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1. INLEIDING 

Bij de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de  
mensensmokkel is de regering belast met het opstellen van een tweejaarlijks verslag betreffende de strijd tegen mensen-
handel. 

Dit verslag heeft betrekking op de getroffen maatregelen en ondernomen acties vanwege de bevoegde instanties in de 
loop van 2011 en 2012. Het eerstvolgende verslag zal de periode 2013-2014 bestrijken. 

Het verslag volgt de klassieke structuur die reeds verscheidene jaren wordt aangehouden. 

Bij mensenhandel spreekt men gewoonlijk van de 3P's: 'Prevention', 'Prosecution', 'Protection' (preventie, bescherming van 
de slachtoffers, vervolging van de daders) en vaak is er nog sprake van een vierde P: 'Partnership' (partnerschap). 

Het verslag omvat aldus een synthese van de verschillende initiatieven die de regering in de loop van 2011 en 2012 heeft 
genomen met betrekking tot die verschillende dimensies. 

Daarnaast komt de werking van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de men-
senhandel gedetailleerd aan bod. Het is niet de bedoeling van de Cel om alle departementale initiatieven naar zich toe te 
trekken, haar rol ligt meer bepaald in het samenbrengen van de actoren teneinde een coherente aanpak van het fenomeen 
mensenhandel op beleidsniveau te bewerkstelligen. 

Het verslag bevat ook een aantal veeleer operationele gegevens die zijn overgezonden door de actoren in het veld of door 
andere departementen, en voorts bepaalde informatie vanwege de centra die gespecialiseerd zijn in het onthaal van 
slachtoffers. 

Naast tekst en uitleg in de delen betreffende preventie, bescherming en vervolging omvat het verslag specifieke themati-
sche analyses en evaluaties. Het betreft analyses die gemaakt zijn in de loop van de twee jaren die het verslag bestrijkt. 

Zo was een ad-hocwerkgroep van de Interdepartementale Coördinatiecel belast met de studie van de problematiek van het 
inschakelen van tolken in het kader van de procedures met betrekking tot mensenhandel. Een verslag van die analyse is 
opgenomen in het deel betreffende de opsporingen en vervolgingen. 

Voorts heeft het Bureau van de Interdepartementale Coördinatiecel met alle leden een evaluatie verricht van de omzend-
brief van 26 september 2008 betreffende de multidisciplinaire samenwerking in het kader van de bescherming van slacht-
offer van mensenhandel. De resultaten hiervan zijn eveneens opgenomen in dit verslag. Zij heeft overigens haar actuali-
teitswaarde behouden, ook al zijn intussen bepaalde aanpassingen doorgevoerd. 

Ook werd in 2012 een begin gemaakt met een analyse van de toepassing van het systeem op minderjarigen. De resultaten 
zijn thans beschikbaar maar komen in een volgend verslag aan bod (wel publiceren wij als bijlage een samenvatting er-
van). 

Het verslag van de regering is in lijn met de vaste wil van de Belgische overheid om een aanhoudende strijd te voeren 
tegen het fenomeen van de mensenhandel en om informatie te geven over zowel de geconcretiseerde actiepunten als de 
evolutie van het fenomeen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de samenwerking tussen de verschillende actoren en departementen zal worden doorgetrok-
ken, zodanig dat de strijd tegen dit fenomeen in de komende jaren op eenzelfde niveau gehandhaafd blijft.  
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2. INTERDEPARTEMENTALE 
COÖRDINATIECEL 

De Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensenhandel kreeg een nieuw elan dankzij het koninklijk 
besluit van 16 mei 2004. De Cel heeft als opdracht: 

- 1° een efficiënte coördinatie mogelijk te maken tussen de betrokken departementen die daartoe de 
nodige informatie uitwisselen, teneinde een volgehouden beleid ter bestrijding van de mensensmokkel 
en de mensenhandel te voeren en in het bijzonder de activiteiten van de mensensmokkelaars en hun 
netwerken te ontmantelen en uit te schakelen; 

- 2° de evolutie van de resultaten op het gebied van de bestrijding van de mensensmokkel en de 
mensenhandel kritisch te evalueren; 

- 3° mee te werken aan het formuleren van voorstellen en aanbevelingen inzake het beleid ter 
bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel. 

De Cel heeft niet meteen tot taak om enig beleid inzake mensenhandel uit te voeren. De desbetreffende departementen en 
entiteiten zijn daartoe bevoegd. De Cel en haar Bureau fungeren wel als platform voor de uitwisseling van informatie en 
zien toe op een coherent beleid tussen de actoren. De Cel zet ook eigen initiatieven op wanneer een multidisciplinaire 
aanpak tussen departementen vereist is. 

Hierna bekijken wij enkele specifieke initiatieven van de Interdepartementale Cel van naderbij. De Cel en haar Bureau 
hebben een inbreng gehad in nog andere acties, maar dan veeleer in een vorm van  
partnerschap tussen actoren: die elementen komen aan bod elders in het verslag. 

2.1. Nieuw actieplan inzake de strijd tegen mensenhandel 2012-2014 

De Belgische regering had voordien het actieplan 2008-2011 aangenomen, het eerste Belgische actieplan ter bestrijding 
van de mensenhandel. Eertijds was er wel een 'boordtabel' uitgewerkt en opgevolgd door de Interdepartementale Cel, 
maar naderhand werd beslist om de initiatieven meer te formaliseren. Dit beantwoordt bovendien aan de internationale 
instrumenten ter zake.   

Vooraleer stil te staan bij het nieuwe actieplan, kan het interessant zijn om de balans op te maken van de uitvoering van 
het voorgaande plan. 

2.1.1. Uitvoering van het actieplan 2008-2011 

Generaliter is het actieplan 2008-2011 op tal van punten uitgevoerd. Er zijn weliswaar nog punten waar amper vooruitgang 
is geboekt. 
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2.1.2. Preventie en opleiding 

De focus van de sensibiliseringsprojecten ligt op diverse aspecten die reeds zijn belicht in het voorgaande verslag. Zo 
stond het Bureau van de Interdepartementale Cel in voor de opmaak van de flyer van Buitenlandse Zaken, die verdeeld 
wordt in bepaalde diplomatieke posten en bestemd is voor personen die een werkvisum aanvragen. Het Bureau van de 
Cel heeft vervolgens gewerkt rond het vraagstuk van de sensibilisering in ziekenhuizen (zie 3.1.1..). Voorts hebben ver-
schillende departementen initiatieven genomen naargelang van hun bevoegdheden: 'FEDASIL'-opleiding, preventie van de 
uitbuiting van  
Braziliaanse burgers (Dienst Vreemdelingenzaken),... 

Ook heeft het College van procureurs-generaal zijn persmoment georganiseerd in 2009. 

Bepaalde initiatieven zijn evenwel nog niet gerealiseerd: er is bijvoorbeeld nog geen sensibiliseringstool in het kader van 
seksuele uitbuiting voorhanden (afgezien van de initiatieven in de strijd tegen kinderprostitutie, zoals "Stop kinderprostitu-
tie"1). Er zal hier in de toekomst ongetwijfeld aandacht aan moeten geschonken worden.  

2.1.3. Bescherming van slachtoffers  

Op het vlak van de bescherming van slachtoffers zijn er verscheidene instrumenten ingesteld overeenkomstig de geformu-
leerde aanbevelingen. De procedure voor de toekenning van verblijfstitels aan de slachtoffers van mensenhandel werd 
omgezet in een wet. Een ad-hocgroep van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensenhandel 
stond in voor de uitwerking van de omzendbrief van 26 september 2008 inzake de invoering van een multidisciplinaire 
samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensen-
smokkel2. 

De multidisciplinaire omzendbrief van 2008 is een centraal element in het Belgische beleid in-zake de strijd tegen mensen-
handel. De omzendbrief stelt duidelijk werkingsschema's en com-municatiekanalen tussen actoren op en omvat concrete 
oplossingen voor o.a. de problematiek van de bescherming van vermeende slachtoffers van uitbuiting in het kader van 
tewerkstelling in privédienst van een diplomaat. Vanwege de diplomatieke onschendbaarheid kan er immers geen straf-
rechtelijke vervolging worden ingesteld, terwijl de afgifte van verblijfstitels in het kader van de beschermingsprocedure van 
slachtoffers precies het bestaan van een strafproce-dure onderstelt. De omzendbrief bepaalt dat - in geval van een positief 
advies vanwege het arbeidsauditoraat met betrekking tot de aan het licht gebrachte situatie van mensenhandel - het 
slachtoffer bescherming kan genieten, zelfs indien seponering van het dossier zal volgen.  

Aangezien nu vooral de krachtlijnen voor de bescherming van de slachtoffers aan bod zijn gekomen, is het zaak om in het 
vervolg meer specifieke kwesties tegen het licht te houden. Dat is met name het geval voor de te nemen maatregelen met 
het oog op een vlottere toegang tot de procedure voor de minderjarige slachtoffers.  

Het actieplan voorzag ook in de uitwerking van de erkenning en financiering van de onthaalcentra. Dat punt komt later 
gedetailleerd aan bod (zie punt 5.1.).  In algemene zin heeft het Bureau van de Interdepartementale Coördinatiecel ver-
schillende nota's opgesteld, waarbij de mogelijke werkpistes in hun context zijn geplaatst. Voor het financieringsaspect is 
er evenwel geen oplossing gevonden op basis van de overwogen opties. Die opties lagen in het creëren van een vorm van 
contractualisering voor de storting van de subsidies tussen de federale staat en de opvangcentra. Dat er verscheidene 
financieringsbronnen zijn, van zeer uiteenlopende aard, maakte de invoering van het systeem evenwel tot een zeer com-
plexe zaak. Uiteindelijk is die piste verlaten en werd beslist om andere pistes te bewandelen. 

  

                                                                 

1
 http://www.stopkinderprostitutie.be/ 

2 Hierna de 'multidisciplinaire omzendbrief' genoemd. 
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2.1.4. Vervolgingen, veroordelingen en wetgevende instrumenten  

Wat de evolutie van de wetgeving betreft, zijn er weinig zaken van betekenis te vermelden. De beschouwde periode situ-
eert zich in het tijdsbestek waarin de evaluatie van de nieuwe strafbaarstellingen inzake mensenhandel gebeurde. Daaruit 
is in algemene zin gebleken dat de nieuwe wet een vrij correcte toepassing vond. Er zijn uiteraard vragen rond de interpre-
tatie van de rechtspraak naar voren gekomen, net als de noodzaak om bepaalde elementen van de definitie uit te klaren 
(bijvoorbeeld de manier waarop het oogmerk van seksuele uitbuiting is gedefinieerd, of de vraag of er al dan niet sprake 
moet zijn van een 'netwerk' voor een veroordeling op grond van mensenhandel). 

Op wetgevend vlak is het zo dat, niettegenstaande een ad-hocgroep van de Interdepartementale Cel de laatste hand had 
gelegd aan de ontwerptekst inzake de bestraffing van opdrachtgevers die een beroep doen op tussenpersonen die zich 
inlaten met mensenhandel, deze tekst geen vervolg heeft gekend in de loop van de uitvoering van het actieplan. Gezien 
het ontslag van de regering in 2011, is de tekst in de vorm van werkstuk van de werkgroep beschikbaar gebleven voor 
analyse. 

2.1.5. Evaluaties en statistieken  

De overheden hebben hun evaluatiewerk voortgezet, inzonderheid op het niveau van de richtlijnen inzake strafrechtelijk 
beleid (omzendbrief betreffende de opsporing en vervolging van mensenhandel - Col 01/07). Het Bureau van de Interde-
partementale Cel heeft overigens de evaluatie van de multidisciplinaire omzendbrief afgerond volgens plan. De resultaten 
van die evaluatie volgen verderop in dit verslag. 

Op het niveau van Justitie zijn er aanpassingen doorgevoerd in de gegevensbank van de veroordelingen, zodat er voort-
aan een onderscheid is tussen de veroordelingen wegens mensenhandel en de veroordelingen wegens mensensmokkel. 
Vóór 2010 waren beide categorieën samengeteld, met een oververtegenwoordiging aan veroordelingen tot gevolg. 

Wel is het jammer dat er niet meer vooruitgang kon worden geboekt rond de werkzaamheden van het IAMM (Informatie- 
en Analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel). Er zijn tal van besprekingen gevoerd over de mogelijkheid om de 
wetgeving aan te passen teneinde de beschikbare gegevens tussen departementen te kunnen kruisen (het KB van 16 mei 
2004 spreekt van anonieme gegevens). Gelet op de uiteenlopende zienswijzen binnen het beheerscomité over de doelstel-
lingen van het IAMM en gelet op het vallen van de regering in die periode, is er niets concreets uit de bus gekomen.  
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2.2. Actieplan 2012-2014 

De uitwerking van het actieplan 2012-2014 volgde een klassiek schema. In eerste instantie moet worden benadrukt dat het 
niet de allure van een 'nieuw' actieplan heeft, het betreft veeleer een actualisering van het voorgaande actieplan. Bepaalde 
projecten uit het voorgaande plan waren nog steeds in uitvoering, andere zijn achteraf dan weer beoordeeld als weinig 
realistisch, en ten slotte moesten enkele nieuwe initiatieven nog in gang gezet worden. 

Het nieuw actieplan is niet alleen geïnspireerd op de besprekingen tussen de deskundigen uit het Bureau van de Cel, maar 
is ook ontleend aan de verslagen van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, (CGKR), de 
recente verslagen van de regering, de evaluaties van het strafrechtelijk beleid en de conclusies van de werkgroep van de 
Senaat. 

Niet alle aanbevelingen van die werkgroep zijn opgenomen in het actieplan, vanuit het standpunt dat voor sommige nog 
verdere detailstudie vereist was, maar niettemin is minstens 80% ervan daarin terug te vinden. 

Het Bureau van de Interdepartementale Cel heeft zich dus toegelegd op de voorbereiding van die nieuwe versie van het 
document, dat in het eindstadium is voorgelegd aan de gespecialiseerde onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhan-
del en vervolgens aan de Interdepartementale Cel (mei 2012) voor de uiteindelijke goedkeuring. De minister van Justitie en 
de staatssecretaris voor Asiel en Migratie hebben ten slotte het actieplan voorgesteld aan de ministerraad op 26 juni 2012. 

2.2.1. Ontwikkelingen op wetgevend vlak  

Het punt van de wetswijzigingen neemt een belangrijke plaats in het actieplan 2012-2014 in. Primo, omdat België verplicht 
is tot het omzetten van de nieuwe EU-richtlijn inzake de bestrijding van mensenhandel3; secundo, omdat er bepaalde 
relevante bijsturingen van de strafbaarstelling van mensenhandel op hun plaats zijn. 

Ten eerste is meermaals gesteld dat de definitie van seksuele uitbuiting als oogmerk niet volkomen eenduidig was. Zo 
bevat zij verwijzingen naar de artikelen van het Strafwetboek die betrekking hebben op de uitbuiting van de prostitutie, 
hetgeen een goed begrip van het concept mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting niet zozeer vooruithelpt. 
Overigens rijst de vraag of het oogmerk zoals geformuleerd wel volstaat voor het insluiten van de hypothesen die beoogd 
zijn door de internationale instrumenten zoals het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de 
transnationale georganiseerde misdaad, inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder 
vrouwenhandel en kinderhandel. Sluit de definitie van 2005 wel degelijk mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting 
in het kader van bijvoorbeeld pornografie met volwassenen in? 

Een ander knelpunt houdt verband met bepaalde interpretaties van de rechtspraak inzake seksuele uitbuiting die, uitgaan-
de van de memorie van toelichting bij de wet, stelden dat bij afwezigheid van enig netwerk de kwalificatie van mensenhan-
del niet in aanmerking kwam in het kader van uitbuiting "in persoonlijke hoedanigheid". Dat was althans niet de opvatting 
van de wetgevers, maar een opheldering is hoe dan ook noodzakelijk4. 

 

 

Voorts is de vermenigvuldiging van de geldboeten met het aantal slachtoffers ook aangemerkt als een punt dat nadere 
uitwerking behoeft. In verschillende evaluaties is immers de nadruk gelegd op het verschil in het systeem van geldboeten 
toegepast in het sociaal recht en het vraagstuk van mensenhandel met het oog op economische uitbuiting. In het eerste 
geval kunnen de geldboeten effectief worden vermenigvuldigd met het aantal slachtoffers5, maar in de hypothese van 
mensenhandel met het oog op economische uitbuiting is zulks niet het geval. Er is derhalve voorgesteld om hetzelfde 
mechanisme toe te passen in beide gevallen6. 

Ten slotte moet ook een oplossing kunnen worden gevonden naar aanleiding van een arrest van het Hof van Cassatie 
(Cass., 27 mei 2009, AR P.09.0240.F) waardoor het niet meer mogelijk is onroerende goederen verbeurd te verklaren 
wanneer dit niet in een tekst is opgenomen, ook al heeft het gebouw gediend om het misdrijf te plegen. De verbeurdverkla-
ring van een onroerend goed zou dus niet meer mogelijk zijn voor mensenhandel (in tegenstelling tot huisjesmelkerij).  

                                                                 

3 Richtlijn 2011/36/EU van het EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en de bestrijding van mensenhandel 
en de strijd tegen dit fenomeen en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van het kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad. 

4 De wet  van 29 april 2003 heeft daarin klaarheid geschept door vervanging van de bewoordingen "laten plegen van het misdrijf" door " (...) te doen (...)". 

5 Het zou gaan om de slachtoffers aangeduid in het bevel tot dagvaarding en vervolgens in de beslissing ten gronde.  

6 De wet van 24 juni 2013 houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot 
het aantal slachtoffers, heeft dergelijk mechanisme ingevoerd in de strafbaarstelling van mensenhandel (onder andere). 
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Het actieplan besteedt voorts bijzondere aandacht aan de herziening van de richtlijn van de minister van Justitie betreffen-
de het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake mensenhandel (gemeenzaam bekend onder de referentie van de omzend-
brief van het College van procureurs-generaal - Col 01/2007). Die richtlijn vormt sinds jaren de grondslag van de organisa-
tie van het kader van de vervolging en van de samenwerking tussen lokale actoren op het niveau van het onderzoek. Zij is 
aan actualisering toe, zodanig dat zij een specifiekere insteek ten aanzien van de internationale aspecten van de strijd 
tegen de mensenhandel alsook geactualiseerde indicatoren zou omvatten. 

Ten slotte stelt het actieplan opnieuw de vraag naar het gevolg dat moet worden gegeven aan het ontwerp met betrekking 
tot de bestraffing van opdrachtgevers die een beroep doen op tussenpersonen die zich inlaten met mensenhandel. 

2.2.2. Bescherming van de slachtoffers  

De bescherming van slachtoffers van mensenhandel is nog steeds een van de speerpunten van het beleid ter bestrijding 
van dat misdadig fenomeen. Het actieplan suggereert hierbij om de werkzaamheden met het oog op de officiële erkenning 
van de onthaalcentra te finaliseren. Dat punt is nader uitgewerkt in punt 4.1. van dit verslag. 

Voorts is er de vraag om de evaluatie van het luik 'minderjarigen' uit de multidisciplinaire richtlijn af te ronden, zodat een 
volledig beeld van de tenuitvoerlegging van dat instrument voorhanden is. In het verlengde van die evaluatie omvat het 
actieplan de aanbeveling om de werkgroep die instond voor de uitwerking van de omzendbrief nu opnieuw samen te bren-
gen teneinde vanuit een globale invalshoek nogmaals na te gaan welke aanpassingen in de actuele mechanismen eventu-
eel nodig zijn. 

De kwesties die de revue zouden moeten passeren, hebben betrekking op: 

- De toepassing van het systeem van bescherming van de slachtoffers van mensenhandel in het kader 
van een uitgebreid Europa. Het systeem voor de afgifte van een verblijfstitel verliest immers aan 
relevantie in het kader van de bescherming van Europese slachtoffers; 

- Het verkeer van de slachtoffers in de EU en de kwestie van de slachtoffers die zijn uitgebuit in het 
buitenland maar ontdekt zijn in België; 

- De toepassing van de voorwaarden om het statuut van slachtoffer van mensenhandel te genieten, in 
het bijzonder wat minderjarigen betreft; 

2.2.3. Sensibilisering, opleiding en informatie  

In dat verband omvat het actieplan de aanbeveling om de laatste hand te leggen aan de initiatieven die zijn opgestart in de 
vorige regeerperiode, inzonderheid de informatiebrochure voor de ziekenhuizen. Het document voorziet tevens in nadruk-
kelijke aandacht voor de identificatie van de minderjarige slachtoffers van mensenhandel en omvat daartoe een voorstel tot 
opmaak van een informatiefiche die dienstig zou kunnen zijn voor de voogden naargelang van de situatie van de NBMV 
alsook voor de maatschappelijk werkers van de FEDASIL-centra. 

De kwestie van de uitbuiting van huispersoneel werd eveneens aangesneden in het actieplan. Zoals bekend is de opspo-
ring van situaties van mensenhandel in een privécontext een bijzonder lastige opgave. Er bestaat aldus het voornemen om 
de informatiebrochures, gepubliceerd in 2005 door de Koning Boudewijnstichting en de FOD Werkgelegenheid en Sociaal 
Overleg, te actualiseren. 

Opleiding is eveneens een punt dat de nodige aandacht kreeg, door het bevorderen van het organiseren van gespeciali-
seerde sessies met de referentiemagistraten voor mensenhandel en met de bevoegde sociale inspecteurs. 

2.2.4. Besluit  

Het was niet de bedoeling om het actieplan 2012-2014 inhoudelijk in het teken van nieuwe grootschalige projecten te 
plaatsen. De voorziene wetswijzigingen zullen in se veel tijd vergen en er is geopteerd voor een realistische benadering op 
het ogenblik van de opmaak van het document. Overigens is dit actieplan uitgegaan vanuit een meer pragmatische insteek 
en ligt de focus ervan aldus niet op projecten met een onzekere uitkomst maar veeleer op de uitwerking van praktische 
tools voor de actoren in het veld. 

Het is uiteraard niet altijd even evident om de realisatie van alle projecten geheel volgens de uitgetekende lijn te laten 
verlopen, maar alles is in het werk gesteld om vooruitgang te boeken in de verschillende aangesneden thema's. 
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3. PREVENTIE, SENSIBILISERING EN 
OPLEIDINGEN INZAKE MENSEN-
HANDEL 

3.1. Preventie 

Doorgaans kregen de reeds gelanceerde initiatieven hun vervolg. De flyer die door het departement Buitenlandse Zaken 
verspreid is in de ambassades, werd ook nog op nieuwe posten verdeeld. De desbetreffende posten zijn: de Filippijnen, 
Ecuador, China, India, Nigeria, Marokko, Brazilië, Algerije, Tunesië en Thailand. Er zijn nog andere specifieke initiatieven 
gelanceerd. 

3.1.1. De sensibiliseringsbrochure voor de ziekenhuizen 

Het Bureau van de Interdepartementale Coördinatiecel was in 2010 besprekingen opgestart met het oog op de opmaak 
van een sensibiliseringsbrochure, bestemd voor ziekenhuizen (cf. Verslag van de regering 2009-2010, blz.7). Het Bureau 
heeft zijn werkzaamheden voorgezet en afgerond in 2012. Over de brochure werd overlegd met de gespecialiseerde ont-
haalcentra. Tot slot waren er nog contacten met de FOD Volksgezondheid, het kabinet van de vice-eerste minister en 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de federale culturele instellingen, om tot overeen-
stemming te komen over de eindversie van het document en de verspreiding ervan. 

Na overleg zijn de brochure en een poster naar alle Belgische ziekenhuizen via de post en via elektronische weg verzon-
den in september 2012. Het initiatief kreeg tevens weerklank via de pers7. De bestemmelingen waren onder andere de 
algemene directie van de ziekenhuizen, de sociale diensten, de hoofdverpleegkundigen, de spoeddiensten, de gynaecolo-
gische diensten (achter abortusgevallen kunnen situaties van seksuele uitbuiting schuilgaan). 

De brochure "Mensenhandel... wat te doen?" geeft in de eerste plaats een beknopte omschrijving van de aspecten van 
mensenhandel. Zij maakt een onderscheid tussen de economische en seksuele uitbuiting en reikt enkele indicatoren voor 
een situatie van mensenhandel aan. Ter illustratie geeft de brochure enkele concrete voorbeelden van mensenhandel die 
aan het licht kwamen in ziekenhuizen: 

Voorbeeld uit de brochure 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een Marokkaanse onderdaan opgenomen in een Brussels 

ziekenhuis als gevolg van een ongeval dat zich had voorgedaan op de werkplek. Daar bleek hij illegaal 

aan de slag te zijn in erbarmelijke omstandigheden. In het ziekenhuis gaven de artsen aan dat deze man 

levenslang gehandicapt zal zijn. De sociale dienst van dit ziekenhuis alsook de dienst voor de ondersteu-

ning van personen zonder verblijfsvergunning verwittigden het Brusselse opvangcentrum voor slachtof-

fers van mensenhandel, de vzw PAG-ASA.  Het opvangcentrum verleende de man tijdelijk opvang, psy-

chologische en sociale hulp. Het opvangcentrum heeft met het slachtoffer ook bekeken of hij zich burger-

lijke partij wou stellen tegen zijn werkgever. Deze laatste werd vervolgens door de correctionele recht-

bank schuldig bevonden aan mensenhandel.8 

Tot slot geeft de brochure nog mee hoe contact moet worden opgenomen met de gespecialiseerde  

centra in hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. 

Na de verspreiding van de brochure volgde enige positieve feedback vanuit bepaalde ziekenhuizen, met onder andere de 
vraag naar bijkomende exemplaren. Er volgde, zoals voorzien, evenwel geen evaluatie van de impact van het initiatief. Er 
waren een gemengde feedback over de resultaten. In elk geval is er een herhaling van het initiatief gepland in 2014 en in 
dit kader zal een 'online'-evaluatieformulier opgemaakt worden. Dat zal toelaten een betere feedback te krijgen. 

                                                                 

7 http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten/news_pers_2012-09-17_2.jsp 

8 Brochure "Mensenhandel... wat te doen?" , p. 7 
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3.1.2. Bijdragen van de Federale Politie 

3.1.2.1. In België 

De politie nam geen eigen initiatieven voor bewustmaking of informatie over mensenhandel of mensensmokkel gericht op 
het grote publiek. Wel kwamen de nieuwe publicaties, brochures en campagnes van de Interdepartementale Coördinatie-
cel Mensenhandel en Mensensmokkel altijd aan bod in de politiele nieuwsbrief mensenhandel. 

Bijkomend vulde de politie verschillende partnerschappen in Zo was de politie aanwezig op de stand van ECPAT tijdens 
het vakantiesalon 2011 in de context van de multidisciplinaire bewustmakingscampagne van kindersekstoerisme. Tijdens 
dit salon kwam op de politiestand ook de thematiek ‘schijnhuwelijken' aan bod om reizigers bewust te maken van het risico 
om in het buitenland slachtoffer te worden van iemand met enkel de bedoeling van een verblijf in de EU (affiche). Als part-
ner kwam de politie ook tussen op een workshop van ECPAT, tijdens de alternatieve reisbeurs (2011) voor de toelichting 
van politieaanpak van het kindersekstoerisme. 

Om het grote publiek te informeren over mensenhandel en mensensmokkel nam de Centrale Dienst Mensenhandel van de 
federale politie ook deel aan (lokale) opendeur (‘open huis’) en aan het politiedorp op 21 juli 2011 met een specifieke stand 
mensenhandel en mensensmokkel. De dienst trad in 2011 en 2012 ook als gastdocent voor de faculteit criminologie van 
de KU Leuven op, rond de thematiek mensenhandel en mensensmokkel. De dienst lichtte ook de politieaanpak mensen-
handel toe op een themadag in de Universiteit Kortrijk (2011) en op een studiedag over informele economie in de Universi-
teit Gent (2012). 

Verschillende lokale en federale politiemensen, maar ook de Centrale Dienst Mensenhandel stonden in 2011 en 2012 in 
voor informatiesessies over de verschijningsvormen van mensenhandel en mensensmokkel en het partnerschap daarbij. 
Die sessies waren bestemd voor de visumambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, aan de militaire detachementen 
die voor langere tijd naar het buitenland vertrekken (op vraag van Defensie), aan ambtenaren van gemeenten die vooral 
(identiteits)documenten verstrekken, aan het ziekenhuispersoneel voor de herkenning van mogelijke slachtoffers van 
mensenhandel en voor medewerkers van de nieuwe opvangcentra voor (jeugdige) asielzoekers. 

Ten slotte bestonden er in 2011 en 2012 “netwerken” mensenhandel en mensensmokkel waarin politiemensen van lokale 
en federale politie die prioritair werken in deze domeinen elkaar ontmoeten.  

3.1.2.2. In het land van herkomst 

De politie zet geen ontwikkelingsprogramma’s op voor de preventie van mensenhandel of mensensmokkel in landen van 
herkomst van mogelijke slachtoffers. De politie verleent wel haar medewerking aan dergelijke campagnes als die een 
politioneel luik hebben. Zo was er een preventiecampagne in Brazilië om rekrutering en vertrek te ontmoedigen van perso-
nen die een grote kans lopen om in België slachtoffers mensenhandel te worden. Verschillende diensten en departemen-
ten (Dienst Vreemdelingenzaken, Justitie, Sociale Inspectiediensten, ...) werkten er aan mee. 

Bovendien functioneert het protocol van politiesamenwerking met Bulgarije  goed. In 2011 en 2012 was deze samenwer-
king vooral gericht op de onderzoekmatige uitwisseling en afstemming. De verbindingsofficier van Bulgarije stelde steeds 
vaker operationele vragen. De Bulgaarse verbindingsofficier faciliteerde ook de bijstand van Bulgaarse politiemensen aan 
de lokale politie GENT. In 2012 werd ook de politiële informatie-uitwisseling met Roemenie ̈ verbeterd. Daarenboven werd 
ook het politiesamenwerkingsakkoord met Servie ̈ ondertekend en het akkoord met Moldavie ̈ afgerond. 

Het UNODC-handboek “Preventie en detectie mensensmokkel” waaraan we meewerkten, werd vervolledigd met een 
handboek “Bestrijding en vervolging van mensensmokkel”. Beide handboeken waren vooral bestemd voor politiediensten 
in Afrika, Azie ̈ en Latijns-Amerika als leidraad in de strijd tegen mensensmokkel. De Belgische goede (politie)praktijken 
kwamen in de handboeken aan bod. 

Dienst Vreemdelingenzaken nam in het kader van het terugkeerfonds het initiatief tot een campagne “Rechten van de 
Migrant”. De politie werkte mee aan de film die er deel van uit maakte. Het recht op consulaire bijstand en medische hulp, 
de mogelijkheden van het Tracing-programma van het Rode Kruis en de diensten van de Internationale Organisatie voor 
Migratie worden erin toegelicht in diverse talen. 

3.1.3. Dienst Vreemdelingenzaken 

In 2011 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken van haar budget 10.000 euro geïnvesteerd in een preventiecampagne in 
Nigeria, in samenwerking met de FOD Justitie (Dienst Strafrechtelijk Beleid). Het betrof een project van het UNODC (Uni-
ted Nations Organisation of Drugs and Crime) in samenwerking met de IOM (international Organisation for Migration) met 
als voorwerp "Enhancing Multi- stakeholder cooperation to fight human trafficking in countries of origin and destination".  
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3.1.4. Toezicht sociale wetten 

Toezicht Sociale Wetten heeft in 2005-2006, in samenspraak met de Koning Boudewijn Stichting, twee brochures uitgege-
ven in het kader van een sensibilisatie/informatie -campagne inzake de economische exploitatie van huispersoneel bij 
private personen en bij personen met een diplomatiek statuut. Er werd in 2012 een aanzet gegeven om deze brochures te 
hernieuwen maar deze zijn nog niet beschikbaar.  

3.1.5. Gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers 

Ook de gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel spelen een rol in de preventie en in de sensi-
bilisatie van enerzijds de bevolking, maar anderzijds ook medewerkers in de centra zelf en de sociale eerstelijns hulpdien-
sten. Al jaren wordt er initiatief genomen om informatie over mensenhandel te verspreiden, ten einde het misdrijf sneller te 
kunnen detecteren en de slachtoffers naar de centra door te  kunnen verwijzen.  
 
Payoke, gesitueerd in Antwerpen, heeft in het kader van het ISEC project samengewerkt met 7 lidstaten van de EU (waar-
onder ook landen van herkomst), Albanië en Moldavië. Dit project startte op 20 oktober 2011 en had voornamelijk 2 doelen. 
Ten eerste de verbetering van de samenwerking tussen de medische wereld en politie, en ten tweede de sensibilisering 
van artsen en hulpverleners over mensenhandel9.  
 
Verder heeft Payoke ook een sensibiliseringsfilm gemaakt voor dokters en medisch personeel. Deze is beschikbaar op de 
website van Payoke10. De film werd onder andere door de UA, EC en IOM verspreid, en werd door de medische wereld 
heel goed ontvangen. De website van Payoke bevat bovendien veel informatie over mensenhandel: nieuws, evenementen, 
één meertalige brochure voor slachtoffers en de contact details van de drie Belgische gespecialiseerde opvangcentra en 
andere organisaties. 
In het kader van het SIRIUS project 11 werd Payoke vermeld in een brochure over de Europese Netwerken voor Educatie-
ve Projecten met informatie over projecten, werk en programma’s. Verder gaf Payoke openbare lezingen die veel deelne-
mers lokten.  
                                                                 
  
De vereniging PAG-ASA heeft zelf geen ontwikkelingshulpprogramma’s opgezet in de landen van herkomst. Echter is 
PAG-ASA lid van verschillende internationale projecten die sociaal interveniëren in ontwikkelingslanden. Door het ontbre-
ken van financiële middelen heeft PAG-ASA ook geen eigen initiatieven ondernomen met betrekking tot de sensibilisering 
en het informeren inzake mensenhandel. Wel hebben ze bijgedragen aan initiatieven van andere actoren door hun experti-
se, opgedaan door meer dan 15 jaar ervaring in het veld. PAG-ASA  heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan het opstellen van 
de ziekenhuisbrochure (zie 3.1.1). 

3.1.6. Het openbaar ministerie  

3.1.6.1. In het land van herkomst  

Het behoort niet tot de specifieke opdrachten van het openbaar ministerie om in de landen van herkomst van de slachtof-
fers van mensenhandel ontwikkelingshulpprogramma’s op te zetten in het kader van de preventieve strijd tegen de men-
senhandel. Dat betekent echter niet dat er geen aandacht zou uitgaan naar het verwerven van inzicht in het fenomeen van 
mensenhandel in de landen van herkomst. 

Aldus heeft de Belgische referentiemagistraat van het openbaar ministerie voor mensenhandel in het arrondissement 
Brussel - in het kader van het project opgezet door het UNODC en de IOM en met steun vanwege Duitsland, Oostenrijk, 
België, Nigeria, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland - deelgenomen aan een programma met het oog op een doorge-
dreven samenwerking tussen de landen van herkomst en de landen van bestemming in de strijd tegen de mensenhandel. 
Het programma, dat startte in februari 2011 en gedurende 18 maanden liep, bracht actoren uit de voornoemde landen 
samen (zie 2.1.3) 

3.1.6.2. Op nationaal vlak 

Hoewel de ontwikkeling van instrumenten voor preventie en informatie op het vlak van mensenhandel in algemene zin van 
belang is, behoren dergelijke initiatieven niet tot de wezenlijke opdrachten van het openbaar ministerie. 

                                                                 

9 www.joint-efforts.org 

10 www.payoke.be  

11 www.sirius-migrationeducation.org 

http://www.joint-efforts.org/
http://www.payoke.be/
http://www.sirius-migrationeducation.org/
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Sommige acties van het openbaar ministerie zijn evenwel bedoeld om de verschillende actoren die actief zijn in dat ver-
band te informeren en een publiek, dat daarmee minder vertrouwd is, te sensibiliseren. 

Ter illustratie: in het kader van een werkgroep voorgezeten door de referentiemagistraat van Luik bestaan er diverse lokale 
initiatieven die de sociale middens, de medische wereld en de schoolmilieus willen sensibiliseren en informeren via met 
name het OCMW, de ziekenhuizen alsook verschillende Luikse scholen. Die acties krijgen logistieke en financiële onder-
steuning vanwege de provincie Luik. 

Het actieplan ter bestrijding van mensenhandel 2008-2012 verplicht het College van procureurs-generaal tot het organise-
ren van een zogenoemde persontmoeting, die ruime 'weerklank' moet geven aan de onderzoeken, vervolgingen en straf-
fen in concrete dossiers. Het doel van zulke communicatie is de aandacht te vestigen op de gerechtelijke acties onderno-
men ter bestrijding van de mensenhandel; zij is ook de gelegenheid om de aandacht te vestigen op het multidisciplinaire 
karakter van mensenhandel en op de geïntegreerde aanpak om het fenomeen doeltreffend te bestrijden. 
 
In lijn met het voornoemde actieplan werd de Anti-Trafficking Day 2011 voorafgegaan door een persconferentie waarop de 
debatavond van 18 oktober 2011 werd ingeleid. Tijdens deze avond gaf de filmvoorstelling rond de fenomenen mensen-
handel en mensensmokkel de verschillende actoren de gelegenheid tot gedachtewisselingen en debatvoering over diverse 
problematieken betreffende mensensmokkel en mensenhandel. In het kader van de Anti-Trafficking Day 2012 zijn ook 
bewustmakingsacties voor het grote publiek gevoerd via diverse manifestaties in samenwerking met de politie, het ont-
haalcentrum Sürya en de referentiemagistraten voor mensenhandel. 

Teneinde het preventieve aspect in de verf te zetten, neemt het College van procureurs-generaal via de hoofdcoördinator 
van het expertisenetwerk zoveel mogelijk deel aan initiatieven vanwege andere actoren (regeringsdepartementen en de 
Interdepartementale coördinatie, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Samilia, Koning Boude-
wijnstichting...) en aan de activiteiten van diverse supranationale instellingen actief op het stuk van mensenhandel (VN, 
Raad van Europa, OESO, Eurojust, IAB, UNODC, ERA,...). 

Mensenhandel en mensensmokkel zijn alleszins criminele fenomenen, die bestreden worden door diverse actoren die 
actief zijn in de sectoren van respectievelijk preventie, bescherming en bestraffing. Het is van belang om een gedegen 
samenwerking in stand te houden tussen die instanties, die via hun respectieve opdrachten een eenzelfde hoger doel 
dienen. 
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3.2. Initiatieven inzake opleiding of specifieke sensibilisering 

Er zijn verscheidene specifieke initiatieven opgezet in de loop van 2010 en 2012, waarvan sommige zijn voortgezet of 
herhaald in 2013 en 2014. 

3.2.1. De opleiding FEDASIL (Federaal Agentschap voor de Opvang van Asiel-
zoekers) 

Een initiatief, gelanceerd door het Agentschap in het kader van mensenhandel, beoogde het gericht informeren en oplei-
den van de teams verantwoordelijk voor Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV). Dat initiatief is tevens inge-
bed in de uitvoering van het actieplan ter bestrijding van de mensenhandel 2012–201412. 

De eerste sensibilisering/opleidingsdag vond plaats in oktober 2012 in het onthaalcentrum te Rixensart. Doel was het 
optimaliseren van de opsporing en bescherming van jonge slachtoffers van mensenhandel door de eerstelijnskrachten 
(inzonderheid de werknemers van de onthaalcentra in de 1ste en 2de fase13). Ook is het de bedoeling te participeren in de 
uitbouw van een systeem van doorverwijzing naar de gespecialiseerde structuren (zoals bepaald in de multidisciplinaire 
omzendbrief van 2008).  

De idee is dus in eerste instantie de maatschappelijk werkers (educatieve en sociale NBMV-teams) van de zogenoemde 
1ste fase te sensibiliseren. De observatie- en oriëntatiecentra, die sinds 2004 en 2005 bestaan, konden reeds bogen op een 
zekere ervaring. Het onthaalcentrum te Rixensart daarentegen, dat een dubbelstatuut van 1ste en 2de fase bezit (1ste fase 
voor bepaalde situaties met betrekking tot tienermoeders) en dus te maken krijgt met een risicopubliek, moest het nog 
zonder samenwerkingservaring stellen en verhield zich dus nog onzeker ten aanzien van de problematiek. 

Die sensibilisering/opleiding gebeurde in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken (cel MINTEH), Pag-asa (ge-
specialiseerd onthaalcentrum voor slachtoffers van mensenhandel), Esperanto (onthaalcentrum voor Niet-Begeleide Min-
derjarige Vreemdelingen die het slachtoffer zijn van mensenhandel). Die verschillende actoren vormden samen een follow-
upgroep voor de opleiding. 

De Dienst Vreemdelingenzaken, lid van het Bureau van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van mensen-
handel, fungeerde als verbindingspunt met het Bureau bij de communicatie over de voorbereiding van het initiatief. 

Na de eerste opleiding volgde een evaluatie.  

3.2.1.1. Positieve punten: 

De deelnemers vonden die opleiding zeer nuttig. Voor de deelnemers is het kennelijk van belang om meer inzicht te heb-
ben in de afbakening van hun werk, maar ook om te weten op wie zij een beroep kunnen doen in welke situaties. Zij geven 
vaak uiting aan een zekere bezorgdheid over die doelgroep. In dat verband is het relevant dat de maatschappelijk werkers 
een netwerk van contacten zouden aanleggen en zich in een afgebakend kader weten. 

  

                                                                 

12 Zie voorstel 9 van het actieplan 

13 1ste fase = periode waarin de ontvankelijkheid van de asielaanvraag wordt nagegaan; 2de fase = onderzoek ten gronde. 
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3.2.1.2. Punten vatbaar voor verandering, verbetering: 

De terminologie die de actoren hanteren is niet altijd even eenduidig voor allen die actief zijn in de NBMV-context. De 
maatschappelijk assistenten zijn meer vertrouwd met die materie, voor de opvoeders geldt dat nog in geringe mate.  

Er was ook vraag naar meer gevallen uit de praktijk, naar meer concreetheid. 

Meer wetgevende informatie kan ook van nut zijn. 

Na de evaluatie van de opleiding in het federale onthaalcentrum van Rixensart op dinsdag 2 oktober 2012 is de follow-
upgroep uitgebreid met de twee overige gespecialiseerde onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel, zodat het 
volledige NBMV-terrein zou worden bestreken met het oog op de sensibilisering/opleiding zoals beoogd in het actieplan ter 
bestrijding van de mensenhandel en mensensmokkel. 

De follow-upgroep heeft beslist om enkele aanpassingen door te voeren. 

Zo werd beslist om: 

- te werken met alle gespecialiseerde onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel; 

- de timing te herzien en aldus te werken in voltallige vergadering 's voormiddags en in subgroepen 's 
namiddags. De voormiddag staat dan meer in het teken van informatie omtrent het fenomeen en van 
de ontmoeting/voorstelling van de institutionele actoren op het vlak van mensenhandel (DVZ, 
gespecialiseerde centra, parket,..); in de namiddag is het de bedoeling dat - in subgroep - elke 
onthaalstructuur wordt aangezet tot het ontwikkelen van een reflex van waakzaamheid en aldus 
doorverwijzing bij een vermoeden van mensenhandel. Voorts wordt ieders verantwoordelijkheid 
duidelijk omschreven; 

- de maatschappelijke werkers te voorzien van een A4-document met een definitie van mensenhandel, 
seksuele uitbuiting en economische uitbuiting; de indicatoren voor mensenhandel; hoe reageren; de 
afbakening van het algemeen-maatschappelijk werk; de gespecialiseerde opleidingscentra of personen 
waarmee contact moet worden opgenomen. Een eerste versie van basisdocument werd voorgelegd 
aan het Bureau van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel. Het 
Bureau herwerkte de A4-fiche, met toevoeging van verschillende referenties naar zowel de wetgeving 
en indicatoren als naar de mensensmokkelproblematiek, waarmee men eveneens kan worden 
geconfronteerd; 

- diezelfde fiche zal dienen als basis voor de ontwikkeling van een instrument voor het sensibiliseren van 
de voogden die instaan voor de follow-up van NBMV. Zij zal uiteraard in die zin moeten worden 
herwerkt en het Bureau van de Interdepartementale Coördinatiecel heeft in dat verband contact 
opgenomen met de dienst Voogdij. 

De tweede opleiding werd  in het Frans en het Nederlands georganiseerd op 19 september 2013. 
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3.2.2. Initiatieven van de Federale Politie   

In de jaren 2012 en 2012 werden door de Federale politie meerdere verschillende acties ondernomen om ervoor te zorgen 
dat de politiemensen (en magistraten) altijd op de hoogte waren van de recentste  
ontwikkelingen omtrent mensenhandel. 

Ten eerste werden door middel van de politiële nieuwsbrief mensenhandel (en mensensmokkel) van de Centrale Dienst 
Mensenhandel politiemensen en magistraten geïnformeerd over nieuwe trends, verschijningsvormen, opmerkelijke vast-
stellingen inzake mensenhandel en mensensmokkel. Naast deze periodieke nieuwsbrief verspreidde de centrale dienst 
mensenhandel ook themanummers. Gelijkaardige bijdragen kwam ook aan bod in de nieuwsbrief mensenhandel die de 
dienst opnieuw in 2011 en 2012 aan de partners stuurde.  

Verder bevatte de politie-intranetsite 'Portal' alle politiële kranten, brochures en handleidingen rond  
mensenhandel van 2011 en 2012; met de mogelijkheid deze te downloaden. 

Ook vonden er thematische informatie-, opleiding- en terugkomdagen plaats voor de onderzoekers  
mensenhandel en mensensmokkel van de lokale en federale politie. Ook een aantal magistraten namen deel. Tijdens deze 
dagen werden effectieve (onderzoek)praktijken gedeeld en kwamen specifieke onderwerpen aan bod. In 2012 werd er ook 
een themadag over Nigeria en Nigeriaanse mensenhandel georganiseerd. 

Ter informatie over de aanpak van mensenhandel en de rol van de eerste lijn politiemensen, verspreidde de centrale dienst 
mensenhandel een leaflet in de drie landstalen. De politiemensen van de lokale en de federale politie kregen hiervan een 
kopie tijdens verschillende informatiesessies, om hun sleutelrol als eerstelijnsactor te expliciteren. De informatiesessies 
kwamen tot stand in politiezones waarvan de zonechefs het vroegen, bij de gerechtelijke politie in de arrondissementen en 
in de politiescholen. 

In 2011 organiseerde de Directie “geweld tegen personen” van de Federale politie een themadag voor 300 politiemensen 
uit alle politiezones en de federale gerechtelijke politie. Als specifieke vorm vangeweld kwam ook mensenhandel – in het 
bijzonder de identificatie van de potentiële slachtoffers van mensenhandel – aan bod. Alle deelnemers kregen een informa-
tiepakket met de VITA-toepassing (Victim Translation-tool) van het UNODC om zonder een onmiddellijk beschikbare tolk 
een eerst ‘gesprek’ te kunnen voeren met potentiële slachtoffers. Met deze VITA-toepassing is het mogelijk om in 40 ver-
schillende talen, met gesloten vragen, te communiceren met een potentieel slachtoffer.  

Gespecialiseerde onderzoekers mensenhandel en mensensmokkel verzorgden in 2011 en 2012 een opleiding mensen-
handel en mensensmokkel in de verschillende politiescholen in het kader vanopleidingen tot inspecteur en hoofdinspec-
teur. In die sessies besteedden zij aandacht aan de herkenning van uitbuiting en mensensmokkel, de identificatie van 
mogelijke slachtoffers en het eerste contact van de politie. De Centrale Dienst mensenhandel stond daarnaast in voor de 
themaopleiding mensenhandel en mensensmokkel voor de grenscontroleurs en voor de aspirant-commissarissen. Hierbij 
reikte de Dienst ook enkele hulpmiddelen aan voor de detectie van mogelijke slachtoffers mensenhandel uit sommige 
landen van herkomst op basis van een risicoprofiel zoals het handboek van FRONTEX. 

In 2012 gaf de opleidingsdirectie in samenwerking met de centrale dienst mensenhandel de aanzet tot deze problematiek 
binnen het curricula van zowel de aspirant-inspecteurs als de hoofdinspecteurs. Op vraag van de TSW (Toezicht op Socia-
le Wetten) lichtte de centrale dienst de herkenning van situaties van mensenhandel en de detectie van mogelijke slachtof-
fers ervan toe aan de Nederlands- en Franstalige inspecteurs mensenhandel van TSW tijdens hun opleidingssessies in 
2012 (oktober 2012). 

In 2012 namen politie en DVZ de geautomatiseerde (informatica) toepassing voor de (administratieve) verslaggeving over 
de interpellatie van een persoon in onwettig verblijf, ) in gebruik. Deze toepassing versnelde de communicatie met de 
Dienst Vreemdelingenzaken; met name konden zo alle mogelijke documenten die bij een persoon gevonden werden gedi-
gitaliseerd meegestuurd werden. 

3.2.3. Toezicht Sociale Wetten 

Toezicht Sociale Wetten heeft in 2012 voor een 65-tal sociaal inspecteurs een vorming gegeven die kadert in de strijd 
tegen de mensenhandel, in het bijzonder de strijd tegen de economische exploitatie van personen. Het betrof een een-
daagse opleiding te Brussel, zowel voor de Nederlandstalige als de Franstalige inspecteurs en dit per taalrol. 

De Federale Politie (Centrale Dienst Mensenhandel) gaf een overzicht van de wetgeving, de opsporing/ detectie van 
slachtoffers van mensenhandel, de internationale samenwerking in het kader van de strijd tegen de mensenhandel, de 
opvang van slachtoffers in de erkende opvangcentra en de structuren binnen de Politie die actief zijn binnen dit terrein. 

Daarnaast werden er door Toezicht op de Sociale Wetten en de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid (Cel 
MERI) een aantal cases behandeld en de werkmethoden/detectiemethoden onder de loep genomen in het bijzonder wat 
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de economische exploitatie betreft. Verder werd de redactie van Pro Justitia’s en de vervolging van de gedane vaststellin-
gen besproken. Ook stond de samenwerking tussen de verschillende diensten centraal. 

3.2.4. Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en  
de Staatlozen 

In het kader van de sensibilisering omtrent de mensenhandelproblematiek stelt het CGVS exemplaren van de brochure 
"Multilingual brochure for victims of human trafficking'' ter beschikking van zijn medewerkers. De brochure is een uitgave 
van het Centrum voor de gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.  Dit document, opgesteld in 27 representatieve 
talen, moet een potentieel slachtoffer helpen om zich als zodanig te herkennen en maakt hem/haar wegwijs in de moge-
lijkheden inzake eerstelijnshulpverlening en -begeleiding in België (met bv. de contactgegevens van de centra die gespeci-
aliseerd zijn in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel). 

3.2.5. Gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers  
van mensenhandel 

In het kader van opleiding en specifieke sensibilisatie spelen ook de opvangcentra een belangrijke rol. De vereniging 

Payoke bijvoorbeeld werkt nauw samen met scholen, universiteiten en colleges. Elk jaar biedt Payoke stage 

mogelijkheden aan, aan geïnteresseerde studenten van België en het buitenland. Verder lopen de studenten Economische 

Wetenschappen van de UA stage bij Payoke als deel van hun opleiding. Er worden regelmatig trainingen, vorming 

gegeven en worden er info sessies over mensenhandel aan scholen georganiseerd. Payoke is ook betrokken geweest bij 

training evenementen voor onder andere het leger, politie en verschillende NGO’s in België en in het buitenland. In het 

kader van het ISEC project werd een training manual en programma ontwikkeld, met focus op de medische wereld in 

samenwerking met de politie14. 

Ook al heeft PAG-ASA door een tekort aan middelen geen eigen opleidingen georganiseerd, zij hebben aan verschillende 

initiatieven deelgenomen. Het is immers voor hen van belang te informeren, om zo de kennis van de problematiek omtrent 

mensenhandel en het functioneren van de gespecialiseerde centra te vergroten. Dit zal een betere detectie en identificatie 

van potentiële slachtoffers met zich meebrengen.  

Concreet stelde PAG-ASA niet enkel de eigen werking, maar ook de multidisciplinaire samenwerking en de procedure met 
betrekking tot de hulp aan slachtoffers van mensenhandel voor. In 2012 heeft de vereniging presentaties gegeven aan 
verschillende toekomstige professionelen: 

- Agenten van de 10 politiezones van Waals-Brabant; 

- Nieuwe voogden van de dienst Voogdij van de FOD Justitie; 

- Medewerkers van Esperanto, het onthaalcentrum voor minderjarigen die het slachtoffer zijn van 
mensenhandel; 

- Medewerkers van de verschillende verenigingen uit de sociale sector in Brussel; Bravvo, Comme chez 
Toi, Fami-Home, La Strada, Plate-forme Santé Mentale; 

- Studenten in de rechten en de criminologie, en maatschappelijk assistenten uit verscheidene 
instellingen: Erasmus Hogeschool Brussel, Hogeschool Kortrijk, Ecole supérieure Paul Henri Spaak, 
Universiteit Antwerpen, en Universiteit Gent; en 

- Onderzoekers van het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (Antwerpen) en van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (Nederland). 

PAG-ASA werd ook regelmatig uitgenodigd om het Belgisch multidisciplinair model inzake de bestrijding van mensenhan-
del voor te stellen in internationaal kader. Er bestaat veel interesse van het buitenland voor de manier waarop de verschil-
lende betrokken actoren samenwerken in België. In 2012 heeft PAG-ASA het woord genomen in deze internationale eve-
nementen:   

                                                                 

14 Zie www.joint-efforts.org 

 

http://www.joint-efforts.org/
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- EC Press Conference on New EU Strategy for Victims of Human Trafficking  

- EU Anti-Trafficking Day 

- European Journalism Seminar-Trafficking in Human Beings and EU coverage 

- EU-Brazil Civil Society Human Rights Seminar 

- International Conference EU-Brazil on combating Trafficking in Persons 

- IOM FIIT Project-Study Visit to Belgium 

De vereniging Sürya volgt het zelfde interventiemodel. Zij neemt deel aan verschillende opleidingen en geeft advies wan-
neer het gevraagd wordt. Zij heeft bijvoorbeeld actief meegewerkt aan het FEDASIL-project en blijft op lokaal niveau op 
een zeer efficiënte manier investeren in de sensibilisatie van ziekenhuizen.  

3.2.6. Ministère public  

In samenwerking met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding zijn er in het eerste semester van 2011 twee opleidingsda-
gen georganiseerd (één in het teken van mensenhandel en één in het teken vanmensensmokkel). 

De basisopleidingen waren bedoeld voor de leden van het openbaar ministerie, daaronder begrepen de gerechtelijke 
stagiairs en de leden van de zittende magistratuur. 

De evaluatie van de diverse bijdragen was positief. 

De uitwerking van een opleidingsprogramma voor de gespecialiseerde magistraten kreeg eveneens concreet gestalte in 
2012; de opleidingen zouden dan begin 2013 plaatsvinden. 

Een voltallige vergadering van het expertisenetwerk is belegd op 21 september 2011, waarbij de nieuwe vormen van eco-
nomische en seksuele uitbuiting werden bestudeerd. De problematiek van huisjesmelkerij werd eveneens nader belicht. 
De verschillende thema's kwamen aan bod in de vorm van interactieve workshops; de synthese ervan werd aan de magi-
straten ter beschikking gesteld op Omptranet van het openbaar ministerie. 
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4. OPSPORINGEN EN  
VERVOLGINGEN 

In dit deel gaan wij dieper in op bepaalde algemene informatie en bijzondere elementen die naar voren treden uit de initia-
tieven op het vlak van onderzoeken en vervolgingen. Ook is een specifiek hoofdstuk gewijd aan de resultaten van de 
werkgroep die belast was met de studie naar de inschakeling van tolken in het kader van onderzoeken rond mensenhan-
del. Voor het overige wordt hier de klassieke lijn gevolgd, met een overzicht van de informatie afkomstig van de politie-
instanties en arbeidsinspecties alsook de gegevens betreffende de veroordelingsstatistieken. 

4.1. Tolken 

De Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel heeft beslist tot de 
oprichting van een ad-hocwerkgroep inzake het gebruik van tolken in het kader van controleoperaties en de gerechtelijke 
procedure die wordt gestart naar aanleiding van feiten van mensensmokkel en mensenhandel. 

Overeenkomstig het mandaat werd deze groep ermee belast: 

- een overzicht te maken van de problemen die zijn vastgesteld in het kader van het gebruik van tolken 
bij het onderzoek naar feiten van mensenhandel enerzijds en naar feiten die verder gaan dan 
mensenhandel anderzijds; 

- voorstellen uit te werken om die problemen te verhelpen. De groep kreeg tevens tot taak een 
onderscheid te maken tussen de voorstellen met betrekking tot de eigenlijke mensenhandel en de 
voorstellen met betrekking tot het gebruik van tolken in het kader van een gerechtelijke procedure. 

De werkgroep vergaderde meermaals in 2010 en heeft zijn werkzaamheden afgerond in 2011. De groep was 

samengesteld uit vertegenwoordigers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), 

de Dienst Vreemdelingenzaken, de centrale dienst mensenhandel van de federale politie, het directoraat-generaal 

Rechterlijke Organisatie, het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden, het College van 

procureurs-generaal en het CGKR. Het voorzitterschap van de groep werd waargenomen door de Dienst voor het 

Strafrechtelijk beleid, als voorzitter van het Bureau van de Interdepartementale Cel. 

 

Deze sectie herneemt de conclusies die ingediend zijn bij de Interdepartementale Cel. Het betreft de stand van zaken voor 

de periode 2011-2012. Er moet opgemerkt worden dat in 2014 april de Wet van 10 april tot wijziging van verschillende 

bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een 

nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalerstolken al tegemoet komt aan een aantal van de hier vermelde 

problemen.  

 

Er moet ook benadrukt worden dat de werkgroep in principe de specifieke moeilijkheden in verband met mensenhandel en 

mensensmokkel moest identificeren maar het werd al snel duidelijk dat het moeilijk was de algemene vragen te scheiden 

van de meer specifieke aspecten. 

4.1.1. Staat van de wetgeving op het tijdstip van de conclusies van de werkgroep 
(2011) 

Het gebruik der talen in gerechtszaken wordt geregeld bij de wet van 15 juni 1935. Deze aangelegenheid is nog door 
andere artikelen geregeld, inzonderheid artikel 282 van het Wetboek van Strafvordering dat, hoewel ontleend aan de 
rechtspleging voor het hof van assisen, ook voor alle andere strafgerechten geldt. 

Met betrekking tot de verloning van de beëdigd tolken/vertalers worden de tolken, krachtens het koninklijk besluit van 13 
juni 1999 tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken vastgesteld bij koninklijk besluit van 
28 december 1950, naar rato van de duur van hun prestaties  
vergoed volgens een uurloon dat varieert naargelang van de gebruikte taal. Tolken voor minder  
gebruikelijke talen, zoals de talen uit het Verre Oosten, krijgen een hogere verloning.  
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4.1.2. Overzicht van de problemen in de praktijk 

Tijdens de vergadering van de werkgroep hebben de actoren een inventaris gemaakt van de problemen waarmee zij in het 
veld te maken hebben wanneer zij een beroep moeten doen op tolken/vertalers. Die problemen zijn gegroepeerd in vijf 
hoofdthema's: beschikbaarheid, bekwaamheid, verloning, betrouwbaarheid en bescherming van tolken. 

Vooreerst moet worden onderstreept dat de aangehaalde goede praktijken betrekking hebben op tolken in het algemeen, 
ongeacht zij werken in het kader van een gerechtelijke procedure of ten dienste van de administratie. Het is kennelijk zo 
dat de standaarden niet noodzakelijk dezelfde zijn en er moet dus rekening worden gehouden met het onderscheid tussen 
beide categorieën van tolken. 

4.1.2.1. Beschikbaarheid 

Aangezien het aantal talen die het beroep op een tolk vergen de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen, is het steeds 
moeilijker om snel een gekwalificeerde en beschikbare tolk te vinden. De federale politie merkt op dat het probleem van 
het toenemende aantal talen, in samenhang met de beschikbaarheid van de tolken, zich vooral manifesteert in het domein 
van de mensensmokkel en mensenhandel, waar vaak weinig voorkomende vreemde talen worden gebruikt. 

Er is ook een gebrek aan eenvormigheid inzake middelen omdat parketten voor bepaalde talen wel over vertalers beschik-
ken en voor andere niet. Bovendien zijn heel wat tolken overbelast, wat soms voor lange wachttijden zorgt voor de onder-
zoekers terwijl die hen snel nodig hebben. Daarbij komt nog dat tolken een verzoek om diverse redenen kunnen weigeren: 
achterstand bij de betaling van vroegere prestaties, onbeschikbaarheid tijdens het weekend of 's nachts, vervoersproble-
men, ander beroep overdag, enz. 

Ten slotte moet, zoals het College van procureurs-generaal onderstreept, vanwege de moeilijkheden bij het vinden van 
geschikte tolken gezien de veelheid aan talen, vaak een beroep gedaan worden op tolken die relatief ver wonen. Dat is 
dan weer problematisch voor de 'onmiddellijke' verhoren naar aanleiding van bijvoorbeeld de onderschepping van een 
vreemdeling tijdens een controle. 

  



 

 
 Mensenhandel – Regeringsverslag 2011 - 2012  20 

 

4.1.2.2. Bekwaamheid 

De bekwaamheid van de tolken houdt verband met het statuut van deze functie. In de huidige stand van de wetgeving 
wordt er geen enkele bekwaamheidsvoorwaarde opgelegd aan personen op wie een beroep wordt gedaan om vertaal- of 
tolkopdrachten uit te voeren in het kader van gerechtelijke procedures. Er is geen statuut voor de beëdigd tolken, vertalers 
of tolk-vertalers. Die situatie wordt als problematisch ervaren door alle ondervraagde actoren in het veld. 

Bepaalde personen staan op de lijsten van de rechterlijke macht ingeschreven zonder dat hun bekwaamheid daadwerkelijk 
is getoetst, wat uiteraard problematisch is voor de vertaalkwaliteit, gezien het risico op een gebrek aan equivalentie. De 
selectieprocedures voor tolken variëren naargelang het gerechtelijk arrondissement. De gerechtelijke arrondissementen 
zouden overigens niet allemaal dezelfde eisen stellen met betrekking tot de kwaliteit die de tolken moeten leveren. Zo 
leggen bepaalde parketten een test op, bijvoorbeeld via een taalschool, terwijl andere parketten geen enkel examen orga-
niseren om de kwaliteit van hun tolken na te gaan. 

De tolken zijn de taal (accenten, nuances, dialecten, enz.) van de ondervraagde niet altijd volkomen machtig. Soms heb-
ben zij ook een gebrekkige kennis van de basiswoordenschat die wordt gebruikt in de sector en de context waarin de 
dienstverlening plaatsvindt (bijvoorbeeld een politieverhoor). Voorts is de kennis van een van de landstalen niet altijd opti-
maal. 

Zoals verscheidene actoren onderstrepen (federale politie, Dienst Vreemdelingenzaken en CGVS) is er geen enkele kwali-
teitscontrole a posteriori van het tolkwerk. Ook hebben bepaalde tolken de neiging om de perken van hun functie te buiten 
te gaan, door bijvoorbeeld de controle over te nemen in het interview/verhoor. De objectiviteit vereist evenwel dat tolken 
zich op de achtergrond houden en zich beperken tot een getrouwe weergave van de uitspraken van de protagonisten. 

Een ander probleem dat te maken heeft met de afwezigheid van een statuut en vaak wordt aangehaald, is het gebrek aan 
een nationale, officiële lijst die gemeenschappelijk is voor de diverse diensten (politie, parket, sociale inspectie, Dienst 
Vreemdelingenzaken, enz.) én actueel is, met alle tolken/vertalers die op het grondgebied van het Rijk werkzaam zijn. Er 
zouden weliswaar diverse 'officieuze' lijsten bestaan, zoals de lijst op Omptranet ten behoeve van de parketten, maar die 
zouden niet altijd even actueel zijn. Bovendien bieden die lijsten geen enkele garantie voor de kwaliteit van het vertaalwerk 
van de vermelde tolken. 

4.1.2.3. Verloning 

De verloning van de tolken is in verschillende opzichten problematisch. Het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 
(DGRO), de Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS maken gewag van de moeilijkheid gelegen in het controleren van 
roosters met uurprestaties teneinde de verloning te bepalen die aan de tolken verschuldigd is, wat soms leidt tot misbrui-
ken vanwege laatstgenoemden (bijvoorbeeld fiches met werkroosters van meer dan 24 uur per dag). Zoals het CGVS 
onderstreept, bestaat voor de tolken tot dusver geen deontologische code die de praktijk van de facturatie van de gepres-
teerde diensten aan regels zou kunnen onderwerpen. 

Volgens het DGRO is er ook een gebrek aan richtlijnen met betrekking tot de invulling van het vertaalwerk, met overbodige 
prestaties en bijgevolg hoge facturen tot gevolg. 

Het DGRO merkt overigens op dat het krediet voor de gerechtskosten in 2008 onvoldoende was wegens de stijging van de 
kosten, waardoor er wachttijden ontstaan in de betaling van de prestaties. Dit probleem van achterstallige betalingen van 
de tolken, dat het beroep weinig aantrekkelijk maakt, is ook aangehaald door de federale politie en het CGVS. 

Het CGVS en de Dienst Vreemdelingenzaken leggen de nadruk op het probleem rond het sociaal statuut van de tolken. 
Momenteel zijn de tolken immers gedwongen het zelfstandigenstatuut aan te nemen (behalve indien zij zeer beperkte 
diensten leveren), wat vaak niet opweegt tegen de sociale bijdragen en dus niet erg voordelig is.  De federale politie legt 
ook de nadruk op het gebrek aan duidelijkheid rond het wettelijk statuut van de tolken, wat laatstgenoemden vaak ertoe 
aanzet om de gepresteerde diensten voor Justitie niet aan te geven teneinde de sociale lasten te ontwijken. 

Ten slotte wordt gewezen op een zekere wanverhouding in de betaling van de prestaties: de verloning voor de meer zeld-
zame talen ligt immers hoger dan voor de landstalen, ongeacht de kwaliteit van het geleverde tolkwerk. Dat leidt tot situa-
ties waarin gediplomeerden minder verdienen dan niet-gediplomeerden naargelang van de taal die zij beheersen. 

4.1.2.4. Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid houdt verband met de bekwaamheid van de tolken maar ook met de niet evidente objectiviteit waar-
van laatstgenoemden blijk moeten geven bij het volbrengen van hun opdrachten.  
Betrouwbaarheid heeft ook te maken met een probleem van onkiese en zelfs oneerlijke tolken. 

De Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de federale politie 
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stellen nadrukkelijk dat uit ervaring is gebleken dat bepaalde tolken hun objectieve houding niet echt bewaren tijdens de 
verhoren/interviews (empathie voor één 'van bij hen', met het risico de ondervraagde persoon te helpen in plaats van de 
politie bij te staan; ofwel uiting van een zekere druk of van bedreigingen jegens de ondervraagde persoon, in de hand 
gewerkt door lange of frequente verhoren, de beïnvloedbaarheid van bepaalde tolken door de betogen van de advocaten, 
enz.).  

Daarenboven is de politieambtenaar – die de taal in kwestie niet kent – er niet altijd zeker van dat de tolk zijn vragen of de 
antwoorden van de ondervraagde correct vertaalt. De tolk en de ondervraagde kunnen immers tijdens het verhoor flarden 
conversaties uitwisselen waarvan de inhoud de politieambtenaar ontgaat. De Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS 
melden ook het kiese probleem van de para-frasering tijdens interviews waarin lange uitwisselingen tussen de tolk en de 
ondervraagde persoon vaak worden vertaald met korte en vereenvoudigde zinnen, waarin de nuances misschien zijn 
weggelaten.   

Overigens merkt de federale politie op dat bepaalde tolken zich helemaal niet ervan bewust zijn dat zij blijk moeten geven 
van een zekere integriteit met betrekking tot inzonderheid het beroepsgeheim, de neutraliteit en het leggen van contacten 
met de ondervraagde persoon buiten de plaats van verhoor. Soms zelfs zijn de tolken bij het gerecht bekend wegens feiten 
die zij in andere arrondissementen hebben gepleegd. Er bestaat echter geen 'deontologische code' of procedure die de 
mogelijkheid biedt om een tolk op nationaal niveau te 'schrappen'.  

In dat opzicht bestaat er, zoals het parket-generaal te Luik benadrukt, geen 'zwarte lijst' met weinig  
betrouwbare of oneerlijke tolken, waardoor er in bepaalde arrondissementen soms nog gebruik wordt gemaakt van de 
diensten van sommigen onder hen terwijl zij in andere arrondissementen reeds geweerd zijn. Niettemin gaan bepaalde 
parketten zelf over tot het controleren van de betrouwbaarheid van de tolken door een voorafgaand onderzoek naar het 
goed zedelijk gedrag van de kandidaat-tolken te organiseren. 

4.1.2.5. Bescherming 

In gevoelige dossiers zoals dossiers inzake mensenhandel en/of mensensmokkel wordt de tolk soms geconfronteerd met 
het risico van bedreigingen achteraf, aangezien zijn identiteit in het dossier vermeld staat. Er is vastgesteld dat in bepaalde 
kringen een gemeenschap zeer sterke druk kan uitoefenen op de leden ervan met betrekking tot een eventuele deelname 
aan onderzoeken. Dat probleem doet zich ook voor wanneer de politie zich tijdens controles in risicosectoren op het terrein 
door tolken laat begeleiden om eventueel contact te zoeken met de slachtoffers of tracht te achterhalen wat er 'achter de 
schermen' gebeurt. Hetzelfde bij contacten tussen de door tolken begeleide politie en informanten. Moet er over het alge-
meen niet worden voorzien in mechanismen die in bepaalde gevallen de anonimiteit van de tolken waarborgen? 

4.1.3. Lijst van goede praktijken/instrumenten/oplossingen 

4.1.3.1. Beschikbaarheid van de tolken 

De ondervraagde actoren hebben getracht het probleem van de beschikbaarheid van tolken te verhelpen door het aanleggen 
van lijsten van tolken die werken op het grondgebied van hun arrondissement en zelfs daarbuiten. Als voorbeelden worden 
Omptranet (lijst van de parketten), de lijsten van het CGVS en de Dienst Vreemdelingenzaken vermeld alsook plaatselijke 
voorbeelden, zoals het initiatief van het arrondissement Mechelen waar het AIK (arrondissementeel informatiekruispunt) een 
lijst van tolken heeft opgesteld die op internet beschikbaar is en met een wachtwoord beschermd is.  

De federale politie vestigt ook de aandacht op een instrument ontwikkeld door het Bureau van de Verenigde Naties voor 
drugsbestrijding en misdaadpreventie (ODCCP), waarmee op zijn minst in eerste instantie het gebrek aan tolken in het speci-
fiek kader van het mensenhandel kan worden ondervangen. Het betreft een vragenlijst op cd-rom die de politieambtenaar 
moet helpen tijdens het verhoor van personen die mogelijk het slachtoffer zijn van mensenhandel. Die vragenlijst bestaat uit 
gesloten vragen (waarop slechts met ja of neen kan worden geantwoord) en is vertaald in een groot aantal talen die mogelijk 
worden gebruikt door potentiële slachtoffers van mensenhandel. De vragenlijst bevat bovendien ondertitels zodat de politie-
ambtenaar het verloop van het verhoor kan volgen. Verscheidene 'pilot'-commissariaten hebben dit instrument ontvangen 
opdat zij het nut ervan in de praktijk konden uittesten. 

Een ander instrument dat de federale politie noemt, zou ook minstens een tijdelijke oplossing moeten bieden voor het pro-
bleem inzake de beschikbaarheid van tolken in het kader van onderzoeken betreffende mensensmokkel. Het betreft de richt-
lijn ' mensensmokkel', die in opmaak was toen die werkgroep bijeenkwam15. Bij die richtlijn hoort een formulier dat in verschei-
dene talen is vertaald en dat dankzij het formaat gemakkelijk te vergelijken is met de Nederlandse en Franse versie ervan. Het 
formulier bevat een vragenlijst waarop de onderschepte illegale vreemdeling de passende antwoorden kan aankruisen met 

                                                                 

15 De tekst werd beëindigd en aanvaard op 13 mei 2011. De Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse 
Zaken en de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid en het College van Procureurs-generaal houdende bepalingen tot bestrijding van mensen-
smokkel. 
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betrekking tot zijn reisweg, zijn contacten, enz.   

De federale politie heeft een uitkomst gevonden voor de 'fysieke' onbeschikbaarheid van de tolken op de plaats van de onder-
schepping, door het eerste contact tussen de politie, de tolk en de ondervraagde persoon telefonisch te laten verlopen. De 
politie verwijst hiervoor naar een praktijk die met name door de Nederlandse politie en de Franse politie in de streek van Ca-
lais wordt gebruikt bij de onderschepping van een illegale vreemdeling. Daardoor moet niet gewacht worden tot de tolk ter 
plaatse is en kunnen de schaarse tolken die de politie ter beschikking heeft doeltreffend worden ingezet. Bovendien kan de 
politieambtenaar via de telefoon snel nagaan of de onderschepte persoon de taal die hij beweert te spreken inderdaad 
spreekt. Zo wordt voorkomen dat de tolk onnodige verplaatsingen maakt naar de plaats van de onderschepping. 

4.1.3.2. Bekwaamheid van de tolken  

De bekwaamheid houdt aldus verband met het probleem inzake het tolkenstatuut en bijgevolg met de inschrijving van tolken 
op een nationale lijst. Terwijl de werkgroep zich boog over die aangelegenheden, moest de EU-richtlijn betreffende het recht 
op vertolking en vertaling in strafprocedures worden omgezet. Het is de bedoeling om op Europees niveau te voorzien in het 
recht op kosteloze bijstand door een tolk en op de vertaling van de essentiële stukken van de strafprocedures en de procedu-
res voor de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel. Deze rechten gelden jegens personen die worden ver-
dacht of beschuldigd van criminele feiten. Thans wordt de laatste hand gelegd aan dit voorstel voor een richtlijn. Naderhand 
volgt er waarschijnlijk, als document bij de richtlijn, een aanbeveling die ertoe strekt de toepassing van het recht op tolk- en 
vertaaldiensten in strafprocedures te bevorderen. Bepaalde elementen van een vorig voorstel voor een resolutie die daartoe 
was uitgewerkt zijn reeds overgenomen in het voorstel voor een richtlijn, zoals de samenstelling van een register van gekwali-
ficeerde vertalers en tolken bijvoorbeeld. 

Het CGVS beschikt reeds over een selectieprocedure voor tolken teneinde de kwaliteit van laatstgenoemden vast te stel-
len. Een sollicitatiegesprek vormt de basis van deze selectieprocedure. Aan de Nationale Veiligheidsoverheid wordt een 
veiligheidsverificatie en een advies gevraagd.  

Ten slotte stelt het CGVS terminologielijsten in verschillende talen, met specifieke woordenschat die vaak terugkomt in de 
gesprekken, ter beschikking van de tolken om hun werk in het kader van de specifieke procedures voor vluchtelingen en 
staatlozen te vergemakkelijken. De politie is ook voorstander van dergelijke praktische lijsten met 'basiswoordenschat'. 
Kan er bijgevolg niet worden overwogen om bepaalde lijsten te delen? 

4.1.3.3. Verloning van de tolken 

De verloning van de tolken houdt eveneens verband met de beschikbaarheid. Volgens sommige actoren ligt het feit dat de 
tolken een lage en vaak laattijdig uitbetaalde verloning krijgen immers voor een groot deel aan de basis van het geringe 
aantal kandidaten in dat verband.  

Bij wijze van goede praktijk werd het Nederlandse voorbeeld van verloning aangehaald. De tarieven voor de tolken zijn er 
immers hoger dan in België en er bestaat geen verschil in verloning tussen de talen, wat minder nefaste gevolgen heeft 
(bijvoorbeeld een licentiaat in de Germaanse filologie die minder verdient dan een persoon zonder diploma die bijvoor-
beeld Japans als moedertaal heeft). 

Bovendien zou het Nederlandse systeem gebaseerd zijn op een uurtarief en een 'dubbele' vergoeding voor de verplaat-
singskosten, waarbij niet alleen het aantal afgelegde kilometers maar ook de daadwerkelijke reistijd van de verplaatsing 
wordt verrekend.  

4.1.3.4. Betrouwbaarheid 

De actoren hanteren verscheidene middelen om de betrouwbaarheid van de ingeschakelde tolken te vergroten. Het CGVS 
organiseert zijn eigen selectieprocedure en laat zijn tolken een deontologische code ondertekenen. Indien de tolk die code 
niet naleeft, volgt schrapping van de lijst.  

Ook de parketten controleren de betrouwbaarheid van de beëdigd tolken via een voorafgaand onderzoek naar het goed 
zedelijk gedrag van de kandidaat-tolken. Het parket-generaal te Luik tracht de resultaten van dat onderzoek te laten circu-
leren om dubbel werk met betrekking tot de betrouwbaarheidscontrole te voorkomen. Ten slotte oppert de federale politie 
om de prestaties van de tolk, bijvoorbeeld tijdens een verhoor, te registreren teneinde de kwaliteit en de betrouwbaarheid 
van het werk van de tolk a posteriori te kunnen controleren. 

4.1.3.5. Beveiliging 

Met betrekking tot de veiligheid van de tolken maakt het CGVS gewag van zijn systeem, als goede praktijk, waarbij de 
anonimiteit van de tolken die hun diensten verlenen aan het CVGS gewaarborgd is in het administratief dossier. Ter identi-
ficatie krijgen de tolken bij hun eerste opdracht een uniek nummer dat alleen gekend is bij de tolkendienst binnen het 
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CGVS. Daarbij gaat het uiteraard om een systeem dat binnen een administratief kader functioneert, een dergelijk initiatief 
op gerechtelijk niveau zou een wijziging van de wetgeving vereisen. 

4.1.4. Aanbevelingen en follow-up 

Na afloop van de werkgroep zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

Met betrekking tot de problematiek van de tolken op het gebied van mensenhandel en mensenhandel in het bijzonder: 

- De federale politie zou moeten instaan voor de follow-up van het gebruik van de tool ontwikkeld door 
het UNODC (cd-rom VITA) in bepaalde 'piloot'-commissariaten. Het Bureau van de 
Interdepartementale Cel ter bestrijding van de mensenhandel zou een verslag met de resultaten 
moeten krijgen.  

- Het gebruik van de standaardvragenlijst in de richtlijn inzake mensenhandel die thans wordt 
gefinaliseerd, zou moeten worden geëvalueerd door het College van procureurs-generaal en de Dienst 
voor het Strafrechtelijk beleid.  

Met betrekking tot de problematiek van de tolken in de brede zin: 

Er was ook geopperd om in afwachting van nieuwe wetgevende maatregelen - inzonderheid in afwachting van het verloop 
van de besprekingen over de aanmaak van een bestand - een handleiding binnen de parketten op te stellen teneinde de 
bestaande praktijken te contextualiseren.  

- Er zou grondiger denkwerk moeten worden verricht omtrent de optimalisering/samenstelling van de 
lijsten van tolken op het niveau van de parketten en het beheer ervan.  

- Documenten met basisinformatie (deontologie, rol van de tolk, rechtspositie, enz.) voor de tolken 
zouden overigens bij de handleiding kunnen worden gevoegd. Er is immers een aanzienlijke 
inspanning nodig om de tolken correct te informeren over hun rol in de procedure. De tolken zouden 
ook specifieke informatie moeten krijgen over het kader van hun optreden met betrekking tot bepaalde 
criminele verschijnselen (inzonderheid mensenhandel).  

De desbetreffende aanbevelingen met betrekking tot mensenhandel zijn ten uitvoer gelegd, aangezien zij rechtstreeks in 
het verlengde lagen van de follow-up die de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensenhandel 
daaraan moest voorbehouden. Voorstellen zoals de opmaak van een standaardhandleiding in afwachting van andere 
wetgevende maatregelen behoorden daarentegen niet tot haar bevoegdheid. 

Wel is de wetgeving recentelijk aangepast bij de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het 
oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor 
beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken16. 

De wet voorziet in de opmaak van een nationaal register en verplicht de kandidaat-beëdigd tolk of  
kandidaat-vertaler om het bewijs te leveren van zijn beroepsbekwaamheid en de passende competenties. 

Het schrappen in het register is ook voorzien in het geval de prestaties van de tolk onvoldoende zijn en in geval van 
schending van zijn deontologie of als hij iets doet dat de integriteit van zijn functie schaadt.  

                                                                 

16
 Nog niet gepubliceerd op het moment van het schrijven van dit rapport. 
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4.2. Controles door verschillende actoren 

4.2.1. Federale en lokale politie 

Zowel de lokale als federale politie sporen tijdens verschillende interventies mensenhandel op. Het gaat om routinecontro-
les (in bars, in clubs, op de openbare weg), maar ook om tussenkomsten in de context van (gerechtelijke) onderzoeken en 
om het (op vraag) leveren van bijstand aan één van de sociale 
inspectiediensten. Doorgaans vinden die tussenkomsten plaats op vraag en onder controle van de  
referentiemagistaat mensenhandel, het parket of het arbeidsauditoraat. 

Wanneer de politiemensen bij die interventies het misdrijf mensenhandel vaststellen of vermoeden,  
stellen zij een (aanvankelijk) proces-verbaal op. 

Tabel 1 : de aanvankelijke vaststellingen mensenhandel voor 2011 en 2012 uit de Algemene Nationale 
Gegevensbank (ANG). 
 

Aard inbreuk 2011 2012 
MH- seksuele uitbuiting 522 466 

MH – economische uitbuiting 377 321 

Totaal 899 787 

 

De cijfers uit tabel 1 illustreren de politieactiviteit en de weerslag ervan in aanvankelijke processen-verbaal (APV). Het 
aantal processen-verbaal hangt onder meer af van het aantal (positieve) controles, maar ook van het aantal gestarte on-
derzoeken. In 2012 rapporteerden politiemensen over uitgevoerde controles van risicoplaatsen zonder een positieve vast-
stelling met een informatierapport (RIR). De inhoud ervan belandt ook in de ANG. Hoewel de richtlijn over de opsporing en 
vervolging van mensenhandel de aanpak en benadering wil stroomlijnen, geven referentiemagistraten soms nog andere 
richtlijnen voor de rapportering over een tussenkomst. Daardoor geven de cijfers niet alle politie-inspanningen volledig 
weer. 

De referentiemagistraat mensenhandel in elk gerechtelijk arrondissement bepaalt het aantal en de plaatsen van (systema-
tische of stipte) controles in het arrondissement. Dit in overleg met de verschillende diensten. Zij/hij wijst die aan welbe-
paalde (politie)diensten – lokale of federale - toe. Voor een totaal beeld zouden de politiecijfers moeten worden aangevuld 
met de cijfers van andere partners zoals de verschillende inspectiediensten. Dit zal opnieuw bekeken in het kader van de 
herziening van de richtlijn inzake de opsporing en vervolging van mensenhandel (hernomen in het Actieplan 2012-2014). 

4.2.1.1. Economische uitbuiting 

4.2.1.1.1. Initiatieven en activiteiten 

De politie-initiatieven en -activiteiten in de gerechtelijke arrondissementen worden uitgevoerd het kader van de COL 
01/2007 (richtlijn inzake de opsporing en vervolging mensenhandel). Ze sloten aan op de keuzes die vooral referentiema-
gistraat mensenhandel en de deelnemers van sociale inspectiediensten maakten. De informatie die politie aanleverde (o.a. 
het arrondissementale informatiekruispunt (AIK), hielp hen bij de keuze van de multidisciplinair te controleren sectoren. 

Buiten de COL 1/2007 namen zowel de lokale als de federale politie deel aan de periodieke gei ̈ntegreerde acties in de 
risicosectoren (FIPA). Vooral de verschillende inspectiediensten bepalen de sectoren voor deze gezamenlijke controles. 

Op basis van de ANG komen de volgende plaatsen het vaakst terug in de APV (mensenhandel seksuele en economische 
uitbuiting): 

 
 

- de openbare weg; 

- een huis of villa; 

- een appartement, flat of studio; 

- een eetgelegenheid; 

- een drankgelegenheid; 
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- een bouwwerf. 

De centrale dienst mensenhandel werkte als verantwoordelijke dienst DGJ (artikel 102 van de Wet op de Gei ̈ntegreerde 
Politie) in 2012 het programmadossier “mensenhandel economische uitbuiting” voor de gei ̈ntegreerde politie uit. Het Natio-
naal Veiligheidsplan 2012-2015 (NVP) weerhield mensenhandel economische uitbuiting als prioriteit op basis van het 
Nationale Veiligheidsbeeld. Dit programmadossier inventariseert de verschillende initiatieven op die de lokale en federale 
politie – front en backoffice zullen nemen. Het dossier herneemt een timing voor elk activiteit. 

In 2011 en 2012 werden verschillende brochures voor de materie mensenhandel – economische 
 uitbuiting geactualiseerd of uitgewerkt.. Iedere politievrouw of –man kan alle brochures downloaden vanaf een politie-
intranetsite. 

Tijdens politie-informatie of –terugkomdagen kwam de film over de uitbuiting van huispersoneel van het Centrum voor de 
Gelijkheid van Kansen en de strijd tegen het Racisme aan bod. De film werd ook gebruikt bij de open deurdagen van de 
federale (gerechtelijke) politie. 

In 2011 vond een overleg plaats over de samenwerking/informatiedoorstroming tussen de dienst  
‘georganiseerde sociale fraude’ en de centrale dienst mensenhandel bij economische uitbuiting van personen van Brazili-
aanse herkomst. 

Het eerdere overleg (2010) van de centrale dienst mensenhandel met het Federaal Agentschap Voedselveiligheid en het 
ABVV – bouw leidde tot geen echte doorbraak. 

4.2.1.1.2. Aangetroffen moeilijkheden 

De controles gebeuren op uiteenlopende manieren. Te vaak grijpen politie-, controle- en inspectie-diensten terug naar 
dezelfde sectoren of plaatsen voor een nieuwe (geplande en multidisciplinaire)controle. 

Bij een controle zonder de sociale inspectiediensten heeft de politie niet langer toegang tot DIMONA. Ze kan enkel voor 
een DIMONA controle bij de sociale inspectiediensten terecht op basis van een  
PV-nummer of kantschrift. Maar ook de sociale inspectiediensten kunnen niet altijd rekenen op de  
beschikbare politie-informatie over een plaats of iemand waar zij een controle plannen. In sommige  
arrondissementen wil een magistraat (referentiemagistraat of arbeidsauditeur) daarover beslissen.. 

Ten slotte blijft het 24/7 contact tussen politie en sociale inspectiedienst een vaak gehoord probleem.  

Een politieman die ’s nachts of tijdens het weekend een probleem “sociaal strafrecht” heeft, staat er vaak alleen voor. 
Sociale Inspecteurs kunnen evenmin altijd rekenen op een politiesteun als hun fysieke integriteit in het gedrang komt.  
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4.2.1.2. Seksuele uitbuiting  

4.2.1.2.1. Initiatieven en activiteiten 

De centrale dienst mensenhandel werkte als verantwoordelijke dienst DGJ (artikel 102 van de Wet op de Gei ̈ntegreerde 
Politie) in 2012 het programmadossier “mensenhandel seksuele uitbuiting” voor de gei ̈ntegreerde politie uit. Dit program-
madossier voorziet een gerichte informatievergaring naar vier risiconationaliteiten mensenhandel, seksuele uitbuiting. Het 
Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 (NVP) weerhield mensenhandel seksuele uitbuiting als prioriteit op basis van het 
Nationale Politie ̈le Veiligheidsbeeld (NPVB). Dit programmadossier inventariseert de verschillende initiatieven op die de 
lokale en federale politie – front en backoffice - zullen nemen. Het dossier herneemt een timing voor elke activiteit. 

De Belgische politie nam vanaf 2011 actief deel aan een Europees (politie- en justitie-) actieplan  
mensenhandel: het EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) OAP 
(Operational Action Plan) THB (mensenhandel) 2012-2013. In dit plan nemen een aantal landen  
gezamenlijk initiatieven om de informatie-uitwisseling over daders mensenhandel, seksuele uitbuiting beter uit te wisselen 
en de geïdentificeerde netwerken over de landen heen aan te pakken. In uitvoering van dit actieplan, vond in 2012 een EU 
actiedag mensenhandel met controles in de Nigeriaanse prosti-tutiesector in de deelnemende landen plaats. In Belgie ̈ 
namen enkele lokale en federale politiediensten eraan deel. Europol analyseerde de resultaten. In 2012 sproten daaruit 
enkele onderzoeken voort. 

In 2011 en 2012 werden verschillende brochures mensenhandel – seksuele uitbuiting geactualiseerd, uitgewerkt of op de 
politie Intranet geplaatst.. Ze bevatten een goede werkwijze voor minder zichtbare of verborgen seksuele uitbuiting. Alle 
brochures zijn voor elke politiemens beschikbaar en bovendien zijn zij downloadbaar. 

Een vertegenwoordiger van de centrale dienst mensenhandel maakte samen met een magistraat en op uitnodiging van 
Zweden een werkbezoek aan Zweden om er de aanpak van mensenhandel, meer bepaald seksuele uitbuiting te bekijken. 
Nuttige informatie voor gespecialiseerde politiemensen mensenhandel seksuele uitbuiting werd in de nieuwsbrief mensen-
handel verwerkt. 

In 2012 vond een themadag “mensenhandel – seksuele uitbuiting van Nigeriaanse herkomst” plaats. Tijdens die themadag 
kregen de onderzoekers detailinformatie over deze problematiek. De brochure over de Nigeriaanse mensenhandel, seksu-
ele uitbuiting werd geactualiseerd, maar werd nog niet verspreid. De politie was ook in 2011 – naast de sociale inspectie, 
Dienst Vreemdelingenzaken en Buitenlandse Zaken – een partner in een project om tegen de uitbuiting van Brazilianen in 
Belgie ̈ te strijden. 

Via Child Focus en eCops belandde ook in 2011 en 2012 de informatie van Internetgebruikers over  
beelden van seksueel misbruik van minderjarigen bij de centrale dienst mensenhandel. De jaarverslagen van Child Focus 
en DJF bevatten de statistieken over de die meldingen.  

Op 1.256 doormeldingen van Child Focus slaan 310 echt op beelden van seksueel misbruik van minderjarigen (kinderpor-
nografie). Van die 310 situeren zich 283 sites in het buitenland. Van de 27 berichten die overblijven, gaan 25 over een 
‘verdacht profiel”. De centrale dienst ‘geweld tegen personen’ volgt die op. De twee restende gevallen volgde de  centrale 
dienst mensenhandel op, maar werden uiteindelijk geklasseerd zonder gevolg omdat er onvoldoende elementen waren. 

4.2.1.2.2. Aangetroffen moeilijkheden 

Prostituees en uitbuiters omzeilen al jaren op creatieve wijze toezicht en controle van politie- en  
inspectiediensten. Ze nemen enerzijds hun toevlucht onder verdoken vormen van seksuele uitbuiting zoals massagesa-
lons, schoonheidssalons, zonnebankcentra, sauna’s, striptease, paaldanscafé‘s, parenclubs, vzw’s en escortservices. 
Anderzijds gebruiken ze uiteenlopende locaties en manieren om hun de klanten te bereiken. Het gaat bijvoorbeeld om 
ontmoetingen in motels en hotels, studio’s en apparte-menten, woningen, cafés en clubs waar de prostituees vertoeven. 
Internet speelt daarbij een belangrijke rol. De detectie van deze situatie wordt dan ook zeer arbeidsintensief.. 

Echter is ook internetrecherche geen magische oplossing. Bij publiciteit voor prostitutie is er een grote grijze zone waarin 
men moeilijk kan aanmaken of het gaat om ontucht, prostitutie of de uitbuiting ervan. Bovendien lijkt een actieve Internet-
monitoring enkel mogelijk met een ‘mandaat’ van een magistraat, terwijl de vraag dan rijst hoe ver zijn opdracht gaat om de 
resultaten onderzoeksmatig te gebruiken  
(identificatie van telefoonnummers, sites, websitebeheerders, nazicht van rekeningen, telefoon-historiek….) en hoever we 
met IT gaan om informatie in te winnen (bijvoorbeeld SMS naar de GSM die klanten bij RV met een prostituee gebruikten 
om feedback te krijgen over hun ervaring, een DDOS van een webpagina met reclame voor prostitutie die uitbuiting mas-
keert, het overbelasten van een email adres …). 
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4.2.1.2.3. Grensgevallen 

In het kader van grensgevallen die niet onder de toepassing van prostitutie/zedenfeiten vallen, maar toch gezien kunnen 
worden als gevallen van mensenhandel met seksuele uitbuiting, rijst de vraag of die onduidelijkheid bestaat juist omdat het 
“grensgevallen” zijn, dan wel omdat de interpretatie vaak over-gelaten wordt aan ofwel de politieman, ofwel de magistraat.  

Wat met de eigenaar van een pand waar prostitutie openlijk of verborgen plaatsvindt en waarbij hij  
duidelijk een financieel voordeel heeft en er indicatoren inzake mensenhandel kunnen zijn? Wat als derden een financieel 
voordeel halen uit de prostitutie van anderen zonder hun directe uitbuiter te zijn en er dus indicaties inzake mensenhandel 
kunnen zijn? 

4.2.1.3. Andere vormen van uitbuiting 

Omdat het NVP enkel de economische en de seksuele uitbuiting als politieprioriteiten vermeldt, situeren de politietussen-
komsten zich voor deze bijzondere fenomenen binnen de routinematige (reactieve) werking. 

4.2.1.3.1. Wegneming van organen  

Hoewel de ANG 2 APV orgaanhandel (1 in 2011 en 1 in 2012) bevat, leert de praktijk dat het niet gaat om echt onderzoek, 
maar bijvoorbeeld om een anonieme brief die geen enkele grond van waarheid bevat of een verklaring van een iemand in 
onwettig verblijf. De politiebrochure “Orgaanhandel’ van de centrale dienst mensenhandel met de stand van zaken naar 
onderzoeken in binnen- en buitenland werd in 2011 geactualiseerd. 

De Centrale Dienst Mensenhandel legde contacten met de transplantatie coördinatoren via de hoofd-coördinator van het 
UZ Jette om hen bewust te maken voor orgaanhandel of transplantaties die vallen onder mensenhandel. Dit initiatief werd 
goed onthaald. De centrale dienst woonde vanuit dat partnerschap de voltallige bijeenkomsten van de transplantatiecoör-
dinatoren bij. Bij vragen over een specifieke medische materie, leverden de contactpersonen van dit netwerk altijd een 
begrijpbaar antwoord aan. 

Een partnerschap met zowel de transplantatie coördinatoren als met de Algemene Farmaceutische  
Inspectie (Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu) zou nuttig kunnen zijn om dit misdrijf 
beter te detecteren. 

4.2.1.3.2. Plegen van een misdrijf onder dwang 

Voor de periode 2011-2012 waren er 21 APV (9 in 2011 en 13 in 2012) mensenhandel – plegen van een misdrijf onder 
dwang. 

Te vaak merken magistraten naar wie het dossiers wordt verwezen (die geen magistraten “mensen-handel” maar bijvoor-
beeld “drugs” zijn)  het luik mensenhandel - plegen van een misdrijf onder dwang - niet op wanneer er sprake is van een 
crimineel samenwerkingsverband die mensen uiteenlopende misdrijven doet plegen. Als een magistraat een welbepaalde 
materie zoals “drugs” of “rondtrekkende dadergroepen” opvolgt, heeft die niet specifiek aandacht voor een mogelijke uitbui-
ting omdat het dossier eerst gezien worden als behorend tot een “klassiek” dossier.  

Ook hier kan een multidisciplinaire benadering in een parket of bij de politie andere onderzoekspistes openen. 

Bij de aanpassing van de richtlijn inzake de opsporing en vervolging van mensenhandel zal hier rekening mee gehouden 
moeten worden (COL 01/2007). 

4.2.1.3.3. Uitbuiting van de bedelarij 

Voor de periode 2011-2012 waren er 91 APV mensenhandel – uitbuiting van de bedelarij (47 in 2011 en 44 in 2012). 

Een werkgroep werd opgericht door Justitie. Enkele politiediensten namen eraan deel (spoorwegpolitie, politie Brussel Hoofd-
stad, centrale dienst mensenhandel). In 2012 werkte de werkgroep nog geen concrete initiatieven uit maar een van de doel-
einden was ook  om de betrokken actoren rond de tafel te zetten en dat zij vooral onder elkaar communiceren. Toekomstige 
initiatieven zal afhangen van wat bepaalde acties op het terrein als informatie meegeven. 

Om de politiemensen op het terrein bewust te maken van de verschijningsvormen van de mensenhandel – uitbuiting van de 
bedelarij – nam de centrale dienst mensenhandel meermaals bijdragen met betrekking tot de uitbuiting van de bedelarij in de 
nieuwsbrief mensenhandel op. 

De contacten van de dienst met Europol en de verschillende lidstaten, leidde in 2012 tot een onderzoek waarbij iemand uit 
een EU lidstaat gehandicapte meerderjarigen van die EU lidstaat in België uitbuitte. Het onderzoek startte op basis van infor-
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matie die de centrale dienst in de ANG verwerkte. 

De mensenhandel – uitbuiting van de bedelarij – neemt verschillende vormen aan. Zowel minderjarigen als meerderjarigen 
verschijnen in beeld. In de toekomst zou dit thema bij voorkeur onderzocht moeten worden. 

4.2.2. Toezicht Sociale Wetten 

Er werden in 2011 door Toezicht Sociale Wetten (TSW) in totaal 37 dossiers mensenhandel geopend  waarbij 42 werknemers 
waren betrokken. In het jaar 2012 werden er door Toezicht Sociale Wetten  45 dossiers mensenhandel geopend waarbij 75 
werknemers betrokken waren. Deze controles verliepen in samenwerking met de Sociale Inspectie (van de FOD Sociale 
Zekerheid) en met de Federale of de Lokale Politie.  

4.2.2.1. Economische uitbuiting 

Zoals in de voorgaande jaren werden verder systematische controles georganiseerd in de sectoren, waar een verhoogd risico 
op economische uitbuiting bestaat (met name waar buitenlandse arbeidskrachten worden tewerkgesteld). 

Deze controles gebeurden in het kader van de Arrondissementscellen, maar ook buiten dit samen-werkingsverband ondernam 
Toezicht van de sociaal wetten in samenwerking met de Sociale Inspectie diverse gerichte acties. Naast de klassieke risico-
sectoren horeca (inz. exotische restaurants) en bouwsector, kunnen ook de vleesverwerkende nijverheid, nachtwinkels en 
bepaalde kleinhandel zoals exotische bakkerijen vermeld worden. 

Wanneer het bij een controle blijkt om mogelijke economische uitbuiting te gaan, wordt daar onderzoek op verricht (leefom-
standigheden, loon, arbeidstijd, enz…). In sommige van deze dossiers, voornamelijk deze van de georganiseerde uitbuiting en 
georganiseerde opgezette sociale fraude werd het voortouw genomen door het arbeidsauditoraat en werden speciale politie-
opsporingen ingeschakeld. Deze grootschalige aanpak leidde tot enkele grote veroordelingen van koppelbazen van Turkse en 
Bulgaarse origine. Ook onder uitzendbureau’s en dienstencheque bedrijven van Turkse origine werden heel wat misbruiken 
vastgesteld. Een probleem waar in het bijzonder TSW mee geconfronteerd wordt is de “loondiefstal”. Dit fenomeen, uitvoerig 
aangekaart in de recente jaarverslagen van OR.C.A. 

4.2.2.1.1. “Loondiefstal” 

Er bestaan op zich voldoende wettelijke instrumenten om de rechten van werknemers zonder papieren te beschermen. Het 
grootste probleem van deze werknemers lijkt volgens sommige bronnen de zogenaamde “loondiefstal” te zijn evenals de 
overdreven arbeidsuren waartoe ze gedwongen worden. De loon-beschermingswet  is integraal van toepassing op de werk-
nemers, ook als ze op illegale wijze tewerkgesteld worden. Deze werknemers kunnen zich beroepen op de rechten die uit de 
arbeidswetten voortspruiten. Het probleem is dat hun tewerkstelling, wegens de verdoken aard ervan, pas aan de oppervlakte 
komt bij een controle door de sociale inspectiediensten.  

De spontane klacht neerlegging van deze werknemers bij de Inspectie “Toezicht van de sociale wetten” van de FOD WASO, 
gebeurt quasi nooit. Daartoe is de drempel te hoog voor werknemers zonder papieren. Het risico op uitzetting of het bevel om 
het grondgebied te verlaten weerhouden om “spontaan” een beroep te doen op deze instrumenten.  Voornoemde inspectie 
“Toezicht van de sociale wetten” moge wel de enige dienst zijn die bevoegd is om op te treden ten behoeve van werknemers 
zonder papieren door hun achterstallige lonen en overlonen te doen regulariseren of hun niet- verkregen inhaalrust te doen 
uitbetalen, in de praktijk gebeurt dit zeer moeilijk. De gevallen die door NGO organisaties zoals OR.c.a. worden aangebracht 
leverden tot nu toe weinig succes op wegens verschillende redenen.  

Een van de moeilijkheden zijn de bewijsmoeilijkheden. Als bijvoorbeeld de clandestiene tewerkstelling niet door de inspectie 
de visu kan vastgesteld worden, word ze gemakkelijk door de werkgever ontkracht (vriendendienst, toevallige hulp, moeilijk-
heid om de juiste prestaties te bewijzen, getuigen die hun getuigenis niet durven bevestigen enz.). 

De sociale inspectiediensten en dus ook de klassieke arbeidsinspectie “Toezicht van de sociale wetten” zijn collegiaal gehou-
den absolute prioriteit te verlenen aan de fraudebestrijding en de illegale tewerkstelling van vreemde werknemers als gevolg 
van vroegere regeringsbeslissingen, administratieve onderrichtingen, beleid van SIOD enz… Hun acties ter opsporing en 
bestrijding van sociale fraude en illegale tewerkstelling van vreemdelingen laat de sociale inspecteurs niet toe bij het vaststel-
len van dergelijke zware inbreuken (sanctie niveau 4 van het sociaal strafwetboek) hun klassiek appreciatierecht uit te oefenen 
door bijvoorbeeld niet te verbaliseren maar andere oplossingen te kiezen.  Overigens is het voor een sociaal inspecteur on-
mogelijk om het verblijf van een illegaal in het land verblijvend persoon te “regulariseren” of door de  
vingers te zien, hij is verplicht de vaststelling voor te leggen aan de Dienst vreemdelingenzaken, die beslist over het verdere 
verblijfsrecht van de betrokken werknemer. In die context is het dus begrijpelijk dat sociale inspecteurs, die wel het verschul-
digd loon van illegaal tewerkgestelde vreemde werknemers willen  
regulariseren, geprangd zitten tussen deze normale missie en basisopdracht (cfr. de taak van arbeids-inspecties volgens de 
IAO en het verdrag nr. 81 betreffende de arbeidsinspectie) enerzijds en de strenge aangifteplicht in geval van frauduleuze 
tewerkstelling anderzijds. Slachtoffers wensen vaker dan niet beroep te doen op het beschermd statuut van slachtoffer men-
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senhandel uit vrees voor represailles. 

Bovendien is het moeilijker om deze achterstallige lonen te doen uitbetalen in de gevallen waarin de werknemer zonder papie-
ren verdwenen is, niet meer tewerkgesteld is, naar zijn bankrekening nummer moet gezocht worden of de deposito- en con-
signatiekas moet geïnformeerd worden over de tegoeden enz. 

Een kentering wordt verwacht na de goedkeuring van twee belangrijke wetten: enerzijds de omzettingswet van de zogenaam-
de sanctierichtlijn van 18 06 2009 (Sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen) en een 
wet op de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden (ook voor illegale derdelanders)17. Deze twee wetten zullen de 
Inspectie “Toezicht van de sociale wetten” meer armslag geven om op te treden tegen de opdrachtgevers of hoofdaannemers 
die gebruik maken van de  
diensten van werkgevers die goedkope werknemers exploiteren. 

4.2.2.1.2. Au pair 

Om in België als au pair te mogen verblijven moeten buitenlandse jongeren over een geldige arbeidskaart beschikken. Die 
voorwaarde geldt niet voor onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de landen van de Euro-
pese Unie en Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein) en Zwitserland. 

De Belgische gastgezinnen moeten een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B aanvragen als ze een au pair-jongere 
willen tewerkstellen. Op basis van die arbeidsvergunning kan de jongere een visum aanvragen.  

Deze vorm van tewerkstelling is zeer atypisch, het gaat in hoofdzaak om studerende jongeren die kans krijgen een andere 
taal te leren. Klachten komen zelden door tot sociale inspectiediensten. Bovendien speelt alles zich af in de (private) ge-
zinssfeer en in geval van controle worden sociale inspecteurs geconfronteerd met de onschendbaarheid van de woning. 
Om toegang te verkrijgen tot dergelijke woonplaatsen moeten inspecteurs al mits een gemotiveerde aanvraag een toela-
ting bekomen van de rechter (voortaan de onderzoeksrechter) , hetgeen slechts voor zwaarwichtige inbreuken wordt toe-
gestaan.   

4.2.2.1.3. Diplomatiek huishoudpersoneel 

Naast het feit dat het ook hier om tewerkstelling in private huishoudens gaat (beschermde woonplaats) geldt ook in veel 
gevallen een of andere vorm van strafrechtelijke immuniteit, hetgeen betekent dat dergelijke werkgevers niet het voorwerp 
kunnen zijn van strafrechtelijke opsporingen, onderzoeken of vervolging in België.   

In de praktijk worden echter de laatste jaren heel wat klachten opgelost door een doorgedreven samenwerking tussen de 
FOD Buitenlandse Zaken (dienst Protocol) en het Toezicht op de sociale wetten. Samen hebben beide diensten een klach-
tenprocedure uitgewerkt die sterk gepromoot en bekendgemaakt werd in diplomatieke en consulaire middens, de website, 
Diplobel enz. 

De klachtenprocedure waarvan sprake verloopt via nationale contactpersonen, enerzijds van de Dienst protocol van Bui-
tenlandse betrekkingen en anderzijds van Toezicht van de sociaal wetten (in de persoon van de directeur-generaal). Elke 
anomalie, klacht of misbruik die aan Toezicht van de sociaal wetten wordt gemeld, wordt samen met de Dienst protocol 
besproken. Via interne bemiddeling, soms terecht-wijzing en regularisatievoorstellen tracht laatstgenoemde dienst de 
betrokken werkgevers ertoe te bewegen zich in regel te stellen. 

Naast de preventieve bepalingen op het niveau van de FOD Buitenlandse Zaken bevat de multi-disciplinaire omzendbrief 
van 2008 bovendien instructies om slachtoffers te beschermen in geval er aanwijzingen zijn van mensenhandel. En dit 
ongeacht het feit dat de vervolgingen van de daders omwille van de diplomatieke onschendbaarheid onmogelijk zullen 
zijn.. 

4.2.2.1.4. Resultaten 

Er zijn geen eenduidige statistieken beschikbaar voor het Toezicht sociale wetten. Er kan wel gesteld worden dat er bij elke 
controle (zie 4.2.3) minstens twee, afhankelijk van de grootte van de gecontroleerde instelling, sociaal inspecteurs van 
Toezicht van de Sociale Wetten betrokken waren bij elke controle. 

Daarnaast kan worden meegegeven dat er wat Toezicht Sociale Wetten betreft in het jaar 2011 één Pro Justitia werd op-

                                                                 

17
 Het betreft eerst en vooral de programmawet van 29 maart 2012 die een hoofdstuk omvat inzake de sociale fraude. Het hoofdstuk creëert een mecha-

nisme van hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden en wijzigt de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.  

De tweede wet is de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van 
derde landen. 
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gesteld voor economische exploitatie (2 werknemers inzake uitbuiting in een car washp). In het jaar 2012 werd geen Pro 
Justitia opgesteld voor economische exploitatie. 

Dit lijken zeer kleine aantallen te zijn, maar men moet zich er rekenschap van geven dat deze controles zo goed als altijd 
worden uitgevoerd in samenwerking met de Politie en de Sociale Inspectie, diensten die zeer gespecialiseerd zijn in de 
materie en dus meestal ook zelf het initiatief nemen om het Pro Justitia op te stellen. 

Toezicht Sociale Wetten krijgt achteraf dan de vraag de loonberekening te doen voor de werknemers. De weerslag hiervan 
vind men terug in zogenaamde strafrapporten die gevoegd worden bij het strafdossier op het Arbeidsauditoraat. 

4.2.2.2. Moeilijkheden 

Een van de  moeilijkheden betreft het bewijs leveren wanneer er sprake is van economische uitbuiting (diverse indicatoren 
moeten worden vastgesteld en niet enkel het feit dat men ver onder het minimumloon wordt betaald). Daardoor is het niet 
altijd gemakkelijk om een sluitend dossier voor te leggen bij de Arbeidsauditeurs. 

4.2.3. Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen  
en de Staatlozen  

Het Commissariaat-generaal kan aan de hand van de ingediende asielaanvragen een belangrijke rol vervullen bij de even-
tuele opsporing van het fenomeen mensenhandel en vervolgens in de doorstroming van de verkregen informatie aan de 
bevoegde diensten (Dienst Vreemdelingenzaken, politie, gerechtelijke autoriteiten). 

De moeilijkheid waarop het Commissariaat-generaal bij de opsporing van dat fenomeen in het kader van de analyse van 
de verhalen van asielzoekers stuit, is net gelegen in het verkrijgen van betrouwbare en gedetailleerde informatie vanwege 
de asielzoekers die potentiële slachtoffers van mensenhandel of mensensmokkel zijn. Het aantal asielzoekers dat ten 
overstaan van het CGVS verklaart een dergelijk slachtoffer te zijn, en zelfs degenen bij wie er ernstige aanwijzingen van 
mensenhandel en/of mensensmokkel aan het licht konden worden gebracht, is immers miniem in verhouding tot het volle-
dige aantal onderzochte asieldossiers en geeft alvast geen juiste afspiegeling van de omvang van het fenomeen. 

Wat 2011 en 2012 betreft, zijn er 25 gevallen van potentiële slachtoffers van mensenhandel of mensensmokkel gemeld 
aan de cel 'Openbare orde en mensenhandel' van het Commissariaat-generaal. De meegedeelde mogelijke gevallen van 
seksuele uitbuiting hadden hoofdzakelijk betrekking op vrouwen uit Sub-Saharisch Afrika en uit de Balkanlanden. Andere 
gesignaleerde mogelijke vormen van uitbuiting of van smokkel betroffen vooral mannen afkomstig uit Irak, Afghanistan en 
Pakistan. 

Wel moet worden opgemerkt dat in diezelfde periode verscheidene tientallen gevallen van mogelijke daders van feiten met 
betrekking tot mensenhandel of mensensmokkel eveneens ter kennis gebracht zijn van de voornoemde cel (het ging voor-
al om mannen afkomstig uit de regio 'Irak, Afghanistan-Pakistan', de Balkanlanden en uit Sub-Saharisch Afrika).  

4.2.4. De ECOSOC-cellen van de sociale inspectie  

Er worden ook controles uitgevoerd door de cellen "Mensenhandel" van de sociale inspectie. Sinds begin 2012 dragen zij 
de benaming ECOSOC-cellen. ECOSOC = Economische uitbuiting en Sociale fraude. Die cellen zijn belast met het uitvoe-
ren van controles op werkplaatsen waarvan wordt vermoed dat er illegale tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten 
plaatsvindt alsook met het opsporen van vormen van economische uitbuiting van werknemers, waarbij de bestrijding van 
de socialezekerheidsfraude enerzijds en de regularisaties ter zake anderzijds een bevoorrechte plaats innemen.  

Hun opdrachten worden omschreven als volgt: 

- ten eerste het opsporen van situaties van sociale fraude in gevoelige sectoren, dat wil zeggen situaties 
waarin een werkgever geen aangifte doet van de arbeidsprestaties teneinde de sociale 
zekerheidsbijdragen doelbewust en systematisch te ontwijken; 

- ten tweede het bestrijden van de mensenhandel, bedoeld in artikel 433quinquies van het Strafwetboek, 
inzonderheid economische uitbuiting. 

Die onderzoeken gebeuren in overleg met de gerechtelijke overheden en in samenwerking met de  
politiediensten. 

4.2.4.1. Economische uitbuiting  

Gerichte onderzoeken worden in hoofdzaak uitgevoerd in risicosectoren (de horecasector, de exotische restaurants en de 
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bars; de bouwsector met voornamelijk de renovatiesector; de land- en tuinbouwsector; de textielateliers, maar ook 
nightshops, phoneshops en carwashes; de schoonmaaksector; de sector van het wegtransport). Bij die sectoren komen er 
soms nog specifieke sectoren voor een welbepaalde regio of een periode bij. 

Wat de uitbuiting van huispersoneel - meer bepaald diplomatiek huispersoneel - betreft, zijn er controles verricht na klach-
ten van de betrokken werknemers, vooral in Brussel.  

Gerichte controles op het vlak van mensenhandel worden geregeld georganiseerd in alle regionale  
directies (9 directies) van de sociale inspectie, in de gevoelige sectoren, maar zij resulteren niet altijd in vaststellingen ter 
zake. Gemiddeld vinden er maandelijks1 tot 2 controleacties plaats per gerechtelijk arrondissement.  

Een precies cijfer van het aantal ondernemingen dat gecontroleerd wordt in het kader van mensenhandel is moeilijk te 
geven, vermits het aantal ondernemingen waar de gerichte controles plaatsvinden niet noodzakelijkerwijs het voorwerp zijn 
van vaststellingen ter zake en zij derhalve gecodeerd worden onder andere specifieke aangelegenheden in het kader van 
de sociale inspectie. 

Doorgaans worden 1 tot 2 controleurs ingezet voor die acties (in samenwerking met andere diensten, waaronder de poli-
tiediensten), behalve in het geval van een grootschalige controle. In dat laatste geval kunnen 5-6 controleurs per actie 
worden gemobiliseerd. 

De cellen Mensenhandel, die in 2012 de benaming "ECOSOC" hebben aangenomen, staan in elke regio onder leiding van 
1 inspecteur en tellen 3 tot 5 controleurs, dus in totaal 9 inspecteurs en 31 controleurs voor het hele land; wel is het zo dat 
verscheidene controleurs niet voltijds ingezet worden voor de mensenhandel of ECOSOC-problematiek, maar ook belast 
zijn met specifieke onderzoeken op het vlak van sociale zekerheid. 

In 2011 werden 13 processen-verbaal wegens mensenhandel opgesteld (economische uitbuiting - 35 betrokken werkne-
mers) en 20 strafrechtelijke verslagen (21 betrokken werknemers). In 2012 werden 7 processen-verbaal wegens mensen-
handel opgesteld (economische uitbuiting) voor 7 werknemers die betrokken waren bij de misdrijven en 31 strafrechtelijke 
verslagen (48 werknemers). 

4.2.4.2. Moeilijkheden  

De sociale inspectie krijgt hoofdzakelijk te maken met twee problemen: identificatieproblemen en taal-problemen. In beide 
gevallen moet de inspectie een beroep doen op andere actoren. In het geval van personen zonder papieren of zonder 
vaststaande identiteit is het vaak noodzakelijk om een beroep te doen op de politie. Bij taalproblemen moet de inspectie 
een beroep doen op tolken voor het verhoren van de werknemers en/of slachtoffers en van de werkgevers (eventuele 
uitbuiters). 

  



 

 
 Mensenhandel – Regeringsverslag 2011 - 2012  32 

 

4.3. Parketten  

Dit deel omvat een beknopte weergave van bepaalde gedeeltes van de evaluatie van de omzendbrief betreffende het 
opsporings- en vervolgingsbeleid inzake mensenhandel (COL 01/2007). De toepassing van die omzendbrief wordt immers 
jaarlijks geëvalueerd. Hij is gebaseerd op de compilatie die de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid heeft samengesteld uit 
de verslagen van de referentiemagistraten "mensenhandel", tot één enkel verslag bestemd voor het College. Het verslag is 
niet openbaar, maar wij geven hierbij een beknopte synthese van bepaalde elementen. 

4.3.1. Beeldvorming 

Zoals duidelijk uit de voorgaande evaluatie blijkt, treden seksuele en economische uitbuiting naar voren als meest gerap-
porteerde fenomenen door de arrondissementen. Er wordt wel nog gewag gemaakt van verwante thema's zoals mensen-
smokkel, schijnhuwelijken, huisjesmelkerij, uitbuiting van bedelarij en het inzetten van personen om hen misdaden of 
wanbedrijven te laten plegen. 

4.3.1.1. Arrondissementen die in geringe mate worden geconfronteerd met mensenhandel 
of zonder precieze beeldvorming van het fenomeen. 

In de meest landelijke arrondissementen komt er geen afgelijnde tendens qua manifestatie van het  
fenomeen mensenhandel tot uiting. Het fenomeen heeft er blijkbaar weinig voet aan de grond. Bepaalde factoren kunnen 
dit verklaren: afwezigheid van een omvangrijke communicatiestructuur die de toegang tot het grondgebied mogelijk maakt, 
het landelijke aspect, meer sociale controle, (quasi) afwezigheid van prostitutie (of hoofdzakelijk prostitutie in privésfeer en 
dus moeilijk aan het licht te brengen)... 

Bepaalde arrondissementen geven aan dat zij zich rekenschap geven van de aanwezigheid van het fenomeen op hun 
grondgebied maar dat dit zeer moeilijk aan het licht te brengen is via klassieke controleacties, aangezien het fenomeen 
meer verdoken of in het verborgene plaatsvindt.  

Dat belet niet dat sommige magistraten beklemtonen dat zij bepaalde risicosectoren in het  
arrondissement (bosbouw, seizoensarbeid, bouw en horeca) steeds in het vizier houden. 

4.3.1.2. Prostitutie en seksuele uitbuiting - evolutie 

De criminele groeperingen uit Oost-Europa (hoofdzakelijk Bulgaren en Roemenen) zijn zeer actief in het Antwerpse Schip-
perskwartier.  

Wat de Albanese bendes betreft, zou het aantal prostituees dat voor hen werkt niet toenemen. Die vrouwen zijn overigens 
vaak in het bezit van Belgische identiteitsdocumenten die zij via een huwelijk hebben verkregen. Hun werkterrein situeert 
zich in de Antwerpse bars, maar ook op het grondgebied van andere gemeenten zoals Brussel of Leuven. 

De verschuiving van de Nigeriaanse prostitutie naar Brussel, Luik en Diest-St.Truiden lijkt zich door te zetten, ook al blijft er 
een concentratie van prostitutie van Afrikaanse origine aanwezig in bepaalde Antwerpse cafés of buurten. 

Er zijn een groot aantal bars op het grondgebied van Leuven gelegen en er zou een sterk verloop zijn van niet alleen 
prostituees, maar ook van de uitbaters en de personen die prostituees aanbrengen. Aldus worden er geregeld controles 
uitgevoerd. Zij resulteren in processen-verbaal of in het verkrijgen van vertrouwelijke informatie inzake mensenhandel die 
naderhand kan worden gebruikt. 

Kennelijk daalt het aantal bars en daarmee ook het aantal vaststellingen van ernstige vormen van  
mensenhandel in de bars. Maar tegelijk wordt de indruk sterker dat de controle over de verschillende plaatsen in handen is 
van een beperkt aantal figuren.  

Het parket benadrukt dan ook het belang van de opmaak van een correct profiel. Het wil namelijk zicht krijgen op de struc-
turen waarbinnen de bars actief zijn (wisselende exploitatie- en patrimoniumvennootschappen, bestuur-
ders,(schijn)geranten, etc.) en op degenen die op de achtergrond feitelijk en steevast de touwtjes in handen hebben. Ook 
is vastgesteld dat deze bars niet langer enkel nog gelegenheden zijn waar ontucht wordt bedreven of plekken waar men-
sen worden uitgebuit, maar dat zij ook kunnen fungeren als dekmantel voor drugshandel, wapenhandel, witwaspraktijken 
of andere criminele activiteiten. 

Naast deze zichtbare vorm van seksuele uitbuiting constateert men bijvoorbeeld binnen het GA Leuven een toename van 
seksueel getinte publiciteit in alle varianten (dagbladen, gespecialiseerde uitgaven, internet, chatrooms, …) en dus van 
meer verdoken vormen van seksuele uitbuiting, namelijk in de sectoren van thuisontvangsten en escortdiensten. Die secto-
ren vallen echter buiten de klassieke controles in bars. Teneinde die sectoren in kaart te brengen, is beslist om ze via 
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andere procedés op te nemen in het profiel. Op basis daarvan zou dan aan de hand van opsporingsonderzoeken en con-
troles nagegaan worden of er sprake is van vormen van uitbuiting. 

De Thaïse massagesalons die de facto betrokken zijn bij prostitutie blijven een aandachtspunt voor de overheid. Sommige 
zijn goed herkenbaar maar andere opereren meer in het verborgene. Zij lijken echter gestaag in aantal toe te nemen. 
Verscheidene controles zijn reeds uitgemond in grondigere onderzoeken. 

Zo zijn in 2009 en in 2010 op basis van twee gerechtelijke onderzoeken daadwerkelijke netwerken van Thailand tot België 
blootgelegd, waarbij Thaise organisaties van mensensmokkelaars en –handelaars Thaise meisjes plaatsten in verschillen-
de massagesalons in België. In die zaken trachtten de organisaties de precaire verblijfstoestand van hun slachtoffers te 
regulariseren via de techniek van samenlevingscontracten. De kosten van die regularisatie werden op de meisjes verhaald, 
die hiervoor seksuele diensten moesten verlenen aan de klanten van de salons.  

In 2011 werd een onderzoek geopend tegen een groep van Albanese herkomst die zich bezighield met het ronselen van 
mannen om schijnhuwelijken aan te gaan met Oost-Europese vrouwen. Deze vrouwen werden vervolgens tewerkgesteld 
in de prostitutie. In 2012 werd een ander financieel onderzoek gevoerd, meer bepaald naar hun activiteiten en naar de 
inkomsten uit de bars die zij bezaten. Uiteindelijk werden er ook aanvankelijke PV’s wegens verboden wapenbezit en bezit 
van verdovende middelen opgesteld.  

Ook probeert het parket de schijnhuwelijken nietig te laten verklaren door de burgerlijke rechtbank, zodra zij zijn afgeslo-
ten. 

Ten zuiden is het fenomeen van de seksuele uitbuiting evenzeer bekend, maar de aanwezigheid ervan hangt af van het al 
dan niet landelijke karakter van de plaatsen en van de nabijheid van de landsgrenzen. 

De prostitutie langs de openbare weg manifesteert zich sporadisch, in de zomer, op bepaalde parkings langs de autosnel-
weg. Voorts is er ook sprake van seksuele uitbuiting in bars. In Namen en omstreken bijvoorbeeld telt men 24 bars en 42 
privé-salons. Een populatie van 125 prostituees houdt zich regel-matig op in de bars en ongeveer 90 prostituees zijn actief 
in de privésalons. Het aanbieden van diensten gebeurt altijd via de pers (advertenties in huis-aan-huisbladen) maar ook op 
steeds meer gespecialiseerde websites. 

Het profiel van de prostitutie in Brussel blijft grotendeels ongewijzigd ten opzichte van de vorige jaren. Zij is vooral gecon-
centreerd in drie gemeentes: Schaarbeek (vitrines in de Aarschotstraat), Sint-Joost-ten-Node (huizenblokken) en Brussel 
(straatprostitutie). 

Achter de vitrines zijn vooral Bulgaarse netwerken actief. Hiervoor worden prostituees van Oost-Europese en vooral Bul-
gaarse origine geronseld (70 %). De leidende figuren van dit netwerk verlaten zelden of nooit Bulgarije. De controle van de 
meisjes gebeurt door handlangers in België of telefonisch vanuit België. De opbrengsten worden doorgesluisd naar Bulga-
rije via het vliegtuig of via minibusjes door speciale transporteurs en wordt daar in vastgoed geïnvesteerd. Zodra ze ver-
moeden dat er tegen de meisjes een dossier loopt, worden zij naar Nederland of Duitsland gebracht, waar het netwerk ook 
actief is.  

De samenwerking met de Bulgaarse autoriteiten loopt evenwel op een efficiëntere basis dan vóór 2010.   

 In 2012 valt op dat het milieu zich aanpast aan de onderzoekstechnieken en het vervolgingsbeleid:  

- ten eerste worden steeds meer 'loverboys' ingeschakeld. Minderjarige slachtoffers worden in Bulgarije 
gerekruteerd en in het prostitutiemilieu in Bulgarije ingezet. Zodra zij meerderjarig zijn, worden ze in 
België tewerkgesteld. Zij staan hun opbrengsten vrijwillig af in de mening dat het geld geïnvesteerd zal 
worden in de gezamenlijke toekomst van het koppel (aankoop auto’s, vastgoed etc.). Deze slachtoffers 
weigeren dan ook mee te werken aan het onderzoek en blijven in de prostitutie om de 
advocatenkosten van hun souteneur te betalen. 

- ten tweede wordt er minder geweld gebruikt. De slachtoffers mogen ook steeds vaker een (gering) deel 
van hun verdiensten houden en naar hun familie opsturen. Een soort win-winsituatie wordt zo 
gecreëerd en het slachtoffer, dat naar Bulgaarse normen veel geld verdient, zal weinig belang hebben 
om naar de politie te stappen of haar medewerking te verlenen aan het onderzoek. 

Er zijn in Brussel ook Albanese en Roemeense pooiers actief, die vooral van straat- en raamprostitutie hun werkterrein 
maken. 

De Albanese milieus zijn niet georganiseerd en werken veeleer in los-vaste verbanden/structuren of in clanstructuren met 
vrienden/pooiers van dezelfde nationaliteit. De uitbuiting van prostitutie is voor hen vooral een nevenactiviteit, naast de 
drugshandel en ladingdiefstallen. Kenmerkend voor hen is dat zij zich van extreem geweld ten opzichte van hun slachtof-
fers bedienen. In 2011 waren die slachtoffers in hoofdzaak van dezelfde nationaliteit en werkten zij vaak onder een valse 
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naam en met valse – Italiaanse, Tsjechische en Bulgaarse – identiteitspapieren, alhoewel de visumplicht is afgeschaft. In 
2012 zijn de slachtoffers kennelijk vooral uit Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. 

Net als de voorgaande jaren werken er veel prostituees van Nigeriaanse origine in de carrés en op straat. In hun thuisland 
worden ze aan een voodooritueel onderworpen alvorens ze naar België worden gebracht. Zodoende zijn ze bijzonder 
angstig om een verklaring af te leggen. Om hun vrijheid te herwinnen moeten ze een bepaalde som (intussen om en bij de 
60.000 euro) terugbetalen aan hun ‘madame'.  Een nieuwe tendens is dat de 'madame' meestal in het buitenland verblijft. 
In België hebben ze handlangers die de slachtoffers onderdak geven en die de lonen laten overmaken via een geldtrans-
ferbedrijf. Waarschijnlijk is dat het gevolg van verschillende grote dossiers die de afgelopen jaren uitmondden in een hele 
reeks arrestaties. 

Vaak laten die slachtoffers, wanneer ze vrij zijn, zelf meisjes overkomen en worden ze zelf 'madame'. De identificatie van 
deze meisjes is zeer problematisch aangezien ze zich steeds bedienen van andere namen, nationaliteiten en zelfs papie-
ren (gehuurd van bestaande personen).  

4.3.1.3. Economische uitbuiting 

In de situaties die door verschillende arrondissementen zijn genoemd, wordt vaak gebruik gemaakt van structuren of mid-
delen zoals schijnzelfstandigen en detachering van buitenlandse werknemers. Sommige magistraten wijzen erop dat, als 
zij in het algemeen vervolging instellen op grond van de kwalificatie mensenhandel, zij vaak moeilijk veroordelingen kun-
nen bewerkstelligen op die grond, bij gebrek aan bewijzen.  

In de 'Centrum'-arrondissementen (Bergen, Doornik, Charleroi,...) hebben de verschillende dossiers hoofdzakelijk betrek-
king op het milieu van de exotische restaurants, de bouwsector, het paardenmilieu, de horeca, de handelszaken (rookwa-
ren, kapsalon, carwash, benzinestations, nightshops), maar ook de economische uitbuiting van huispersoneel of arbeids-
krachten door een particuliere werkgever.  

De potentiële slachtoffers hebben de Aziatische, Oekraïense, Bulgaarse, Roemeense, Braziliaanse, Pakistaanse, Tunesische of 
Algerijnse nationaliteit. 

Een van de GA van de regio benadrukt dat het niet evident is om tot een beeldvorming van het fenomeen te komen. Economi-
sche mensenhandel is verdoken en werkt meestal op basis van 'micro-structuren' in plaats van wijdvertakte netwerken. "Dergelij-
ke micro-structuren trekken gewoonlijk niet de aandacht, zodat de politiediensten vaak per toeval stuiten op situaties die als men-
senhandel kunnen worden gekwalificeerd ". 

In Vlaanderen situeert de economische uitbuiting zich, naast de meer klassieke sectoren, met name in de landbouwsector en in 
de sector van de tewerkstelling in particuliere dienst bij personen.  

Een relatief gesloten en teruggetrokken gemeenschap van Nepalezen en Bhutanen wordt eveneens illegaal tewerkgesteld in de 
horecasector in bepaalde arrondissementen.  

Tot slot vestigt Leuven ook de aandacht op de pseudo-legale migratie binnen zijn arrondissement. De concentratie van de KUL en 
verschillende hogescholen trekt immers veel Chinese studenten naar  
Leuven aan. Velen leggen echter geen examens af en verdwijnen vervolgens in de illegaliteit. Sommigen worden bij controles in 
de horeca aangetroffen. Het is echter moeilijk om inbreuken vast te stellen en nog lastiger om een netwerk van mensenhandel 
aan het licht te brengen aangezien die studenten op legale wijze het land binnenkomen en er verblijven om te studeren. 

In het arrondissement Brussel is de centrale cel mensenhandel van de federale politie gestuit op verscheidene circuits van men-
senhandel met oog op economische uitbuiting, met werkomstandigheden die indruisen tegen de menselijke waardigheid (onder-
maatse huisvestingsvoorwaarden, inperking van de vrijheid en zeer lage lonen): 

- mensenhandelcircuit in de horecasector; 

- mensenhandelcircuit in de garagesector; 

- circuit in de carwash-sector; 

- netwerk in de bouwsector; 

- netwerk in de restaurantsector (niet noodzakelijk voor een job uitgeoefend in omstandigheden die in strijd zijn 
met de menselijke waardigheid; weinig aangiften van slachtoffers); 

- circuit actief in de belwinkels en nachtwinkels. 
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4.3.1.4. Inzetten van personen om hen misdaden of wanbedrijven te laten plegen  

Als enig arrondissement heeft Charleroi in zijn verslag gewag gemaakt van dat fenomeen. Aldus "zou de verkoop van verdovende 
middelen door personen die niet legaal op het grondgebied verblijven daar een karakteristiek probleem zijn". Sommige verkopers 
verklaren dat zij gedwongen waren tot het verkopen van die verdovende middelen, zonder dat kan worden achterhaald of die 
verklaring met de werkelijkheid strookt of geuit is in het kader van de zaak. 

Voorts gaat het vaak om dezelfde 'slachtoffers' die na hun vrijlating uit de gevangenis hun strafbare  
activiteiten hervatten. De verkoop van verdovende middelen langs de openbare weg met inzet van  
minderjarigen als koerier voor de verdovende middelen is een hardnekkig fenomeen.  

Het winstbejag vormt voor personen die niet legaal op het grondgebied verblijven immers een krachtige stimulans om zich vrijwil-
lig in te laten met zulke vorm van delinquentie. De ronselaars hoeven thans geen toevlucht te nemen tot bedreigingen, geweld of 
dwang. Dit fenomeen, dat zich thans weliswaar situeert in de marge van artikel 433quinquies, 5°, valt onder de afdeling verdo-
vende middelen". 

4.3.2. Samenvatting 

De meerderheid van de arrondissementen hebben een beeld van de mensenhandel op hun grondgebied. Toch kunnen het 
'dark number', de flexibele aard van de mensenhandelaars, het probleem van de bewijslast, de evolutie van de modus 
operandi en van de technieken van mensenhandel, de beschikbare capaciteit,... de exhaustieve informatie van het feno-
meen verengen. 

Bepaalde arrondissementen benadrukten het belang van een gesystematiseerde en regelmatig bij-gewerkte evaluatie, een 
toetsing van de gegevens tussen de verschillende betrokken diensten en de aanwending van bijzondere opsporingsme-
thodes om tot een zo volledig mogelijke en betrouwbare beeldvorming te komen. 

Wat de seksuele uitbuiting betreft, zouden de meest actieve criminele groeperingen afkomstig zijn uit Oost-Europa. Aldus 
zijn de Bulgaarse en Roemeense netwerken nadrukkelijk aanwezig in bepaalde arrondissementen, waarbij zij een opmer-
kelijk hoge graad van organisatie vertonen. Overigens werd er gewag gemaakt van problemen die verband houden met 
het grensoverschrijdend aspect van de pro-blematiek alsook de confrontatie van de Belgische instanties met omkoping of 
een 'gedooghouding' vanwege het land van herkomst ten aanzien de daders, in het kader van een Europees mandaat. 

De Albanese bendes, die minder goed georganiseerd zijn, lijken hun aanwezigheid in de sectoren van de zichtbare prosti-
tutie te hebben afgebouwd. Helaas blijven zij nog steeds gewelddadig ten aanzien van hun slachtoffers. Het lijkt er overi-
gens op dat het afsluiten van een schijnhuwelijk de slachtoffers in staat stelt om in het bezit te komen van identiteitsdocu-
menten.  

De prostitutie van Nigeriaanse origine blijft present en de voodoorituelen als dwangmiddel tegen de slachtoffers worden 
nog steeds toegepast.Voorts zijn er bepaalde Braziliaanse prostituees met valse Portugese papieren opgedoken en zijn er 
dossiers met betrekking tot Thaïse slachtoffers. 

Ten slotte wordt er melding gemaakt van een kruisbestuiving tussen de sectoren van de zichtbare en private prostitutie. 
Diverse arrondissementen melden immers dat de herhaalde operaties in de 'officiële' prostitutiesector ertoe leiden dat de 
pooiers en hun prostituees uitwijken naar de private sectoren. Velen zien aldus een toename van seksueel getinte adver-
tenties in de pers of op het internet. Sommigen menen overigens dat de private prostitutie en escortservice aan een op-
mars bezig zijn.  

Feiten van economische uitbuiting doen zich in de meeste arrondissementen voor. Die inbreuken op de sociale of arbeids-
wetgeving wijzen niet noodzakelijkerwijs op feiten van mensenhandel. Gelet op de moeilijkheden inzake het kwalificeren, 
bewijzen of identificeren van die precieze feiten, is het niet altijd mogelijk de omvang van de mensenhandel met het oog op 
economische uitbuiting in de verschillende arrondissementen te achterhalen. 

De milieus die als risicovol worden beschouwd zijn klassiek en lijken nog steeds dezelfde ten opzichte van de voorgaande 
evaluaties. De respondenten verwijzen aldus naar de bouw-, landbouw- en schoonmaaksector, het paardenmilieu, de 
horeca, handelszaken (rookwaren, kapsalon, carwash, benzinestations), maar ook naar de economische uitbuiting van 
huispersoneel of van arbeidskrachten door een particuliere werkgever. 

Overigens hebben wij voor de jaren 2011 en 2012 opnieuw melding gekregen van de pseudo-legale migratie van buiten-
landse studenten via studentenvisa naar de gerechtelijke arrondissementen waarbinnen universiteiten en hogescholen 
gelegen zijn. In een arrondissement werden feiten van uitbuiting van bedelarij ten koste van drie personen met een handi-
cap geconstateerd. Dat dossier heeft tot een veroordeling geleid. 

Mensensmokkel komt eveneens frequent voor in verschillende arrondissementen. De toenemende vindingrijkheid en de 
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voorzorgen bij de smokkelaars werd benadrukt door de arrondissementen die met dat fenomeen te maken kregen. Overi-
gens blijven de netwerken zich vertakken doorheen Europa. 

 

4.3.3. De coördinatie binnen de gerechtelijke arrondissementen 

COL 01/2007 bepaalt dat de referentiemagistraten jaarlijks 4 coördinatievergaderingen moeten  
organiseren. Uit de evaluaties blijkt dat die drempel moeilijk haalbaar is. Ten eerste omdat bepaalde arrondissementen 
veel minder dan andere geconfronteerd worden met het fenomeen mensenhandel, ten tweede omdat er verschillende 
platformen zijn waarop dat onderwerp te berde kan worden gebracht. De obligate drempel van 4 vergaderingen per jaar 
zou voor herziening vatbaar moeten zijn. 
 
Over het inhoudelijke aspect van de vergaderingen kan het volgende worden aangegeven: het fenomeen mensenhandel 
blijkt niet overal in de arrondissementen op dezelfde wijze tot uiting te komen, het is dan ook normaal dat de desbetreffen-
de coördinatieverga-deringen op uiteenlopende wijze georganiseerd zijn. Zo zijn sommige - meer algemene - vergaderin-
gen toegespitst op het toelichten van wetgeving, het duiden van de terminologie en het samenbrengen van de verschillen-
de actoren om de samenwerkingsverbanden op een hoger plan te brengen. Andere vergaderingen staan meer bepaald in 
het teken van de acties uitgevoerd op het grondgebied en op de concreet aangetroffen fenomenen. 
 
Wij belichten het inhoudelijke aspect van de vergadering vanuit twee invalshoeken: primo, de krachtlijnen aangenomen in 
het kader van die ontmoetingen en secundo, de aangesneden thema's. 
 
De krachtlijnen in het kader van de coördinatievergaderingen in 2011 en 2012: 
 
In eerste instantie wederzijdse informatiedoorstroming met het oog op een betere coördinatie van de verschillende actoren 
en hun praxis. Gaande van info over het bezoek van brigades of specifieke  
diensten, duiding bij de bevoegdheden van de respectieve actoren, omschrijving van de gehanteerde terminologie tot 
gedachtewisselingen rond bepaalde problemen... Die vergaderingen kunnen ieders praktijken, opdrachten en bevoegdhe-
den inzichtelijker maken. 
 
Vervolgens de diverse beleidsmatige en wetgevende updates. Bij die vergaderingen kunnen wets-wijzigingen in herinne-
ring worden gebracht of voorgesteld, zoals de nieuwe wet betreffende de gezinshereniging van 8 juli 2011, de staat van de 
rechtspraak en de rechtsleer inzake mensenhandel, de wetswijzigingen bij de wet van 24/11/11 betreffende het misbruik 
van de kwetsbare toestand van personen en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen, Europese richtlijn 
36/11, het nieuwe Sociaal Strafwetboek (inwerkingtreding op 1 juli 2011). Die vergaderingen geven de referentiemagistra-
ten de gelegenheid tot het aanhalen of voorstellen van het strafrechtelijk beleid inzake mensenhandel dat zij op het grond-
gebied dachten door te voeren, hun prioriteiten... of het benadrukken van de voornaamste elementen uit de omzendbrief 
inzake strafrechtelijk beleid.  
 
De overlegvergaderingen zijn ook een plaats waar de lopende dossiers en de voortgang ervan kunnen worden voorgesteld 
met het oog op een eerste beeldvorming van het fenomeen voor het arrondissement of de zones. Overigens kan de voort-
gang van de werkgroepen of van de expertisenetwerken er ook te berde worden gebracht. 
 
De resultaten van de controles en controleoperaties worden er voorgesteld en geanalyseerd. Voorts wordt er toelichting 
gegeven bij de praktische modaliteiten van die controles, de aanstaande operaties en de gecontroleerde of te controleren 
sectoren. Ook komt de inventaris en opsporing van bars, massage-salons, nachtwinkels, textielateliers, belwinkels, enz. er 
aan bod. 
 
Diverse thema's zijn aan bod gekomen in het kader van de coördinatievergaderingen. Sommige zijn gedetailleerder dan 
andere. 
 
Terugkerende punten op de vergaderagenda - vanuit een victimologische invalshoek- zijn aldus de ondersteuning aan de 
slachtoffers van mensenhandel, de situatie van Belgische slachtoffers, de eerste contacten met slachtoffer van mensen-
handel, de instrumenten voor het opsporen van slachtoffers, de initiatieven van de onthaalcentra rond de strijd tegen men-
senhandel. 
 
Het thema mensenhandel met het oog op seksuele of economische uitbuiting is uiteraard prominent aanwezig. In het 
kader van de gedwongen prostitutie komen ook de voodoorituelen en het fenomeen 'loverboys' ter sprake.  
 
De kwestie van de uitbuiting van de prostitutie alsook de zichtbare en verdoken prostitutie keert geregeld terug. In de 
overlegverga-deringen wordt aldus een voorstelling gegeven van de pogingen met betrekking tot het in kaart brengen van 
het fenomeen, het identificeren van de klanten, het registreren van de  
nummerplaten of het duiden van de strafbare feiten in de prostitutiesfeer. 
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De fenomenen huisjesmelkerij en schijnhuwelijken, ook al zijn zij geen mensenhandel in de strikte zin van het woord, zijn 
eveneens een vaak terugkerend thema op de coördinatievergaderingen en zijn vaak vervat in akkoorden met de lokale 
instanties (steden, burgemeesters) teneinde de strijd tegen die fenomenen op te voeren. Voorts worden nieuw ontdekte 
fenomenen of de modi operandi voorgesteld, ter vervollediging van de beeldvorming van het fenomeen. 
 
Illegale immigratie, fraude ten aanzien van de arbeidswetgeving en het runnen van clandestiene ateliers komen in mindere 
mate aan bod. 
 
Mensensmokkel, identiteitsfraude, kinderpornografie, sociale criminaliteit, de 'ravioli-appartementen' - plaatsen voor voed-
seldistributie zonder enige hygiënische controle, waar illegale vreemdelingen werkzaam zijn - komen eveneens sporadisch 
aan bod.  
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4.4. Gerechtelijke gegevens 

In dit deel staan wij stil bij de beschikbare gegevens inzake veroordelingen. Die gegevens hebben betrekking op de jaren 
2011 en 201218. Die informatie is geëxtraheerd uit de gegevensbank Veroordelingen van de FOD Justitie. Ter herinnering: 
de gegevensbank omvat codes die een onderscheid mogelijk maken tussen het misdrijf mensenhandel, het type van uit-
buiting alsook de verzwarende omstandigheden en straffen. Het gedetailleerde overzicht is weergegeven in onderstaande 
tabel: 

Aantal veroordelingen 

Mensenhandel 

Teneinde ten aanzien van deze persoon de misdrijven te laten plegen die bedoeld worden in de 
artikelen 380, § 1 en § 4, en 383bis, § 1 

Teneinde ten aanzien van deze persoon het misdrijf te laten plegen dat bedoeld wordt in artikel 433ter 

Teneinde deze persoon aan het werk te zetten of te laten aan het werk zetten in omstandigheden die in 
strijd zijn met de menselijke waardigheid    

Teneinde bij deze persoon organen of weefsel weg te nemen 

Teneinde deze persoon tegen zijn wil een misdaad of een wanbedrijf te doen plegen 

 

Verzwarende omstandigheden 

Door een persoon die gezag heeft over het slachtoffer of door een persoon die misbruik heeft gemaakt 
van het gezag of de faciliteiten die zijn functie hem verlenen    

Door een openbaar officier of ambtenaar, drager of agent van de openbare macht die handelt naar 
aanleiding van de uitoefening van zijn bediening  

Op een minderjarige 

Door misbruik te maken van de kwetsbare toestand waarin het slachtoffer verkeert 

Door gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van dwang  

Ingeval het leven van het slachtoffer opzettelijk of door grove nalatigheid in gevaar is gebracht   

Ingeval het misdrijf een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende fysieke of psychische 
ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van een orgaan of van het gebruik van een orgaan, hetzij een 
zware verminking heeft veroorzaakt 

Ingeval van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt 

                                                                 

18
 De extractie van de gegevens van 2011 dateert van 2012 en de extractie van de gegevens van 2012 dateert van november 2013. Een volgende 

extractie zal een iets hoger aantal veroordelingen geven (op basis van de dossiers die nog gecodeerd moeten worden van de voorgaande jaren).  
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Ingeval het misdrijf een daad van deelname aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een 
vereniging betreft, ongeacht of de schuldige de hoedanigheid van leidende persoon heeft of niet  

Ingeval het misdrijf de dood van het slachtoffer heeft veroorzaakt zonder het oogmerk te doden 

Het misdrijf een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een criminele 
organisatie betreft  

Door het aantrekken of gebruiken van een minderjarige om een misdaad of wanbedrijf te plegen 

 

Ook moet erop worden gewezen dat de gegevensbank van het strafregister enkel de definitieve beslissingen omvat (be-
slissingen die niet meer vatbaar zijn voor beroep). 

4.4.1. Staat van de gegevensbank 

Alvorens de cijfers te geven, is het nuttig nog enkele punten aan te stippen in verband met de betrouwbaarheid ervan. De 
gegevens worden door het Strafregister gecodeerd op basis van 'papieren' veroordelingsbulletins. Het betreft dus een 
handmatige en niet-geautomatiseerde codering (is niet het geval voor de gegevensbanken van het parket bijvoorbeeld). 
Dat verklaart de nog steeds bestaande discrepantie in de codering van de gegevens. 

In november 2012 waren naar schatting ongeveer 300 000 veroordelingsbulletins nog niet volledig in het Centraal Strafre-
gister ingevoerd. De oudste ontbrekende gegevens inzake vonnissen gaan terug tot het laatste kwartaal van 2006. Op 
operationeel vlak is dat niet problematisch, vermits de identiteit van de veroordeelde persoon en het CSR-nummer immers 
reeds waren ingevoerd. Dit gegeven heeft enkel belang vanuit statistisch oogpunt. Uit een steekproef van 2 000 ongeregi-
streerde dossiers blijkt dat het in de meeste gevallen (83%) gaat om veroordelingen uitgesproken door de politierechtban-
ken (17% verdeeld over de andere rechtbanken). Het feit dat het merendeel van de niet ingevoerde veroordelingsbulletins 
afkomstig is van de politierechtbanken is te wijten aan de orde van prioritisering die het Centraal Strafregister hanteert bij 
de registratie van de veroordelingsbulletins. In de loop van 2013 zal een automatische voeding van de gegevensbank van 
het Centraal Strafregister vanuit de MACH-gegevensbank mogelijk zijn, waardoor de achterstand stelselmatig zal kunnen 
worden weggewerkt en de veroordelingsstatistieken vervolledigd19. 

Het is onduidelijk of er veroordelingen inzake mensenhandel onder deze nog niet ingevoerde beslissingen zijn, maar het 
valt niet uit te sluiten. Tot slot moet er nog worden op gewezen dat de codes betreffende mensenhandel onlangs nog ge-
wijzigd zijn. Manueel nazicht heeft uitgewezen dat er 'fout-positieve gevallen' zouden geregistreerd zijn als feiten van 
mensenhandel. Concreet is vastgesteld dat er nog beslissingen inzake mensensmokkel gecodeerd zijn in de categorie 
mensenhandel. Er zijn maatregelen genomen om die registratiefouten tegen te gaan, maar die factor moet dus in aanmer-
king worden genomen vermits hij aan de basis kan liggen van een overwaardering van de beslissingen. 

De voorgestelde gegevens zijn gebaseerd op 2 extracties: voor de gegevens 2011 gebeurde de extractie in december 
2012 en voor de gegevens 2012 gebeurde zij in november 2013.  Het betreft dus een momentopname van de gegevens-
bank. Volledigheidshalve moeten de voorgestelde informatie gelezen worden in het licht van de voornoemde methodolo-
gische opmerkingen. 

4.4.2. Aantal veroordelingen 

De gegevensbank bevat 68 veroordelingen wegens feiten van mensenhandel in 2011 en 77 veroordelingen in 2012 (zoals 
gezegd, kunnen in die cijfers nog veroordelingen wegens mensensmokkel vervat zijn). 

Het is aldus een lastige opgave om precieze informatie over de vormen van uitbuiting te geven. Er waren begin 2013 wel 
besprekingen met het Centraal Strafregister plaats om dat probleem te verhelpen. Een technische oplossing is voorge-
steld. Indien zij naar behoren functioneert, zou dat in de toekomst meer nauwkeurige informatie moeten opleveren. Voor 
2011 is de beschikbare informatie wel enigszins vollediger dan voor 2010. Zo hebben minstens 23 veroordelingen betrek-
king op feiten van seksuele uitbuiting en 13 veroordelingen op feiten van economische uitbuiting. 

Indien de informatie volledig was, zou het volledige aantal veroordelingen verdeeld moeten zijn over de verschillende 
vormen van uitbuiting, wat echter niet het geval is. Die informatie is dan ook moeilijk te duiden op basis van de veroorde-

                                                                 

19
 Bron: Dienst Centraal Strafregister, november 2012 
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lingsgegevens, al zouden die gegevens in de toekomst wel nauwkeuriger moeten zijn. 

Voor 2012 werd een steekproef van 46 veroordelingsbulletins geanalyseerd, wat resulteerde in de volgende verdeling: 

type van uitbuiting aantal 

Niet vermeld 4 

Seksuele uitbuiting 29 

Economische uitbuiting 15 

Verschillende vormen van uitb. 1 

  
49 

 

4.4.3. Onderzoek naar de verzwarende omstandigheden 

Een studie van de verzwarende omstandigheden is mogelijk. Het is zo dat in een veroordeling een of meer verzwarende 
omstandigheden vervat kunnen zijn. Om die reden bedraagt het totaal meer dan  
68 (voor het jaar 2011). Iemand kan bijvoorbeeld veroordeeld zijn wegens mensenhandel, waarbij hij de feiten gepleegd 
heeft ten aanzien van een minderjarige en onder het uiten van bedreigingen. In dat geval is er sprake van twee verzwa-
rende omstandigheden in het kader van eenzelfde veroordeling. 

4.4.3.1. Verzwarende omstandigheden 2011 

Op een totaal van 68 veroordelingen die in de gegevensbank geregistreerd zijn voor het jaar 2011, is er sprake van 116 
verzwarende omstandigheden

20
. 

 

 

  

                                                                 

20 De categorie van verzwarende omstandigheden telt nog 5 bijkomende gevallen, maar die zijn niet gelinkt aan een overeenstemmende code. Wij 
hebben ze dan ook niet opgenomen in de gegevens. 

Type van verzwarende omstandigheden Aantal % 
Misbruik van de bijzonder kwetsbare positie waarin het slachtoffer ver-
keerd 

35 30,43 

In geval van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt 23 20,00 

Ingeval het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende 
bedrijvigheid van een vereniging betreft 

 

19 16,52 

Door gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen 
of enige vorm van dwang  

16 13,91 

Ingeval het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende 
bedrijvigheid van een criminele organisatie betreft  

12 10,43 

Inbreuk gepleegd ten opzicht van een minderjarige 7 6,09 

In het geval van het misdrij een ongeneeslijk lijkende  ziekte  hetzij een  
blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van een 
orgaan of van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking 
heeft veroorzaakt 

 

 

2 1,74 

Door een persoon die gezag heeft over het slachtoffer of door een persoon 
die misbruik heeft gemaakt van het gezag of de faciliteiten die zijn functies 
hem verlenen 

1 0,87 

TOTAA
L 

115 100 
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De volgende grafiek geeft de gegevens uit de tabel weer : 

 

 

  

35 

23 

19 

16 

12 

7 

2 
1 

Types van verzwarende omstandigheden 

Aantal en type van verzwarende 
omstandigheden vervat in de 

veroordelingen van 2011 

door misbruik te maken van de bijzonder kwestbare positie waarin het slachtoffer verkeert

ingeval van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt

ingeval het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging
betreft

door gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van dwang

, ingeval het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een criminele
organisatie betreft

gepleegd ten opzichte van een minderjarige

ingeval het misdrijf een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende fys ieke of psychische
ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van een orgaan ofhet gebruik van een orgaan, hetzij een
zware verminking heeft veroorzaakt

door een persoon die gezag heeft over het slachtoffer of door een persoon die m isbruik heeft
gemaakt van het gezag of de faciliteiten die zijn functies hem verlenen
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Sommige verzwarende omstandigheden blijken helemaal niet voor te komen in de veroordelingen. Hun aantal is dus nihil. 
Het betreft de volgende gevallen: 

- De feiten waarbij het leven van het slachtoffer opzettelijk of door grove nalatigheid in gevaar is 
gebracht; 

- De feiten die de dood van het slachtoffer hebben veroorzaakt, zonder het oogmerk te doden. 

Het meest voorkomende feit (30%) is het feit waarbij misbruik is gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin het 
slachtoffer verkeert. Die verzwarende omstandigheid staat logischerwijze bovenaan, aangezien het misbruik van de 
kwetsbare toestand een kenmerkend element van mensenhandel is. 

De gewoonte verwijst naar een aanhoudend misdrijf. In 19% van de gevallen vertoonde de mensenhandelactiviteit in 
hoofde van de daders dus een constant en repetitief karakter. 

Het gebruik van geweld, bedreigingen, listige kunstgrepen staat op de vierde plaats. 

Er is (ten opzichte van 2010) een daling van het aantal definitieve veroordelingen met de verzwarende omstandigheid 
'minderjarigheid'.  

In het algemeen is het kennelijk ook zo dat het gewoonteaspect en het georganiseerde karakter van mensenhandel meer 
aanwezig was in de veroordelingen uitgesproken in 2011, vergeleken bij die in 2010. Van het aspect "vereniging" is sprake 
in 16% van de verzwarende omstandigheden en het komt aldus op de derde plaats, wat niet het geval was in 2010. De 
criminele organisatie bezet eveneens de 5de plaats. 

4.4.3.2. Verzwarende omstandigheden 2012 

 

Type van verzwarende omstandgheid Number  % 

Misbruik van de bijzondere kwetsbare positie waarin het slachtoffer verkeerd 48 35,56 

Ingeval van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt 29 21,48 

Door gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen 
of enige vorm van dwang  

25 18,52 

In geval het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid 
van een criminele activiteit betreft  

15 11,11 

Gepleegd ten opzichte van een minderjarige 8 5,93 

Ingeval het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid 
van een criminele organisatie betreft  

8 5,93 

In geval het misdrijf een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende fysieke of 
psychische ongeschikheid,.. heeft veroorzaakt  

2 1,48 

Totaall 135 100,00 
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De algemene tendensen zetten zich door. Het misbruik van de kwetsbare toestand blijft de meest geviseerde verzwarende 
omstandigheid. Dat sluit overigens aan op de indruk van de actoren van het gerechtelijke apparaat. Het gebruik van ge-
weld, fraude, listige kunstgrepen, enz. blijft eveneens een van de meest voorkomende verzwarende omstandigheden. 

48 

29 

25 

15 

8 8 

2 

Aantal en type van verzwarende 
omstandigheden vervat in de 

veroordelingen  van 2012 (extractie in 
november 2013)  

door misbruik te maken van de bijzonder kwestbare positie waarin het slachtoffer verkeert

ingeval van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt

door gebruik te maken van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige vorm van
dwang

ingeval het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een
vereniging betreft

gepleegd ten opzichte van een minderjarige

ingeval het misdrijf een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende fys ieke of
psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van een orgaan ofhet gebruik van
een orgaan, hetzij een zware verminking heeft veroorzaakt

door een persoon die gezag heeft over het slachtoffer of door een persoon die m isbruik
heeft gemaakt van het gezag of de faciliteiten die zijn functies hem verlenen
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4.4.4. Straffen 

De codering van informatie in de gegevensbank gebeurt op basis van veroordelingsbulletins (document dat naar het Straf-
register wordt verzonden, met verschillende gegevens omtrent de veroordeling). Een veroordelingsbulletin kan een of meer 
hoofdbeslissingen bevatten. Deze beslissingen (straffen) worden genomen ten aanzien van een misdrijf of, vaker nog, een 
groep misdrijven. De hiernavolgende straffen zijn dus straffen uitgesproken ten aanzien van een groep misdrijven, waaron-
der minstens een misdrijf inzake mensenhandel. 

4.4.4.1. Gegevens 2011 

4.4.4.1.1. Tabel 1: Type beslissingen 

De eerste tabel geeft het type straffen uitgesproken voor de 68 veroordelingen in de gegevensbank. Belangrijk is te weten 
dat er tegelijkertijd meerdere beslissingen in het kader van eenzelfde veroordeling kunnen worden genomen (gevangenis, 
geldboeten, verbeurdverklaring, enz.). De ene categorie sluit de andere bijgevolg niet uit. 

 

Er is steeds een maximum aan uitgesproken gevangenisstraffen. Er waren 65 beslissingen tot opsluiting. Van die 65 be-
slissingen waren er 40 met uitstel (gedeeltelijk of volledig uitstel; deze bijkomende informatie kan thans evenwel niet uit de 
gegevensbank worden afgeleid).  

4.4.4.1.2. Tabel 2: uitgesproken gevangenisstraffen 

De tweede tabel geeft een opsplitsing van de gevangenisstraffen volgens uitgesproken duur. 

Duur van de beslissingen Aantal (2011) 2011% 

Minder dan 1 jaar 9 13,85 

Tussen 1 jaar en minder dan 
3 jaar 

29 44,62 

Tussen 3 jaar en minder dan 
5 jaar 

16 24,62 

5 jaar en meer 11 16,92 

Vrijheids-
straffen

Vrijheids-
straffen met

uitstel
Geldboetes

Verbeurd-
verklaring

Verval van
rechten

Verbod tot
uitoefenen

van een
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65 100 

 
Er is geen fundamenteel verschil tussen 2010 en 2011, tenzij in de categorie “straf van meer dan 5 jaar”, die een duidelijk 
verschil in opgaande lijn in 2011 te zien geeft. 

4.4.4.2. Gegevens 2012 

4.4.4.2.1. Tabel 1: Type beslissingen 

 

 

 

4.4.4.2.2. Tabel 2 : uitgesproken gevangenisstraffen 

Duur Aantal (2012) 2012% 

Minder dan 1 jaar 4 5,6 

Tussen 1 jaar en minder dan 
3 jaar 

33 46,5 

Tussen 3 jaar en minder dan 
5 jaar 

19 26,8 

5 jaar en meer 15 21,1 

  71 100,0 

 

4.4.4.3. Specifieke kwesties met betrekking tot de strafbaarstelling van mensenhandel 

Er is meermaals de vraag gesteld of de definitie van mensenhandel, zoals gehanteerd in België, niet te ruim opgevat was. 
In afwijking van de internationale instrumenten heeft België immers de middelen in het kader van mensenhandel (geweld, 
dwang, bedreiging, misbruik van de kwetsbaarheid,...) tot verzwarende omstandigheden gemaakt in plaats van ze te be-
schouwen als bestanddelen van het misdrijf. De wetgever wou daarmee de nadruk te leggen op de uitbuiting, die centraal 
staat in het concept mensenhandel, in plaats van op de aangewende middelen. 

Sommige actoren en instanties plaatsen soms vraagtekens bij het feit dat de ruime definitie aanleiding zou kunnen geven 
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tot veroordelingen wegens mensenhandel die niet overeenstemmen met de inter-nationale normen21.  

Als antwoord kan alleszins gesteld worden dat de Belgische definitie conform de internationale voorschriften is, maar 
daarbij een meer extensieve benadering hanteert. Het zou problematischer zijn indien wij een striktere definitie hanteer-
den, hetgeen immers wel zou indruisen tegen de supranationale normen. 

Vervolgens moet erop worden gewezen dat die keuze oordeelkundig is gemaakt na vaststelling van bepaalde rechtskundi-
ge probleempunten in de rechtspraak in verband met het bewijzen van de modi operandi. 

Het is evenwel de vraag of er in de praktijk veroordelingen zonder verwijzing naar de middelen zijn en wat de proportie 
ervan is. 

Er is een analyse van een steekproef van veroordelingsbulletins voor 2011 en 2010 verricht. 

De veroordelingsbulletins zijn samenvattingen van vonnissen. Zij kunnen een indicatie geven over de verzwarende om-
standigheden die in aanmerking zijn genomen. Wanneer een bulletin geen melding maakt van een verzwarende omstan-
digheid, valt evenwel niet uit te sluiten dat zij in aanmerking is genomen bij het vonnis. De steekproeven geven derhalve 
als indicatie het minimumaantal vonnissen waarbij een verzwarende omstandigheid met betrekking tot mensenhandel wel 
degelijk is uitgesproken. 

De steekproef voor 2011 bestond uit 40 bulletins die overeenstemmen met 33 vonnissen. De steek-proef voor 2010 be-
stond uit 51 bulletins voor 35 vonnissen. In 2011 maken slechts 4 veroordelingsbulletins geen melding van verzwarende 
omstandigheden (10% van de steekproef); in 2010 maken 11 bulletins geen melding van verzwarende omstandigheden 
(22%). De resultaten voor 2011 geven geen bevestiging van een "extensief" gebruik van de definitie van mensenhandel; 
de resultaten voor 2010 zijn daarentegen minder eenduidig (moet wel nog worden nagegaan in de vonnissen zelf voor dat 
segment van de steekproef)22. 
  

                                                                 

21 Op international niveau, zie bijvoorbeeld : Trafficking in Person Report (2013), US State Department, Belgium country narrative, p. 93, (ook 2014) of  
nog UNDOC Issue Paper, Abuse of a position of vulnerability and other “means” within the definition of trafficking in persons, UNODC, Vienna, 2013, p. 
46 

22
 Een volledige analyse hiervan kan terug gevonden worden in : C. Huberts et J.-F. Minet, « La loi du 29 avril 2013 visant modifier l’article 433quinquies 

du Code pénal en vue de clarifier et d’étendre la définition de la traite des êtres humains : analyse et mise en perspective » , RDPC, Janvier 2014, pp. 13 
– 19. 
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5. BESCHERMING VAN HET SLACHT-
OFFER 

De bescherming van het slachtoffer bezet nog steeds een centrale plaats in de bekommernissen van de verschillende 
departementen die belast zijn met de strijd tegen mensenhandel. In 2011 en 2012 lag de focus evenwel vooral op de eva-
luatie van de ingestelde instrumenten, inzonderheid de multidisciplinaire omzendbrief van 200823. Ook al is er voor bepaal-
de projecten in 2011 geen vooruitgang geboekt vanwege het ontslag van de regering, toch kon de basis voor bepaalde 
initiatieven worden gelegd. Het Bureau van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel heeft 
zich aldus toegelegd op een verslag en ontwerptekst betreffende de erkenning van de onthaalcentra inzake mensenhan-
del. 

Er is evenwel weinig vooruitgang geboekt rond de kwestie van de financiering van de onthaalcentra. Hoewel de subsidi-
ering vanuit federaal niveau blijft, is er al jarenlang geen indexering van de bedragen meer doorgevoerd en is er tot dusver 
geen structurele financiering. 

5.1. Evaluatie van de omzendbrief betreffende de invoering van een multidisci-
plinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhan-
del en/of bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel (26 september 
2008) 

In punt XI van de multidisciplinaire omzendbrief staat vermeld dat de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van 
mensenhandel en mensensmokkel (opgericht bij KB van 16 mei 2004) de omzendbrief evalueert binnen een termijn van 24 
maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. 

De evaluatie heeft als doel de effectiviteit, doeltreffendheid en efficiëntie van de richtlijn na te gaan, meer specifiek in welke 
mate de multidisciplinaire werking doeltreffend is.  

De omzendbrief geeft aan dat de evaluatie wordt uitgevoerd door de Interdepartementale Cel. Aangezien het Bureau van 
de Interdepartementale Cel instaat voor de concrete uitvoering van de taken van de Cel, werd beslist dat het Bureau de 
evaluatie op zich zou nemen. Er werd ook beslist dat de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, die het Bureau van de Inter-
departementale Coördinatiecel voorzit, als projectleider zou optreden. Wel is het uiteraard zo dat alle leden van het Bureau 
van de Cel actief hebben bijgedragen aan de verwezenlijking van het project, door inzonderheid te fungeren als voorzitter 
van diverse rondetafelbijeenkomsten. 

Met betrekking tot de evaluatie rees de vraag of er al dan niet nood was aan een aparte behandeling van de maatrege-
len/hoofdstukken rond twee specifieke doelgroepen, namelijk de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en 
het huispersoneel van diplomaten. 

Door het Bureau werd beslist om de evaluatie op te splitsen in twee delen. 

- Een evaluatie van de basisprocedure zoals vermeld in de omzendbrief. Hierin zou ook de problematiek 
van het huispersoneel in privé-dienst van diplomaten aan bod komen. 

Met deze algemene evaluatie werd gestart begin 2010. Verplichtingen eigen aan het Europees 
voorzitterschap noopten echter tot een opschorting van de werkzaamheden. Daarenboven besliste het 
Bureau tot bijkomende methodologische stappen. Dit heeft ook tot een verlenging van de periode 
geleid. 

- Een evaluatie van de specifieke maatregelen met betrekking tot de NBMV 

Er werd beslist om deze maatregelen apart te evalueren omdat er al een NBMV-werkgroep opgericht was naar aanleiding 

                                                                 

23 Omzendbrief betreffende het opzetten van een multidisciplinaire samenwerking inzake slachtoffers van mensenhandel en/of bepaalde zware vormen 
van mensensmokkel (26 september 2008) 
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van de aangehaalde problemen door Esperanto, een gespecialiseerd onthaalcentrum voor minderjarige vreemdelingen die 
slachtoffers van mensenhandel zijn. 

De evaluatie van het NBMV-gedeelte zal in 2013 beëindigd worden24. 

Daarom staan we hier enkel stil bij de resultaten van de evaluatie van de algemene procedure en de specifieke maatrege-
len ten aanzien van het huispersoneel van het diplomatiek personeel. Het geheel volgt in verkorte weergave. 

5.1.1. Methodologie 

De omzendbrief bevat geen bijzondere richtlijnen met betrekking tot de methodologie. 

Het Bureau heeft geopteerd voor een kwalitatieve evaluatie om de problemen en pijnpunten met betrekking tot de uitvoe-
ring van de omzendbrief in kaart te brengen.  

Vervolgens is de doelgroep van de evaluatie gedefinieerd. Er werd beslist, op grond van de omzendbrief, om zich te rich-
ten tot de volgende actoren: de politiediensten (lokaal en federaal), de Dienst Vreemdelingenzaken, de gespecialiseerde 
onthaalcentra (Pag-Asa, Sürya, Payoke), referentiemagistraten voor mensenhandel/mensensmokkel bij de parketten en bij 
de auditoraten, de sociale inspectiediensten, de dienst Protocol – Buitenlandse Zaken, het Commissariaat-generaal voor 
Vluchtelingen en Staatlozen, de OCMW’s en de administratie der Douane en Accijnzen.  

Voor een efficiënte bevraging van deze actoren werd geopteerd voor focusgroepen/groepsinterviews. Het voordeel van 
deze evaluatietechniek is dat er op een korte tijdspanne heel wat kwalitatieve informatie vanwege de betrokken actoren 
vrijkomt, waardoor inzicht in en toetsing van de te evalueren feiten en praktijken op basis van de gemeenschappelijke 
interactie mogelijk is. Ook kunnen via deze interactie nieuwe inzichten en argumenten naar voren treden omwille van een 
betere aanpak van de problematiek. Het nadeel is een mogelijke vertekening indien bepaalde deelnemers tegelijk het 
sluitstuk vormen van het te evalueren beleid. Het gevaar bestaat dat zij a priori een positief advies geven, bijvoorbeeld om 
het geëvalueerde beleid in kwestie te vrijwaren. Komt daarbij nog het risico dat de groepsdynamiek een impact heeft op de 
individuele perceptie van de deelnemers. Deelnemers zouden hun gedrag kunnen bijsturen doordat ze zich geobserveerd 
weten.  

Het Bureau vond het opportuun om focusgroepen te organiseren, aangezien dit een wederzijds leerproces voor de deel-
nemers kan bewerkstelligen doordat anderen nieuwe inzichten en perspectieven aanreiken. Dat kan leidinggevenden over 
het geëvalueerde beleid ertoe aanzetten om verbeteringen resulterend uit de focusgroep door te voeren. Op die manier 
heeft de 'focusgroep'-techniek een impact op het te evalueren beleid.  

Een vragenlijst werd opgesteld in het kader van de voorbereiding van de focusgroepen. De thema’s van de vragenlijst 
werden vastgesteld aan de hand van de verschillende fasen van de procedure met betrekking tot het statuut van de 
slachtoffers van mensenhandel.  

De focusgroepen werden geleid door een moderator, met assistentie van een verslaggever. Beide functies werden vervuld 
door de leden van het Bureau. Elke dienst of departement heeft, als lid van het Bureau, de rondetafels of interviews suc-
cesvol georganiseerd.  

Teneinde meer informatie te verkrijgen van de verschillende actoren had het Bureau beslist om in twee fasen te werken. 

In een eerste fase werd een focusgroep ingesteld per betrokken actor(en) en indien nodig per taalgroep. Het Bureau was 
van mening dat de verschillende actoren op die manier meer informatie zouden doorgeven.  

In totaal werden er tien focusgroepen georganiseerd::  

1. Focusgroep Nederlandstalige referentiemagistraten   

2. Focusgroep Franstalige referentiemagistraten 
In deze twee focusgroepen werd er ook een vertegenwoordiger van de dienst Protocol van de FOD 
Buitenlandse Zaken voor het aspect “huispersoneel van diplomaten en ambtenaren” uitgenodigd 

3. Focusgroep Nederlandstalige politiediensten 

                                                                 

24
 Op het moment van de publicatie van dit rapport kunnen  de resultaten van het luik “minderjarigen” van deze evaluatie reeds opgevraagd worden bij 

SPF Justitie. 
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4. Focusgroep Franstalige politiediensten 
In deze twee focusgroepen werden ook vertegenwoordigers van de Douane/Accijnzen uitgenodigd  

5. Focusgroep Dienst Vreemdelingenzaken – tweetalig  
Vertegenwoordigers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen waren eveneens 
uitgenodigd voor die focusgroep. 

6. Focusgroep Nederlandstalige sociale inspectiediensten 

7. Focusgroep Franstalige sociale inspectiediensten 
In deze focusgroep waren sociale inspecteurs aanwezig van zowel de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg als van de FOD Sociale Zekerheid; 

8. Focusgroep Nederlandstalige OCMW’s 

9. Focusgroep Franstalige OCMW’s 

10. Focusgroep Gespecialiseerde Onthaalcentra – hier waren vertegenwoordigers van de drie desbetreffende 
centra (Payoke, Pag-Asa, Surya) uitgenodigd. 

Per focusgroep waren maximaal tien personen uitgenodigd. In de meeste focusgroepen bedroeg de gemiddelde bezet-
tingsgraad 9 personen. Vier focusgroepen, namelijk die van de politie en van de OCMW’s, hadden een bezettingsgraad 
van ongeveer maximaal 4 personen.  

Die focusgroepen kwamen samen in mei 2010. 

In een tweede fase werd een gemengde focusgroep ingesteld. Die gemengde focusgroep was tweetalig en elke sector 
werd gevraagd om tenminste 1 vertegenwoordiger te sturen. De meerderheid van de actoren was aanwezig. Om organisa-
torische redenen kon er echter geen vertegenwoordiger van de politie aanwezig zijn 

Gelet op de activiteiten tijdens het Europees voorzitterschap van België kon de gemengde focusgroep enkel in februari 
2011 bijeenkomen. 

5.1.2. Resultaten van de evaluatie van de omzendbrief 

Hierna volgen de belangrijkste evaluatieresultaten op basis van het syntheserapport van de 10 focusgroepen en de ge-
mengde focusgroep. 

Per thema werd ter info verwezen naar de procedure waarin de omzendbrief voorziet. 

5.1.2.1. Algemene commentaar 

De deelnemers wijzen op een vlotte samenwerking tussen de diverse actoren. De omzendbrief heeft geleid tot een beter 
inzicht in de rol van de andere actoren, wat de samenwerking ten goede is gekomen.  

In dat verband vinden zij het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn, bijvoorbeeld tussen de parket-magistraat en de 
arbeidsauditeur. Dat gebeurt vaak op de coördinatievergaderingen in het verlengde van Col 01/07 of in de arrondissemen-
tele cel. 

In sommige gerechtelijke arrondissementen worden de sociaalrechterlijke inbreuken losgekoppeld van de feiten inzake 
mensenhandel. De arbeidsauditeur neemt dan de sociaalrechterlijke inbreuken voor zijn rekening De meeste magistraten 
pleiten eerder voor een gezamenlijke behandeling van de inbreuken. Zodoende is er altijd een vangnet, indien bijvoorbeeld 
de kwalificatie mensenhandel niet in aanmerking wordt genomen. 

De meerderheid van de deelnemers stelt wel vast dat de omzendbrief geen ingrijpende veranderingen op het terrein heeft 
teweeggebracht. Volgens sommige actoren is dat te wijten aan het feit dat de inhoud een bevestiging is van de huidige 
praktijk. Andere actoren stellen daarentegen vast dat de omzendbrief niet altijd bekend is en dat bijkomende informatie 
noodzakelijk zou zijn.  

De omzendbrief wordt als te lang en te repetitief beschouwd. Vele deelnemers zijn voorstander van een eenvoudig schema 
en een meer praktisch instrument.  

De DVZ geeft aan dat de omzendbrief moet blijven bestaan omdat er nood is aan een juridisch  
document, maar vraagt om tegelijk een praktisch instrument op te stellen. Dat kan in de vorm van een brochure of een 
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draaiboek, zoals het draaiboek van vermiste personen.  

De meeste OCMW’s kennen de richtlijn niet. Het OCMW van Antwerpen kreeg kennis van de omzendbrief via Payoke, met 
wie het nauw samenwerkt. Ook andere OCMW’s, zoals die van Brussel en Luik, werken respectievelijk met PAG-ASA en 
Sürya.  

5.1.2.2. Opsporing/informatie/doorverwijzing 

De richtlijn voorziet in de volgende bepalingen:  

Slachtoffers van mensenhandel worden in de meeste gevallen ontdekt door de politie- en inspectie-diensten. Als eerste-
lijnsdiensten vervullen zij een belangrijke rol bij de correcte toepassing van de procedure. 

Daartoe hanteren zij de indicatoren van mensenhandel en mensensmokkel die o.a. in richtlijn Col. 01/07 opgenomen zijn. 
Daarenboven krijgen zij regelmatig training in het kader van de strijd tegen deze fenomenen. 

De voornoemde diensten moeten de slachtoffers op de hoogte brengen van het beschermingsstatuut. Dat gebeurt onder 
meer via de overhandiging van een meertalige informatiebrochure. Ieder potentieel slachtoffer moet worden doorverwezen 
naar één van de drie erkende gespecialiseerde onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel. 

Deze drie gespecialiseerde centra verlenen opvang, begeleiding, psychologische en medische hulp en juridische bijstand. 
Uitsluitend deze centra zijn gemachtigd om de verblijfsdocumenten en de verlenging ervan rechtstreeks bij de Dienst 
Vreemdelingenzaken aan te vragen. 

Indien de politie- of inspectiedienst een persoon ontdekt die slachtoffer van mensenhandel is, voert hij gelijktijdig de vol-
gende taken uit: 

- de magistraat van het openbaar ministerie informeren; 

- contact opnemen met één van de gespecialiseerde onthaalcentra; 

- de Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte brengen.  

Het controleverslag (administratief verslag) van een vreemdeling wiens situatie illegaal of onregelmatig is, moet eveneens 
verzonden worden. De rubriek "mensenhandel en bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel”, die in het verslag 
daartoe is bestemd, moet behoorlijk worden ingevuld. 

5.1.2.2.1 Opsporing 

Uit de evaluatie blijkt dat de sociale inspectiediensten en de politiediensten in eerste lijn bij de opsporing vooral een beroep 
doen op de gespecialiseerde politiediensten. Zij ijveren dan ook voor meer sensi-bilisatie/opleiding van deze eerstelijns-
diensten. Zij zou meer praktijkgericht moeten zijn, met aandacht voor onder andere het verhoor van slachtoffers en ver-
dachten.   

Voorts hechten de sociale inspecteurs er belang aan dat zij geïnformeerd worden over het gevolg dat aan hun dossier 
wordt gegeven. Nu krijgen ze weinig feedback.  

In de omzendbrief is de rol van de OCMW’s beperkt tot de opsporing. Die geven aan dat zij ook een rol willen spelen in de 
follow-up van de slachtoffers.   

Wat de opsporing betreft, stelt de Dienst Vreemdelingenzaken vast dat ook zijn niet-gespecialiseerde diensten te maken 
kunnen krijgen met potentiële slachtoffers van mensenhandel. Zij moeten dan ook meer gesensibiliseerd worden. Een 
overzichtelijke brochure met een aantal indicatoren en contact-gegevens voor doorverwijzing zou nuttig zijn. 

In de opsporingsfase blijft de taal een probleem. Er is een tekort aan tolken en er is niet altijd een lijst van beschikbare 
tolken aanwezig in het gerechtelijk arrondissement. Daarenboven is er nog het probleem van de neutraliteit van bepaalde 
tolken. 

Om in eerste instantie het taalprobleem te verhelpen, werd in een van de focusgroepen geopperd om eerst telefonisch 
contact op te nemen met de betrokkene. Zo kan de taal achterhaald worden en de juiste tolk ingeschakeld worden. 

Daarnaast is ook gerefereerd aan een tool (VITA – Victim Translation Assistance) ontwikkeld door de “United Nation Office 
on Drugs and Crime” (UNDOC). 
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De omzendbrief verwijst naar het evenwicht tussen de strijd tegen de netwerken en de zorg voor het slachtoffer. De ge-
specialiseerde onthaalcentra merken op dat die idee achter de omzendbrief niet meer zichtbaar is op het terrein. Waar 
voorheen het slachtoffer een beslissende rol speelde in de bewijsvoering, maken de diensten nu gebruik van nieuwe tech-
nieken zoals de wet over de bijzondere opsporingsmethoden.   

Wel is enige nuance in die kwestie geboden, het kan immers nooit de bedoeling zijn om de resultaten van een onderzoek 
louter te laten afhangen van de medewerking van het slachtoffer; er mogen dus geen al te grote verwachtingen worden 
gesteld aan het slachtoffer. 

Daarnaast merken de centra op dat er niet altijd een of andere referentiemagistraat voor mensenhandel beschikbaar is of 
dat een magistraat verscheidene bevoegdheden heeft, waaronder mensenhandel wat kan invloed hebben op het vervolg 
van het dossier. 

De gespecialiseerde onthaalcentra pleiten dan ook voor een hernieuwde sensibilisering van de actoren.  

Er zou ook meer overleg moeten komen tussen de gespecialiseerde onthaalcentra en de magistratuur. Zulk overleg is 
weliswaar beoogd in de omzendbrief, maar dit wordt niet altijd toegepast. Als reden  
verwijzen bepaalde actoren naar het beroepsgeheim van de gespecialiseerde onthaalcentra. Maar de centra geven aan 
dat zij desondanks informatie kunnen geven binnen de grenzen van hun beroeps-geheim en deontologie.  

5.1.2.2.2. Meertalige informatiebrochure 

De informatiebrochure wordt als een nuttig instrument beschouwd om de betrokkene te informeren over zijn rechten en 
plichten.  

De brochure is echter nog niet bij alle actoren gekend. Zij zou vooral moeten worden verspreid onder de magistratuur en 
de OCMW’s.  

5.1.2.2.3. Doorverwijzing 

De gespecialiseerde onthaalcentra zijn bij alle actoren gekend. De doorverwijzing gebeurt vooral door de politiediensten of 
door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

De onthaalcentra merken wel een daling in het aantal doorverwijzingen. Daarbij wordt onder andere ook verwezen naar de 
eventuele informatie die aanwezig zou moeten zijn bij sommige diensten zoals de niet-gespecialiseerde diensten van de 
Dienst Vreemdelingenzaken (zie ook opsporing). Deze diensten zouden dan ook moeten gesensibiliseerd worden. 

5.1.2.2.4. Administratief verslag 

Uit de evaluatie blijkt dat het administratief verslag niet altijd volledig of onzorgvuldig wordt ingevuld. Er is ook vastgesteld 
dat sommige diensten nog met de oude documenten werken. 

Er blijkt ook onduidelijkheid rond de vraag wie dit verslag moet invullen. Het administratief verslag mag enkel door de 
politiediensten ingevuld worden. 

5.1.2.2.5. Opleiding 

Alle actoren zijn vragende partij voor een opleiding over de procedure.  

De gespecialiseerde onthaalcentra benadrukken vooral het belang van de opleiding van de sociale diensten en andere 
diensten dan de gespecialiseerde diensten.  

In de gemengde focusgroep is voorgesteld om een opleiding mensenhandel verplicht te maken in de politiescholen. Het-
zelfde geldt voor de opleiding mensenhandel aan de gerechtelijke stagiairs.  

De sociale inspecteurs stelden dat er binnen de opleiding specifieke aandacht moet zijn voor het verhoor van slachtoffers 
en daders. 

Ook de OCMW’s zijn vragende partij. Volgens de OCMW’s kan een coördinerend orgaan daarvoor instaan. Maar ook is er 
een vraag naar samenwerking met de gespecialiseerde onthaalcentra.  
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5.1.2.2.6. Sensibilisering van andere sectoren – welke ? 

De deelnemers stellen vast dat andere actoren dan de actoren waarvan sprake in de omzendbrief in contact komen met 
potentiële slachtoffers. Zij moeten dan ook gesensibiliseerd worden.  

Er zou opnieuw sensibilisering moeten komen rond de traditionele risicosectoren zoals de horeca, de tuinbouw, enz. Ook 
de administratie financiën, bepaalde beroepsorganisaties, de advocatuur en bureaus voor juridische bijstand worden ge-
noemd.  

Als mogelijke eerstelijnsdiensten worden ook de OCMW’s, de sociale diensten, scholen en ziekenhuizen vermeld. 

Sommige deelnemers geven evenwel aan dat de sensibiliseringsinitiatieven niet moeten focussen op alle mensen die 
illegaal in het land verblijven, omdat niet de indruk mag gewekt worden dat iedere  persoon die onwettig op het grondge-
bied verblijft  een slachtoffer is van mensenhandel. Al te ruim opgevatte initiatieven zouden aanleiding kunnen geven tot 
een massa doorverwijzingen die volledig los zouden staan van de mensenhandelproblematiek. 

5.1.2.3. Reflectieperiode 

De omzendbrief voorziet in verschillende fasen voor de afgifte van verblijfstitels aan slachtoffers van mensenhandel. 

Start van de procedure  

- 1ste fase (reflectieperiode) : afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten binnen een termijn van 45 
dagen 

Deze fase moet het slachtoffer in staat stellen om tot rust te komen en een serene situatie te vinden. Gedurende deze 
periode kan het slachtoffer beslissen of hij/zij een klacht wil indienen of verklaringen wil afleggen of naar zijn land van 
herkomst wil terugkeren. 

Indien het slachtoffer niet beschikt over een verblijfstitel kan de Dienst Vreemdelingenzaken, op aanvraag van het gespe-
cialiseerd onthaalcentrum, overgaan tot de uitvaardiging van een bevel om het grond-gebied te verlaten, dat 45 dagen 
geldig is. Deze fase is overbodig wanneer het slachtoffer onmiddellijk klacht indient of verklaringen aflegt. 

Tijdens deze eerste fase mag het vermeende slachtoffer niet verwijderd worden. 

- 2de fase : afgifte van het attest van immatriculatie van 3 maanden 

Wanneer het slachtoffer klacht heeft ingediend of verklaringen heeft afgelegd, kan hij/zij een attest van immatriculatie voor 
drie maanden verkrijgen. Dit document kan eenmalig verlengd worden met drie maanden. 

In zijn/haar eigen belang wordt het slachtoffer in deze fase ertoe aangezet om het bewijs te leveren van zijn/haar identiteit 
middels voorlegging van een nationaal paspoort, een geldig reisdocument of een nationale identiteitskaart. 

Het slachtoffer ontvangt sociale bijstand en mag werken indien hij/zij een arbeidskaart C heeft ontvangen. 

Voor onder andere de politiediensten en de magistratuur is die periode van 45 dagen te lang, aangezien het risico bestaat 
dat het slachtoffer alsnog door de daders benaderd wordt. Ook zijn zij van oordeel dat veel sporen verdwijnen als het 
slachtoffer in een onthaalcentrum terecht komt. 

De gespecialiseerde onthaalcentra merken op dat de afgifte van een “bevel om het grondgebied te 
verlaten met een termijn van 45 dagen” geen eenduidige boodschap voor de slachtoffers inhoudt.  

Zij stellen voor om een andere benaming te gebruiken, bijvoorbeeld een “immatriculatie-attest voor  
45 dagen”. Dat attest zou dan het voorlopige verblijf gedurende de reflectieperiode bestrijken.  

De centra merken op dat in de praktijk de reflectieperiode vaak wordt overgeslagen. Een politiedienst zal al snel overgaan 
tot het verhoor van de geïntercepteerde. Door die verklaring belandt een betrokkene meteen in de 2de fase, waarin een 
attest van immatriculatie wordt afgegeven. De centra merken echter op dat die slachtoffers naderhand vaak nog hun ver-
klaring wijzigen, hetgeen de politie wantrouwig maakt. 

De centra merken ook op dat in de omzendbrief vermeld staat dat, wanneer een slachtoffer zich bij een centrum aanmeldt, 
de magistraat daarvan onverwijld op de hoogte moet worden gebracht. Zij vrezen dat de magistraat onmiddellijk zal optre-
den en overgaan tot een verhoor. Dat druist echter in tegen de 
'45-dagen'-filosofie en leidt volgens de centra tot problemen met het beroepsgeheim. Er zou pas contact opgenomen 
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mogen worden met de magistraat wanneer een slachtoffer beslist om een verklaring af te leggen. 

De gespecialiseerde centra pleiten dan ook voor een correcte toepassing van de reflectieperiode. De reflectieperiode moet 
het slachtoffer in staat stellen om na te denken en informatie te krijgen over het statuut.   

Daarom zou de opdracht van de politie moeten bestaan uit de heroriëntering van de betrokkene. Zodra een vermoeden 
van mensenhandel bestaat, zou zij contact moeten opnemen met een centrum. In overleg met het centrum zou dan naar 
de beste oplossing kunnen worden gezocht. Dat kan dan een reflectieperiode zijn, maar bijvoorbeeld ook een verklaring 
van het slachtoffer. 

De reflectieperiode moet behouden blijven, maar dan volgens een pragmatische toepassing. Anders zou een onveilig-
heidsgevoel in de centra kunnen ontstaan. 

Een van de voorstellen van een focusgroep was het werken met “voorposten”. Daartoe zouden een aantal centra naar 
analogie van Steenokkerzeel opgericht kunnen worden. Slachtoffers kunnen dan in deze centra verblijven tijdens deze 
periode. Zij hebben dan bedenktijd of ze al dan niet een verklaring willen afleggen of een klacht indienen. Zodra er een 
vermoeden van mensenhandel is, kan er contact opgenomen worden met de gespecialiseerde onthaalcentra voor de 
verdere begeleiding van de betrokkene. Daardoor kan ook de veiligheid van de gespecialiseerde onthaalcentra gevrijwaard 
blijven.  

Met dat scenario zou dan evenwel een aanzienlijk budget gemoeid zijn. 

De OCMW ’s wijzen op de problemen met de effectieve aflevering van de verblijfsdocumenten. Een probleem is bijvoor-
beeld dat het OCMW een brief ontvangt met de mededeling dat het slachtoffer over een attest van immatriculatie (AI) 
beschikt, in plaats van het attest zelf te ontvangen. Een ziekenfonds kan de slachtoffers echter niet inschrijven op basis 
van een brief. 

Zij ontvangen het AI soms pas laattijdig, terwijl er wel al instructies in die zin zijn uitgevaardigd.  Maar het OCMW heeft dit 
AI nodig om subsidies of de arbeidskaart C voor het slachtoffer te verkrijgen.  

5.1.2.4.  Voorlopig statuut 

De volgende fase behelst de toekenning van het voorlopig statuut - afgifte van een bewijs van inschrijving in het vreemde-
lingenregister, geldig gedurende zes maanden en hernieuwbaar  

De magistraat van het Openbaar Ministerie is bevoegd voor de toekenning van het voorlopig statuut, rekening houdend 
met de adviezen van de andere betrokken partners. Alvorens dat statuut toe te kennen, moet de magistraat van het Open-
baar Ministerie bevestigen dat: 

- het onderzoek of de gerechtelijke procedure nog altijd loopt; 

- de betrokkene in deze fase nog altijd kan worden beschouwd als slachtoffer van mensenhandel of van 
bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel; 

- de betrokkene bereid is samen te werken in het kader van een gerechtelijke procedure;  

- de betrokkene elke band met de vermoedelijke daders heeft verbroken; 

- de betrokkene niet beschouwd wordt als een mogelijk gevaar voor de openbare orde of de nationale 
veiligheid. 

In deze fase krijgt het slachtoffer dan een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. Dit bewijs kan onder dezelf-
de voorwaarden verlengd worden tijdens de gehele duur van de gerechtelijke procedure. 

Het slachtoffer ontvangt sociale bijstand en mag werken indien hij/zij een arbeidskaart C heeft  
ontvangen. 

De magistratuur vraagt vooral advies aan de politiediensten. De sociale inspecteurs krijgen weinig  
verzoeken om advies. 

Ook de centra merken op dat zij amper om advies gevraagd worden. Dat gebeurt voornamelijk bij 
moeilijkheden. 

De Dienst Vreemdelingenzaken moet zich op eigen initiatief tot de magistraat wenden om antwoord te krijgen op de 5 
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vragen. Hieraan is geen enkele termijn verbonden.  

Daardoor worden de gespecialiseerde onthaalcentra vaak pas laat op de hoogte gebracht van de 
beslissing van de referentiemagistraat. Met als gevolg dat de betrokkene van de ene dag op de andere onwettelijk in het 
land verblijft. 

De centra pleiten dan ook voor overleg tussen de magistratuur en de gespecialiseerde onthaalcentra. Daarnaast pleiten ze 
ervoor om, in lijn met de vorige omzendbrief, te vermelden dat de Dienst 
Vreemdelingenzaken een maand vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de documenten contact moet opnemen 
met de magistraat.  

Voorts zou de afspraak moeten worden gemaakt dat de magistraat, een maand vóór het verstrijken van de geldigheidsduur 
van de verblijfsdocumenten, ook de gespecialiseerde onthaalcentra op de hoogte zou brengen van zijn beslissing. De 
magistraat zou zijn beslissing ook moeten motiveren. Er kan dan een overleg plaatsvinden tussen het gespecialiseerde 
onthaalcentrum en de magistratuur. 

Dat zou voorkomen dat het centrum te laat op de hoogte wordt gebracht van bv. de seponering van de zaak. En dat zou 
weer voorkomen dat de betrokken van de ene dag op de andere onwettelijk in het land verblijft.  

De magistraten vinden het beantwoorden van de 5 vragen een lastige opgave. De begrippen zijn ook voor hen al te vaag 
en zouden verfijnd moeten worden. Vooral het begrip 'openbare orde' zou explicieter moeten zijn. Het voorstel luidt dan 
ook om die begrippen te laten uitklaren door het expertisenetwerk mensenhandel en mensensmokkel.  

5.1.2.5. Einde van de procedure 

Er zijn 3 scenario's voor het afsluiten van de procedure. 

a. Afgifte van een verblijfstitel van onbepaalde duur 

De bevoegde minister of zijn gemachtigde kan het slachtoffer een verblijf van onbepaalde duur toestaan via de afgifte 
van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (verblijf van onbepaalde duur) wanneer: 

- de klacht of de verklaringen hebben geleid tot een gerechtelijke veroordeling: de daders van de feiten 
zijn dus (in eerste aanleg) voor mensenhandel veroordeeld; 

- de magistraat van het Openbaar Ministerie in zijn vorderingen de tenlastelegging van mensenhandel of 
van mensensmokkel met verzwarende omstandigheden heeft behouden. 

b. Terugkeer 

Soms wil het slachtoffer naar zijn/haar land terugkeren. In dat geval wordt de terugkeer 
georganiseerd via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) of via een niet-gouvernementele organisatie (nu 
hoofdzakelijk het geval voor slachtoffers die geen onderdaan zijn van een staat van de Europese Economische Ruim-
te). 

c. Stopzetting procedure 

De magistraat van het Openbaar Ministerie beslist autonoom en op elk moment dat een persoon niet langer als 
slachtoffer van mensenhandel kan worden beschouwd. Hij pleegt in dat verband overleg met de politie- en/of inspec-
tiediensten, het gespecialiseerde onthaalcentrum voor slachtoffers van mensenhandel en de Dienst Vreemdelingen-
zaken. 

Tijdens de procedure kan de Dienst Vreemdelingenzaken een einde stellen aan de toelating tot verblijf in de hierna-
volgende gevallen: 

Wanneer de betrokkene in het bezit is van een attest van immatriculatie kan een einde gemaakt worden aan het ver-
blijf indien: 

- wordt vastgesteld dat hij/zij vrijwillig opnieuw banden heeft aangeknoopt met de vermeende daders; 

- het slachtoffer niet meer samenwerkt met de magistraat van het Openbaar Ministerie; 

- hij/zij beschouwd wordt als een mogelijk gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid. 
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Wanneer de betrokkene in het bezit is van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister kan er ook 
een einde gemaakt worden aan het verblijf, indien: 

- de gerechtelijke autoriteiten beslist hebben om een einde te stellen aan de procedure; 

- de medewerking van de vreemdeling frauduleus is of wanneer de klacht frauduleus is of niet gegrond. 
In dat geval pleegt de Dienst Vreemdelingenzaken overleg met de referentiemagistraat voor 
mensenhandel en wordt het gespecialiseerde onthaalcentrum eveneens op de hoogte gebracht. 

Er wordt gevraagd dat er intensief contact zou zijn tussen de verschillende actoren tijdens deze fase, zodat iedere 
situatie geval per geval zou worden onderzocht. De niet-naleving van die voorwaarden zal dus niet automatisch lei-
den tot een stopzetting van de procedure. 

In het kader van de evaluatie stelt de magistratuur vast dat de centra haar niet altijd informeren wanneer zij een ein-
de stellen aan de begeleiding (omdat een slachtoffer zich niet zou houden aan de regels van het huishoudelijk re-
glement van het onthaalcentrum en de overige slachtoffers in gevaar zou brengen bijvoorbeeld). 

Voor de gespecialiseerde onthaalcentra is er sprake van verwarring tussen de begrippen “einde van begeleiding” en 
het “einde van de procedure”.  

In de huidige omzendbrief staat te lezen dat de centra alleen in overleg met de magistraat een einde kunnen stellen 
aan de begeleiding. De centra zijn echter van mening dat zij autonoom moeten kunnen beslissen over het einde van 
de begeleiding indien er problemen zijn. Zij benadrukken dat dit niet het einde van de procedure tot gevolg heeft. Er 
wordt dan namelijk contact opgenomen met een ander centrum, dat de begeleiding voortzet. 

Niettemin rijst de vraag of het niet logisch zou zijn dat de magistraat daarvan op de hoogte wordt gebracht zodat zijn 
optreden niet in het gedrang komt. 

Wat het einde van de procedure betreft, merken de centra op dat zij vaak niet direct op de hoogte zijn van de beslis-
sing van de magistraat om een einde te stellen aan de procedure. Zij vernemen dat vaak via de Dienst Vreemdelin-
genzaken. In dat verband vragen de centra evenzeer dat er vóór de beslissing overleg zou plaatsvinden. Dat voor-
komt aldus dat zij nog slechts 5 dagen de tijd zouden hebben om een oplossing te vinden voor de betrokkenen. 

In dat verband wijst de Dienst Vreemdelingenzaken erop dat er soms twijfel bestaat over hetgeen de magistraat be-
slist heeft en voorts wordt de Dienst Vreemdelingenzaken niet altijd of niet tijdig op de hoogte gebracht van de be-
slissing van de magistraat, wat onder andere van belang is in het kader van de 'Stop'-procedure. Zij werd destijds 
door de minister ingevoerd en nog steeds toegepast door de Dienst Vreemdelingenzaken. Die procedure houdt in 
dat personen die gedurende minimaal twee jaar in een procedure mensenhandel gezeten hebben, geregulariseerd 
kunnen worden om humanitaire redenen. Het is voor de Dienst Vreemdelingenzaken dus van belang om op de 
hoogte te zijn van de beslissing van de magistraat. Nu geeft de beslissing van de magistraat vaak aanleiding tot 
verwarring vanwege de onduidelijke communicatie daarover. Soms moet dan opnieuw contact opgenomen worden 
met de magistraat. 
Bij twijfel geeft de omzendbrief geen uitsluitsel. 
 
Hetzelfde probleem rijst in de fase van het voorlopig statuut.  

De Dienst Vreemdelingenzaken vraagt dan ook dat de beslissing van de magistraat via een officiële brief zou wor-
den meegedeeld. Het systeem bij de sociale inspectiediensten wordt als voorbeeld gegeven. De rechtbank moet 
haar advies binnen een bepaalde termijn aan de sociale inspectiediensten verstrekken. 

De Dienst Vreemdelingenzaken haalt ook een ander probleem aan, namelijk de dossiers waarbij iemand slachtoffer 
van uitbuiting was in een ander land, maar in België terechtgekomen is. Er wordt dan beslist dat de vervolging en de 
uitspraak in het buitenland zullen plaatsvinden. Zolang de magistraat aangeeft dat het dossier nog in onderzoek is, 
is dat geen probleem. Zodra dat er een uitspraak is in het buitenland is gedaan, valt de betrokkene buiten de proce-
dure.  

Soms wordt er tegelijk met de procedure inzake mensenhandel een andere procedure opgestart, zoals een asiel-
aanvraag. Maar in sommige gevallen heeft de betrokkene reeds asiel aangevraagd in een ander land. Het andere 
land zal bijgevolg verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de asielaanvraag (op basis van de Dublin-
verordening).  

De vraag is dan: wat heeft prioriteit? 
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5.1.2.6. Personeel in privédienst van een diplomaat 

Om in België als lid van het diplomatieke huispersoneel in privédienst te kunnen werken, moet de vreemdeling beschikken 
over een speciale identiteitskaart Hij moet die kaart zelf afhalen bij de Dienst Protocol en Veiligheid van de FOD Buiten-
landse Zaken. De aanvraag en de jaarlijkse hernieuwing van die kaart zijn gekoppeld aan een gesprek met een bevoegde 
ambtenaar van deze dienst. Tijdens dit gesprek krijgt de werknemer informatie en advies voor het geval er zich bij zijn 
tewerkstelling problemen zouden voordoen. 

In principe zou een strafprocedure tot de mogelijkheden moeten kunnen behoren in het Belgisch gerechtelijk systeem 
indien een dienstbode in aanmerking wil komen voor de procedure inzake “mensenhandel”. Dat is echter uitgesloten van-
wege de absolute onschendbaarheid van diplomaten (zal uiteindelijk uitlopen op een seponering). 

De omzendbrief voorziet evenwel in een aantal specifieke maatregelen. 

Opdat de dienstbode het statuut van slachtoffer van mensenhandel zou kunnen genieten, kan de magistraat van het 
Openbaar Ministerie een positief advies verstrekken in het licht van de reële situatie van uitbuiting en mensenhandel. In dit 
geval toetst de magistraat de verklaringen van het slachtoffer aan andere specifieke elementen van het dossier. Hij beperkt 
zich niet tot het louter verifiëren van het feit of de arbeidsovereenkomst al dan niet is nagekomen, maar houdt rekening 
met de elementen van het onderzoek. 

De omzendbrief bepaalt voorts dat het slachtoffer enkel voor het statuut in aanmerking komt als hij/zij door een onthaal-
centrum begeleid wordt, geen contact meer onderhoudt met de vermoedelijke dader en samenwerkt met de magistraat van 
het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer moet dan afstand doen van het statuut van dienstbode en de speciale identiteits-
kaart terugbezorgen. Daarna kan een aanvraag voor een attest van immatriculatie ingediend worden. 

Alle deelnemers vinden de regeling in de omzendbrief efficiënt. Er is een behoorlijke samenwerking tussen de actoren en 
de Dienst Protocol van Buitenlandse Zaken. Het systeem en de werking van de dienst Protocol worden gezien als een 
goed voorbeeld op het vlak van opsporing, aanmelding etc. 

De vertegenwoordiger van de dienst Protocol geeft wel aan dat er vaak een probleem van “timing” is. De diplomaat is vaak 
al vertrokken op het tijdstip dat het onderzoek start. Er zouden dan ook oplossingen moeten komen voor een versnelde 
behandeling van die dossiers. 

De sociaal inspecteurs merken op dat, wat het werk in privédienst betreft, er in algemene zin daadwerkelijk een probleem 
met au-pairs en dienstbodes. Er zijn op dat vlak veel vormen van verdoken uitbuiting, die lastig op te sporen zijn.  

In dit verband pleiten de sociaal inspecteurs voor meer spontane controles bij particulieren. Het is nu vaak lastig om toela-
ting voor een huisbezoek te verkrijgen. 

5.1.2.7. “Goede praktijken” 

In de focusgroepen zijn ook verschillende 'goede praktijken' aangehaald: 

5.1.2.7.1. VITA – Victim Translation Assistance (UNDOC) 

In het kader van de opsporing wordt verwezen naar een instrument, de VITA (Victim Translation Assistance), ontwikkeld 
door de “United Nations Office on Drugs and Crime” (UNDOC). Het betreft een vragenlijst op een cd-rom. De vragenlijst is 
samengesteld uit gesloten vragen en is naar vele verschillende talen vertaald. Dit instrument moet, kort na de interventie, 
de communicatie met het slachtoffer mogelijk maken en aldus uitwijzen welke taal de betrokkene machtig is en of er aan-
wijzingen van mensenhandel zijn. Op die manier kan ook gepeild worden naar de “elementaire” behoeften van de betrok-
kene. 

5.1.2.7.2. Provinciaal platform te Luik 

In Luik is op provinciaal niveau een platform van contactpersonen met betrekking tot mensenhandel opgericht. Dit platform 
heeft als doel om in het Luikse te sensibiliseren en te informeren over de problematiek mensenhandel. Het platform is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van onder andere de provincie, het arbeidsauditoraat, het parket, de verschillende 
politiediensten, de sociale inspectiediensten, enz.  

Zij hebben bijvoorbeeld een samenwerkingsverband opgezet met bepaalde ziekenhuizen. 

Er werd een sensibiliseringscampagne opgestart, gericht op de medische sector en in de eerste plaats op de personeels-
leden van de dienst gynaecologie en de spoeddiensten.  
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5.1.2.7.3. Werkmethodes binnen de OCMW’s 

Het OCMW in Luik heeft een onthaaldienst voorzien voor personen met een vreemde nationaliteit die zich in een precaire 
situatie bevinden. In deze dienst werkt een sociaal assistent die gespecialiseerd is in mensenhandel en die regelmatig 
contact heeft met Sürya.  

Het OCMW in Antwerpen staat in nauw contact met Payoke. Het OCMW heeft zelf een werkmethode opgesteld voor de 
begeleiding van slachtoffers.  

5.1.3. Aanbevelingen 

Aan het einde van de analyse werden verscheidene aanbevelingen geformuleerd door het Bureau van de Interdeparte-
mentale Coördinatiecel. Zij worden hierna toegelicht. Sommige aanbevelingen hebben louter betrekking op de tekst van de 
omzendbrief, andere op verschillende organisatorische aspecten. Zij worden hierna toegelicht. 

5.1.3.1. Aanbevelingen betreffende de omzendbrief 

5.1.3.1.1. Vereenvoudiging 

De omzendbrief vereenvoudigen en een meer praktijkgericht instrument in de vorm van een brochure of een draaiboek 
opstellen. 

5.1.3.1.2. Bespreking rond de toepassing van de richtlijn 

De coördinatievergaderingen, beoogd door Col 01/07, zijn eveneens aangehaald.  Deze coördinatievergaderingen op 
lokaal niveau moeten een rol spelen in de communicatie van de inwerkingtreding van richtlijnen en voor de omzendbrief in 
kwestie. Men zou bijvoorbeeld mondelinge uitleg kunnen geven over de omzendbrieven en stilstaan bij de problemen in 
verband met de toepassing van de richtlijn. In elke coördinatievergadering zou er ook aandacht moeten besteden worden 
aan het slachtofferstatuut en feedback inzake dossiers mensenhandel.  

5.1.3.1.3. Administratief verslag 

De coördinatievergaderingen, beoogd door Col 01/07, zijn eveneens aangehaald.  Deze coördinatievergaderingen op 
lokaal niveau moeten een rol spelen in de communicatie van de inwerkingtreding van richtlijnen en voor de omzendbrief in 
kwestie. Men zou bijvoorbeeld mondelinge uitleg kunnen geven over de omzendbrieven en stilstaan bij de problemen in 
verband met de toepassing van de richtlijn. In elke coördinatievergadering zou er ook aandacht moeten besteden worden 
aan het slachtofferstatuut en feedback inzake dossiers mensenhandel.  

5.1.3.1.4. Document “Bevel om het grondgebied te verlaten gedurende een periode van 45 dagen” 

De benaming van het document heeft een negatieve connotatie voor mensen die slachtoffer zijn. Het zou oordeelkundig 
zijn om dat opschrift te wijzigen, of zelfs een ander type document uit te reiken. 

5.1.3.1.5. Beroepsgeheim 

De draagwijdte overdenken van het beroepsgeheim van de gespecialiseerde onthaalcentra in relatie tot de justitiële en 
politiële diensten.  

5.1.3.1.6. Aflevering van het attest van immatriculatie 

De gemeentebesturen verplichten om het Attest van Immatriculatie door te sturen binnen een welbepaalde termijn. Dat 
moet prioriteit krijgen. Ook een kopie overzenden aan de OCMW’s. 

5.1.3.1.7. Voorlopig statuut van slachtoffer van mensenhandel en/of bepaalde zwaardere vormen van mensen-
smokkel – de 5 vragen 

In de omzendbrief opnieuw, zoals in de vroegere omzendbrief, vermelden dat de Dienst Vreemdelingenzaken uiterlijk een 
maand voor het verstrijken van de geldigheid van de documenten de magistraat van het openbaar ministerie moet interpel-
leren. Tegelijkertijd de gespecialiseerde onthaalcentra op de hoogte stellen van de genomen beslissing. In dat verband 
zouden bepaalde begrippen, zoals 'openbare orde', uit de 5 vragen verduidelijkt kunnen worden. Dit zou kunnen gebeuren 
door het expertisenetwerk “mensenhandel en mensensmokkel” in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken en 
de politie.  
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5.1.3.1.8. Beslissing inzake het afsluiten van de procedure 

Er kan nagedacht worden om bijvoorbeeld de Dienst Vreemdelingenzaken op een officiële manier (per brief?) op de hoog-
te te brengen van de beslissing van de magistraat van het openbaar ministerie inzake het afsluiten van de procedure of het 
einde van de procedure, zulks binnen een bepaalde termijn. Ook de gespecialiseerde onthaalcentra binnen een bepaalde 
termijn op de hoogte brengen. 

5.1.3.2. Aanbevelingen betreffende opleidingen/sensibilisatie 

5.1.3.2.1. Opleidingen 

De eerstelijnsactoren, namelijk de politie – en inspectiediensten, zijn onvoldoende vertrouwd met de procedure. In de 
basisopleidingen moet er meer aandacht zijn voor deze problematiek. 

Opleidingen verplicht maken voor zowel de politieambtenaren als de gerechtelijke stagiairs. Ook het OCMW-personeel zou 
een opleiding moeten krijgen.  

De opleidingen inhoudelijk meer praktijkgericht maken en meer aandacht geven aan het verhoor van de potentiële slacht-
offers en daders.  

In de opleiding nadruk leggen op een correcte toepassing van de reflectieperiode van 45 dagen 

5.1.3.2.2. Bewustmaking 

De traditionele risicosectoren zoals de tuinbouw, bouw, horeca, enz. opnieuw sensibiliseren. Ook andere sectoren zoals de 
beroepsorganisaties, advocatenbureaus, bureaus van rechtshulp, ziekenhuizen, scholen, enz. kunnen worden gesensibili-
seerd. 

5.1.3.3.  Andere aanbevelingen 

5.1.3.3.1. Tolken 

De rol en deontologie van de tolken verduidelijken. Meer praktisch: nadenken over de manier waarop de lijsten van de 
tolken op het niveau van de parketten opgesteld worden en zij geoptimaliseerd kunnen worden. Tevens het beheer onder-
zoeken. De mogelijkheid om eerst een telefonisch contact tussen de geïntercepteerde en de tolk te organiseren nader 
bekijken. 

5.1.3.3.2. Versterken van de grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot de bescherming en bege-
leiding van het slachtoffer van mensenhandel 

De problematiek betreffende het onzekere statuut van een slachtoffer dat uitgebuit is in andere lidstaten maar in België 
verblijft, aankaarten op Europees niveau. Hierbij nagaan op welke plaatsen opvang van het slachtoffer mogelijk is. 
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5.2. Erkenning en goedkeuring van de gespecialiseerde onthaal-centra voor 
slachtoffers van mensenhandel 

In 2011 en 2012 kon de organisatie van een "officieel" systeem voor de erkenning van de gespecialiseerde onthaalcentra 
worden afgerond. Er moet evenwel vermeld worden dat de concretisering hiervan gebeurd werd via de publicatie van een 
KB in 2013. 

5.2.1. Discussie 

Slachtoffers van mensenhandel kunnen, met inachtneming van bepaalde voorwaarden, een verblijfstitel voor bepaalde of 
zelfs voor onbepaalde duur krijgen. In België bestaan sinds 1994 verschillende centra die gespecialiseerd zijn in de op-
vang van slachtoffers van mensenhandel. Die gespecialiseerde centra bieden de slachtoffers huisvesting en psychosocia-
le, juridische en administratieve follow-up in het kader van die bescherming die hen wordt geboden. 

Oorspronkelijk werd dat systeem van bescherming en van afgifte van een verblijfstitel geregeld in verschillende omzend-
brieven. Die teksten maken gewag van drie gespecialiseerde centra (1 per gewest): Payoke (Vlaanderen), Pag-
Asa (Brussel) en Sürya (Wallonië). Thans omvat de wet van 15 december 1980 (gewijzigd bij de wet van 15 september 
2006) alle bepalingen met betrekking tot de procedure voor de toekenning van een verblijfsvergunning aan de slachtoffers 
van mensenhandel. De wet vermeldt de opvangcentra niet als zodanig, maar spreekt van een "erkend centrum dat gespe-
cialiseerd is in het onthaal van slachtoffers" van mensenhandel. (art. 61/2. §1, van de wet van 15 december 1980) De 
centra zelf worden enkel in de memorie van toelichting vermeld.  

Tijdens de eerste vergaderingen van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van mensensmokkel en men-
senhandel werd een objectivering van de erkenning van de gespecialiseerde opvangcentra gesuggereerd.  

Sinds 2006 is de procedure voor de toekenning van een verblijfsvergunning aan de slachtoffers van mensenhandel inge-
schreven in de wet van 15 december 1980. In tegenstelling tot vroegere omzend-brieven, vermeldt de wet niet rechtstreeks 
welke de gespecialiseerde opvangcentra zijn. 

Artikel 61/2 bepaalt dat: Indien de politie- of de inspectiediensten over aanwijzingen beschikken dat een vreemdeling het 
slachtoffer is van het misdrijf bedoeld in artikel 433quinquies van het Strafwetboek of het misdrijf bedoeld in artikel 77bis 
onder de omstandigheden bepaald in artikel 77quater, 1°, uitsluitend voor wat de niet begeleide minderjarigen betreft, tot 
5°, zij onmiddellijk de minister of zijn gemachtigde verwittigen, zij de vreemdeling op de hoogte brengen van de mogelijk-
heid om een verblijfstitel te verkrijgen in ruil voor samenwerking met de autoriteiten die belast zijn met het onderzoek naar 
of de vervolging van deze misdrijven en zij hem in contact brengen met een door de bevoegde overheden erkend centrum 
dat gespecialiseerd is in de opvang van slachtoffers van deze misdrijven. 

Dit artikel beperkt zich tot de loutere vermelding van het bestaan van "door de bevoegde overheden erkende centra".. 

Om te achterhalen welke de "erkende" opvangcentra zijn, moet de memorie van toelichting erop nagelezen worden: Thans 
kan een beroep worden gedaan op drie onthaalcentra, die heel wat ervaring hebben. Het betreft de vzw Payoke in Vlaan-
deren, de vzw Pag-Asa in het Brussels Gewest en de vzw Sürya in het Waals Gewest. 

Dit is dus een bijzondere situatie omdat geen enkele regelgeving een formele grond verleent aan die erkenning sinds de 
inwerkingtreding van de wet.  

Teneinde de vragen naar aanleiding van dat dossier opnieuw te actualiseren, heeft het Bureau van de Interdepartementale 
Cel de drie gespecialiseerde opvangcentra die in de memorie van toelichting zijn vermeld (Payoke, Sürya en Pag-Asa) 
samengebracht, alsook de drie opvangcentra die minderjarige slachtoffers van mensenhandel huisvesten. 

Ter herinnering: de opvangcentra voor minderjarigen huisvesten doorgaans de minderjarige slachtoffers van mensenhan-
del, maar staan in beginsel niet in voor de administratieve en gerechtelijke follow-up van hun dossier; daarvoor staan de 
erkende centra in. Het centrum Esperanto beschikt echter over personeel voor die administratieve en gerechtelijke follow-
up. 

Uit het gesprek kwamen de volgende elementen naar voren: 

De drie "thans erkende" opvangcentra zijn geen voorstander van een systeem voor erkenning en goedkeuring indien het 
de bedoeling is een wildgroei aan nieuwe centra mogelijk te maken. Zij geven aan dat er periodes zijn waarin minder 
slachtoffers naar hen worden doorverwezen. Zij vrezen dat de mogelijke toename van het aantal actoren de slachtoffers 
nog meer zal verspreiden en bijgevolg het werk van bepaalde centra overbodig maken, hetgeen contra-productief zal zijn. 

Voorts wordt het belang van een vertrouwensband en een goede samenwerking met de eerstelijnsactoren onderstreept. 
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Een toename van het aantal gespecialiseerde centra zou voor verwarring kunnen zorgen bij de verschillende actoren. 

Esperanto is van oordeel dat het van belang is om gespecialiseerde opvangcentra voor minderjarigen te erkennen, vooral 
omdat de begeleiding heel sterk verschilt van die van een meerderjarige. Daardoor zou het aantal actoren in het dossier 
overigens beperkt blijven. Dat centrum is vragende partij voor een erkenning, aangezien het over het vereiste personeel en 
ervaring beschikt voor de administratieve en gerechtelijke follow-up van minderjarige slachtoffers van mensenhandel. 
Dankzij de erkenning zou het centrum bovendien een grotere herkenbaarheid krijgen en zou de doorverwijzing van de 
minderjarige slachtoffers van mensenhandel een meer gesystematiseerde basis verkrijgen. Thans verkeert dat opvangcen-
trum in de paradoxale situatie dat het wel over de capaciteit beschikt voor de follow-up van slachtoffers van mensenhan-
del, maar geen een officiële erkenning geniet. 

Minor n'Dako en Juna (onthaal van minderjarige slachtoffers van mensenhandel in het Vlaams Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest) zijn niet specifiek vragende partij voor een erkenning. De erkenning en de goedkeuring hangen niet 
rechtstreeks samen met het onthaal, maar wel met de mogelijkheid voor een centrum om de administratieve en gerechte-
lijke stappen met betrekking tot het slachtoffer van mensenhandel te zetten. Thans staan die centra in voor de huisvesting 
van de minderjarige slachtoffers van mensenhandel die naar hen zijn doorverwezen, terwijl Pag-Asa en Payoke instaan 
voor de administratieve en gerechtelijke follow-up van de situatie. 

Beide centra zijn niet tegen een erkenning, maar waren op het tijdstip van de gesprekken niet van oordeel dat een dergelijk 
mechanisme absoluut noodzakelijk is wat hen betreft. 

5.2.2. Evolutie van het dossier in 2012 

De debatvoering rond het dossier vond plaats tijdens de vergadering van de Cel op 7 juli 2011. Het Bureau van de Interde-
partementale Cel heeft toen de opdracht gekregen om de laatste hand te leggen aan een ontwerp van koninklijk besluit tot 
invoering van een erkenningssysteem, met bepaalde waarborgen, zodat rekening wordt gehouden met de bekommernis-
sen van de gespecialiseerde onthaalcentra. 

Dit punt is opgenomen in deel 3.5 van het actieplan 2012-2014; ook het regeerakkoord maakt gewag van het engagement 
vanwege de regering om dit dossier af te ronden25. 

De volledige tekst werd afgewerkt in 2012. De inhoud ervan komt in het volgende verslag aan bod, aangezien de tekst in 
201326 werd bekendgemaakt. 

In grote lijnen omvat het uitgewerkte ontwerp de volgende elementen: 

- Er is geopteerd voor een 'open' erkenningssysteem. De drie opvangcentra die thans belast zijn met de 
dossiers van meerderjarige en minderjarige slachtoffers worden onmiddellijk erkend. De tekst laat 
ruimte voor andere erkenningen, maar verbindt daaraan beperkingen. Zo stelt de tekst onder meer 
voorop dat er geen andere instellingen worden erkend indien daartoe geen reden bestaat in het licht 
van de evolutie van de problematiek van mensenhandel en het aantal slachtoffers; 

- De erkenning als gespecialiseerd opvangcentrum omvat automatisch ook de goedkeuring om in rechte 
op te treden. Ter herinnering: de erkenning in strikte zin heeft betrekking op de bevoegdheid om bij de 
Dienst Vreemdelingenzaken de verblijfsdocumenten voor de slachtoffers van mensenhandel aan te 
vragen, terwijl de goedkeuring betrekking heeft op de bevoegdheid van de centra om in rechte op te 
treden. De Interdepartementale Coördinatiecel achtte de oprichting van een apart systeem voor iedere 
hypothese onnodig en weinig relevant; 

- De ontwerptekst stelt de erkenningsvoorwaarden vast op het stuk van statuut of aspiraties die verband 
houden met de werkzaamheden van de centra in het Belgische multidisciplinaire kader. 

- De tekst voorziet tot slot in de mogelijkheid tot intrekking van de erkenning, hoewel die hypothese 
thans veeleer theoretisch is. 

 

 

                                                                 

25 Regeerakkoord, december 2011, blz. 132; Actieplan ter bestrijding van de mensenhandel 2012-2014, blz. 27-28. 

26 Ter informatie: de tekst zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2013 (koninklijk besluit van 18 april 2013 inzake de erkenning 
van de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel 
en inzake de erkenning om in rechte op te treden). 
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5.3. Opvang en opvolging van slachtoffers door de gespecialiseerde centra 

5.3.1. Nieuwe begeleidingen 

In 2011 en 2011 hebben de gespecialiseerde opvangcentra in totaal 945 aanmeldingen ontvangen. Niet in alle aanmeldin-
gen hadden betrekking op gevallen van mensenhandel; het ging bijvoorbeeld intra-familiaal geweld, vragen over verblijfs-
documenten, huisvesting etc.  De uiteindelijk opgestarte begeleidingen in de jaren 2011 en 2012 zijn in onderstaande tabel 
terug te vinden.  

 

 PAG-ASA Sürya Payoke 

Aanmeldingen Aanmeldingen Aanmeldingen 
  

Opgestarte 
begeleiding-
en 

Geen 
slachtoffers 
mensen-
handel 

Opgestarte 
begeleiding-
en 

Geen 
slachtoffers 
mensen-
handel 

Opgestarte 
begeleiding-
en 

Geen 
slachtoffers 
mensenhandel 

2011 47 308 55 171 49 125 

2012 63 341 43 156 69 169 

 

Men moet verder ook opmerken dat de begeleidingen van personen door de centra meestal langer duren dan één jaar. De 
effectieve begeleidingen zijn dus per jaar hoger dan enkel de nieuw opgestarte. Payoke had bijvoorbeeld in het jaar 2011 
nog 101 lopende begeleidingen van de vorige jaren en in 2012 waren deze 117.  

5.3.2. Vastgestelde uitbuitingstypes27 

 PAG-ASA Sürya Payoke 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Seksueel 10 24 9 9 18 25 

Economisch 25 28 39 28 20 19 

Bedelarij 0 4 0 0 0 2 

Plegen van een  
misdrijf 

4 1 3 4 0 1 

Organenzwendel 0 0 0 0 0 0 

Zware mensensmokkel 6 6 4 2 11 21 

 45 63 55 43 49 68 

 

 

5.3.3. Leefijd van de begeleide slachtoffers 

 
PAG-ASA Sürya Payoke 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

                                                                 

27 De tabel heeft betrekking op de nieuwe begeleidingen (niet op alle dossiers met follow-up in 2011 en 2012). 
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< 18 jaar 2 9 2 2 2 5 

> 18 jaar 45 54 39 41 47 63 

Totaal 47 63 41 43 49 68 

5.3.4. Anonimiteit van het slachtoffer 

Aan de potentiële slachtoffers van mensenhandel wordt door de centra de toepassing van de maatregel inzake anonimiteit 
niet (of uitzonderlijk) voorgesteld. Payoke merkt op dat deze maatregel in de praktijk niet werkt, ook al werd het nog een 
aantal keer geprobeerd. PAG-ASA verklaart aan de potentiele slachtoffers die de vraag naar anonimiteit stellen, dat de 
maatregel niet nuttig is. De redenen zijn niet zozeer gerelateerd aan de maatregel zelf maar hebben eerder betrekking op 
de toepassing ervan. Zeer vaak herkent de uitbuiter het slachtoffer omdat de exploitatie van iedere persoon verschillend is 
en het  
gerechtelijk debat veronderstelt dat er terug gekomen wordt op de omstandigheden van de uitbuiting zelf.  De bediscussi-
eerde feiten laten dan dus toe om te weten wie het betrokken slachtoffer is. Verder merkt PAG-ASA ook op dat in de mees-
te gevallen de naam van het slachtoffer al in een PV van een verhoor staat als het bij hun terecht komt. Het is niet mogelijk 
om achteraf nog deze informatie te wissen.  

Voor een potentieel slachtoffer is het enkel mogelijk om anoniem te blijven in zaken van mensenhandel en mensensmokkel 
waarbij er veel andere slachtoffers betrokken waren en het zo  mogelijk is de identiteit te verbergen.  

5.3.5. Verblijfsdocumenten en statistieken van de Dienst Vreemdelingenzaken 

Hierna volgen, in volledige of gedeeltelijke weergave, elementen uit de activiteitenverslagen van de Dienst Vreemdelingen-
zaken, raadpleegbaar via de website: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/Publicaties.aspx  

De eerste tabel toont het aantal nieuwe aanvragen tot toepassing op grond van de artikelen 61/2 tot en met 61/5 van de 
wet van 15 december 1980 en de artikelen 110bis en 110ter van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de  
verwijdering van vreemdelingen. 

 

In 2009 daalde het aantal personen met een beschermingsstatus. In 2010 en 2011 was er een lichte stijging. Die tendens 
zet zich voort in 2012.  

Verdeling van het aantal nieuwe dossiers  
per sector in 2012 

2008 2009 2010 2011 2012

Total 171 124 137 149 157
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Die stijgende tendens is evenwel niet het meest markante gegeven voor 2012.  Zoals blijkt uit onderstaande grafiek komen 
immers nieuwe tendensen en een trend naar voren in de uitbuitingssectoren. 

 

 

 

 

 

Verdeling van het aantal nieuwe dossiers per sector van 2010 
tot 2012 

 

Hoewel de economische sector het sterkst vertegenwoordigd blijft in 2012, is er sprake van een zekere terugval in vergelij-
king met vorige jaren (zie bovenstaande tabel). Hoewel het aantal prostitutiedossiers de voorbije jaren is gedaald, is er dit 
jaar een sterke stijging. Een andere markante tendens betreft de dossiers inzake mensensmokkel.  Dat aantal is immers 
meer dan verdubbeld op twee jaar tijd. Die analyse kan aan de hand van de volgende grafieken enigszins worden verfijnd. 
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5.3.5.1. Onderzoek van de verschillende afgeleverde verblijfstitels 

De volgende tabellen geven alle afgeleverde documenten voor 2011 en vervolgens voor 2012 weer, los van het gegeven of 
het om een eerste document of om de verlenging ervan gaat. Daarin zitten ook documenten begrepen die om humanitaire 
redenen zijn afgeleverd buiten de mensenhandelprocedure in strikte zin (d.w.z. voornamelijk om humanitaire redenen of 
wegens stopzetting van de procedure).  

5.3.5.1.1. 2011 

 M F Totaal 

BGV 45 dagen/mensenhandel 20 10 30 

Attest van immatriculatie 73 47 120 

Verlenging attest van immatriculatie 1 11 12 

BIVR van bepaalde duur/mensenhandel 45 27 72 

Verlenging BIVR van bepaalde 
duur/mensenhandel 

282 180 462 

BIVR van onbepaalde duur/mensenhandel 31 19 50 

BIVR van bepaalde duur/ humanitaire redenen 5 6 11 

Verlenging BIVR van bepaalde duur om 
humanitaire redenenen 

14 33 47 

BIVR van onbepaalde duur/om humanitaire 
redenen 

5 6 11 

Bijlage 13 3 4 7 

Verlenging bijlage 13 0 1 1 

Totaal 474 339 813 

 

5.3.5.1.2. 2012 

 M F Totaal 

BGV 45 dagen/mensenhandel 18 18 36 

Attest van immatriculatie 70 73 143 

Verlenging attest van immatriculatie 4 8 12 

BIVR van bepaalde duur/mensenhandel 61 45 106 

Verlenging BIVR/mensenhandel 285 158 443 

BIVR onbepaalde duur/mensenhandel 15 20 35 

BIVR bepaalde duur/humanitaire redenen 2 2 4 

Verlenging BIVR/ humanitaire redenen 17 34 51 

BIVR onbepaalde duur/humanitaire redenen 7 4 11 

Bijlage 13 3 4 7 

Totaal 482 366 848 

 

In 2012 is er een stijging van het aantal afgeleverde documenten (+ 35). Die stijging is te wijten aan de lichte stijging van 

het aantal nieuwe dossiers in 2011. 

5.3.6. Vrijwillige terugkeer van het slachtoffer 

Voor de periode 2011 en 2012 zijn er niet veel personen die vrijwillig naar hun land van herkomst zijn teruggekeerd via het 
IOM. In de meeste gevallen keren de personen op een andere manier terug. Van de 8 personen die bij Payoke vrijwillig 
teruggekeerd zijn, is één enkele via het IOM gerepatrieerd. Voor de andere werden er andere oplossingen gevonden. Ook 
Sürya bevestigt dat de meeste personen met eigen middel terugkeren. 
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5.4. Interventie van de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en occasionele redders 

5.4.1. Werkcontext van de Commissie 

De Commissie heeft niet de bevoegdheid om zelf een onderzoek te voeren naar de omstandigheden van de gewelddaad. 
Zij baseert zich naar wat de strafrechter heeft beslist. De strafrechter zal zich uitspreken over de aan de uitbuiter ten laste 
gelegde mensenhandel en over de gewelddaad die de ernstige schade heeft veroorzaakt. Een definitieve uitspraak geldt 
‘erga omnes’. 

De Commissie kan tevens alle nuttige onderzoeken laten uitvoeren en iedere overheid om inlichtingen vragen aangaande 
de financiële, sociale en fiscale toestand zowel van de dader als van het slachtoffer. 

De financiële tegemoetkoming die door de Commissie wordt toegekend maakt geen recht op schadeloosstelling uit, zoals 
voorzien in artikel 1382 van het burgerlijk wetboek noch zoals voorzien conform het sociaal zekerheidsrecht. Dat het een 
volledig op zichzelf staande vergoeding betreft blijkt uit diverse elementen: 

- de tegemoetkoming wordt toegekend vanuit de filosofie van een solidariteit van de 
maatschappij/overheid ten aanzien van de slachtoffers of hun nabestaanden van opzettelijke 
geweldmisdrijven, in casu van slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel én hun 
nabestaanden; 

- de bevoegdheid tot toekenning van deze financiële tegemoetkoming werd niet aan de gewone 
rechtbanken toegekend, doch aan een specifiek daartoe opgericht administratief rechtscollege; 

- een specifieke rechtspleging is voorzien; 

- er is een limitatieve opsomming zowel wat betreft de rechthebbenden, als de schadeposten waarvoor 
tussenkomst kan worden gevraagd. 

Er dient tevens benadrukt te worden dat de Commissie geval per geval onderzoekt en oordeelt ‘in billijkheid’. 

Voor het overige dient verwezen te worden naar artikel 31 van de wet van 1 augustus 1985 dat bepaalt: 

“De Commissie kan een financiële hulp toekennen aan: 

personen die ernstige lichamelijke of psychische schade ondervinden als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke geweld-
daad.” 

Een opzettelijke gewelddaad bestaat uit een materieel element en een moreel element. 

Het materieel element is de handeling of de gedraging die met de omschrijving ‘gewelddaad’ overeenstemt. Het is de 
uiterlijk waarneembare verschijningsvorm van de gewelddaad. Noch de voorbereidende werken noch de wettekst geven 
een definitie van de notie ‘gewelddaad’. Volgens de rechtspraak van de Commissie bestaat het materieel element uit de 
aanwending van geweld tegen een persoon. 

De Commissie definieert het materieel bestanddeel van de opzettelijke gewelddaad als de aanwending van geweld tegen 
een persoon. Typevoorbeelden van de aanwending van geweld tegen een persoon zijn iemand doden, slaan, verkrachten, 
verbranden, verstikken, verminken, folteren, ontvoeren, vergiftigen, …. . 

Er is geen tussenkomst bij de loutere aantasting van de materiële eigendom van de benadeelde persoon. De gewelddaad 
moet gericht zijn tegen een persoon. Bij de beoordeling van de betekenis van het begrip gewelddaad laat de Commissie zich 
leiden door artikel 483 van het Strafwetboek dat geweld omschrijft als daden van fysieke dwang gepleegd op personen. Feiten 
gepleegd op dieren (mishandeling van huisdieren) en eigendommen vallen niet onder het toepassingsgebied. 

Zo heeft de Commissie reeds het verzoek afgewezen wanneer het ging om schade voortvloeiend uit diefstal gepleegd zonder 
geweld op een persoon, misbruik van vertrouwen, bedrieglijk onvermogen, oplichting, verduistering, weigering uitbetaling loon 
en brandstichting. 

De Commissie aanvaardt dat de gewelddaad ook kan bestaan uit het uitoefenen van allerlei vormen van psychisch geweld 
gericht tegen een persoon. Dergelijke interpretatie strookt met de bedoeling van de wetgever. 

Personen die het slachtoffer zijn van zware bedreigingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een hold-up waarbij een vuurwa-
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pen (al dan niet geladen) op de betrokkene wordt gericht, komen in aanmerking voor een financiële hulp van de Commissie.  

De Commissie heeft meermaals een financiële hulp toegekend aan personen die ernstige lichamelijke of psychische schade 
ondervinden als rechtstreeks gevolg van belaging, onder de vorm van psychologische terreur, bedreigingen, achtervolging, 
telefonisch lastig vallen, beschadiging van de inboedel en van de woning e.d. . 

Hoewel schade aan eigendommen als dusdanig niet als geweld tegen een persoon kan worden beschouwd, kan dergelijke 
toebrenging van materiële schade wel een component vormen van stalking en psychisch geweld gericht tegen een persoon. 
Uiteraard komt enkel de persoonsschade voor een tegemoetkoming in aanmerking. 

Evenwel is het loutere feit dat een persoon geschokt of getraumatiseerd is door een gewelddaad gericht tegen zijn goederen 
onvoldoende voor een tussenkomst van de Commissie. De rechtspraak van de Commissie is zeker wat dit punt betreft niet 
steeds even constant. 

5.4.2. Dossiers 

- In 2011 werd 1 Franstalige beslissing genomen waarbij een financiële hulp werd toegekend aangaande 
mensenhandel en als dusdanig gekwalificeerd. 

- In 2012 werd in 2 (verband houdende) Nederlandstalige en 2 Franstalige aanvragen een beslissing 
genomen28. 

Enkel de 2 Nederlandstalige verzoeken (van 2012) werden door de Commissie gekwalificeerd als opzettelijke gewelddaden, 
verband houdend met mensenhandel. In deze 2 zaken werd een financiële hulp toegekend die eveneens met de interne 
kwalificatie ‘mensenhandel’ positief gehonoreerd werden. 

Er dient opgemerkt te worden dat bij de indeling van de zaken door het secretariaat soms voorbijgegaan wordt aan de kwalifi-
catie ‘mensenhandel’ en alleen de kwalificatie ‘slagen en verwondingen’ of ‘seksueel misbruik’ weerhouden wordt. 

Pro memorie. De wet van 1 augustus 1985 voorziet sinds 9 januari 2004 in een tussenkomst voor slachtoffers zonder geldige 
verblijfstitel op voorwaarde dat zij naderhand van de Dienst Vreemdelingenzaken een verblijfsvergunning van onbepaalde 
duur verkregen in het kader van een onderzoek wegens mensenhandel. 

Artikel 10, a van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) schafte de nationaliteits-
regels/vereisten voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden af.   

                                                                 

28 Bepaalde meegedeelde gegevens hebben betrekking op dossiers inzake mensensmokkel. 
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5.4.3. Voorbeelden van dossiers 

Dossier 1 

De verzoeker werd gedwongen om in een nachtwinkel te werken waar hij werd uitgebuit: zeer laag inkomen, 
werkdag van vijftien uur, logies ter plaatse met een enkel deken, enz.De "baas" van de nachtwinkel werd ver-
volgd en veroordeeld. Uit het vonnis van de correctionele rechtbank blijkt dat hij buitenlandse arbeidskrachten 
zonder werkvergunning tewerkstelde en die buitenlandse personen in onaanvaardbare omstandigheden liet 
leven en werken.Bij vonnis d.d. 22 maart 2010 heeft de correctionele rechtbank de winkelier bij verstek veroor-
deeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en de betaling van een geldsom van 7 500 euro plus interesten aan 
de burgerlijke partij.  De rechtbank heeft bovendien de sluiting van de bvba bevolen. 

Bij de in aanmerking genomen tenlasteleggingen kan het volgende worden opgemerkt:  

- er is sprake van mensensmokkel met de verzwarende omstandigheid dat het misdrijf werd gepleegd 

door misbruik te maken van de bijzonder kwetsbare toestand waarin een persoon verkeert ten ge-

volge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand; 

- er is sprake van de werving, het vervoer, de overbrenging en de huisvesting van een persoon met 

het oog op de tewerkstelling van die persoon in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke 

waardigheid, met de verzwarende omstandigheid dat het misdrijf werd gepleegd door misbruik te 

maken van de bijzonder kwetsbare toestand waarin een persoon verkeert ten gevolge van zijn on-

wettige of precaire administratieve toestand. 

In dit dossier zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van financiële hulp niet in aanmerking genomen en is het 
verzoek als onontvankelijk beschouwd. Er moet evenwel worden opgemerkt dat in het kader van dit dossier 
geen enkel medisch getuigschrift of medisch verslag is meege-deeld 

GROND VAN DE BESLISSING 

Overwegende dat 

-  de posten "interesten" en "kosten voor advocaten" niet zijn opgenomen in de limitatieve 
op-somming in artikel 32 van de wet van 1 augustus 1985 en dus niet in aanmerking zijn 
genomen door de Commissie; 

-  de Commissie, luidens artikel 31, 1°, van de wet van 1 augustus 1985, hulp kan 
toekennen aan personen die ernstige lichamelijke of psychische schade hebben 
ondervonden als gevolg van een opzettelijke gewelddaad; 

-  de verzoeker het slachtoffer was van mensenhandel en werd tewerkgesteld in 
omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid; 

-  de opzettelijke gewelddaad noodzakelijkerwijs een materieel element moet bevatten dat 
bestaat in de aanwending van geweld gericht tegen de persoon, alsook een moreel 
element dat bestaat in het oogmerk van de agressor om die gewelddaad te plegen;  

-  de feiten van uitbuiting van het werk van de verzoeker, hoewel die een zware weerslag 
op voornoemde verzoeker zelf hebben, evenwel niet volstaan om het bestaan van een 
opzettelijke gewelddaad in de zin van artikel 31, 1°, van de wet van 1 augustus 1985 vast 
te stellen; 

- de vordering bijgevolg onontvankelijk is. ". 

 

Zoals reeds eerder werd aangehaald, wordt de opzettelijke gewelddaad doorgaans meer rechtstreeks in aanmerking ge-

nomen in het kader van seksuele uitbuiting, die vaak gepaard gaat met verkrachtingen of andere gedragingen die het 

mogelijk maken om het uitgeoefende geweld vast te stellen: 

Dossier 2 : 

In 2003 en 2004 werd een slachtoffer uit een Oost-Europees land gewelddadig behandeld door haar 
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"vriend", die haar naar België had gebracht en haar verplichtte om er activiteiten in het prostitutiemilieu 
uit te oefenen. Het betreft hier een typisch geval van "loverboys" waarbij een slachtoffer door de men-
senhandelaar wordt verleid, daarna onder valse voorwendselen naar een ander land wordt gebracht en 
vervolgens verplicht wordt om zich te prostitueren.  

Bij verstekvonnis d.d. 21 november 2007 veroordeelt de correctionele rechtbank de genaamde X tot een 
gevangenisstraf van vijf jaar wegens verschillende tenlasteleggingen van geweld in het kader van men-
senhandel. 

Het vonnis veroordeelt de daders tot het betalen van een geldsom van 25 000 euro aan het slachtoffer 
voor de geleden morele en materiële schade. 

Bij het op tegenspraak gewezen vonnis d.d. 13 oktober 2008 heeft de correctionele rechtbank de dader 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar met uitstel van vijf jaar voor de periode die de onderga-
ne straf overschrijdt en het betalen van een geldsom van 12 500 euro voor de geleden materiële schade. 

GROND VAN DE BESLISSING 

Overwegende enerzijds dat 

- - luidens artikel 31, 1°, van de wet van 1 augustus 1985, "de personen die ernstige 
lichamelijke of psychische schade als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke 
gewelddaad ondervinden" hulp kunnen vragen; 

- - wat de toekenning van hulp aan de in artikel 31, 1°, bedoelde personen betreft, 
artikel 32, § 1, 1°, bepaalt dat de Commissie steunt op inzonderheid de schade 
voortvloeiend uit het morele nadeel, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende 
invaliditeit; 

- - wat de toekenning van hulp aan de in artikel 31, 1°, bedoelde personen betreft, 
artikel 32, § 1, 3° bepaalt dat de Commissie steunt op inzonderheid de schade 
voortvloeiend uit de tijdelijke of blijvende invaliditeit; 

- - de deskundige een blijvend invaliditeitspercentage van x % in aanmerking neemt; 

kent de Commissie die ex aequo et bono uitspraak doet, aan de verzoekster een financiële hulp van 
6.125 euro toe, waarvan geen enkel deel als vervangingsinkomen wordt toegekend. 
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6. SAMENHANGENDE  
FENOMENEN 

Het misdrijf mensenhandel hangt samen met een aantal andere fenomenen.  

Omdat het NVP enkel de economische en de seksuele uitbuiting als politieprioriteiten vermeldt, situeren de politietussen-
komsten en –initiatieven zich voor deze bijzondere fenomenen binnen de routinematige (reactieve) werking. 

6.1. Mensensmokkel 

De federale politie geeft aan dat de controles op de luchthavens, op de treinen (en metro), op de autosnelwegen en in de 
havens gei ̈ntegreerd zijn in het dagelijkse werk. Ze beperken zich niet tot e ́e ́n enkele vorm van criminaliteit. Zo controleren 
de politiemensen van de luchtvaartpolitie voorgelegde de reisdocumenten en voeren ze sporadisch controles uit bij de 
aankomst van risicovluchten. 

De centrale dienst mensenhandel had ook in 2011 en 2012 een medewerker als verbindingsambtenaar in Frankrijk met is 
met de Franse «Police aux Frontie ̀res» (PAF) en het «office Central pour la Re ́pression de l’Immigration irre ́gulière et 
l’Emploi Sans Titre» (OCRIEST). De bilaterale uitwisseling van informatie mensensmokkel past in het gemeenschappelijke 
probleem van mensensmokkel langs de E-40. 

In 2011 en 2012 ondersteunde de federale politie ook de FRONTEX controles op andere kritieke EU grensovergangen 
waar mensensmokkel problematisch is. In 2011 en 2012 ging het om controles in Algeciras. 

Vertegenwoordigers van de verschillende diensten (luchthavenpolitie, zeevaartpolitie, spoorwegpolitie (met inbegrip van de 
metro in Brussel) en de autowegenpolitie) zijn de vaste deelnemers van het overleg van de omzendbrief 4/2011 en van het 
overleg in het kader van de COL 1/200729 naargelang ze actief betrokken zijn bij de mensenhandel of mensensmokkel in 
een gerechtelijk arrondissement. Ze nemen ook deel aan grotere controles of acties mensensmokkel die op dit overleg 
aansluiten. 

Zo waren er in 2011 en 2012 grootschalige en regelmatige controles en acties op de E-40 parking in Drongen (VLUCHT) 
en op de E-40 parking vanaf Jabbeke tot de Franse grens (HASTAPARK, RUNNER). Aan deze acties namen zowel de 
lokale als de federale politie (spoorwegpolitie, autowegpolitie, federale gerechtelijke politie) gelijktijdig deel. Daarnaast 
organiseerde de lokale politie ook gerichte acties naar de overlast van illegale immigratie/mensensmokkel in Oostende 
(ZEFIER). Er zijn geen nationale cijfers die het aantal controles van welbepaalde politiediensten of van grootschaliger en 
geïntegreerde acties in specifieke regio weergeven. 

In het programmadossier “mensensmokkel 2008-2012” kwam de E-40 al als voornaamste probleemzone voor mensen-
smokkel in beeld. 

Volgende “kengetallen” illustreren wel de inspanning in welbepaalde domeinen: 

- Terugdrijvingen aan de grens (onduidelijk reismotief): 2.735 in 2011 en 2.402 in 2012. 

- Interpellaties van personen in onwettig verblijf: 27.820 in 2011 en 28.006 in 2012. 

- Onderzoeken mensensmokkel: 289 in 2011 en 250 in 2012. 

- JIT mensenhandel en mensensmokkel: 1 JIT mensenhandel in 2011 en 1 JIT 
mensensmokkel in 2012. 

- In 2011 waren er 206 controles x-ray Scanner, 259 met CO2-multigasdetectie en 192 met de 
migratiehond. Samen met de ook steun van andere technische middelen verleende de 
Technische Steundienst van Zeebrugge 11.064 uren steun bij acties van lokale en federale 
politie in 2011. In 2012 ging het om 129 controles met de x-ray Scanner, 228 met de CO2- 
multigasdetectie en 158 met de migratiehond. Samen met de ook steun van andere 
technische middelen verleende de Technische Steundienst van Zeebrugge 8.241 uur steun 

                                                                 

29 Deze twee omzendbrieven inzake strafrechtelijk beleid betreffen respectievelijk mensensmokkel en mensenhandel. 
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bij acties van lokale en federale politie in 2012. 

- Belgie ̈ staat op de 4 plaats (na Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk) van de 
EUROPOL landen die de meestemensensmokkelinformatie met verbanden naar andere 
EUROPOL lidstaten naar het analyseplatform Europol (CHECKPOINT) toezenden. 
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6.2. Schijnhuwelijken 

6.2.1. Federale politie 

Schijnhuwelijken (schijnrelaties) vallen niet onder de misdrijven mensenhandel of mensensmokkel. Omdat een schijnhu-
welijk kan gerelateerd zijn met mensenhandel – uitbuiting van prostitutie of (andere vormen van) seksuele uitbuiting – en 
met mensensmokkel (de betalende tussenkomst voor de organisatie van een schijnhuwelijk voor het (georganiseerde) 
misbruik van binnenkomst- of verblijfsmodaliteiten), besteedden de politiediensten er aandacht aan tijdens de reguliere 
werking. De centrale dienst mensenhandel ondersteunde de onderzoeken met een context mensenhandel of mensen-
smokkel. De aanpak ervan is wel niet langer een actiepunt in de programmadossiers mensenhandel of mensensmokkel.. 

De centrale dienst mensenhandel informeerde de lokale en federale mensen over de bestaande richtlijn (COL 10/200930). 
In samenwerking met de centrale dienst, organiseerden politiezones een extra informatiemoment voor politiemensen die 
schijnhuwelijken onderzoeken. Bij ruimere informatiemomenten, faciliteerde de referentiemagistraat mensenhandel deze 
sessies. De problematiek schijnhuwelijken kwam systematisch aan bod tijdens de verschillende opleidingen. 

Vooral de luchthavenpolitie van Gosselies was in 2011 en 2012 zeer actief bij de detectie van mogelijke schijnhuwelijken. 
Vooral Marokkanen, Tunesie ̈rs en Algerijnen met een visum D weerhielden hun aandacht omdat ze vaker bij onderzoeken 
schijnhuwelijk opdoken. Bij aanwijzingen van een schijnhuwelijk werden de Dienst Vreemdelingenzaken en de relevante 
politiediensten van betrokken gerechtelijke arrondissementen ingelicht. De centrale dienst mensenhandel ondersteunde de 
luchthavenpolitie van Gosselies daarbij. De centrale dienst volgde ook systematisch de informatie betreffende schijnhuwe-
lijken van andere politiediensten op. 

De centrale dienst mensenhandel actualiseerde de brochures schijnhuwelijk. Een politieman kan ze downloaden van het 
Intranet van de politie.  

Het aantal APV schijnhuwelijken voor 2011 en 2012 bedragen: 

Maand 2011 2012 

Januari 231 177 

Februari 184 155 

Maart 180 173 

April 169 145 

Mei 186 161 

Juni 150 154 

Juli 193 136 

Augustus 178 126 

September 172 137 

Oktober 173 170 

November 191 130 

December 188 105 

 2195 1769 

6.2.2. Dienst Vreemdelingenzaken 

Tegen onregelmatige gezinsherenigingen werden maatregelen uitgewerkt, onder meer met betrekking tot de leeftijds-
vereisten en de bestaansmiddelen. Tot 3 jaar na het bekomen van een verblijfsrecht kan de Dienst Vreemdelingenzaken 
op een administratieve wijze een einde stellen aan het verblijfsrecht wanneer de vreemdeling niet meer voldoet aan de 
door de wet gestelde voorwaarden. 

De laatste jaren hebben alle betrokken actoren inspanningen geleverd om de strijd tegen de voor-genomen schijnhuwelij-
ken op het grondgebied optimaal te organiseren, onder andere via informatie uitwisseling, overleg, en nauwe samenwer-
king. Sinds 2009 beschikt men ook over een nationaal draaiboek schijnhuwelijken (opgesteld via een werkgroep College 
PGs en Dienst Strafrechtelijk Beleid) die de acties en inspanningen van de verschillende diensten op het terrein stroomlijnt. 
Deze maatregelen werpen vruchten af die zich nu echter beginnen te vertalen in een verschuiving van de problematiek: 

                                                                 

30 Richtlijn van het College van Procureurs-generaal inzake schijnhuwelijken. 
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gaan huwen in het buitenland om controle op het grondgebied te ontduiken, frauduleuze verklaringen van duurzame sa-
menwoonst met het oog op het bekomen van een verblijfsrecht, en schijnerkenningen van kinderen. 

Over de jaren heen zoeken mensen minder hun toevlucht tot een schijnhuwelijk om een verblijfsrecht in Belgie ̈ te krijgen. 
Of dit de verdienste is van de betere samenwerking tussen de gemeentelijke administraties (burgerlijke stand), justitie en 
politie en de richtlijn COL 10/2009, blijft onduidelijk. Andere (schijn)relaties komen meer in beeld. 
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6.3. Illegale adoptie 

6.3.1. Algemeen  

De federale centrale autoriteit die bevoegd is voor adoptie handelt in het kader van de wet van  
24 april 2003, die het Belgische adoptierecht heeft hervormd met het oog op de tenuitvoerlegging van de beginselen van 
het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking inzake internatio-
nale adoptie. Beide teksten zijn op 1 september 2005 in België in werking getreden. 

De wetgeving bekrachtigt het fundamentele beginsel dat iedere adoptie gebaseerd moet zijn op het hogere belang van het 
kind en op de naleving van de fundamentele rechten die het op grond van het internationale recht toekomt.  

Om dit beginsel te garanderen en teneinde de ontvoering en handel van kinderen te voorkomen, zijn de federale centrale 
autoriteit en de centrale autoriteiten van de Gemeenschappen in de matchingsfase belast met de toezicht op de naleving 
van de strikte voorwaarden waaraan de interlandelijke adopties moeten voldoen opdat ze in Belgisch recht uitwerking 
zouden hebben, en inzonderheid: 

- dat de adoptie kennelijk niet strijdig is met de openbare orde, rekening houdende met het hogere 
belang van het kind en met de fundamentele rechten die het op grond van het internationale recht 
toekomt; 

- dat de bevoegde autoriteiten van de Staat van herkomst, na onderzoek van de mogelijkheden van 
plaatsing in de eigen Staat, hebben bepaald dat het kind in aanmerking kwam voor adoptie en dat de 
interlandelijke adoptie in het belang van het kind was; 

- dat de kandidaat-adoptanten een vonnis hebben verkregen waaruit blijkt dat zij bekwaam en geschikt 
zijn om een adoptie aan te gaan;  

- dat de vereiste goedkeuringen vrij en zonder betaling of in ruil voor enige andere tegenprestatie 
werden afgeleverd. Dat de goedkeuring van vader en moeder, wanneer dit vereist is, pas na de 
geboorte van het kind werd gegeven. En dat de geadopteerde die ouder is dan 12 jaar met zijn adoptie 
heeft ingestemd; 

- dat de adoptie tot stand kwam door de bevoegde autoriteit, met inachtneming van de in de betrokken 
Staat voorziene vormen en procedure; 

- dat de adoptie niet met het oog op wetsontduiking tot stand is gekomen. 

Teneinde zich minimaal te vergewissen van de authenticiteit van de procedures, is de federale centrale autoriteit wettelijk 
verplicht te werken met originele stukken of eensluidend verklaarde afschriften, rechtsgeldig gelegaliseerd door de Belgi-
sche diplomatieke of consulaire overheden.  

Bij haar beoordeling van de voorwaarden en redenen van adoptie verzamelt de federale centrale autoriteit adviezen (ad-
viezen van de Dienst Vreemdelingenzaken, politie-interview door toedoen van de procureur-generaal, interviews en advie-
zen door de diplomatieke posten) die haar in staat stellen om de echte omstandigheden van de in het buitenland uitgesp-
roken adoptie te achterhalen en de illegale praktijken inzake interlandelijke adoptie te herkennen. 

In 2011 en 2012 heeft de federale centrale autoriteit 667 buitenlandse beslissingen houdende totstandkoming van een 
adoptie erkend en geregistreerd. 81 werden evenwel afgewezen. 

Bij de behandeling van voornoemde verzoeken tot erkenning van buitenlandse beslissingen houdende totstandkoming van 
een adoptie is geen enkel geval van mensenhandel aan het licht gekomen. 

6.3.2. Federale politie 

Illegale adoptie viel in 2011 en 2012 niet onder het misdrijf mensenhandel31. De recente wetswijziging (29-04-2013) ver-

                                                                 

31
 Het is nog niet altijd niet als zodanig vermeld maar de parlementaire werkzaamheden van de hervorming van 2013 hebben aangegeven dat onder de 

overdracht van de controle illegale adoptie moet begrepen worden voor zover er sprake is van mensenhandel als doeleinde.  
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anderde daar niets aan. Omdat illegale adoptie kan te maken hebben met de mensenhandel – uitbuiting van prostitutie of 
(andere vormen van) seksuele uitbuiting – zoals de productie van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen of 
prostitutie, maar ook het georganiseerde misbruik van binnenkomst- of verblijfsmodaliteiten, besteedden de politiediensten 
er aandacht aan tijdens de reguliere werking. 

Illegale adoptie kwam uitzonderlijk in beeld tijdens de Internetrecherche mensenhandel. Op het Internet verschenen in 
2011 en 2012 enkele advertenties waarbij iemand een kind aanbood voor een (betaalde) adoptie. Daarbij was het altijd 
onduidelijk of het ging om verschillende aanbieders, dan wel om e ́e ́n aanbieder die op een aantal sites hetzelfde aanbod 
doet met een iets andere formulering. 

Hoewel technisch mogelijk, is Internetmonitoring “illegale adoptie” binnen politie niet toegestaan zonder een akkoord van 
het federale parket. Omdat de omvang van het aanbod “illegale adoptie” onmogelijk kan geschat worden, ervaringen en 
onderzoeken (mensenhandel of mensensmokkel) van buitenlandse politiediensten ontbreken en noch het federale aan-
spreekpunt voor internationale adopties of de centrale overheid voor adoptie (FOD Justitie), noch adoptiediensten van de 
gemeenschappen (Kind en Gezin, Autorite ́ Centrale de l’adoption de la Communaute ́ Franc ̧aise, Ministerium der Deut-
schrapichten gemeinschfat –Zentrale Beho ̈rde fûr Adoptionen) geven aan dat er parallelle circuits voor adoptie bestaan, zal 
er allicht nooit een beleidsbeslissing voor een dergelijke monitoring zijn. Het is de vraag of justitie en politie daarvoor moe-
ten instaan. Voor andere diensten is “illegale adoptie” hun kerntaak. Zij zijn beter geplaatst om de illegale adoptie – samen 
met interne partners in overeenstemming met hun bestuursniveau - op te volgen. Bij verdachte situaties en op hun aange-
ven, kunnen justitie en politie een onderzoek starten. 
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6.4. Huisjesmelkerij 

Zoals reeds vermeld, werd tijdens de plenaire vergadering van het expertisenetwerk "mensenhandel en mensensmokkel" 
van 21 september 2011 een specifieke workshop aan het fenomeen "huisjesmelkerij" gewijd. Hoewel het fenomeen in de 
zin van de wet niet als mensenhandel wordt opgevat, wordt vaak erop gewezen dat dergelijke gevallen eveneens een 
dekmantel voor economische of seksuele uitbuiting kunnen zijn. In het kader van de herziening van de omzendbrief betref-
fende opsporingen en vervolgingen inzake mensenhandel, zal daarmee rekening moeten worden gehouden teneinde een 
optimale bescherming van de slachtoffers te waarborgen. 
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6.5. Fraude van identiteitsdocumenten 

6.5.1. Federale politie 

De fraude van visums, paspoorten en andere identiteitsdocumenten is geen kerntaak voor politie. Andere departementen 
en diensten vervullen daarbij een veel belangrijker rol. Hierbij verwijzen we naar de FOD Binnenlandse Zaken (Dienst 
Vreemdelingenzaken), de FOD Buitenlandse Zaken, de steden en gemeenten (identiteitstukken), het CGVS.... 

Voor de detectie van vervalsingen van visums, paspoorten en andere identiteitsdocumenten komt vooral de (centrale) 
dienst “valse identiteitsdocumenten” van de federale politie tussen. Zij ondersteunt ook de steden en gemeenten met een 
technisch advies wanneer iemand hen “verdachte” documenten voorlegt (project EROPA). 

Wanneer justitie en politie bij het onderzoek van georganiseerde fraude van visums, paspoorten en andere identiteitsdo-
cumenten werd betrokken, leidde dit ook 2011 en 2012 tot opsporings- en gerechtelijke onderzoeken. Zo maakten ook in 
2011 en 2012 verdachten op grote schaal valse/vervalste documenten aan die ze daarna verkochten of gebruikten voor 
“lookalikes” bij mensensmokkel of mensenhandel. In een aantal onderzoeken kwamen veel identiteitskaart- of paspoortver-
liezers voor. Zij leenden die deze documenten (tegen betaling) uit of verkochten voor de illegale binnenkomst. 

De FOD Buitenlandse Zaken werkte met de centrale dienst mensenhandel een proces uit voor de opvolging van de pro-
blematiek van de multiple paspoortverliezers. 

6.5.2. Dienst Vreemdelingenzaken 

In het kader van de samenwerking in de strijd tegen het gebruik van valse en vervalste verblijfsdocumenten zijn de be-
langhebbenden die zich tot de dienst Vreemdelingenzaken wenden vooral de banken, de politiediensten en alle instellin-
gen die met vreemdelingen in contact komen. De Dienst Verblijfstitels beschikt over een bestand waarin de nummers zijn 
opgenomen van alle kartonnen verblijfstitels die blanco gestolen werden in de gemeenten, en van alle door een particulier 
als gestolen of verloren gemelde elektronische documenten. Men heeft de laatste een belangrijke toename vastgesteld 
van meldingen van verlies of diefstal van deze elektronische kaarten die nadien vermoedelijk worden doorgegeven aan 
andere personen die deze misbruiken. 

6.5.3. Toezicht sociale wetten 

In het algemeen is de problematiek van de fraude met visums, paspoorten en andere verblijfsdocumenten geen actiedo-
mein van TSW, maar wel van de (gespecialiseerde) politiediensten. 

Uiteraard trachten de TSW inspecteurs tijdens inspecties de eventuele valse verblijfsdocumenten te onderscheppen. Maar 
dit is een moeilijke aangelegenheid daar het onze inspecteurs hiervoor ontbreekt aan de nodige kennis en (hulp-)middelen. 
Om tegemoet te komen aan deze lacune, zal er in 2103 een opleiding worden verstrekt aan (een gedeelte) van de sociaal 
inspecteurs  om hun kennis inzake valse stukken en de detectiemogelijkheden ervan, te vergroten. 

In 2011-2012 werd in dossiers uitgevoerd samen met de Sociaal inspectie in een aantal gevallen beroep gedaan op de 
CDBV-D (Centrale dienst voor de bestrijding van valsheden) van de Federale politie. Dit gebeurde wanneer wij op voor-
hand info hadden dat mogelijk personen met valse identiteitsdocumenten aan het werk zouden zijn. In de bouwsector was 
er verscherpte aandacht voor de tewerkstelling van Brazilianen met vervalste Portugese identiteitsdocumenten. Ook bij 
werknemers van Afrikaanse origine blijkt extra aandacht noodzakelijk. Het gaat meestal om onderzoeken uitgevoerd sa-
men met Sociale Inspectie. 
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7. CONCLUSIE 

De verschillende departementen of inspectiediensten hebben hun inspanningen op het vlak van de bestrijding van men-
senhandel voortgezet. 

Er zijn diverse initiatieven genomen. Zo werd bijvoorbeeld een globale bewustmakingscampagne in de ziekenhuizen opge-
start. België is een van de enige Europese landen dat een dergelijk initiatief heeft gelanceerd. De gespecialiseerde op-
vangcentra zetten trouwens zelf initiatieven op om die sector te informeren, wat bijdraagt tot de versterking van de bood-
schappen die kunnen worden uitgedragen. 

Er wordt ook concreet gestalte gegeven aan nieuwe initiatieven binnen de instellingen die zich bewust zijn van de nood 
aan een gestructureerde aanpak van de mensenhandelproblematiek. De opleidingen die georganiseerd worden door 
Fedasil, de Dienst Vreemdelingenzaken en de opvangcentra zijn een voorbeeld daarvan. 

Wat de vervolgingen betreft, zal in de toekomst waarschijnlijk dubbel werk moeten worden geleverd, zoals in het actieplan 
2012-2014 is onderstreept. Ten eerste een aanpassing van de wetgeving ingevolge de aanneming van de Europese richt-
lijn van april 2011 inzake de bestrijding van mensenhandel. Ten tweede de herziening van de strafrechtelijke beleidsin-
strumenten, aangezien de meest recente richtlijn ter zake dateert uit 2007. Die richtlijn was nuttig en heeft haar nut bewe-
zen, gelet op het aantal  
vervolgingen en de daaruit voortvloeiende veroordelingen, maar zij gaat voorbij aan bepaalde aan-gelegenheden zoals de 
internationale samenwerkingsverbanden of de vermogensonderzoeken. Een update is dus nodig, in het verlengde van een 
herziening van de wet. 

De Interdepartementale Cel is blijven functioneren, door de basis te leggen van of mee te werken aan sommige van de 
initiatieven die hierboven reeds werden vermeld. Zo werden inzonderheid twee aan-gelegenheden besproken: de erken-
ning van de gespecialiseerde onthaalcentra en de integratie van die centra in de Interdepartementale Cel. De desbetref-
fende werkzaamheden zijn goed gevorderd en 
 moeten in de loop van de regeerperiode worden afgerond. 

Voorts heeft het Bureau van de Interdepartementale Cel, samen met de verschillende departementen en instellingen die 
deel ervan uitmaken, een evaluatie gemaakt van het systeem voor de bescherming van de slachtoffers van mensenhandel 
zoals omschreven in de ministeriële omzendbrief van 2008. Uit die analyse bleek dat de omzendbrief weliswaar een on-
ontbeerlijk instrument is, maar niet praktisch voor de actoren in het veld is. Zo is er bijvoorbeeld een sterke vraag naar 
vereenvoudigd materiaal dat in geval van controles onmiddellijk kan worden ingezet. Tegelijkertijd zijn bepaalde actoren 
nog niet voldoende gesensibiliseerd en in dat kader zouden dus inspanningen moeten worden geleverd. 

Algemeen kunnen we stellen dat de werkzaamheden van de voorbije tien jaar door middel van een  
concentrische aanpak werden verwezenlijkt. De verschillende departementen hebben zich hoofdzakelijk verbonden tot het 
optimaliseren van de kennis op het stuk van mensenhandel jegens de actoren die onder hun bevoegdheid ressorteren. Dat 
is logisch en van belang, aangezien zij in beginsel de eerste personen zullen zijn die de slachtoffers zullen moeten door-
verwijzen en de dossiers inzake mensenhandel behandelen. Een volgende stap zou eventueel kunnen bestaan in het 
uitbreiden van de actieradius naar de actoren die minder rechtstreeks in aanraking komen met het fenomeen, maar die 
desondanks ondersteuning in het kader van de bestrijding van het fenomeen kunnen bieden. 
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