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1 Inleiding 
 

1.1 Mensensmokkel 
 

Mensensmokkel gaat over mensen die tegen betaling een beroep doen op een tussenpersoon 
om op illegale wijze de grens over te steken of te helpen bij de illegale toegang of verblijf. In 
ruil voor geld kan die tussenpersoon verschillende diensten aanbieden: transport, (vervalste) 
reisdocumenten, informatie, huisvesting, zwartwerk. De gesmokkelde personen proberen op 
die manier te ontsnappen aan oorlog of verlaten hun land om economische redenen. Ze 
hopen op een beter leven in een ander land. De mensensmokkelaars deinzen voor niets terug 
en de mensen die er een beroep op doen weten niet altijd welke gevaren ze zullen moeten 
trotseren. Alleen personen die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of 
van een staat die partij is bij een voor België bindend internationaal verdrag inzake de 
overschrijding van de buitengrenzen, kunnen het slachtoffer zijn van mensensmokkel.  

Mensenhandel en mensensmokkel zijn juridisch twee verschillende misdrijven.   

Mensenhandel gaat over het werven, het vervoeren, het overbrengen, het huisvesten en  het 
opvangen van een persoon, de wisseling of de overdracht van de controle over hem, met als 
doel die persoon uit te buiten. Er zijn 5 vormen van uitbuiting: seksuele en economische 
uitbuiting, uitbuiting van bedelarij, gedwongen plegen van misdrijven en het wegnemen van 
organen. In tegenstelling tot mensensmokkel kunnen Belgen en vreemdelingen er slachtoffer 
van worden. Dit misdrijf is een schending van de rechten van het individu. 

Het gebeurt vaak dat gesmokkelde personen ook slachtoffer worden van uitbuiting. Ze 
bevinden zich namelijk vaak in een onregelmatige situatie en de mensensmokkelaars maken 
daar handig gebruik van door hen onder druk te zetten. Soms worden ze ook slachtoffer 
omdat ze onder andere de reiskosten moeten terugbetalen aan de organisatie. 

 

1.2 Context  
 

In de context van migratiecrisis komen heel regelmatig berichten over gevallen van 
mensensmokkel met soms dramatische afloop in de actualiteit. Het meest recente geval is 
het aantreffen van 39 doden in een koelcontainer in Essex  die via de haven van Zeebrugge 
was verscheept. 

Actuele dossiers illustreren vrij goed de technieken die de smokkelaars gebruiken: 
koelcontainers, bulktransport, in een lader tussen voedingswaren, in camionettes, in de 
bestuurderscabine van een vrachtwagenchauffeur, mobilhomes, vervoer van nieuwe 
voertuigen, in het motorblok van een bus, … Het gevaar voor het leven van de migranten 
wordt niet in ogenschouw genomen. 
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Om Europa binnen te komen kunnen de gevolgde routes veranderen naargelang van de 
sociaal-politieke verschuivingen of de uitgevoerde controles. Op dit ogenblik is de Western 
Balkan route opnieuw populair, gevolgd door de Middellandse Zee route. Er dient ook 
rekening gehouden te worden met de intra-Schengen bewegingen van migranten die elk jaar 
toenemen. Eenmaal de migranten Europa binnen zijn gekomen, zetten zij hun reis verder 
binnen Europa. Dit brengt een nieuwe dynamiek in beweging in het kader van de 
mensensmokkel business. 

België is zowel een bestemmingsland als een transitland in het kader van mensensmokkel. 

België ligt centraal in de EU. Dit betekent dat België geconfronteerd wordt met personen in 
onrechtmatig verblijf, binnen de context van mensensmokkel, die hun reis binnen de EU 
verder zetten, de zogenaamde “secondary movement”.  

De mensensmokkelnetwerken zijn flexibel en dynamisch en spelen onmiddellijk in op nieuwe 
opportuniteiten. Dit stellen we op vandaag vast in volle Covid-19 pandemie. 
Mensensmokkelaars blijven actief, zij het op kleinere schaal, maar dan meer verfijnd. Ze 
zoeken naar nieuwe routes en nieuwe modi operandi. 

Hoewel het illegaal inklimmen in vrachtwagens nog altijd een veelgebruikte manier is om naar 
het Verenigd Koninkrijk te gaan, worden de landen van de Noordzee sinds 2018 
geconfronteerd met een nieuwe manier om het Verenigd Koninkrijk te bereiken, namelijk de 
oversteek van de Noordzee al zwemmend, met kajaks en kleine motorbootjes. Dit is een zeer 
gevaarlijke onderneming. Mogelijks zijn er ook vertrekken van  de stranden van België, zij het 
in mindere mate dan langs de Franse stranden, maar alertheid is aangewezen. 

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen het mensensmokkelproces dat een 
crimineel feit is en de personen die gesmokkeld worden. De migranten die in een 
smokkelproces stappen, doen dit initieel uit vrije wil, zelfs op eigen vraag, maar dat neemt 
niet weg dat ze slachtoffers kunnen worden in de loop van het proces door de risico’s waaraan 
ze worden blootgesteld, de mensonwaardige omstandigheden waarin hun reis verloopt, door 
het geweld en de uitbuiting waarmee ze soms worden geconfronteerd, door het stelen van 
hun identiteit wanneer hun identiteitsdocumenten en hun bezittingen worden gestolen. Door 
de mensensmokkelaars worden ze niet als mensen beschouwd, maar als handelswaar die een 
maximaal geldelijk profijt kan genereren. 

Mensensmokkel kan verschillende vormen aannemen: de amateurs, kleine groepen 
georganiseerde criminelen en internationale mensensmokkelnetwerken. De amateurs zijn 
lokaal actief en leveren specifieke diensten als grensoverbrenging met hun eigen auto of boot. 
Deze amateurs kunnen werken in opdracht van grote smokkelnetwerken. De kleine groepen 
georganiseerde criminelen zouden gespecialiseerd zijn in het transporteren van migranten 
via bekende trajecten van het ene naar het andere land. De internationaal opererende 
mensensmokkelnetwerken zouden in staat zijn om het volledige smokkelproces in eigen 
beheer te organiseren. Soms is de grens tussen dader en slachtoffer moeilijk te trekken, 
omdat slachtoffers van mensensmokkel soms op een bepaald moment moeten bijdragen aan 
bepaalde daden van de mensensmokkelaars. 
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In 2018 werden in Europa 10.642 mensensmokkelaars geïdentificeerd. In 2019 waren er dat 
10.989. 

Ook in België bestaan grote en kleine netwerken met internationale banden. 

Die verschillende vaststellingen zijn momentopnames, in die zin dat de gevolgde wegen en 
de technieken van de criminelen voortdurend veranderen. Die evoluties verdienen aandacht. 
Om die verschillende redenen is de strijd tegen mensensmokkel een prioriteit. Of het nu gaat 
om mensensmokkel of mensenhandel, beide criminaliteitsfenomenen beogen ellende uit te 
buiten en stellen de personen bloot aan aanzienlijke risico’s aan uitbuiting tijdens de reis en 
wanneer zij op hun bestemming zijn aangekomen. 

 

1.3 Actieplan mensensmokkel 
 

Vroeger werden de elementen over mensensmokkel opgenomen in het actieplan 
mensenhandel. In 2015 werd een eerste specifiek actieplan opgesteld namelijk het Actieplan 
2015-2018 ter bestrijding van mensensmokkel. Dit actieplan werd als addendum toegevoegd 
aan het Actieplan ter bestrijding van mensenhandel 2015-2019. Het was een volwaardig plan 
maar het moest worden gelezen in samenhang met wat voorzien was voor mensenhandel. 
Bepaalde maatregelen die al aan bod kwamen in het Actieplan mensenhandel hebben 
betrekking op mensensmokkel.  

Dit actieplan werd in 2019 geactualiseerd. Gelet op de toenmalige politieke situatie werd het 
niet opportuun geacht om een nieuw meerjarig actieplan uit te werken. In het 
geactualiseerde actieplan kan men een stand van zaken terugvinden van de uitvoering van de 
maatregelen van het actieplan 2015-2018. 

Dit Actieplan ter bestrijding van mensensmokkel 2021-2025 is gericht op het versterken van 
de aanpak van mensensmokkel zoals bepaald door het Regeerakkoord: “Er moet prioritair 
ingezet worden op de strijd tegen smokkelaars en de ontmanteling van netwerken”.  

Hiernaast moet ook meer geïnvesteerd worden in slachtofferdetectie, met bijzondere 
aandacht voor het lot van minderjarige slachtoffers en andere kwetsbare profielen. 

Bovendien neemt het  actieplan ook  een aantal maatregelen over die niet konden 
gerealiseerd worden van het vorige actieplan. 

Ten slotte moet het actieplan inzake mensensmokkel 2021-2025, net als het vorige actieplan, 
ook worden gelezen in samenhang met het nieuwe actieplan ter bestrijding van de 
mensenhandel 2021-2025.  
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2 Verbeteren van de aanpak van mensensmokkel 
 

2.1 Correcte doorverwijzing van slachtoffers 
 

In bepaalde gevallen kunnen slachtoffers van bepaalde zwaardere vormen van 
mensensmokkel genieten van een beschermingsstatuut. Om een beroep te doen op dit 
statuut moet er een van de verzwarende omstandigheden aanwezig zijn, zoals bepaald in 
artikel 77quater 1° tot en met 5 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Wet van 
15 december 1980). Het gaat bijvoorbeeld om de minderjarigheid van het slachtoffer, het in 
gevaar brengen van het leven, gebruik van geweld, enz.  

Als men de cijfers van de voorbij jaren (2018-2019) bekijkt, kan men vaststellen dat er maar 
weinig slachtoffers het statuut verkregen hebben op basis van een van de verzwarende 
vormen van mensensmokkel. 

In 2018 waren er 19 slachtoffers en in 2019 10 slachtoffers van mensensmokkel onder 
verzwarende omstandigheden, waarvoor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voor het eerst 
een verblijfsdocument had uitgereikt. 

De redenen voor deze cijfers zijn verscheiden. Veel van deze mensen wensen niet in de 
beschermingsprocedure te stappen omdat hun doel Groot-Brittannië te bereiken is. Vaak 
weten de meesten dat als ze in Groot-Brittannië aankomen, ze via de mensensmokkelaars 
aan werk geraken om hun reis terug te betalen (waar ze zeker worden uitgebuit). Ook is er in 
België niet de mogelijkheid om in de nabije toekomst legaal werk te vinden, en de rente op 
de voorschotten die de mensensmokkelaars eventueel vragen zijn is hoog. Ook worden de 
gezinnen die in het land verblijven vaak bedreigd door diezelfde mensensmokkelaars.   

Daarnaast kan ook vastgesteld worden dat deze personen soms eerder beschouwd worden 
als onregelmatig verblijvende personen dan als mogelijke slachtoffers van mensensmokkel.    

Ook zijn er maar weinig minderjarigen die dit statuut hebben verkregen alhoewel er in veel 
smokkelzaken jongeren opduiken. Zo vroegen in 2018 slechts 8 en in 2019 slechts 3 personen 
om van deze beschermingsprocedure te genieten. Nochtans merkt men een voortdurende 
stijging van het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die zich bij de 
Dienst Voogdij aanmelden: 3111 in 2017 en respectievelijk 4407 in 2018 en 4563 in 2019.  

Daarom zal het belangrijk zijn om in de evaluatie van de multidisciplinaire omzendbrief van 
23 december 2016, zoals bepaald in het Actieplan ter bestrijding van mensenhandel 2021-
2025 specifieke aandacht te hebben voor het fenomeen mensensmokkel en de detectie 
ervan. 

De toekenning van een verblijfstitel is des te belangrijker voor de bescherming van 
vrouwelijke slachtoffers van mensensmokkel, die vaak reeds seksueel geweld hebben 
ondergaan tijdens hun migratieroute en bijzonder kwetsbaar zijn. Deze bescherming en de 
mogelijkheid om een verblijfstitel te krijgen zijn ook van essentieel belang om hen in staat te 
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stellen volledig en zonder angst deel te nemen aan eventuele onderzoeken, hetgeen het 
verzamelen van informatie en de strijd tegen de mensensmokkel zeker ten goede zal komen. 

Erover waken dat de bepalingen inzake de niet-bestraffing van slachtoffers van 
mensenhandel correct worden toegepast en wat de belemmeringen zijn voor het indienen 
van klachten met het oog op het voorstellen van maatregelen om op te heffen.Ook moet 
erover gewaakt worden dat de bepalingen inzake het belang van slachtoffers van 
mensensmokkel correct worden uitgevoerd en na te gaan of er belemmeringen zijn voor het 
indienen van klachten, teneinde dergelijke problemen weg te nemen. 

PROJECT REGIE TIMING 

Evaluatie van de 
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 met een 
specifieke focus op 
mensensmokkel. 

Bureau Mensenhandel en 
mensensmokkel (Bureau 
MH/MS) 

2021-2022 

Erover waken dat de 
bepalingen inzake het 
belang van slachtoffers van 
mensensmokkel correct 
worden uitgevoerd en na te 
gaan of er belemmeringen 
zijn voor het indienen van 
klachten, teneinde 
dergelijke problemen weg 
te nemen. 

Justitie/Asiel en Migratie 2021-2023 

 

2.2 Versterken van de opsporing en vervolging 
 

2.2.1 Evaluatie  van het strafrechtelijk beleid 
 

In 2018 trad de omzendbrief van 15 december 2018 van de minister van Justitie, de minister 
van Binnenlandse Zaken en het College van Procureurs-generaal met betrekking tot het 



8 
 

opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensensmokkel en hulpverlening bij illegale 
binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf van vreemdelingen (COL 13/2018) in 
werking. Een herziening van de COL 04/2011 was nodig door de evolutie van het fenomeen 
mensensmokkel op het terrein en op basis van de evaluatie van deze richtlijn.   

De COL 10/2010 bepaalt de richtlijnen voor de toepassing van artikel 77 van de wet van 15 
december 1980. Deze wet beoogt de hulpverlening aan vreemdelingen zonder papieren bij 
binnenkomst, het verblijf of de doortocht op het Belgische grondgebied.  

Door de  samenhang van het wetgevingssysteem die er is gekomen met de artikels 77 en 77bis 
van de wet van 15 december 1980, werd beslist om de beide richtlijnen in één enkele COL  te 
bundelen. 

Punt 12 van de COL 13/2018 bepaalt dat de nieuwe omzendbrief in principe twee jaar na de 
inwerkingtreding ervan moet worden geëvalueerd.  

 

PROJECT REGIE TIMING 

Evaluatie van de 
gemeenschappelijke 
omzendbrief van de 
minister van Justitie, de 
minister van Binnenlandse 
Zaken en het College van 
Procureurs-generaal inzake 
het opsporings- en 
vervolgingsbeleid 
betreffende 
mensensmokkel (COL  
13/218) 

College van Procureurs-
generaal  

Dienst voor het 
Strafrechtelijk beleid – 
DGWL – FOD Justitie 

2021 

 

2.2.2 Financieel onderzoek 
 

Mensensmokkel genereert veel criminele winst. In 2018 en 2019 werden door de Cel voor 
Financiële Informatiewerking (CFI) respectievelijk 17 en 14 dossiers gemeld, waarbij 
mensenmokkel het belangrijkste of tweede onderliggend misdrijf is. De inkomsten worden 
geraamd op 4,5 miljoen (2018) en 2,56 miljoen (2019). Het gaat over dossiers die in de loop 
van het jaar zijn geïdentificeerd. Er is echter nog een verborgen kant aan het fenomeen, wat 
laat vermoeden dat die criminele activiteiten met nog meer winsten gepaard gaan. België is 
een transitland. De betalingen gebeuren naar verluidt vaak ofwel in het land van oorsprong 
ofwel in het land van bestemming. Dat maakt het traceren van de criminele opbrengsten in 
ons land erg moeilijk 

Er moet hier op verschillende niveaus gewerkt worden. 
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In de verschillende jaarverslagen van het Federaal Migratiecentrum (Myria) wordt 
aanbevolen om zo snel mogelijk een financieel onderzoek aan te vatten. Zo kan er op een 
meer doeltreffende wijze overgegaan worden tot de toepassing van de maatregelen van 
inbeslagname en verbeurdverklaring. 

Bijkomend dient waar mogelijk via witwasonderzoeken verder te worden gefocust op de 
tussenpersonen in de financiële keten, die de criminele opbrengsten via ondergronds 
bankieren naar het buitenland versluizen. 

Teneinde de banken zelf te sensibiliseren werd er een werkgroep opgericht voor de 
uitwerking van informatie-instrumenten. 

In 2018 werd een brochure uitgewerkt met een lijst van indicatoren. Die brochure werd in 
2018 door Febelfin verspreid aan de bankinstellingen die lid zijn.  

Het werk moet echter rond twee speerpunten worden voortgezet:  

 de aanpassing en verspreiding van die indicatoren ten aanzien van de 
wisselagentschappen. Een van de problemen in dat verband is dat er voor die 
agentschappen, in tegenstelling tot bij de banken, geen federatie is in België. Daardoor 
moet dus met elk agentschap afzonderlijk contact worden opgenomen; 

 het op peil houden van de kennis bij de bankinstellingen, bijvoorbeeld via updates van 
de informatie over de indicatoren en tendensen inzake mensensmokkel en 
mensenhandel. 

De CFI zal haar werk voortzetten en daarbij alle verdachte dossiers waaruit activiteiten inzake 
mensenhandel en mensensmokkel zouden kunnen blijken, bezorgen aan de gerechtelijke 
overheden. 

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de coronacrisis een impact heeft op dat 
project, dat verschillende vormen van overleg vereist. 

PROJECT REGIE TIMING 

De samengestelde 
werkgroep zal de dialoog 
met Febelfin voortzetten 
teneinde de organisatie van 
een interactieve 
vergadering met de 
professionals uit de sector 
te overwegen, hen op de 
hoogte te houden van de 
evoluties in de 
handelswijzen van de 
daders van misdrijven, en 
de kennis op peil te houden.  

Ad-hocgroep Cel 
Mensenhandel en 
Mensensmokkel (Cel)/CFI  

2021/2022 
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De werkgroep zal de 
mogelijkheden 
onderzoeken om de 
indicatoren aan de 
wisselagentschappen over 
te zenden. 

 2021-2022 

 

2.2.3  Synergie tussen het bestuurlijke en het gerechtelijke luik in het kader 
van mensensmokkel 

 
De vorige jaren werd ingezet op bestuurlijke acties op de parkings langs de snelwegen of op 
de autowegen die rechtstreeks of onrechtstreeks naar de snelweg leiden. Deze acties waren 
veeleer gericht op transmigratie . 

Sinds 2017 treft het fenomeen mensensmokkel alle gewesten van het land sterk. De 
connectiepunten van de smokkelaars verplaatsen zich naar de plaatsen waarvan wordt 
gedacht dat ze minder worden gecontroleerd. Derhalve moet worden toegezien op de 
verdere globale aanpak van de controles.  

De globale aanpak van het fenomeen mensensmokkel mag niet louter beperkt worden tot de 
bestuurlijke aanpak. Het aantreffen van transmigranten in omstandigheden die wijzen op 
mensensmokkel gaat verder dan transmigratie. 

Het aantreffen van transitmigranten in onregelmatig verblijf houdt een bestuurlijke 
afhandeling in, met name het opstellen van een aanvankelijk proces-verbaal van onwettig 
verblijf en het opstellen van een administratief verslag bestemd voor DVZ. DVZ neemt de 
beslissing wat verder dient te gebeuren met de migrant. Maar als migranten worden 
aangetroffen in omstandigheden die wijzen op mensensmokkel kantelt men in het 
gerechtelijk luik. Het College van Procureurs-Generaal heeft een duidelijke omzendbrief (COL 
13/2018) dienaangaande opgesteld. 

In dit verband moet worden nagegaan of er belemmeringen zijn voor het indienen van 
klachten of voor het goede verloop van de gerechtelijke procedure in het algemeen, teneinde 
maatregelen voor te stellen om deze obstakels weg te nemen en de bescherming van de 
slachtoffers te garanderen. 

Een betere afstemming van het bestuurlijke luik met het gerechtelijke luik is prioritair 
aangewezen. Waarbij absoluut moet vermeden worden dat het bestuurlijke het gerechtelijk 
luik onderzoek gaat doorkruisen. Verder, de informatie uit het bestuurlijke luik dient 
meegenomen te worden in de evaluatie van de evolutie van het fenomeen in België. De 
beeldvorming dient in deze verfijnd en vervolledigd te worden. 

Bij het aantreffen van transmigranten moet ook rekening worden gehouden met de 
bescherming van de slachtoffers. Daarom moet worden toegezien op de correcte toepassing 
van de richtlijnen inzake strafrechtelijk beleid en van de omzendbrief van 23 december 2016 
en moet daar aan herinnerd worden bij de organisatie van controleacties. Zo moeten de 
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verschillende politiediensten geïnformeerd worden over deze richtlijnen (zie punt 4.1.2.). De 
nieuwe politieopleidingen zullen deze aspecten benadrukken. 

PROJECT REGIE TIMING 

Versterken van de synergie 
tussen het bestuurlijke en 
het gerechtelijk luik 

College van Procureurs-
generaal 

Politie 

DVZ 

Federaal parket 

2021-2022 

 

2.2.4 Controleacties 
 

De acties inzake mensensmokkel voor de volgende jaren zullen worden geënt op het actieplan 
tegen mensensmokkel van de Europese Unie (EMPACT – het operationeel plan facilitated 
illegal immigration) in samenwerking met andere EU- en niet-EU-landen. De Europese Unie 
verleent financiële bijstand in het kader van die acties. Met de aangrenzende landen zullen 
ook spiegelonderzoeken en gezamenlijke onderzoeken worden gevoerd. In die context zullen 
in Europees verband gemeenschappelijke controles worden georganiseerd, op basis van de 
analyses van Europol en Frontex. België verbindt zich ertoe om deel te nemen aan de 
gezamenlijk multidisciplinaire actiedagen of JAD’s (Joint Action Days) inzake mensensmokkel. 
De resultaten van de acties zullen worden meegedeeld aan het Bureau MH/MS of in de Cel 
zelf, afhankelijk van de geplande vergaderingen.  

3 Mensensmokkel in cijfers 
 

Over mensensmokkel is al veel cijfermateriaal aanwezig om een goed beeld van het fenomeen 
te verkrijgen.  

Zo bevat de omzendbrief COL 13/2018 inzake het opsporings- en vervolgingsbeleid 
betreffende mensensmokkel, bijgewerkte richtlijnen om van het fenomeen een beeld uit te 
werken, ten behoeve van de actoren op het terrein, de politiemensen en de magistraten. 

DJSOC MH/MS verzekert elk jaar een politioneel beeld over mensensmokkel, namelijk het 
beeld dat is vastgesteld door de politiediensten in België. Het beeld wordt jaarlijks aan de 
bevoegde overheden (College van procureurs-generaal, federaal parket, AIK’s ...) bezorgd. 

Ook de gerechtelijke informatie is belangrijk. Betere informatie betreffende de vonnissen en 
de veroordelingen biedt de mogelijkheid om het fenomeen en de behandeling ervan door het 
gerechtelijk apparaat, beter te kennen. 

De Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie (DAO/Migratie) volgt het fenomeen 
transmigratie op. Zij verspreiden wekelijks een overzicht van het aantal transmigranten per 
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arrondissement. Op basis van dit beeld worden de diverse controleacties gepland op de 
risicoplaatsen en kunnen de gerechtelijke onderzoeken verfijnd worden. 

Myria publiceert een samenvatting van de rechtspraak in haar jaarverslag  mensenhandel en 
mensensmokkel. Bepaalde beslissingen zijn beschikbaar op de website van het centrum. 

Ook het IAMM (Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel) kan 
hierin een rol spelen (zie Actieplan mensenhandel 2020-2024, punt. 6.3.) 

In eerste instantie zou het nuttig zijn om een overzicht te maken van de beschikbare gegevens 
over het fenomeen mensensmokkel in België. Zo zou een gestandaardiseerde vragenlijst 
opgesteld kunnen worden zodat elk jaar de gegevens gemakkelijk opgevraagd kunnen 
worden. 

Naar aanleiding van de herziening van de samenstelling van de Cel/het Bureau MH/MS zou 
daarom moeten worden bekeken of de doelstelling van het IAMM niet moet worden 
geherdefinieerd zodat de verwezenlijking ervan haalbaar zou zijn. 

Hiervoor zal het nodige budget moeten voorzien worden. 

 

  

PROJECT REGIE TIMING 

Opstellen van een  schema 
van de gegevens die de 
partners onderling moeten 
delen 

FOD Justitie  
Beheerscomité van het 
IAMM 

2021 

Onderzoeken van de 
doelstellingen die over het 
IAMM zijn vastgelegd en 
herdefiniëren van het 
mechanisme teneinde het 
functioneel te maken ten 
opzichte van de beschikbare 
middelen en capaciteit 

Bureau MH/MS - Cel  2021-2022 
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4 Informeren en sensibiliseren 
 

4.1 Informeren 
 

4.1.1 Magistratuur 
 

De opleiding van de magistraten zal verzekerd blijven, zowel van de gespecialiseerde als de 
niet-gespecialiseerde magistraten, tegelijkertijd of afwisselend, en volgens de voorschriften 
van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. 

Wat de niet-gespecialiseerde magistraten betreft, zal het gaan om een basisopleiding met als 
doel informatie te verschaffen over de specifieke kenmerken van mensensmokkel, waarbij 
met name de aandacht wordt gevestigd op de rol van de magistraten van wacht die te maken 
krijgen met een situatie van mensensmokkel. 

Wat de gespecialiseerde magistraten betreft, zal het gaan om een opleiding over actuele 
kwesties die kenmerkend zijn voor de evolutie ter zake op theoretisch en praktisch vlak. 

Tot slot zal om de twee jaar de plenaire zitting van het expertisenetwerk mensenhandel en 
mensensmokkel van het College van Procureurs-generaal georganiseerd worden.   

4.1.2 Politie  
 

Net zoals voor mensenhandel moet er ook ingezet worden op het informeren van de 
politie over het fenomeen mensensmokkel.  

Het gaat hier vooral over het informeren van politie(diensten) die geconfronteerd kunnen 
worden met mogelijke zaken van mensenmokkel tijdens andere controles, bvb. van 
transmigranten.  

Zo is het aangeraden te werken aan een update van de basisopleidingen, handboeken en 
andere beschikbare informatie. Het volledig curriculum moet aangepast worden aan de 
laatste ontwikkelingen van de fenomenen 
mensenhandel/mensensmokkel/transmigratie en de reglementering ervan. Het is met 
name van belang dat de politie goed wordt opgeleid met betrekking tot de toepassing van 
de beschermende maatregelen voor slachtoffers van bepaalde zwaardere vormen van 
mensensmokkel. 

Een werkgroep werd opgericht voor de voortgezette opleiding van de onderzoekers/ 
rechercheurs in het kader van mensenhandel en mensensmokkel. 

De groep beoogt nieuwe opleidingen te organiseren vanaf 2021. 

Tot slot is het nuttig om thematische opleidings- en/of informatiedagen te organiseren 
voor politiediensten en partners.  
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4.1.3 Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) 
 

Bij de Dienst Vreemdelingenzaken zal er een basisopleiding rond mensenhandel en 
mensensmokkel worden ingericht voor alle eerstelijnsdiensten, en dus in het bijzonder 
voor de professionals die in contact kunnen komen met een mogelijk slachtoffer van 
mensenhandel/mensensmokkel.  

Het opleidingsaanbod moet afgestemd zijn op zowel de diensten van de Dienst 
Vreemdelingenzaken als de diensten van Fedasil. 

Intern zullen er ook opleidingen georganiseerd worden. De inhoud van het 
opleidingspakket betreft: mensenhandel en mensensmokkel door de Cel Kwetsbare 
personen in het kader van de veertiendaagse opleiding voor “verzoek internationale 
bescherming” (VIB) – gerichte opleidingen via P&O: lunch and learn voor het personeel 
van de Dienst Vreemdelingenzaken (dienst verwijderingen, gesloten centra, ...). 

De opleiding zal gaan over de indicatoren inzake mensenhandel en mensensmokkel, de 
kennis van de diensten waarmee contact kan worden opgenomen en de te volgen 
procedure. Voor het personeel van de gesloten centra wordt nu ook een draaiboek 
voorbereid.  

DVZ ondersteunt ook de opleiding van voogden en de politie. 

 
4.1.4 Dienst Voogdij 

 

De opleidingen over mensenhandel voor de voogden zullen worden voortgezet. In dat 
kader zal het belangrijk zijn verbanden te leggen met mensensmokkel, meer in het 
bijzonder omdat de niet-begeleide minderjarigen meer bescherming genieten, gelet op 
hun kwetsbare toestand en zulks ongeacht of zij het slachtoffer van mensenhandel of 
mensensmokkel zijn. 

PROJECT REGIE TIMING 
Elk(e) 
departement/instelling 
zet verder in op het 
informeren van hun 
personeel/betrokken 
actoren 

Elke 
minister/staatssecretaris/depa
rtement 

2021-2025 
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4.2 Sensibiliseren 
 

4.2.1 Transportsector 
 

De campagne zal worden herhaald met het oog op het informeren en bewustmaken van 
de vrachtwagenchauffeurs en de transportfirma’s rond de activiteiten van de 
mensensmokkelaars op de snelwegparkings en de stappen die ondernomen moeten 
worden als wordt vastgesteld dat personen in een vrachtwagen werden verstopt. Deze 
campagne wordt georganiseerd in samenwerking met FEBETRA.  

 
PROJECT REGIE TIMING 
De 
bewustmakingscampagne 
voor de transportsector 
zal worden herhaald  

Dienst 
Vreemdelingenzaken 

 2021 

 
4.2.2 Sociaal assistenten (NBMV) 

 

Algemeen moeten sociaal assistenten die in contact komen met de NBMV gesensibiliseerd en 
opgeleid worden (voorbeelden: maatschappelijk werkers in de centra van het MENAS-plan 
van de Federatie Wallonië-Brussel, het El Paso-centrum, enz.). 

5 Internationale follow-up en samenwerking 
 

België werkt samen met verschillende internationale organisaties en verleent in het kader van 
bepaalde projecten op geregelde basis zijn medewerking aan de Verenigde Naties, de 
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de Raad van Europa, de 
Europese Unie, de BENELUX, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), enz. 
 
Die samenwerking krijgt een vervolg met een Belgische vertegenwoordiging in de 
internationale werkgroepen en ook via de uitwisseling met partnerlanden in de strijd tegen 
mensensmokkel binnen en buiten de EU. 
 
Binnen de OVSE is België de “EU-leader” voor mensenhandel, hetgeen vaak coördinatie op 
het stuk van mensensmokkel vereist, in nauwe samenwerking met de “leader” voor 
“migratie”. Die rol, die bijdraagt aan de Belgische expertise ter zake op multilateraal vlak, zal 
worden voortgezet. 

Op het niveau van de Verenigde Naties neemt België systematisch deel aan de Conferentie 
van de Staten die partij zijn bij het Verdrag tegen georganiseerde misdaad. Ons land stelt ook 
zijn ondersteuning en expertise ter beschikking van de werkgroep inzake mensensmokkel. 
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België zal actief blijven deelnemen aan de "North Sea Task Force"  (met de steun van Europol 
een justitiële samenwerking  tussen BE/FR/NL/VK) in de strijd tegen mensensmokkel). Deze 
heeft als doel een grondige analyse te maken van de actieve netwerken van 
mensensmokkelaars in de vier landen. In de afgelopen jaren zijn er drie grote onderzoeken 
voor België uit voortgekomen. 
 
België maakt verder deel uit van de nieuwe werkgroep die werd opgericht in de schoot van 
Eurojust, met name “Focusgroup of prosecutors involved in fighting migrant smuggling” 
(2020). De doelstelling van deze werkgroep is het binnen de Lidstaten sneller uitwisselen van 
informatie aangaande lopende onderzoeken waarin verschillende Lidstaten betrokken zijn en 
het delen van best practices. 
 
In het kader van de internationale samenwerking dient de nodige aandacht gevestigd te 
worden op de rol van het Federaal parket. Het Federaal parket kan de strafvordering zelf 
uitoefenen in het kader van complexe of internationale mensensmokkelonderzoeken,  maar 
kan daarnaast van betekenis zijn bij het faciliteren van de internationale samenwerking voor 
de lokale parketten. Het faciliteren kan erin bestaan om contacten te bewerkstelligen met 
andere lidstaten of landen, het faciliteren van versturen/uitvoeren van Europese 
onderzoekbevelen of het aanmelden van onderzoeken bij Eurojust. 
 

PROJECT REGIE TIMING 

Bevorderen van de 
internationale 
samenwerking   

Alle departementen  2021-2025 

 


