MAATREGELEN

1

De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen acties en projecten
om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

4.1

De strijd tegen georganiseerde bedelarij opvoeren.

4.2

De uitrol en versterking van het aanbod aan mul-

nastreven, maar ook een betere begeleiding

tidisciplinaire opleidingen doorzetten om voort

van de slachtoffers of personen die uit de

te bouwen op de bestaande expertise binnen het

prostitutie willen stappen.

ring van slachtoffers van seksuele uitbuiting

Gewest en bij te dragen tot de uitwisseling van erva-

Voor dit actieplan is nauwe samenwerking

ringen tussen de actoren uit het werkveld.

4.3

met de Brusselse gemeenten en politiezones
vereist, evenals met het parket, maar ook met

De organisatie van communicatie-, preventie- en

gespecialiseerde verenigingen.

bewustmakingscampagnes.

Het beantwoordt hoofdzakelijk aan de maatre-

4.4

gelen

Samenwerking tussen de verschillende bevoegde

4.2 4.3 4.6 4.7 4.8

en

4.9

.

diensten rond de problematiek van de huisjesmelkers tot stand brengen met het oog op een vlottere
uitwisseling van inlichtingen.

4.5

De benaderingen van prostitutie, zowel in de openbare ruimte als op het internet, harmoniseren en

De verhoogde strijd tegen overtredingen van het
sociaal strafrecht.

4.6

4.7
4.8

verder uitwerken.
Een gecoördineerde benadering op het vlak van

Het beeld verfijnen van de mensenhandel en -smok-

de bestrijding van mensenhandel die gericht is op

kel op gewestelijk niveau door synergieën tot stand

seksuele uitbuiting.

te brengen tussen BPV en de betrokken partners.
TRANSVERSALE OPDRACHT
“Instaan voor de coördinatie van de actoren
rond preventie, veiligheid en hulpdiensten

4.9

handel en mensensmokkel.

4.10

De eenvoudigere registratie van gegevens en con-

(preventie, crisisbeheer en handhaving van

troleverrichtingen die de bestrijding van mensen-

de openbare orde) en de administratieve

handel en -smokkel kunnen vooruithelpen.

aanpak van de georganiseerde misdaad
ontwikkelen”

Gewestelijk actieplan prostitutie:
Dit actieplan, dat naar verwachting zal worden
uitgewerkt tijdens de periode waarin het GVPP
2021-2024 van kracht is, is bedoeld om een
intergemeentelijk coördinatiemechanisme te
implementeren en bij te dragen tot de harmonisering van de aanpak van prostitutie in het
BHG. Het moet specifiek een betere opspo-
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Een betere opvang van de slachtoffers van mensen-
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