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■ Studio Europe, in de Koopliedenstraat, hartje Brussel. Een Italiaanse en een Griekse EU-ambtenaar kochten het pand eind vorig jaar. Een
goede belegging, zo leek het, pal midden in de hoerenbuurt. Nu is er een wijkfeest en dat is niet goed voor de omzet.
(Foto Jimmy Kets)

Hoezo, een wijkfeest?
En de mensenhandel dan?
Zondag is er een buurtfeest in de wijk rond de Koninklijke Vlaams Schouwburg.
Slechte zaak, vinden de eigenaars van het afwerkhotel Studio Europe, twee
ambtenaren van de Europese Commissie. Erg, want dit is een hoerenbuurt.
Een rommelmarkt en een rokende barbecue, dat is niet goed voor het zakencijfer.
Douglas De Coninck probeert te berichten.
p de eind april in de
hele buurt gebuste uitnodiging voor de algemene vergadering van
4 mei stond als agendapunt onder meer:
‘Het bespreken en toelichten van
de ondernomen acties in het kader
van de bestrijding van de straatprostitutie.’ Het Comité Alhambra,
actief in wat zowat het hoofdstedelijke Mekka van de prostitutie
moet zijn, ijvert niet eens met zoveel woorden voor een algemeen
verbod. In persteksten wordt gepleit voor een verkeersplan, voor
overleg met het stadsbestuur en
voor een helder beleid dat het onderscheid maakt tussen raam- en
straatprostitutie.
De wijk telt een tiental hotelletjes waar veel kamers worden verhuurd, maar zelden voor een hele
nacht. Het is – indien niet de belangrijkste – een van de belangrijkste tippelzones van de hoofdstad. Geen man geraakt er voorbij
zonder minstens een keer of twee
te worden aangesproken. Wie er als
vrouw een beetje leuk uitziet,
wordt in omgekeerde zin aangeklampt. Niets is in deze wijk zo gewoon als straatprostitutie.
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Bedreigingen
Veel werd er niet vergaderd, die
woensdagavond, 4 mei, in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg
(KVS). Drie mannen en een vrouw
gingen achteraan in de zaal zitten
en maakten duidelijk dat als het
nog lang doorgaat met het protesteren tegen straatprostitutie “jullie
daar spijt van zullen krijgen”. Het
viertal stond erop de volledige
identiteiten te kennen van de leden van het comité, veelal jonge
hoofdstedelijke Vlamingen. Toen
die verschrikt reageerden, stelde de
man, een Turk: “We zullen jullie
gezichten onthouden.”
De leden van het buurtcomité ervoeren de acte de présence als “vijandig en vooral ook bedreigend”.
Vooral toen de bezoekers zelf, op
dat punt heel bereidwillig, vertelden wie ze zijn.
Carmela L.G. is een Italiaanse en
verdient de kost als ambtenaar op
het directoraat-generaal Begroting
van de Europese Commissie. Georges T., een Griek, is ook ambtenaar
bij de Europese Commissie, op het
directoraat-generaal Tewerkstelling. Samen met Moiz Ali A., de
echtgenoot van Carmela L.G., is het
trio eigenaar van Studio Europe.
Dat is een van de twee afwerkhotelletjes in de Koopliedenstraat. De
twee Europese ambtenaren, van niveaus C en D, kochten het gebouw
vorig jaar van Etienne V.T., een
Belg. Ook hij was van de partij op
de vergadering. V.T. bezit verscheidene panden in de buurt en afficheert als verhuurder van studentenkamers.
De vergadering eindigde in tu-

mult, met vier politiecombi’s in
een zijstraat, terwijl Moiz Ali A.,
Carmela D.G. en Georges T. ostentatief in de buurt deurbellen gingen bekijken, zoekend naar namen
om op de leden van het comité te
plakken. Vandaag, anderhalve
maand later, is bij het Comité Alhambra al niemand meer te vinden die nog in het openbaar over
het voorval wil/durft praten.
Een van de leden kreeg te horen
dat ‘ze’ weten dat ze moeder is, en
dat de namen van haar kinderen
‘gekend’ zijn. Er kwam ook al een
bericht dat het buurtfeest zondag
zou worden verstoord. Hoe en
wanneer, dat zou men wel zien.
Op het programma staan onder
meer een rommelmarkt, een tombola, kinderanimatie, workshops
en ’s avonds een barbecue en wat

straat wordt aangesproken, hoort
het tarief soms zakken tot 50 euro.
Lager kan niet, klinkt het dan in
stuntelig Oost-Europees getint Engels of Frans. Want in die kost zit
ook de prijs van de hotelkamer. Je
hoeft geen rekenwonder noch expert mensenhandel te zijn om te
raden wat de hoertjes zelf van de
hen toegestopte bankbiljetten overhouden.

Een fijn feest
Om de zoveel tijd houdt de politie
razzia’s in de wijk, de recentste in
de nacht van 25 op 26 mei. Achttien prostituees werden in busjes
geduwd. Het ging vooral om Bulgaarse en Moldavische meisjes en
een occasionele Zuid-Amerikaanse
travestiet. Het is een van de frus-

Twee EU-ambtenaren zijn eigenaars
van een ‘afwerkhotel’ in de Brusselse
hoerenbuurt. Ze gingen al eens een
vergadering van het buurtcomité verstoren.
Zondag houdt de politie een oogje in het
zeil tijdens barbecue en kinderanimatie
optredens. Allemaal onder politietoezicht, zo blijkt nu. “We weten ervan”, zucht commissaris Christian
De Coninck, de woordvoerder van
de Brusselse politie. “Er zijn blijkbaar bedreigingen geuit tegen enkele organisatoren. We zullen wel
zien. We zullen zondag hoe dan
ook een oogje in het zeil houden.”
e hotelletjes vormen op zich
niet hét probleem maar wel
de basis ervan in de wijk rond
de KVS. Ze vormen de voedingsbodem waarop een hele handel gedijt. Brussel wil prostitutie wel tot
op zekere hoogte gedogen en
knijpt een oogje dicht voor hoertjes die ’s nachts postvatten in de
verlaten lanen tussen de kantoren
in de vlakbij gelegen Noordwijk.
Maar daar zijn geen hotelletjes en
dus voelen de hoertjes er zich onveilig. Even met de klant een hotelkamer binnen wippen vergt
minder tijd en risico’s dan een autorit met onbekende bestemming.
Eind mei arresteerde de Brusselse politie een 36-jarige Bulgaarse
pooier die drie meisjes in de Koopliedenstraat had staan. Volgens de
toen vrijgegeven onderzoeksgegevens leverden de meisjes hem in
vier jaar tijd 660.000 euro inkomsten op. In die Koopliedenstraat
zijn er maar twee afwerkhotelletjes, waaronder dat van de twee EUambtenaren.
Een van de andere hotels afficheert de goedkoopste te zijn: ‘26
euro voor 2 uur in een kamer met
badkamer. 22 euro voor een gewone kamer met lavabo.’ Wie op
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traties van omwonenden: de politie zit wel achter de slachtoffers
van de mensenhandel aan, maar
nogal zelden achter de organisatoren. Een razzia zoals die van 25
mei had enkel tot gevolg dat een
dag later andere meisjes op de
stoep automobilisten stonden te
wenken. Bij een eerdere actie trof
de politie midden vorig jaar op
straat twee minderjarige meisjes
aan: vijftien en zestien jaar oud.
Het minste wat het Comité Alhambra vraagt, is een verkeersplan
dat het nachtelijke geronk en getoeter onder de ramen van de bewoners doet verminderen. De sereniteit waarmee het Comité blijft
communiceren, mag opmerkelijk
worden genoemd. Eind vorig jaar,
na de eerste protestgeluiden, vonden enkele leden gebruikte condooms in hun brievenbussen. Er
waren toen ook al bedreigingen en
zelfs knokpartijen. De toenmalige
vijanden waren zo te zien pooiers,
geen EU-ambtenaren van niveau C
en D.
armela L. G. en Georges T. telden in oktober vorig jaar ongeveer 1 miljoen euro neer
voor de aankoop van het hotelgebouw in de Koopliedenstraat, nabij
de Antwerpse Poort. Juridisch was
er voor hen geen probleem. Wie als
Europees ambtenaar een nevenactiviteit uitoefent, heeft expliciete
toestemming voor nodig van de
Commissie. En ook al zijn Carmela
L.G. en Georges T. volgens Etienne
V.T. op dagelijkse basis “te bereiken
in Hotel Europe”, zij zijn slechts

C

“eigenaars van het pand” en Ali
Moiz A. is de enige officiële zaakvoerder van de op 1 oktober 2004
opgerichte eenmanszaak die Studio Europe uitbaat. Kom dus niet
beweren dat de twee EU-ambtenaren in Brussel een bordeel uitbaten. Het hotel heette overigens al
Studio Europe voor ze het kochten.
De drie wonen zelf niet in Brussel. Ze betrekken fraaie villa’s in de
groene rand rond de hoofdstad. Bij
de Europese Commissie, die in
deze niets ondernam en dat ook
niets van plan lijkt te zijn, staat alvast Carmela L.G. niet direct bekend als rolmodel voor de EU-ambtenaar. Het officiële berichtenblad
van de Commissie maakte in januari melding van een door haar ingespannen procedure tegen een negatieve evaluatie die ze in mei 2004
kreeg. De Italiaanse was toen, in de
periode net voor de overname van
Studio Europe, vijfeneenhalve
maand lang permanent met ziekteverlof.
Geen van hen ziet enig probleem
en Carmela L.G. is ziedend op De
Morgen, omdat de krant medio
mei al over die bizarre vergadering
berichtte. “Daar is helemaal niets
gebeurd en wij zullen gerechtelijke stappen ondernemen tegen al
wie onze reputatie nog verder
schaadt.” Klik.
Etienne V.T. spreekt van “een misverstand” en “een opgeklopte
zaak”, maar kan zijn onvrede over
het nakende wijkfeest maar moeizaam verbergen. “Wij hebben op
die vergadering niemand bedreigd
of geïntimideerd. We zijn daar gewoon naartoe gegaan omdat wij
ook in die wijk aanwezig zijn en
vinden dat wij net zo goed recht
van spreken hebben. Of niet soms?
We wilden eens komen luisteren,
en blijkbaar valt bij die mensen
zelfs dat al in slechte aarde. Dat is
een kwestie van hoe ge zoiets oppakt.”
Komen jullie zondag naar
het feest?
“Nee, wij hebben daar niets te
zoeken. We gaan dat ook niet ‘verstoren’, zoals ons nu wordt verweten. Wij kunnen niets ondernemen tegen dat feest.”
Maar het is wel slecht voor
de commerce?
“Ik vind dat ik al lang genoeg met
u heb gepraat.”

Bij het Comité Alhambra zegt een
woordvoerster zich “het liefst buiten elke verdere polemiek te houden”. Wat telt, zegt ze, is dat het
een leuk feest wordt. “En dat er
veel volk op afkomt. Al is het
maar om te tonen dat hier ook
mensen wonen. Dat het hier ook
gewoon gezellig kan zijn.”
http://comitealhambra.org

