
FAQ over HookUp 

1. Wat is HookUp? 

- Dit is een website waar raamprostitutiepandeigenaars op een veilige manier gegevens aan 

het prostitutieteam bezorgen over welke sekswerker en wanneer achter welk raam werkt. 

Deze informatie is uitsluitend zichtbaar voor dit team van 15 politiemensen. Dankzij deze 

toepassing wordt mensenhandel, minderjarigheid, dwang en illegaliteit in de raamprostitutie 

tegen gegaan. Op deze manier weet het prostitutieteam ook wanneer er iemand nieuw in 

het kwartier komt werken. Op die manier kan die sekswerker snel worden onthaald en 

gecontroleerd. 

Het gebruik van HookUp is voor iedereen in de raamprostitutiebuurt van Antwerpen 

verplicht. 

 

2. Waarom verandert de pandkalender naar HookUp en wat houden die veranderingen in? 

- Sinds 2014 werd de pandkalender ingevoerd en zijn raamprostitutiepandeigenaars verplicht 

om te registreren. HookUp is een uitbreiding van de pandkalender en wordt geïntroduceerd 

in 2020. Hierbij krijgt ook de sekswerker een profiel en bevestigt die de huurovereenkomst. 

Op die manier krijgen we meer zekerheid dat er ook een fysieke ontmoeting plaatsvindt 

tussen de raamprostitutiepandeigenaar en de sekswerker. Zo wordt dwang of de inmenging 

van tussenpersonen uitgeschakeld.  

HookUp is ook uitgebreid met een infovenster en linken naar hulpverlening, politie en 

animatievideo’s. Op die manier krijgen sekswerkers meer informatie en kan de stad gerichte 

boodschappen verspreiden binnen de doelgroep. 

 

3. Stap voor stap: 

a. Ga naar een raamprostitutiepand en scan de QR-code op de poster zodat u op de 

website van HookUp belandt 

b. Creëer een account door uw emailadres in te geven en een wachtwoord te kiezen 

c. Open de no-reply email van HookUp in uw inbox en bevestig 

d. Deel uw persoonsgegevens met een raamprostitutiepandeigenaar waarbij je wil huren 

e. Bevestig jullie huurovereenkomst 

f. U ziet in HookUp een overzicht van uw overeenkomsten 

g. Einde  

 

4. Hoe zit het met de privacy van sekswerkers? 

- HookUp is een website en sekswerkers kunnen naar de website surfen door in de 

raamprostitutiepanden de QRcode te scannen van de posters die uithangen. De website 

gedraagt zich als een APP maar het is geen APP. Er zal dus ook geen icoontje op een 

startscherm van de smartphone staan.  

Als de sekswerker de website van HookUp sluit op de smartphone, dan zal een andere 

gebruiker van die smartphone hier niets van terugvinden. 

Enkel bij het aanmaken van een account wordt er door HookUp een email gestuurd naar het 

emailadres van de sekswerker. Nadien zal er geen email meer worden uitgezonden en zijn er 

dus ook geen sporen meer in de inbox. 

 



5. Welke geruchten zijn er niet waar? 

- Sekswerkers hoeven geen extra smartphone aan te kopen. Zij kunnen perfect hun eigen 

toestel hiervoor gebruiken. 

- Sekswerkers hoeven geen nieuw emailadres aan te maken. Zij kunnen hun persoonlijk 

emailadres hiervoor gebruiken. 

- HookUp is geen APP, maar een website die zich gedraagt als een APP zodat het op een 

smartphone gemakkelijk werkt. 

- Politie of stad Antwerpen kan via deze website geen toegang krijgen tot uw foto’s of 

persoonlijk materiaal op uw smartphone. 

- Politie en stad Antwerpen willen het niet nodeloos moeilijk maken. Er werd geprobeerd om 

de toepassing zo praktisch mogelijk te houden. 

- HookUp is geen alternatief voor een officiële huurovereenkomst. HookUp is een 

veiligheidstool voor politie. Vraag dus steeds voor een officieel huurcontract bij de 

raamprostitutiepandeigenaar. 

 

6. Wat is er wel waar? 

- Je kan de taal in HookUp zelf kiezen uit: Roemeens, Bulgaars, Spaans, Engels, Frans en 

Nederlands. 

- Sekswerkers in de ramen worden verplicht om een werkende smartphone met SIMkaart te 

hebben als zij aan het werk zijn. 

- Voor het gebruik van HookUp hebben sekswerkers een persoonlijk emailadres nodig. 

- Sekswerkers hebben een face2face contact nodig met de raamprostitutiepandeigenaar om 

een huurovereenkomst te maken. Hierbij is het mogelijk om tot een maand in de toekomst al 

afspraken vast te leggen. 

- Sekswerkers zullen in HookUp duidelijk een notificatie krijgen wanneer de 

raamprostitutiepandeigenaar een afspraak annuleerde of wijzigde. 

  

 

 


