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Maatschappelijke veiligheid

Politiereglement - Reglement op de seksuitbatingen - Goedkeuring
Motivering
Aanleiding en context
De stad Antwerpen voert een pragmatisch prostitutiebeleid dat aansluit op het gedoogbeleid van het parket.
Prostitutie en ontucht hebben verschillende verschijningsvormen. Raamprostitutie is de meest zichtbare vorm
die sinds 1999 wordt gereglementeerd in de Politiecodex.
Ten eerste heeft de stad een concentratiegebied afgebakend waar raamprostitutie wordt gedoogd. Binnen dit
concentratiegebied kunnen pandeigenaars slechts ramen ter beschikking stellen aan sekswerkers indien vereisten
inzake onder meer hygiëne, brandveiligheid en de inrichting van de ruimten worden nageleefd. Daarnaast
moeten deze raamprostitutiepandeigenaars en hun beheerders zelf aan een aantal voorwaarden voldoen. Gelet op
de belangrijke positie die zij innemen, is het onder meer van groot belang dat zij niet veroordeeld werden voor
feiten die onder andere betrekking hebben op de exploitatie van prostitutie, mensenhandel en/of
mensensmokkel. Al deze vereisten samen hebben tot doel raamprostitutie in een veilige, gezonde en
gecontroleerde omgeving te laten verlopen. Dit komt zowel de sekswerkers zelf, de klanten als de omliggende
buurt ten goede. Door het afbakenen van een concentratiegebied en het opleggen van vereisten inzake het
verhuur van kamers, kan politie de overlast, die gepaard gaat met feiten van prostitutie, zoveel als mogelijk
inperken.
Andere vormen van ontucht en prostitutie zijn ook aanwezig op het grondgebied van de stad Antwerpen maar
zijn vaak minder zichtbaar. Het succesvol beleid rond raamprostitutie en de opkomst van het internet zorgden
voor een verhoging, minstens een verschuiving, naar andere type branches.
Naast raamprostitutie, zijn er op het grondgebied van de stad nog andere type inrichtingen waar seksuele
dienstverlening of seksuele handelingen plaatsvinden. Het gaat om een dertigtal inrichtingen, onder andere
erotische massagesalons, sekscinema’s - waar meer gebeurt dan enkel het bijwonen van de vertoning- ,
uitzuipkroegen, fetishbars en daghotels. Deze beeldvorming vormt de tweede pijler van het pragmatische beleid.
Indien de politie tijdens haar beeldvorming verzwarende omstandigheden vaststelt, zoals minderjarigheid,
uitbuiting of mensenhandel, wordt er strafrechtelijk vervolgd. Indien echter feiten van overlast of andere
verstoringen van de openbare orde (waaronder gezondheid, veiligheid en rust vallen) aan het licht komen, dient
de stad bestuurlijk in te grijpen.
Zowel in 2016 als in 2017 en 2018 heeft de burgemeester, via maatregelen ter herstel van de openbare orde
gebaseerd op de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, meerdere keren dringend moeten ingrijpen
in dergelijk type inrichtingen. Dit onder andere omdat er een gevaar bestond voor de openbare gezondheid
omwille van problemen met de hygiëne, een gevaar voor de openbare veiligheid omwille van
brandveiligheidsinbreuken of omdat er problemen van ordeverstoring waren ten gevolge van de negatieve
moraliteit van een uitbater.
Het opvolgen van de moraliteit van exploitanten en feitelijke verantwoordelijken van dit type inrichting is
noodzakelijk om de openbare orde te verzekeren. In het huidige regelgevend kader kan enkel de moraliteit van
inrichtingen die vallen onder het uitbatingsreglement worden gecontroleerd, waardoor een groot aantal
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instellingen hieraan ontsnapt. Het risico op ordeverstoring gelinkt aan prostitutie en zedelijkheid, is inherent
aan dit type inrichtingen, rekening houdend met de sector waarin zij actief zijn. Om te voorkomen dat de
uitbating van dergelijke inrichtingen uitmondt in reële ordeverstoringen is een moraliteitscontrole van de
personen die betrokken zijn bij de uitbating vereist.
Juridische grond
Artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet
De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name
over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare
gebouwen.
Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden,
worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd:
1. alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen,
hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het slopen of herstellen van
bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen van gebouwen enig voorwerp te
plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen, of om wat dan ook te werpen dat voorbijgangers
verwondingen of schade kan toebrengen of dat schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover
de politie over het wegverkeer betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder
de toepassing van dit artikel;
2. het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, zoals vechtpartijen en twisten met volksoploop op
straat, tumult verwekt in plaatsen van openbare vergadering, nachtgerucht en nachtelijke
samenscholingen die de rust van de inwoners verstoren;
3. het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op jaarmarkten en
markten, bij openbare vermakelijkheden en plechtigheden, vertoningen en spelen, in
drankgelegenheden, kerken en openbare plaatsen;
4. het toezicht op een juiste toemeting bij het slijten van waren (waarvoor meeteenheden of
meetwerktuigen gebruikt worden) en op de hygiëne van openbaar te koop gestelde eetwaren;
5. het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te
voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
6. het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste dieren
aanleiding kunnen geven;
7. het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle
vormen van openbare overlast.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 119 Nieuwe Gemeentewet: de gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur
en de gemeentelijke politieverordeningen.
Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet werd gewijzigd door de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties. Deze wet trad in werking op 1 januari 2014. Het gewijzigde artikel
119bis bepaalt: de gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen
overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Artikel 2 §1 van de wet van 24 juni 2013 bepaalt: de gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties
bepalen voor de inbreuken op zijn reglementen of verordeningen, tenzij voor dezelfde inbreuken door of
krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, straffen of administratieve sancties worden bepaald.
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Artikel 6 §1 van deze wet bepaalt dat de administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend
ambtenaar.
Artikel 45 van deze wet bepaalt dat de schorsing, de intrekking en de sluiting worden opgelegd door het college
van burgemeester en schepenen of het gemeentecollege.
Argumentatie
A. Eenvormig regelgevend kader
De huidige praktijk om in te grijpen via maatregelen burgemeester voor dit type inrichtingen toont aan dat een
eenvormig regelgevend kader onder meer op het vlak van hygiëne, brandveiligheid en moraliteit, zich opdringt.
Op deze manier kan op regelmatige basis worden gecontroleerd en gehandhaafd via GAS-sancties.
Gelet op de aard van de activiteiten in seksuitbatingen en de risico’s op ordeverstoringen (zowel op het vlak van
gezondheid, veiligheid en rust) dienen dit type inrichtingen te voldoen aan specifieke vereisten inzake hygiëne,
(brand)veiligheid, verplichte voorzieningen en moraliteit.
Seksinrichtingen waarin pornografische vertoningen plaatsvinden zoals sekscinema’s en peepshows vallen
onder het politiereglement uitbating en vestiging (hierna: uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen). Deze
inrichtingen dienen over een uitbatingsvergunning te beschikken alvorens zij kunnen uitbaten. De
uitbatingsvergunning en de toepasselijke reglementering zijn echter enkel gericht op de vertoning of de
voorstelling. Dat is ook de reden waarom geen hygiënevereisten gekoppeld zijn aan de toekenning van dit type
vergunning. Beeldvorming van het prostitutieteam leert echter dat in veel van dit type inrichtingen meer wordt
gedaan dan enkel kijken. Het is daarom van belang dat in deze gevallen ook aan dit type inrichtingen
bijkomende hygiënevereisten worden opgelegd. In dat geval zal dit type inrichting moeten voldoen zowel aan
het uitbatingsreglement als aan de reglementering inzake seksuitbatingen.
Er wordt voor geopteerd om het uitbatingsreglement voor seksinrichtingen waarin pornografische vertoningen
plaatsvinden te behouden. Omwille van de laagdrempeligheid van de inrichtingen waarin vertoningen
plaatsvinden, zoals peepshows en sekscinema’s, i.t.t. bijvoorbeeld parenclubs of fetishbars is het nodig om voor
deze inrichtingen de vergunningsplicht te behouden. Denk bijvoorbeeld aan groepen jongvolwassenen die in het
kader van een vrijgezellenweekend een peepshow bezoeken. Omwille van de laagdrempeligheid van dit type
inrichtingen moeten er voorafgaandelijke controles gebeuren vooraleer zij kunnen uitbaten. Voor inrichtingen
waar enkel pornografische vertoningen plaatsvinden biedt het uitbatingsreglement aldus voldoende controle- en
handhavingsmogelijkheden.
Voor de seksuitbatingen waarin meer gebeurt dan een louter visuele ervaring, wordt niet gewerkt met een
voorafgaande vergunning. Zij dienen op het moment van uitbating steeds te voldoen aan de regels inzake
hygiëne, inrichtingen van de ruimte, enz. die met huidig reglement worden ingevoerd.
B. Toepassingsgebied
Rekening houdend met de materiële bevoegdheid van de gemeente zoals omschreven in artikel 135 § 2 NgW
werd het toepassingsgebied van de in te voeren reglementering beperkt tot publiek toegankelijke inrichtingen.
Om de verschillende typen seksuitbating te omvatten werd gekozen voor een ruime omschrijving van seksuele
handelingen. Het begrip seksuele handelingen wordt gebruikt omdat het niet enkel gaat over gedragingen tussen
twee of meer seksueel meerderjarige (conform artikel 379 Stafwetboek) personen die hiermee, al dan niet tegen
betaling, instemmen.
Een seksuitbating is een plaats waar een persoon zijn seksuele begeerte kan vervullen door het toedienen van
handelingen op zijn eigen lichaam of waar twee of meer instemmende seksueel meerderjarige personen seks met
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elkaar hebben, al dan niet tegen betaling. Cruciaal is dat het toepassingsgebied uitdrukkelijk beperkt wordt tot
plaatsen waar de seksuele handelingen op vrijwillige basis geschieden. Dit impliceert een vrije en reële
toestemming. Zodra er sprake is van strafrechtelijke inbreuken zoals dwang, mensenhandel of minderjarigheid
is het parket de bevoegde instantie om op te treden.
Thuisontvangsten worden niet onderworpen aan deze regels aangezien het hierbij niet gaat om een publiek
toegankelijke inrichting.
De zogenaamde daghotels of kortverblijven vallen niet onder de regelgeving van het decreet toeristische logies,
(decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, BS 8 maart 2016, 16277) waardoor de gemeente
hiervoor regels kan uitvaardigen.
C. Vereisten
De inrichtingen zoals omschreven onder het toepassingsgebied moeten voldoen aan regels inzake:
 stedenbouw;
 brandveiligheid; en
 hygiëne;
De uitbating moet voldoen aan regels inzake moraliteit.
Wat betreft de voorschriften inzake hygiëne en (brand)veiligheid werd, omwille van de aard van de activiteiten,
aansluiting gezocht bij de reglementering inzake massagesalons en raamprostitutie.
Tot slot worden nog een aantal specifieke modaliteiten opgelegd aan dit type inrichtingen. Bijvoorbeeld de
verplichting om te allen tijde te verzekeren dat een (feitelijk) verantwoordelijke aanwezig is gedurende de
exploitatie, om toezicht te houden dat er geen criminele activiteiten in de inrichting plaatsvinden en om een
vlotte tussenkomst en controle te verzekeren door hulp- en toezichtsdiensten. Zo wordt ook verplicht om een
alarmbel in een private werkruimte te voorzien. Daarnaast wordt er ook in een expliciete afwijking voorzien op
de verplichting t.a.v. publiek toegankelijke inrichtingen om inkijk vanop de openbare ruimte toe te laten of niet
ernstig te bemoeilijken. Omwille van de aard van de activiteiten, dient de inkijk in dit type inrichtingen net
onmogelijk te worden gemaakt om inbreuken op het strafwetboek (zoals het in openbare plaatsen aanzetten tot
ontucht of openbare zedenschennis) te vermijden en de openbare rust te vrijwaren.
D. Administratieve sancties
Politiereglementen genomen in uitvoering van artikel 135 § 2 Nieuwe Gemeentewet kunnen overeenkomstig
artikel 2 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties gehandhaafd
worden met administratieve sancties
Door deze reglementering te handhaven via administratieve sancties kan er effectief en op relatief korte tijd
opgetreden worden.
Financiële gevolgen
Nee
Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van:
Doelstellingen/projecten:
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 2 - Veilige stad
 1SVG06 - De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met
andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, te verminderen of te
bestrijden
 2 - Veilige stad
 1SHO02 - De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met
andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden

Besluit
Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad.
Artikel 1
De gemeenteraad beslist het politiereglement op de seksuitbatingen goed te keuren.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt goed dat het politiereglement op de seksuitbatingen in werking zal treden op 1
september 2019.
Artikel 3
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen
1. Politiereglement op de seksuitbatingen
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Politiereglement op de seksuitbatingen
1 - Definities
Bordeel/privéhuis: inrichting met private werkruimtes en eventueel een ontvangstruimte.
Gentlemensclub/uitzuipkroeg: café of bar met seksuitbating waar personen die verbonden zijn aan
de inrichting dranken getrakteerd krijgen.
Erotische massagesalon: een seksuitbating die zich veruitwendigt als massagesalon waar het
erotische karakter kan blijken uit prijslijsten, websites, foto’s, advertenties enz.
Exploitant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de inrichting, die
hij huurt of waarvan hij eigenaar is, wordt uitgebaat.
Fetish- en/of erotische bar: een seksuitbating gericht op een bepaalde seksuele fetish of voorkeur,
bijvoorbeeld BDSM, parenclub of erotische LGBT-bar.
Kortverblijf/daghotel: seksuitbating waar voor minder dan één nacht kan worden geboekt (zoals
onder meer kan blijken uit vaststellingen ter plaatse of op internet).
Private werkruimte: werkruimte, afgescheiden van de rest van de inrichting, bestemd voor feitelijke
seksuele handelingen.
Publiek toegankelijke inrichting: elke inrichting of deel van een inrichting waar andere personen dan
de exploitant en de personen die er werken, toegang hebben, ook als ze slechts eenmalig of
sporadisch toegang hebben.
Seksinrichting waarin pornografische vertoningen plaatsvinden: de voor het publiek toegankelijke
besloten ruimten waarin vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden van pornografische aard
plaatsvinden al dan niet tegen betaling, onder welke vorm ook en ongeacht het aantal betalende
toeschouwers, zoals een seksbioscoop, sekstheater, peepshows, erotische vertoningen en paaldansvertoningen, al dan niet in combinatie met kleinhandel en/of andere dienstverlening van welke aard
dan ook.
Seksuitbating: publiek toegankelijke inrichting die gericht is op het aanbieden van seksuele
dienstverlening of handelingen, al dan niet tegen betaling, doch steeds op vrijwillige basis.
Hieronder
kan
onder
meer
worden
verstaan
een
bordeel/privéhuis,
een
champagnebar/gentlemensclub/uitzuipkroeg, een erotische massagesalon, een fetishbar, een
kortverblijf/daghotel, een parenclub, een erotische bar, een peepshow, een toplessbar, een
sekscinema en een paaldansclub.
Verantwoordelijke: de exploitant of een natuurlijk persoon die de exploitant bijstaat bij de dagelijkse
werking van de uitbating.
Werkruimte: ruimte waar seksuele dienstverleningen of handelingen kunnen plaatsvinden.
2 - Toepassingsgebied
Art. 1 Onverminderd de overige toepasselijke regelgeving en in heb bijzonder artikel 518 Code van
politiereglementen van de stad Antwerpen, is de exploitatie van een seksuitbating, zowel in het
kader van hoofdactiviteit als in het kader van nevenactiviteit, op het grondgebied van de stad
Antwerpen onderworpen aan de bepalingen van dit reglement.
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3 - Voorwaarden
Afdeling 1 De inrichting
Art. 2 De seksuitbating moet op de vestigingseenheid voldoen aan de voorwaarden beschreven in
deze afdeling.
Onderafdeling 1: Stedenbouwkundige bepalingen
Art. 3 De seksuitbating moet voldoen aan de geldende stedenbouwkundige regels, zowel op
gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau.
Onderafdeling 2: Veiligheid
Art. 4 Onverminderd de toepassing van de hogere regelgeving, moet de seksuitbating voldoen aan de
brandveiligheidsvoorwaarden zoals nader omschreven in Titel 5 hoofdstuk 1 van de Code van
politiereglementen van de stad Antwerpen.
Art. 5 Alle ruimtes in de seksuitbating moeten op veilige wijze toegankelijk en afsluitbaar zijn.
Art. 6 Inrichtingselementen (bijvoorbeeld: sfeerelementen, spiegels, sfeerlampen, gordijnen) mogen
in geen geval de veiligheid van de aanwezigen in gevaar brengen.
Art. 7 In elke private werkruimte moet een alarm geactiveerd kunnen worden dat duidelijk hoorbaar
en zichtbaar is in de hele seksuitbating waardoor hulp kan worden geboden.
Onderafdeling 3: Hygiëne
Art. 8 De voorzieningen in de opsomming hieronder moeten aanwezig zijn in de seksuitbating. Deze
voorzieningen moeten voldoen aan de minimale normen voor veiligheid, hygiëne en onderhoud zoals
hierna vermeld, onverminderd strengere normen opgelegd door hogere overheden of in andere
gemeentelijke reglementen.
3.1. Reinheid
Art. 9
§1. Alle ruimtes, voorwerpen en meubilair in de seksuitbating moeten beantwoorden aan de in het
dagelijks verkeer als normaal ervaren vereisten voor frisheid, netheid en hygiëne (bijvoorbeeld:
proper vloeroppervlak, proper beddengoed en matras(beschermer), verwijderen van afval). De
gezondheid van de gebruikers en de openbare gezondheid mogen nooit gevaar lopen.
§2. Er moeten voldoende hulpmiddelen en voorzieningen aanwezig zijn die de frisheid, netheid en
hygiëne garanderen.
3.2. Onderhoud
Art. 10
§1. De seksuitbating moet altijd goed onderhouden zijn. De exploitant staat in voor alle herstellingen
en onderhoud, van welke aard of oorzaak ook, met inbegrip van overmacht, slijtage, ouderdom,
normaal gebruik en verborgen gebreken. Deze regel geldt ook als onderhoud of herstellingen nodig
zijn als gevolg van een fout van personeel, bezoekers of andere derden.
§2. De ruimtes die betrokken zijn bij de exploitatie van de seksuitbating, de technische installaties
voor nutsvoorzieningen en andere inrichtingselementen:
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mogen geen gebreken vertonen waardoor ze gebruiksonveilig zijn of dreigen te worden;
mogen geen vocht van welke aard ook doorlaten en/of schimmelvorming vertonen;
mogen niet beschadigd of versleten zijn aan de afwerking zoals doorbuiging van daken,
vervorming of scheurvorming van muren, gaten in vloeren, houtrot van ramen en deuren,
versleten vloerbedekking, gescheurd behang, afbladderende verf, barsten in sanitair, enz.

3.3. Sanitaire voorzieningen
Art. 11
§1. Het sanitair moet minstens gemeenschappelijk en te allen tijden beschikbaar zijn in de
seksuitbating.
§2. Het sanitair vermeld in §1 bestaat uit:
Toiletten en lavabo:









moeten toegankelijk zijn voor bezoekers en personeel;
hebben een goed functionerende waterspoeling en geurafsnijder;
hebben goed functionerende verluchting en verlichting;
beschikken over toiletpapier en afvalbakjes;
zijn ruimtes of zijn deel van ruimtes waarvan de grond, scheidingswanden en muren bedekt
zijn met tegels, met een laag glad cement of met ander duurzaam en volledig waterdicht
materiaal, zodat ze bestand zijn tegen een dagelijkse schoonmaak met water;
hebben deuren die afwasbaar zijn;
worden minstens één keer per dag schoongemaakt.

Wasbak(ken) en douche(s):








zijn aangesloten op een afvoerkanaal zonder geurhinder;
beschikken over warm en koud stromend water;
worden goed verlucht en verlicht;
zijn ruimtes of zijn deel van ruimtes waarvan de grond, scheidingswanden en muren bedekt
zijn met tegels, met een laag glad cement of met ander duurzaam en volledig waterdicht
materiaal, zodat ze bestand zijn tegen een dagelijkse schoonmaak met water;
hebben deuren die afwasbaar zijn;
worden minstens één keer per dag schoongemaakt.

3.4. Bijzondere voorzieningen
Art. 12 In het bijzonder moeten in de seksuitbating minstens aanwezig zijn:





de mogelijkheid om elke ruimte te verwarmen: verwarmingsmiddelen moeten voldoende
veilig zijn om de ruimte tot minstens 22 graden Celsius te kunnen verwarmen;
de mogelijkheid om elke ruimte te verlichten en te verluchten;
afvalemmers in de verschillende ruimtes (toiletten, werkruimtes);
een verbanddoos met minimum volgende inhoud: ontsmettingsmiddel voor open wonden –
klaar voor gebruik; ontsmettingsmiddel voor materiaal (pincet, schaar, naald) of eigen
handen; ontsmettingsalcohol 70%; individueel verpakt steriele kompressen; rolletje
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hypoallergene kleefpleister; individueel verpakte steriele wondpleisters; elastische
verbanden; fijn inox schaartje; fijn inox splinterpincet; neutrale zeep (bij voorkeur vloeibaar);
een zuivere handdoek en washandje; ijszakjes voor diepvriezer of instant ice; één paar niet
steriele latex handschoenen en 30 ml antiseptische oplossing type Hibidil/Hacdil;
een door de politie ter beschikking gestelde sticker met contactgegevens van politie en
hulpdiensten. Deze sticker moet op een voor iedereen zichtbare plaats hangen;
een door de stad ter beschikking gestelde poster met informatie over veilige seks en seksueel
overdraagbare aandoeningen. Deze poster moet minstens zichtbaar aanwezig zijn in elke
werkruimte;
een met slot afsluitbare kast voor elke persoon die in de seksuitbating werkt;
afsluitbare flesjes wanneer massageolie of glijmiddel gebruikt wordt;
in werkruimtes:
o moet elk(e) bed, zetel, matras of ander meubilair of materiaal onmiddellijk met
water en zeep afwasbaar zijn;
o mag de toegangsdeur van binnen met slot afsluitbaar zijn op voorwaarde dat het
middel om deze deur van buitenaf te ontsluiten steeds aanwezig en bereikbaar is
(bijvoorbeeld: sleutel, passe-partout, codebediening).

Afdeling 2 De uitbating
Art. 13
§1. De seksuitbating kan niet worden geëxploiteerd door personen ten laste van wie een inbreuk
werd vastgesteld met betrekking tot de volgende moraliteitsvoorwaarden:
1° Ernstige aanwijzingen, vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel of opschorting,
voor feiten zoals omschreven in:









het strafwetboek, met uitzondering van de overtredingen in titel X van dit wetboek, en in het
bijzonder de misdrijven zoals bedoeld in Hoofdstuk V, VI en VII van Titel VII van Boek II van
het Strafwetboek en in Hoofdstuk IIIter van Titel VIII van Boek II van het Strafwetboek;
de drugswet1;
de wapenwet2;
de vreemdelingenwet3;
de fiscale en sociale wetgeving, met inbegrip van het sociaal strafwetboek
art. 134quinquies en septies van de Nieuwe gemeentewet of
een vergelijkbare wet in een ander land.

2° Vaststellingen van en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel of opschorting, voor inbreuken op
(nationale en supranationale) wettelijke verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding
van de exploitatie, zoals de niet-naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden

1

De wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen,
psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, BS 6 maart 1921, 1834.
2

De wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens.

3

De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen, BS 31 december 1980, 14584.
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beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, arbeidskaart),
administratieve verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociaal- en
arbeidsrechtelijke verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze deelnemen aan de
exploitatie (o.m. aangifte en bijdrageplicht sociale zekerheid), boekhoudkundige en fiscale
verplichtingen,
vennootschapsrechtelijke
verplichtingen,
vergunningen,
rookverbod,
milieureglementering, regelgeving tot voorkoming van witwassen van geld en financiering van
terrorisme.
§2. Onder persoon/personen in de zin van §1 wordt verstaan: de exploitant, de organen en/of de
vertegenwoordigers van de exploitant, de uiteindelijk begunstigden van de exploitant, de
verantwoordelijke, de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de uitbating en andere
personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelnemen aan de exploitatie van de
seksuitbating.
§3. De personen vermeld in §2 moeten bijkomend een uittreksel uit het strafregister overeenkomstig
artikel 596, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering voorleggen, dat maximum één maand
oud is, van het land van de officiële woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend
behoorlijk beëdigd vertaald, indien de burgemeester hen hierom verzoekt. Dit document dient
onverwijld bezorgd te worden.
4 - Modaliteiten
Art. 14 De exploitant en/of de verantwoordelijke en/of de uitbating moet te allen tijde voldoen aan
volgende voorwaarden:








gratis toegang verlenen aan hulpverlening, gesubsidieerd door Stad Antwerpen, die
hulpverlening, screening en vaccinatie aanbiedt voor beroepsgebonden risico’s;
sensibiliseren over condoomgebruik en veilige seks;
tijdens de exploitatie ononderbroken de aanwezigheid verzekeren van een
verantwoordelijke;
de ruimtes die deel uit maken van de seksuitbating niet gebruiken of laten gebruiken als
huisvesting, logies of overnachtingsplaats;
in afwijking van artikel 383 van de Code van Politiereglementen en artikel 12.2 van de
Bouwcode van de stad Antwerpen, ramen en deuren van lokalen die aan de openbare ruimte
grenzen ondoorzichtig maken, zonder negatieve impact op het straatbeeld en zonder de
tussenkomsten van controle- en hulpdiensten te belemmeren;
geen aanleiding geven tot openbare ordeverstoring (met inbegrip van overlast), zoals:
o het rondhangen of het zich ophouden van (potentiële) klanten of van personen
betrokken bij de uitbating van de seksuitbating, in de omgeving van de seksuitbating;
o het aanspreken of het lokken met tekens van voorbijgangers;
o het verhinderen van doorgangen op straat;
o het verhandelen van geld of het maken van prijsafspraken buiten de seksuitbating;
o het veroorzaken van geluidshinder;
o het aan- en afrijden van voertuigen in de buurt van de seksuitbating;
o het kortstondige bezoeken van de seksuitbating door verschillende personen.

5 – Sancties
Art. 15

10 / 12

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

§1. Elke overtreding wordt bestraft met:
een administratieve geldboete tot 350,00 EUR of een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting
van de seksuitbating door het college van burgemeester en schepenen.



indien de uitbating van de seksuitbating aanleiding geeft tot openbare ordeverstoring met
inbegrip van overlast, wat zal blijken uit een door de politie samengesteld dossier;
in geval van verschillende en/of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet voldaan is aan
de bepalingen van dit politiereglement.

§2. De sancties opgelegd door het college van burgemeester en schepenen worden door de politie
betekend of met een aangetekende brief ter kennis gebracht aan de overtreder.
§3. Het niet naleven van een administratieve sanctie van het college van burgemeester en schepenen
wordt bovendien bestraft met één van de hierboven voorziene administratieve sancties.
6 - Inwerkingtreding
Art. 16 Dit reglement treedt in werking op 1 september 2019.
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