Engagement van raamprostitutiepandeigenaars:
melden van mogelijke dwang en slachtoffers van mensenhandel
Richtlijn
Een tussenpersoon mag nooit een verhuring afsluiten. Ook niet voor een vriend of vriendin.
Een verhuring is dus altijd rechtstreeks tussen een sekswerker en een eigenaar of beheerder.

Indicaties voor dwang en mensenhandel
Het is belangrijk om de situatie van de sekswerker in zijn geheel te bekijken. Vaak is het een
combinatie van indicaties die kan wijzen op mensenhandel of dwang.
• Een tussenpersoon probeert een verhuring te regelen. Zeker als de tussenpersoon dit voor
meerdere sekswerkers doet.
• Een ‘vriendin’ dringt zich telkens op als vertaler, maar lijkt niet correct te vertalen. Bovendien
gedraagt de sekswerker zich ondergeschikt.
• Dezelfde man komt telkens binnen om eventueel inkomsten af te pakken.
• Een sekswerker:
• lijkt niet uit eigen wil te komen huren.
• is angstig en wordt in het oog gehouden door tussenpersonen of andere sekswerkers.
• lijkt bang te zijn van de politie.
• spreekt geen Nederlands, Engels of andere taal om zich in Antwerpen of België duidelijk
uit te drukken. Een tussenpersoon spreekt telkens in de plaats van de sekswerker.
• kent Antwerpen of België niet.
• lijkt te overnachten in de gehuurde kamer.
• geeft geen verblijfsadres op.
• heeft weinig bezittingen en lijkt onderkomen.
• werkt lange dagen, 7 dagen op 7.
• lijkt mentaal erg zwak.
• heeft blauwe plekken, ogen … die mogelijk door mishandeling van een pooier of
mensenhandelaar komen.

Wat moet u doen?
Het is belangrijk dat u reageert. Denkt u dat er aanwijzingen zijn van dwang of mensenhandel?
Contacteer dan zo snel mogelijk het prostitutieteam van de politie:
• tel. 03 338 59 29
• prostitutie@politie.antwerpen.be
Bel het nummer 101 voor dringende politiehulp.

Meer info
Payoke
Deze organisatie zorgt voor slachtoffers van mensenhandel. Payoke biedt opvang, juridische en
administratieve ondersteuning en psychologische begeleiding.
• Leguit 4, 2000 Antwerpen
• Tel. 03 201 16 90 | admin@payoke.be | www.payoke.be
Ghapro
Deze organisatie biedt hulp aan mensen die werken in de erotische sector.
• Verversrui 3, 2000 Antwerpen
• Tel. 03 293 95 91 | info@ghapro.be | www.ghapro.be
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Filmpje Please Disturb
Via de link vimeo.com/64756291 kan u een filmpje bekijken van de Nederlandse campagne
Please Disturb. De campagne wil hotelpersoneel bewustmaken van mensenhandel in de prostitutie.
De tips in het filmpje kan u ook gebruiken.

