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1 Inleiding 
 

Dit addendum aan het Nationaal Actieplan is nodig om een antwoord te bieden aan recente 
problemen op het vlak van de strijd tegen mensenhandel, in het bijzonder het nemen van 
maatregelen met betrekking tot minderjarige slachtoffers. 

  
In België bestaat een beschermingsprocedure voor slachtoffers van mensenhandel (ook statuut 
mensenhandel genoemd). In de praktijk zijn het voornamelijk volwassenen die in deze 
beschermingsprocedure stappen.  

 
Echter, minderjarigen kunnen ook slachtoffer zijn van mensenhandel.  
 
In België heeft men de laatste jaren vooral volgende situaties geïdentificeerd: 
 

 Belgische  minderjarige meisjes die gerekruteerd werden door loverboys om zich te 
prostitueren (gevallen geïdentificeerd in Vlaanderen waarbij jonge meisjes benaderd werden 
door loverboys terwijl ze  opgevangen werden door de voorzieningen binnen de 
jeugdhulpverlening); Niet-Belgische meisjes die in de prostitutie werken:  meisjes uit Oost-
Europese landen worden veelal gerekruteerd via de loverboymethodiek. Meisjes uit Nigeria 
worden veelal gerekruteerd door een “mama”; 

 Niet-Belgische  jongens en meisjes, dikwijls van Roma-afkomst die uitgebuit worden in de 
bedelarij door hun familie of clan; 

 Niet-Belgische jongens die gedwongen worden misdrijven te plegen, zoals Vietnamese 
jongens die gedwongen worden te werken in de cannabisplantages. 

 
Andere situaties waarbij minderjarigen zijn betrokken werden geïdentificeerd maar zijn momenteel 
eerder punctueel en wijzen (nog) niet op een trend. Bovendien is het mogelijk dat de (nabije) 
toekomst er heel anders uitziet.  
 
Op dit moment identificeert men elk jaar minderjarige slachtoffers van mensenhandel en worden ze 
doorverwezen naar de gespecialiseerde centra. Het gaat meestal om uitgebuite NBMV. Wat betreft 
de Belgische minderjarigen werd Vlaanderen geconfronteerd met situaties waarbij pooiers jonge 
meisjes die n de Vlaamse jeugdinstellingen verblijven rekruteren om hen tot prostitutie te dwingen.  
 
In de Nationale Actieplannen mensenhandel 2012-2014 en 2015-2019 staan al verschillende 
initiatieven om de detectie, identificatie en de doorverwijzing van minderjarige slachtoffers te 
verbeteren. Deze kwamen hoofdzakelijk voort uit de evaluatie van de  multidisciplinaire omzendbrief 
van 2008 (omzendbrief werd herzien in 2016). Een aantal van hen werden uitgevoerd. 
 
Zo bepaalt de COL 01/15 – de richtlijn inzake opsporingen en vervolgingen van mensenhandel, 
uitgaande van de minister van Justitie en van het College van procureurs-generaal –, dat er een 
magistraat van het jeugdparket aanwezig moet zijn op de coördinatievergaderingen mensenhandel 
op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen. 
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Ook trad de nieuwe omzendbrief van 23 december 2016 inzake de invoering van een 
multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van 
bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel op 11 maart 2017 in werking. Het hoofdstuk over 
minderjarige slachtoffers werkte men in detail uit en men besteedde ook aandacht aan Belgische 
slachtoffers. 
 
Maatregelen konden zo in zeker mate altegemoet gekomen aan de eis tot een betere 
beschermingsregeling van minderjarige slachtoffers.  
 
Een ander actiepunt binnen het Nationaal Actieplan betrof de samenwerking met de gefedereerde 
entiteiten over het sensibiliseren van het personeel van de jeugdzorgsector over mensenhandel.  
 
Met zowel de Franstalige/Duitstalige gemeenschap als met de Vlaamse Gemeenschap werden 
stappen ondernomen. Tijdens de werkzaamheden rezen er verschillende vragen.  
 
Daarom werd voorgesteld om een addendum aan het actieplan op te stellen. Dit addendum is er op 
gericht om een aantal acties voor te stellen die als doel hebben om de detectie, de identificatie, de 
doorverwijzing en de bescherming van alle minderjarige slachtoffers van mensenhandel te 
verbeteren.  
 
Dit actieplan omvat maatregelen die exclusief behoren tot de bevoegdheid van de Federale overheid 
of vragen waar een afstemming nodig is tussen het federale niveau en de gefedereerde entiteiten.  

 

2 Initiatieven met de Gemeenschappen 
 

2.1 Vlaamse Gemeenschap 
 

Op Vlaams niveau zijn de werkzaamheden vooral gericht op de loverboyproblematiek, en meer 
specifiek ten aanzien van Vlaamse slachtoffers. 
 
Zo waren er in 2015 een aantal casussen van Vlaamse minderjarige meisjes die door loverboys 
overladen werden met aandacht en attentie maar die in ruil verwachtten dat ze zich prostitueerden. 
 
Er zijn verschillende problemen gesignaleerd.  Meisjes werden in eerste instantie niet als slachtoffer  
beschouwd, loverboys wachten de meisjes aan de jeugdvoorzieningen op om hen te rekruteren en  
in deze dossiers werden de daders blijkbaar vrijgelaten onder elektronisch toezicht. 
 
Op vraag van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen heeft Child 
Focus in 2015 een exploratief onderzoek gevoerd naar de problematiek van loverboys/tienerpooiers 
in Vlaanderen. Het concrete doel van het onderzoek spitste zich toe op een plan van aanpak voor de 
slachtoffers. Op basis van een aantal aanbevelingen uit het rapport werd een actieplan voor een 
betere bescherming van slachtoffers van tienerpooiers opgesteld, met aandacht voor acties op 4 
domeinen: doorgedreven preventie, gepaste opvang van slachtoffers, vervolging van de daders en 
samenwerking tussen welzijn, justitie en politie.   
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Teneinde de uitwerking van de verschillende aanbevelingen te coördineren en op te volgen werd 
een stuurgroep opgesteld. Voor de vergaderingen van deze stuurgroep werden zowel 
vertegenwoordigers van de hulpverlening (jeugdzorg, gespecialiseerde centra) als justitiële actoren 
(referentiemagistraten mensenhandel) betrokken. 
 
Deze stuurgroep wordt voorgezeten door het kabinet van de Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, de heer Jo Vandeurzen. Op vraag van Justitie stelde men een 
medewerker van de Dienst van het Strafrechtelijk beleid, directie Strafrecht van de FOD Justitie/de 
Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel als 
covoorzitter aan. 
 
Deze stuurgroep kwam al verschillende keren samen en verschillende initiatieven werden reeds 
uitgevoerd. Door verschillende concrete dossiers en de verschillende discussies bleek het nodig om 
nieuwe maatregelen voor te stellen. Naast het opstellen van een nieuwe Vlaams actieplan moeten 
er ook aanpassingen gebeuren op het federale niveau. Zodoende werd beslist om deze op te nemen 
in een addendum van het Nationaal Actieplan Mensenhandel 2015-2019.  
 

 

2.2 Franse Gemeenschap/Duitstalige gemeenschap 
 

Overeenkomstig het Nationaal Actieplan strijd tegen mensenhandel 2015-2019 was enerzijds 
voorzien in de organisatie van opleidingen voor het personeel van de jeugdzorgsector en in de 
aanpassing onder andere van de “Gids inzake de preventie en beheer van het geweld in het 
onderwijsmilieu”. Deze Gids werd door de Algemene administratie van het onderwijs opgesteld voor 
het onderwijspersoneel ((http://enseignement.be/index.php?page=26937De eerste opleiding voor 
het personeel uit de jeugdzorg werd op 21 april 2017 georganiseerd door het Bureau van de 
Interdepartementale Cel en de Franse Gemeenschap. Ook de Duitstalige Gemeenschap werd erbij 
betrokken. 

Naar aanleiding van de eerste opleiding werd beslist dergelijke initiatieven voort te zetten en een 
werkgroep op te richten belast met de tenuitvoerlegging ervan. 

Er werd overigens een deel over mensenhandel en mensensmokkel toegevoegd aan de Gids inzake 
preventie en beheer van geweld in het onderwijsmilieu. Daarin is inzonderheid een lijst opgenomen 
met indicatoren van uitbuiting van minderjarigen, daaronder begrepen de seksuele uitbuiting. 

Tijdens de besprekingen die volgden, werden vragen gesteld over de samenhang van de normen 
inzake de jeugdhulpverlening en de multidisciplinaire omzendbrief betreffende de doorverwijzing 
van de slachtoffers. 

Zo werd in de werkgroep niet zozeer de huisvesting besproken aangezien vanuit dit oogpunt een 
beroep kan worden gedaan op de deskundigheid van Esperanto (centrum dat NBMV's die mogelijke 
slachtoffers van mensenhandel opneemt) maar wel het tijdstip van optreden of voorlichting van de 
diensten van jeugdzorg.  

Thans zijn besprekingen ter zake aan de gang maar het lijkt belangrijk dat vóór enige nieuwe 
opleiding de volgorde waarin de actoren optreden, wordt verduidelijkt... 
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De problematiek van de “loverboys” die seksueel minderjarige uitbuiten, is overigens evenmin 
onbekend op het niveau van de Franse Gemeenschap (maar minder in de Duitstalige Gemeenschap 
die een kleiner grondgebied omvat). Hoewel nog geen gevallen van op die wijze uitgebuite Belgische 
meisjes werden geïdentificeerd, moet ook erop worden gewezen dat de problematiek voornamelijk 
betrekking heeft op personen van vreemde herkomst, inzonderheid uit de Oostbloklanden. De 
opleiding die aan personeel van de jeugdhulpzorg werd gegeven, wou  vooral de nadruk leggen op 
de verschillende vormen van mensenhandel die betrekking kunnen hebben op minderjarigen, dus 
zowel daadwerkelijk seksuele uitbuiting maar ook de uitbuiting van de bedelarij of de gedwongen 
criminaliteit.  

 

3 Actiepunten 
 

3.1 Het opstellen van een informatieflux  
 

Vanaf het moment dat men een minderjarig slachtoffer detecteert is het belangrijk dat er een goede 
informatie-uitwisseling is tussen de verschillende betrokken actoren, anders gezegd elke actor moet 
weten wat te doen en wie te contacteren. 

Voor de bejegening van slachtoffers van mensenhandel is er tussen de verschillende betrokken 
actoren namelijk hulpverleners, politie, justitie enz.  een overlegstructuur opgesteld. Deze kan terug 
gevonden worden in de omzendbrief van 23 december 2016, vaak genoemd de “multidisciplinaire 
richtlijn”1. 

Door een aantal concrete zaken stelde men vast dat er hier ook verder zal bekeken moeten worden 
op welke manier de uitwisseling van informatie kan verbeteren.  

De vraag stelt zich onder andere op welke manier de actoren binnen de jeugdsector 
(jeugdmagistraat, jeugdrechter, jeugdhulpverleners) hun rol (kunnen) opnemen in het kader van de 
strijd tegen mensenhandel.  

Uit de discussies binnen beide werkgroepen bleek dat er lacunes en/of andere werkwijzen waren in 
de infostroom tussen de verschillende betrokken actoren zoals de jeugdhulpverleners, magistraat, 
politie, enz.  

Het is belangrijk de bestaande procedures namelijk deze van de jeugdhulpverlening en deze van het 
beleid van mensenhandel met elkaar te verweven. De informatieflux  moet ertoe leiden dat de 
informatie bij de jeugdhulpverleners zijn weg vindt naar de referentiemagistraat mensenhandel om 
de daders aan te pakken. Hierbij moet het belang van het kind voorop staan. De gespecialiseerde 
centra zijn diensten die de signalen van mensenhandel al dan niet kunnen bevestigen. 

Op welke manier de minderjarige slachtoffers op gelijkaardige manier kunnen instromen waarna de 
doorstroming volgens een welbepaald, doelgericht en uniform traject gebeurd is, is dus het 
onderwerp van de debatten. 

                                                             
1Omzendbrief van 23 december 2016 inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met 
betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel. 
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De Gemeenschappen en het Bureau zouden moeten samenwerken teneinde een infoflux op te 
stellen waarin  de rol van elke bevoegde actor toegelicht moet worden.  Het is mogelijk dat er een 
verschillende manier van werken zal zijn in de gefedereerde entiteiten, alhoewel er rekening is 
gehouden met de gefederaliseerde aspecten. Het zal dus belangrijk zijn om een samenhangend 
geheel wat betreft de noodzakelijke bescherming van de minderjarige te behouden. 

 

Project  Verantwoordelijkheid  Timing  

Uitwerken van een infoflux  De gemeenschappen 
(respectievelijke werkgroepen) 
in samenwerking met het 
Bureau - ICC 

2018-2019 

 

3.2 Opleidingen  
 

Het Actieplan Mensenhandel 2015-2019 bepaalt dat er een vorming over mensenhandel 
georganiseerd moet worden voor de jeugdhulpverleners. 

Het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn zal samen met het Bureau van de ICC instaan voor de 
organisatie van een interdisciplinaire training van de jeugdhulpverlening, samen met de politie, 
magistratuur, de gespecialiseerde centra, enz. Dit kan bijvoorbeeld op provinciaal of 
arrondissementeel niveau georganiseerd worden. Als voorbeeld kan verwezen worden naar de 
studievoormiddag die door het afdelingsparket van Brugge op 30 mei 2018 georganiseerd werd. 

Deze vorming moet de jeugdhulpverleners informeren over mensenhandel in het algemeen en er zal 
aandacht moeten zijn  voor specifieke modus operandi zoals de loverboymethodiek. Vervolgens zal 
de hierboven vermelde infoflux uitgebreid aan bod moeten komen. 

Op het niveau van de Franse Gemeenschap (AGAJ – Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse) 
en van de Duitstalige Gemeenschap werd in april 2017 reeds een eerste opleiding georganiseerd 
over de verschillende aspecten van mensenhandel. 70 vertegenwoordigers van de Franstalige 
jeugdzorgsector en een vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap hebben eraan 
deelgenomen. Er werden ook informatietools ten behoeve van jongeren voorgesteld met het oog op 
een betere preventie en detectie. De opleidingstools voor het personeel werden eveneens online 
geplaatst op de website van de AGAJ :  (http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=7844). 

 

Op het niveau van de Duitstalige Gemeenschap werd overigens een opleiding waarin de 
problematiek van mensenhandel was opgenomen, georganiseerd in het kader van een initiatief 
inzake discriminatie (door het ‘Département de la Famille’ (vert.: departement Gezin). 

Er is wel degelijk voorzien om het opleidingsinitiatief te herhalen. Hierin zullen de verschillende 
vormen van mensenhandel en de verschillende methoden, gebruikt door de mensenhandelaars in 
het kader van de seksuele uitbuiting, aan bod komen.   

Vooraf moet de informatieflux worden verduidelijkt. Een werkgroep wordt daartoe gemandateerd 
(zie hierboven). 
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Project  Verantwoordelijkheid  Timing  

Organiseren van 
interdisciplinaire vormingen 

De gemeenschappen in 
samenwerking met het Bureau 
- ICC 

Volgende op de informatieflux 

 

 

3.3 Bekijken hoe het huidige “statuut slachtoffer mensenhandel” aangepast kan 
worden aan de specifieke situatie van minderjarigen 

 

Sinds de jaren ’90 kunnen slachtoffers van mensenhandel en slachtoffers van verzwarende 
omstandigheden van mensensmokkel een “bijzonder beschermingsstatuut” krijgen. Hierbij staat de 
bescherming van het slachtoffer centraal maar wil men ook streng optreden tegen de netwerken. 

 De bescherming omvat verschillende aspecten, zoals opvang en een all-in begeleiding, waaronder 
ook een administratief aspect met name het recht op (tijdelijke) verblijfsdocumenten. Voor 
slachtoffers die geen of een precair verblijf hebben in België biedt dit aspect zeker een grote 
meerwaarde, alsook een hefboom om in de beschermingsprocedure te stappen. Dit aspect is echter 
niet relevant voor Belgische slachtoffers. Dit aspect is niet altijd even relevant voor de EU 
slachtoffers. 

Deze procedure is  mogelijk indien het slachtoffer meewerkt met het gerecht. De realiteit is dat veel 
slachtoffers niet willen meewerken met politie; bij minderjarige slachtoffers is dat nog meer het 
geval; en bij Belgische slachtoffers nog eens meer.  

Deze beschermingsprocedure wordt dus minder vaak toegepast voor minderjarige slachtoffers. Voor 
NBMV bestaat een alternatief: de bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV volgens art. 61/14 en 
volgende van de Vreemdelingenwet. Voor Belgische minderjarige slachtoffers bestaat ook een 
alternatief: de bijzondere jeugdzorg. De vraag is dus: welke meerwaarde kan de procedure 
mensenhandel hebben voor de minderjarige slachtoffers?  

Een analyse van het slachtofferstatuut mensenhandel wordt uitgevoerd en dit met specifieke 
aandacht voor de minderjarige slachtoffers, zowel de Belgische als de niet-Belgische in functie van 
de reeds bestaande bescherming en hulpverlening. Er moet een aanbod ontwikkeld worden dat 
beter is afgestemd op de noden van de verschillende slachtoffergroepen op vlak van bescherming en 
begeleiding. Daarbij moet gedacht worden aan een loskoppeling van de hulpverlening van de 
voorwaarde van medewerking met politie/justitie, ten minste in een eerste fase zodat het 
slachtoffer eerst tot rust kan komen. Andere mechanismen (zoals bijvoorbeeld het casusoverleg in 
Nederland) zouden een antwoord kunnen bieden voor de noden van de magistraat die zijn/haar 
dossier toch zou kunnen opbouwen zonder de verklaringen van het slachtoffer. 

 

Project  Verantwoordelijkheid  Timing  
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Een grondige (juridische) 
analyse wordt doorgevoerd 
m.b.t. het statuut van 
slachtoffer mensenhandel, en 
meer specifiek in het geval van 
een minderjarig slachtoffer  
 

Bureau van de ICC 2019 

 

 

 

3.4 Beeld van de problematiek loverboys 
 

Op dit moment is er geen informatie beschikbaar over de omvang van de problematiek 
“loverboys”, noch wat betreft het aantal daders, noch wat betreft het aantal slachtoffers.  

Om hieraan te verhelpen zouden de erkende gespecialiseerde centra voor slachtoffers van 
mensenhandel alle informatie moeten bundelen over minderjarigen en meerderjarigen die 
aangemeld worden als slachtoffer van mensenhandel uitgebuit door een loverboy, en over 
het aantal aangemelde slachtoffers die het statuut ‘slachtoffer mensenhandel’ krijgen.  

 

Project  Verantwoordelijkheid  Timing  
Nagaan op welke manier de 
centra de informatie over de 
problematiek “loverboys” 
kunnen registreren 
 

De erkende gespecialieerde 
centra 

 

 

 

3.5 Operationele aanpak van de parketten 
 

Momenteel duiken in nieuwe dossiers slachtoffers en daders van oude dossiers opnieuw op. 

  

Daarom is het onder andere belangrijk om te zorgen voor een optimale communicatie 
tussen de referentiemagistraten mensenhandel en de jeugdmagistraten. In Col 01/2015 zijn 
al mechanismen voor overleg voorzien, maar deze moeten worden versterkt omdat er nog 
steeds lacunes zijn in de follow-up van bepaalde dossiers. 

Het College van Procureurs-generaal zal nagaan op welke manierze het overleg  tussen de 
jeugdparketten en de referentiemagistraten mensenhandel het best kunnen  
vergemakkelijken. 
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Project  Verantwoordelijkheid Timing 
   
Het expertisenetwerk 
jeugdbescherming en het 
expertisenetwerk 
mensenhandel zullen nagaan 
op welke manier ze het 
overleg binnen eenzelfde 
parket tussen 
referentiemagistraat en 
jeugdmagistraat kunnen 
versterken 

Expertisenetwerken 
mensenhandel en 
jeugdbescherming 

 

   
 

3.6 Nagaan of er aanpassingen dienen te gebeuren aan de strafuitvoering en de 
modaliteiten inzake voorlopige invrijheidstelling van verdachten/daders van 
mensenhandel 

 

In een aantal dossier waar er sprake was van Vlaamse minderjarige slachtoffers van 
seksuele uitbuiting bleek dat daders vrijgelaten werden onder elektronisch toezicht en hun 
activiteiten verder konden zetten zonder ongerust te zijn. 

Er zal een analyse worden uitgevoerd met betrekking tot de vigerende regelgeving en 
nagegaan worden of er aanpassingen nodig zijn.   

  

Project  Verantwoordelijkheid  Timing  
Analyse van de regelgeving - 
voorwaarden opgelegd aan de 
daders bij een voorlopige of 
voorwaardelijke  
invrijheidstelling 

 

Bureau van de ICC 2018 

 


