
Politiereglement op seksuitbatingen
Op 29 april 2019 keurde de gemeenteraad het reglement op de seksuitbatingen goed.  
Het reglement treedt op 1 september 2019 in werking. Vanaf deze datum kan de stad Antwerpen 
seksuitbatingen controleren op de naleving van het reglement.

1. Regelgeving voor seksuitbatingen
Het politiereglement omschrijft aan welke voorschriften de inrichting en de uitbating moeten 
voldoen.

De inrichting (het gebouw) moet voldoen aan bepaalde regelgeving op het vlak van 
brandveiligheid, hygiëne en stedenbouw:

•  De inrichting voldoet aan de geldende stedenbouwkundige regels.

•  De inrichting voldoet aan de brandveiligheidsvoorwaarden.

•  In elke private werkruimte kan een alarm geactiveerd worden dat duidelijk hoorbaar en zichtbaar  
    is in de hele seksuitbating.

•  Alle ruimtes, voorwerpen en meubilair zijn fris, net en hygiënisch. Bijvoorbeeld: proper  
    beddengoed, afval regelmatig verwijderen en propere matras(beschermer). De gezondheid van  
    de gebruikers en de openbare gezondheid mogen nooit in gevaar komen.

•  Er is altijd sanitair beschikbaar voor zowel bezoekers als personeel. Het sanitair bestaat uit  
    toiletten en lavabo, wasbak(ken) en douche(s). Bovendien voldoet het aan alle verplichtingen  
    van het reglement.

•  Er is een volledige verbanddoos aanwezig.

•  In de inrichting hangt een sticker met contactgegevens van politie en hulpdiensten op een  
    goed zichtbare plaats. De politie stelt de sticker ter beschikking. Een poster met informatie over  
    veilige seks hangt in elke werkruimte op een goed zichtbare plaats. De stad stelt de posters  
    ter beschikking.

•  Voor elke persoon die in de seksuitbating werkt, is een kast met slot voorzien.

•  In elke werkruimte moeten alle bedden, zetels, matrassen en ander meubilair of materiaal  
    onmiddellijk met water en zeep afwasbaar zijn.

Wat is een seksuitbating?
Een seksuitbating is een publiek toegankelijke inrichting die gericht is op het aanbieden van 
seksuele dienstverlening of handelingen. Deze dienstverlening of handelingen gebeuren al dan niet 
tegen betaling en altijd op vrijwillige basis.

Voorbeelden van seksuitbatingen: bordeel/privéhuis, champagnebar/gentlemensclub/uitzuipkroeg, 
erotisch massagesalon, fetisjbar, kortverblijf/daghotel, parenclub en erotische bar.



Meer info
Prostitutieambtenaar:
•  tel. 03 338 51 58
•  prostitutiebeleid@antwerpen.be
•  www.antwerpen.be/prostitutiebeleid

Prostitutieteam Politiezone Antwerpen:
•  tel. 03 338 59 29
•  prostitutie@politie.antwerpen.be

Violett (voor mensen die in de erotische sector werken):
•  tel. 03 293 95 91
•  info@violett.be
•  www.violett.be

Boysproject (voor mannelijke en transgender sekswerkers):
•  tel. 03 293 95 90
•  info@boysproject.be
•  www.boysproject.be | www.info4escorts.be VU
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•  Inkijk in de inrichting vanaf de openbare weg is onmogelijk.

•  De toegangsdeuren van de werkruimtes mogen aan de binnenkant met een slot afsluitbaar zijn.  
    Er is wel een voorwaarde: het middel om de deur van buitenaf te openen is altijd aanwezig en  
    bereikbaar (bv. sleutel, passe-partout of codebediening).

Ook de uitbating (eigenaar en personeel) moet voldoen aan bepaalde regelgeving:

•  De seksuitbating kan niet uitgebaat worden door personen die een inbreuk pleegden op  
    de moraliteitsvoorwaarden van het reglement.

•  Tijdens de openingsuren is er altijd een (feitelijke) verantwoordelijke aanwezig.

•  Gratis toegang verlenen aan hulpverlening gesubsidieerd door de stad Antwerpen.  
    Deze organisaties bieden hulpverlening, screening en vaccinatie aan voor beroepsgebonden  
    risico’s.

•  Zowel klanten als personeel sensibiliseren over condoomgebruik en veilige seks.

•  Ruimtes die deel uitmaken van de seksuitbating niet gebruiken of laten gebruiken als  
    huisvesting, logies of overnachtingsplaats.

•  De uitbating mag geen aanleiding geven tot openbare ordeverstoring (overlast inbegrepen).

2. Sancties
Elke overtreding van het reglement kan bestraft worden met een boete tot 350 euro of  
leiden tot een tijdelijke of definitieve sluiting van de seksuitbating.

3. Extra info over seksinstellingen
Seksinstellingen zijn publiek toegankelijke inrichtingen waar pornografische vertoningen 
plaatsvinden. Bijvoorbeeld sekscinema, paaldansclub en peepshow.

Deze seksinstellingen moeten over een uitbatingsvergunning beschikken. Seksinstellingen kunnen 
ook onder het toepassingsgebied van seksuitbatingen vallen. Dan moeten ze zowel aan  
de regelgeving van de uitbatingsvergunning als aan de bepalingen van het politiereglement op  
de seksuitbatingen voldoen.


