordt aan de uitbater persoonlijk toegekend en kan in geen geval 
worden overgedragen. Een uitbater die de activiteiten wil overnemen na de stopzetting van de 
activiteit door een andere uitbater, moet opnieuw een conformiteitsattest aanvragen bij de 
gemeente. 

 

32 



Politiereglement 
§ 10. Panden waarvan de bewoonbare oppervlakte volledig of gedeeltelijk bestemd is voor de 
uitbating van een salon voor raamprostitutie of een peeskamer, moeten beantwoorden aan de 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende raamprostitutieruimtes. 
In de hypothese dat het reglement van gemeentestedebouwkunde betreffende de 
prostitutieplaatsen op het moment van de inwerkingtreding van dit reglement niet 
inwerkteding zou zijn, zullen de verplichtingen die uit deze paragraaf voortvloeien als 
opgeschort beschouwd worden tot het moment van de inwerkingtreding van het 
bovenbedoelde reglement van gemeentestedebouwkunde. 
 
§ 11. Gedurende de ganse tijd dat het salon voor raamprostitutie of de peeskamer in bedrijf is, 
mogen politiefunctionarissen alle delen van de zaak, met inbegrip van de bijgebouwen, 
zonder bijstand bezoeken, ongeacht of die lokalen al dan niet zijn aangegeven als bestemd 
voor salon voor raamprostitutie of peeskamer. Tijdens die bezoeken mogen de 
politieambtenaren vragen dat hun, zonder verplaatsing, de stedenbouwkundige vergunning en 
de lijst van personen die in de zaak een bezoldigde activiteit uitoefenen worden voorgelegd, 
alsook het conformiteitsattest en alle daarin vereiste documenten. Over deze bezoeken wordt 
systematisch een politierapport opgemaakt. 
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Politiereglement 
• Artikel 5 : Sancties 
 

§ 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet, kan het College 
van Burgemeester en Schepenen een conformiteitsattest opschorten, intrekken of weigeren indien: 

1. het conformiteitsattest werd afgeleverd op basis van onjuiste of onvolledige gegevens; 
2. de houder van het conformiteitsattest een van de voorwaarden voor het attest niet (meer) 
vervult of niet (meer) naleeft; 
3. de uitbater geen behoorlijke netheid waarborgt; 
4. de uitbater de bezoekvoorwaarden bepaald in artikel 4§11 niet naleeft; 
 

§ 2. Het College van Burgemeester en Schepenen kan om een van de bovenstaande redenen en 
indien de uitbater geen geldig conformiteitsattest heeft, overgaan tot een administratieve sluiting 
in overeenstemming met artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet. 
 

§ 3. De modaliteiten voor administratieve sancties bedoeld in artikel 119 bis van de Nieuwe 
Gemeentewet zijn op deze verordening van toepassing. Indien uit de bezoekrapporten 
overtredingen blijken op artikel 4§7 en volgende, bedraagt de minimumsanctie 200 euro. In geval 
van meerdere tekortkomingen tegelijk en/of van recidive wordt het rapport automatisch 
 overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen met het  
 oog op een tijdelijke opschorting of een definitieve intrekking van het   
 conformiteitsattest. 
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Politiereglement 

35 

§ 4. Bij een inbreuk op artikel 4§7.4, zelfs indien er geen sprake is van verschillende tekortkomingen 

tegelijk of recidive, wordt het rapport automatisch overgemaakt aan het College van Burgemeester 

en Schepenen voor een definitieve intrekking van het conformiteitsattest. 
 

• Artikel 6 : Domiciliëring 
 

Het is eenieder ten strengste verboden woonplaats te kiezen in een prostitutiesalon of een 

peeskamer. 
 

• Artikel 7 : Termijnen 
 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft vanaf de ontvangst van het volledige en 

definitieve dossier 120 dagen tijd om het conformiteitsattest af te leveren of te weigeren. 

 



Politiereglement 
• Artikel 8 : Inwerkingtreding 

 

Deze verordening treedt in werking op 1 september 2011. 

Uitbaters van bestaande panden die worden gebruikt voor een salon voor 
raamprostitutie of een peeskamer, moeten binnen drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening bij het College van Burgemeester en 
Schepenen een aanvraag voor een conformiteitsattest indienen en dat attest 
verkrijgen binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze verordening. Zo niet, 
dan kan het College van Burgemeester en Schepenen overgaan tot een 

administratieve sluiting van het prostitutiesalon zoals bepaald in artikel 5§2. 
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Toepassing 
• Eind 2012 werden de uitbaters op de hoogte gebracht van het nieuw reglement 
• Vanaf juli 2013 werden de etablissementen gesloten die geen aanvraag tot 

conformiteitsattest indienden 
• Vanaf 2014 werden de stedenbouwkundige vergunningen gecontroleerd 
• Sinds 1 september 2015 werd het reglement volledig gehandhaafd en is elke 

uitbater van een geopende raamprostitutieruimte in het bezit van een 
conformiteitsattest. 
– Overtredingen op het politiereglement worden gestraft met gemeentelijke administratieve 

sancties. 

• Tussen september 2015 en december 2016 werden 158 controles uitgevoerd. 
– 110 controles van peeskamer, waarbij 37 overtredingen werden vastgesteld in 16 verschillende 

peeskamers. Naar al deze overtreders werd allereerst een waarschuwing verstuurd. Uiteindelijk 
werd aan 9 uitbaters een administratieve sanctie opgelegd, waarbij het conformiteitsattest 
werd geschorst, gaande van een periode van 3 weken tot 2 maanden. In één geval werd het 
conformiteitsattest ingetrokken. 

– 48 controles betrof de prostitutiesalons, waarbij 12 overtredingen werden vastgesteld. 
Waarschuwingen blijken vooralsnog voldoende, er werden immers nog geen sancties opgelegd. 
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Opvolging 

• Werkgroep prostitutie 
 Lokale politie 

Dienst stedenbouw 

Dienst Preventie 

Dienst Belastingen 

Dienst Bestuurlijke Politie 

• Platform prostitutie 
 Leden van de werkgroep prostitutie 

VZW’s die de sekswerkers ondersteunen 

Vertegenwoordigers van de sekswerkers 
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Uitdagingen 

1. Interne afstemming 

2. Afstemming met buurgemeenten 

3. Coördinatie door het Gewest 

4. Federaal regelgevend kader 
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1. Interne afstemming 

• Multiproblematiek in de wijk 
• Handhaving van verschillende reglementen 

– Prioriteiten stellen 

• Strijd tegen mensenhandel  
• Complementaire acties 

– Gemeentelijk Lichtplan 
– Duurzaam wijkcontract (Gewest) 
– Preventie- en sensibiliseringsacties 
– Controleacties 
Dolly 
Trash 
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2. Afstemming met buurgemeenten 

• Op 30 november 2015 werd in de buurgemeente Sint-Joost-ten-
Node een nieuw politiereglement goedgekeurd, dat tot doel had 
om de peeskamers verplicht de deuren te laten sluiten op zondag 
en ’s nachts tussen 23u en 7u. 

• Dit nieuw reglement werd echter aangevochten bij de Raad van 
State door een groep sekswerkers die zich had verenigd. 

• Bij arrest van 3 mei 2016 heeft de Raad van State de 
tenuitvoerlegging van dit politiereglement geschorst. 

• Op 30 mei 2016 heeft de gemeente Sint-Joost-ten-Node een nieuw 
en minder restrictief reglement aangenomen, waarin een 
conformiteitsattest niet langer vereist is.  
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Arrest 
• In het arrest worden vier onregelmatigheden in aanmerking genomen: 

1. Krachtens artikel 121 van de Nieuwe Gemeentewet mogen de verordeningen inzake prostitutie 
die de gemeenten uitvaardigen alleen tot doel hebben de openbare zedelijkheid en de 
openbare rust te verzekeren. Het systeem van het “gelijkvormigheidsattest” waarin het 
reglement voorziet, legt evenwel verplichtingen op die verder reiken dan hetgeen vereist is ter 
bescherming van de openbare zedelijkheid en de openbare rust en neerkomen op normen 
inzake het beheer van de prostitutie-activiteit. 

2. In datzelfde artikel wordt bepaald dat op de overtreding van die verordeningen politiestraffen 
staan, terwijl artikel 119bis van dezelfde wet de gemeenten machtigt om administratieve 
sancties op te leggen  “tenzij voor dezelfde inbreuken door … een wet … (reeds) straffen … 
worden bepaald”. Op grond van die beide wetsbepalingen samen mogen geen administratieve 
sancties worden vastgesteld ter bestraffing van overtredingen van die verordeningen. 

3. Krachtens de Overeenkomst van 21 maart 1950 ter bestrijding van de handel in mensen en van 
de exploitatie van eens anders prostitutie zijn de partijen bij die Overeenkomst verplicht om 
elke bepaling op te heffen volgens welke prostituees speciale papieren moeten bezitten of zich 
moeten gedragen naar uitzonderlijke vereisten van toezicht of aangifte. Het conformiteitsattest 
dat volgens het bestreden reglement vereist is, dient te worden beschouwd als een van die 
“speciale papieren”. 

4. Ten slotte verplicht het bestreden reglement de uitbater om de gemeente op de hoogte te 
brengen van onder andere de identiteit van alle personen die in de zaak een bezoldigde 
activiteit uitoefenen. Die verplichting vormt een uitzonderlijk vereiste van toezicht of aangifte 
die krachtens diezelfde Overeenkomst verboden is.  
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• Specificiteit van de vorm van prostitutie 

• Impact van lokale maatregelen op de andere 
gemeenten 

• Gewest kan coördinerende rol opnemen 

 

 

 

 

 

3. Coördinatie met het Gewest 
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4. Federaal regelgevend kader 

• Art. 121 NGW : Door de gemeenteraden kunnen verordeningen tot 
aanvulling van de wet van 21 augustus 1948 tot afschaffing van de 
officiële reglementering van de prostitutie worden vastgesteld, 
indien zij tot doel hebben de openbare zedelijkheid en de openbare 
rust te verzekeren. De door die verordeningen bepaalde misdrijven 
worden met politiestraffen gestraft. 
– In principe kan een overtreding van het lokaal politiereglement met 

betrekking tot raamprostitutie enkel bestraft worden met een 
politiestraf… 

• Wijziging wet van 21 augustus 1948 tot afschaffing van de officiële 
reglementering van prostitutie ? 
 

 
 



Vragen ? 
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     Dank u voor uw aandacht ! 

 

Hoofdinspecteur Johan DEBUF 

Gecentraliseerde Gerechtelijke Brigade 

Sectie Mensenhandel 

Kolonel Bourgstraat 124  

1140 EVERE 

     : 02/249.20.04 

 : johan.debuf@police.belgium.eu  

46 

Tom BAUWENS, Criminoloog 
Gregory MATGEN, Jurist 
Gemeente Schaarbeek 
Dienst Bestuurlijke Politie 

Colignonplein – bureau 1.26 
 

    : 02/244.73.26 
 BPA@schaarbeek.irisnet.be 
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