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BUURTBEWONERS BRUSSELSE KVS-WIJK GEINTIMIDEERD OP VERGADERING

Europese
ambtenaren hebben
banden met
prostitutiehotel
De wijk rond de Brusselse KVS wordt al jaren geteisterd door straatprostitutie. Vorige week bereikte het touwtrekken tussen bewoners, stadsbestuur en tippelmaffia
een nieuw hoogtepunt. Een bewonersvergadering werd grondig verstoord door
drie eigenaars van een nabijgelegen dag- en prostitutiehotel, die de bezoekers en
hun kinderen bedreigden. Twee van de drie eigenaars blijken ambtenaren te zijn
van de Europese Commissie. De betrokkenen ontkennen de feiten.

Kris Hendrickx

oensdag 4
mei. De leden van het
bewonerscomité Alhambra zijn blij.
Straks is er
een buurtvergadering in de KVS en
er is goed nieuws te melden. De
plannen om samen met het stadsbestuur een nieuw mobiliteitsplan
te tekenen voor de wijk schieten
op. Als alles goed gaat, zullen de
autocarrousels die nu elke avond
door de wijk trekken op zoek naar
‘vleeswaren’ nog dit jaar verleden
tijd zijn.
Tot een echte vergadering zal het
nooit komen. Drie heren en een
dame komen roet in het eten gooien, dat is de eensluidende versie
van een vijftal aanwezige buurtbewoners. Drie van hen stellen
zich voor als de eigenaars van Studio Europe, een ‘hotel’ in de Koopliedenstraat dat in de eerste plaats
dienst doet als afwerklocatie voor
de tippelaarsters in de buurt en
hun klanten. De vier maken van
bij het begin van de vergadering
één ding duidelijk: als de bewoners zich blijven verzetten tegen
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de prostitutie zullen ze daar spijt
van krijgen.
In plaats van een vreedzame
buurtvergadering krijgen de bewoners – overigens bijna allemaal
Vlamingen – een hele reeks bedreigingen naar het hoofd geslingerd. Dat ze wel zullen zien waar
dit allemaal toe leidt, dat de vier
zich de gezichten van de aanwezigen heel goed zullen herinneren.
Individuele bewoners krijgen te
horen dat de hoteleigenaars hun
adres kennen en weten dat ze kinderen hebben.
De buurtbewoners geloven hun
oren niet en voelen zich genoodzaakt de politie in te schakelen.
“Dit waren pure maffiatactieken”,
vindt een bewoner die liever anoniem blijft. Als de sprakeloze bezoekers van de vergadering even
later naar buiten schuiven, staan
buiten vier politiecombi’s discreet
opgesteld. Het viertal, dat als laatste de zaal verlaat, gaat ostentatief
op de deuren van omliggende huizen kijken welke naamkaartjes
erop hangen. De buurtbewoners
overwegen nu klacht in te dienen.
De wijk rond de KVS wordt al jaren geteisterd door straatprostitutie. Maar rechtstreekse bedreigingen, dat is nieuw voor de
inwoners. De tippelactiviteiten betekenden tot nu toe vooral een toe-

name van de criminaliteit, een verziekte sfeer, eindeloze autokaravanen tijdens de avonduren en af en
toe een scène in een wagen of portiek die ze liever niet hadden gezien. Bewoners trekken weg uit de
wijk, wie er huurwoningen heeft,
ziet de appartementen leeg blijven. Het Brusselse stadsbestuur
pakte de voorbije jaren uit met een
hele rist weinig doeltreffende
maatregelen, zodat de straatprostitutie ook vandaag nog welig
tiert.
De vier bezoekers op de vergadering mogen dan dreigend taalge-

■ Het Brusselse prostitutiehotel Studio Europe, dat eigendom blijkt te zijn van twee Europese ambtenaren.

dienen. Mevrouw L. G. en Georges
T. zijn Europees ambtenaar met,
vertellen ze erbij, belangrijke connecties binnen de Europese instellingen. Navraag leert dat het tweetal inderdaad werkt als ambtenaar
bij de Commissie, L.G. bij directoraat-generaal (DG) Begroting, T. bij
DG Tewerkstelling.

als eigenaar of uitbater van Studio
Europe?
L.G. zelf beweert alvast dat ze
met het uitbaten van het hotel
niets te maken heeft. “Dat doet
mijn man.” Bij de Europese Unie
wordt erop gewezen dat er een gedragscode voor ambtenaren bestaat. Voor het uitoefenen van een
nevenactiviteit is er een expliciet
akkoord van de Commissie nodig.
Voor het bezitten van een pand
echter niet, zodat het tweetal van
de kant van de Commissie allicht
niets te vrezen heeft.
L.G. wuift de verwijten van de bewoners weg. “We hebben niemand
bedreigd, maar gewoon gevraagd
wat de namen waren van de aanwezigen en wat hun functie in het
buurtcomité was. Zulke dingen
zijn toch openbaar? Dat wijkcomité beweert dat het de belangen
van eigenaars en bewoners in de
buurt verdedigt. Wij hebben gewoon laten verstaan dat we het
niet eens zijn met hen. Niet iedereen denkt zoals comité Alhambra,
maar het comité is wel de enige

Kabinetschef burgemeester Thielemans: ‘De
hoteleigenaars worden blijkbaar bang klanten te
verliezen. Het bewijst dat ons beleid werkt’
bruik hanteren, ze zijn wel zo netjes zich voor te stellen. De drie
mede-eigenaars heten Carmela L.
G., Moiz Ali A. en Georges T. Ze zijn
vergezeld door Etienne V.T., ex-eigenaar van Studio Europe en verhuurder van verschillende panden
in de buurt. Twee van de eigenaars
zien er ook geen graten in te vertellen hoe ze anders de kost ver-

Het geval van Studio Europe doet
denken aan die andere Europese
ambtenaar, die vorige maand veroordeeld werd voor huisjesmelkerij. Aloysius W. bracht 58 illegalen
onder in vaak erbarmelijke omstandigheden en werd daarvoor
veroordeeld tot een jaar effectieve
gevangenisstraf. Gaan deze Europese ambtenaren nu ook in de fout
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stem uit de buurt die gehoord
wordt. Wij hebben ook geïnvesteerd in de buurt.”
Dat Studio Europe voornamelijk
een etablissement zou zijn dat op
prostitutie draait, ontkent de
dame. “We zijn een hotel, we krijgen heel veel privé-klanten. Als u
met een vriendin wilt langskomen, bent u van harte welkom.”
Hoe belangrijk het aandeel van de
prostitueeactiviteiten dan wel is,
wil L.G. niet kwijt. Feit is dat voor
de deur van Studio Europe steevast
een of meer beschikbare dames
staan. In tegenstelling tot bewoners en stadsbestuur vindt de
mede-eigenares echter niet dat de
hotels prostitutie in de buurt aanzuigen. “In deze wijk is er al honderd jaar prostitutie. Als de hotels
sluiten, zal de prostitutie niet verminderen.”
Het stadsbestuur houdt er een
andere visie op na. Onder druk
van de bewoners noemt burgemeester Freddy Thielemans zich al
een tijdje vastbesloten om de
straatprostitutie uit de woonwijk
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te bannen. “Er is een verschil tussen vitrines en straatprostitutie”,
vertelt Philippe Close, kabinetschef van de Brusselse burgemeester. “Vitrines kun je gedogen en reguleren, maar straatprostitutie
woekert en is vooral een probleem
van mensenhandel. We tolereren
het dus niet, en al helemaal niet in
een woonwijk.”
In het verleden probeerde het
stadsbestuur al tevergeefs allerlei
recepten om de tippelarij te doen
verdwijnen. De voorbije maanden
blijkt nu weer schot in de zaak te
zitten. Het buurtcomité mocht zelf
met voorstellen op de proppen ko
men voor een nieuw mobiliteitsplan en tal van ideeën blijken ook
bruikbaar. “De bedoeling is om de
autocarrousels helemaal onmogelijk te maken”, zegt Close. “Daarvoor sluiten we desnoods ook een
straat af.” Close vindt ook dat het
optreden van de hoteleigenaars
toont dat het beleid van de stad
succes heeft. “Ze zijn bang hun
klanten te verliezen. Onze strate
gie begint dus te werken.”

