
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directoraat-generaal Wetgeving,  
Fundamentele Rechten en Vrijheden 
Directie III – Strafrecht 
Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tweejaarlijks verslag van de regering 
Mensenhandel 2015-2016 

 

  



   Bladzijde 1 van 43 

 

Inhoud 
1 Inleiding ...................................................................................................................................... 3 

2 Interdepartementale cöordinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel .. 4 

3 Actieplannen mensenhandel en mensensmokkel ..................................................................... 5 

3.1 Nieuw actieplan mensenhandel 2015-2019 ........................................................................... 5 

3.2 Nieuw actieplan tegen mensensmokkel (2015-2018) ............................................................ 5 

3.3 Uitgevoerde projecten ............................................................................................................ 6 

4 Preventie, bewustmaking en opleidingen inzake mensenhandel en mensensmokkel ............. 7 

4.1 Preventie/bewustmaking ........................................................................................................ 7 

 Brochure voor asielzoekers ...................................................................................................... 7 

 Brochure indicatoren ................................................................................................................ 8 

 Brochure voor het bankmilieu ................................................................................................... 8 

 Fiche voor de magistraten van wacht ....................................................................................... 9 

 Folder voor de sensibilisering van vrachtwagenchauffeurs ...................................................... 9 

 Informatie voor de diplomaten .................................................................................................. 9 

 Andere initiatieven .................................................................................................................. 10 

4.1.7.1 Politie .......................................................................................................................... 10 

4.2 Opleidingen ........................................................................................................................... 10 

 Justitie .................................................................................................................................... 10 

4.2.1.1 Opleiding voor de voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) .......... 10 

4.2.1.2 Opleiding van magistraten ............................................................................................. 11 

 Politie ...................................................................................................................................... 11 

4.2.2.1 Initiatieven in het kader van de aanpak van het fenomeen “mensenhandel”: ...................... 11 

4.2.2.2 Initiatieven in het kader van de aanpak van het fenomeen “mensensmokkel” ..................... 12 

 Sociale inspectie..................................................................................................................... 12 

 Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil ................................................................................. 12 

4.2.4.1 Dienst Vreemdelingenzaken .......................................................................................... 12 

4.2.4.2 Fedasil ........................................................................................................................ 13 

 Opleidingen voor de medische sector .................................................................................... 14 

5 Onderzoek, vervolging en veroordelingen ............................................................................... 15 

5.1 Controles verricht door verschillende actoren ..................................................................... 15 

 De Federale Politie en de Lokale Politie ................................................................................. 15 

5.1.1.1 Joint Action Days “labour “exploitation” ........................................................................... 15 

5.1.1.2 Doorstroming van informatie uit (lopende) onderzoeken ................................................... 15 

5.1.1.3 Seksuele uitbuiting ....................................................................................................... 15 

 Toezicht op de sociale wetten ................................................................................................ 16 

5.1.2.1 Economische uitbuiting ............................................................................................. 17 

5.1.2.2 Diplomatiek huispersoneel - Rol van de Commissie voor Goede Diensten .............. 18 



   Bladzijde 2 van 43 

 

 De cellen ECOSOC van de sociale inspectie ......................................................................... 19 

5.1.3.1 Economische uitbuiting – voorbeelden: ................................................................... 20 

5.1.3.2 Seksuele uitbuiting – voorbeelden: .......................................................................... 20 

 De Vlaamse Overheid ............................................................................................................ 21 

 De Waalse Overheid .............................................................................................................. 22 

5.2 Vervolgingsbeleid op het niveau van het openbaar ministerie ............................................ 22 

 Nieuwe omzendbrief betreffende het onderzoek naar en de vervolging van mensenhandel 
(COL 01/15). ........................................................................................................................................... 22 

 De nieuwe omzendbrief betreffende het opsporings– en vervolgingsbeleid inzake de exploitatie 
van de bedelarij (COL 20/2016) .............................................................................................................. 23 

 Vervolgingsbeleid op niveau van het OM - Beeldvorming ...................................................... 24 

5.2.3.1 Al dan niet beeldvorming .......................................................................................... 24 

5.2.3.2 Beeld: Seksuele uitbuiting ......................................................................................... 25 

5.2.3.3 Beeld: Economische uitbuiting.................................................................................. 26 

5.2.3.4 Andere vormen van mensenhandel .......................................................................... 27 

 Coördinatie op het niveau van het gerechtelijk arrondissement ............................................. 29 

5.3 Gerechtelijke gegevens ....................................................................................................... 29 

6 Bescherming van de slachtoffers ............................................................................................. 34 

6.1 Nieuwe omzendbrief betreffende de multidisciplinaire samenwerking in het kader van de doorverwijzing 
van slachtoffers van mensenhandel en bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel ......................... 34 

6.2 Opvang en follow-up van slachtoffers door de gespecialiseerde centra ............................................ 34 

6.3 Minderjarige slachtoffers van mensenhandel via de loverboymethodiek ........................................... 36 

7 Verwante fenomenen .............................................................................................................. 38 

7.1 Schijnhuwelijken ......................................................................................................................... 38 

7.2 Identiteits- en documentenfraude .................................................................................................. 38 

8 Internationale activiteiten ....................................................................................................... 39 

8.1 Het Bureau van de Cel................................................................................................................. 39 

8.2 College van procureurs-generaal .................................................................................................. 39 

8.3 Politie ......................................................................................................................................... 39 

8.4 De Sociale Inspectie .................................................................................................................... 41 

8.5 Initiatieven door Payoke ............................................................................................................... 42 

 Het RAVOT-EUR-project ........................................................................................................ 42 

 Joint Efforts ISEC-project ....................................................................................................... 43 

 

  



   Bladzijde 3 van 43 

 

 

1 INLEIDING 

Krachtens de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de 
mensensmokkel moet de regering een tweejaarlijks verslag opstellen over de bestrijding van de 
mensenhandel en de mensensmokkel. 

Het verslag van de regering past in het streven van de Belgische autoriteiten om zowel een voortdurende 
strijd te voeren tegen de fenomenen mensenhandel en mensensmokkel, als te informeren over de 
ondernomen acties en de evolutie van het fenomeen. 

Traditioneel verwijst men bij de aanpak naar het zogenaamde “Model van de 3 P’s”: prevention, protection, 
prosecution (preventie, bescherming van de slachtoffers en vervolging van de daders). Gaandeweg heeft men 
zich echter gerealiseerd dat in dit model ook de (internationale) samenwerking diende geïntegreerd te worden 
in het kader van de aanpak van deze fenomenen. Samenwerking of partnership vormt steeds meer een 
noodzakelijke dimensie in de aanpak, die zich uitstrekt over de grenzen van landen of continenten heen. 

Net als de voorgaande jaren werden de bevoegde actoren bevraagd. Van sommige bevraagde diensten 
hebben we geen informatie ontvangen. Dit verslag omvat de informatie die verkregen werd van de bevoegde 
diensten en gaat over de maatregelen en de acties die in de jaren 2015-2016 door hen  

werden gerealiseerd. Het heeft dezelfde klassieke structuur als de verslagen van de voorbije jaren. 

In het verslag werden ook operationele gegevens opgenomen, die werden overgemaakt door de actoren op 
het terrein of andere departementen evenals bepaalde informatie van de centra gespecialiseerd in de opvang 
van slachtoffers. 

Wij zijn er zeker van dat bepaalde samenwerkingsverbanden tussen de verschillende actoren en 
departementen zullen worden voortgezet om de komende jaren de bestrijding van het fenomeen op hetzelfde 
peil te houden. 
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2 INTERDEPARTEMENTALE CÖORDINATIECEL TER BESTRIJDING 
VAN MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL  

De Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel (hierna ‘de 
Cel’) kreeg een doorstart met het koninklijk besluit van 16 mei 2004. Zij 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. 

Het is niet onmiddellijk de bedoeling dat de Cel het volledige beleid inzake mensenhandel ten uitvoer brengt. 
De betrokken departementen en entiteiten zijn daartoe bevoegd. Wel fungeren de Cel en het Bureau ervan 
als platform voor uitwisseling van informatie en zien zij toe op een coherent beleid tussen de actoren onderling. 
Zij neemt ook zelf initiatieven wanneer een multidisciplinaire aanpak tussen departementen vereist is. 

Wat betreft de periode van de werkingsjaren 2015-2016 die in dit verslag wordt bestreken, waren de 
activiteiten van de Cel of van het Bureau ervan (uitvoerend orgaan) legio, gaande van het aannemen van 
nieuwe actieplannen tot het ontplooien van initiatieven in het teken van de actualiteit, meer bepaald de 
gevolgen van de migratiecrisis. 

De initiatieven van de Cel worden in de volgende hoofdstukken van het rapport toegelicht.  
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3 ACTIEPLANNEN MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL 

 

3.1 Nieuw actieplan mensenhandel 2015-2019 

Bij een nieuwe regeringsvorming hoort doorgaans een nieuw actieplan mensenhandel (2015-2019). Het plan moet, 
voor de duur van de regeerperiode, het toekomstige werkterrein afbakenen van de departementen die betrokken 
zijn bij de problematiek. 

Hoewel voor het actieplan teruggegrepen wordt naar een vrij klassiek schema voor de punten die aan bod moeten 
komen in de initiatieven (opleiding/preventie, vervolging van daders, bescherming van slachtoffers), komt daarin 
toch de gewijzigde samenstelling van de Cel in 2014 tot uiting. 

De focus ging nog meer uit naar de acties die mogelijkerwijs bij voorkeur op het niveau van de federale entiteiten 
konden worden uitgevoerd. 

Ten eerste is in het actieplan onder andere de nadruk gelegd op het belang van informatie en opleidingen rond 
mensenhandel voor de actoren uit de sector van de jeugdhulpverlening en van de jeugdbescherming, maar ook 
op het belang van het organiseren van opleidingen met de gewestelijke sociale inspecties. Ook al hebben deze 
inspecties geen bevoegdheid in strafrechtelijke aangelegenheden; toch mag niet uitgesloten worden dat de 
inspecteurs effectief te maken kunnen krijgen met een situatie van mensenhandel tijdens een controle. Het is van 
belang dat ze weten hoe te reageren. 

Andere belangrijke punten zijn bijvoorbeeld de noodzaak van een meer eigentijds nationaal mechanisme voor de 
doorverwijzing van slachtoffers. Ter herinnering: dit mechanisme - dat gebundeld werd in het kader van een 
specifieke omzendbrief - was onderworpen aan een evaluatie waarvan de resultaten toegelicht zijn in de vorige 
verslagen van de regering. Het actieplan stelt dus voor om rekening te houden met die evaluatie, teneinde de 
punten die voor verbetering vatbaar waren daadwerkelijk te verbeteren, meer bepaald de follow-up voor Belgische 
slachtoffers nog meer op de voorgrond te plaatsen. 

Een ander aandachtspunt van het actieplan betreft de minderjarige slachtoffers. De identificatie van die slachtoffers 
blijft een complex gegeven, onder andere omdat minderjarigen vaak meer schrik hebben om te praten over wat zij 
hebben doorstaan, en omdat de tekenen van uitbuiting niet zomaar te achterhalen zijn voor eerstelijnsactoren die 
geen politieagent zijn. Daarom is in het actieplan opgenomen om bijvoorbeeld specifieke opleidingen te 
organiseren voor de voogden die instaan voor de follow-up van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 

 

3.2 Nieuw actieplan tegen mensensmokkel (2015-2018) 

Tegelijk met de aanneming van een actieplan tegen mensenhandel werd beslist om een actieplan tegen 
mensensmokkel aan te nemen, aangezien de Cel actief is op beide terreinen. 

Het gaat hier om het eerste Belgische actieplan tegen mensensmokkel. 

Een van de elementen die moeten worden aangestipt, is dat dankzij de inclusie van de Cel voor Financiële 
Informatieverwerking (CFI) binnen de Cel de kwestie van de financiële aspecten van de strijd tegen mensenhandel 
en mensensmokkel meer op de voorgrond kon treden. In het actieplan wordt daarom de uitwerking van een 
document voor de banken voorgesteld om hen te informeren over de bedrieglijke transacties die gelinkt kunnen 
worden aan feiten van mensenhandel en mensensmokkel. 
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In het actieplan wordt overigens nadruk gelegd op de noodzaak om de toepasselijke regels inzake bescherming 
van slachtoffers van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel onder de aandacht te brengen, onder 
andere via de opleidingen van de politie- en sociale inspectiediensten. 

Voorts omvat het actieplan de aanbeveling tot het aannemen van een nieuwe richtlijn van strafrechtelijk beleid 
door het College van procureurs-generaal en de bevoegde ministers, teneinde de voorgaande richtlijn terzake uit 
2011 te actualiseren. 

Tot slot wordt bijzondere aandacht besteed aan de monitoring van situaties waarin minderjarigen betrokken zijn. 

 

3.3 Uitgevoerde projecten 

De Cel en het Bureau ervan zijn voornamelijk in 2016 gestart met de uitvoering van het actieplan. Voor de periode 
2015-2016 kunnen verscheidene initiatieven worden aangestipt. Hier wordt op het merendeel ervan niet nader 
ingegaan, dat gebeurt wel in de delen waar de benadering van het preventieve -, repressieve - en 
slachtofferbeschermingsaspect uitvoerig aan bod komen. Het betreft hier dus louter een overzicht. 

Vooreerst is de omzendbrief uit 2008, inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking 
tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel, bijgewerkt in 
2016 op basis van de doorgevoerde evaluaties (zie verslag van de regering, 2011-2012, 2013-2014). De tekst 
werd bevattelijker en heeft meer aandacht voor de Belgische - en minderjarige slachtoffers.  

Een eerste opleiding voor voogden die de hoede hebben over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen werd in 
2015 georganiseerd en informatietools werden uitgewerkt (fiche met de specifieke indicatoren voor uitbuiting van 
minderjarigen). Die tools konden naderhand worden aangepast en gehanteerd in het kader van andere 
opleidingen, meer bepaald FEDASIL-opleidingen. 

In het kader van de asielcrisis is een samenwerkingsverband aangegaan met FEDASIL voor de publicatie van een 
informatiebrochure ten behoeve van asielzoekers, met uitleg over de basisnormen inzake arbeid in België en met 
info over de verenigingen of departementen waarmee contact kan worden opgenomen in geval van uitbuiting. 

Voorts werd een brochure verspreid onder de politiediensten en sociale inspectiediensten, met vermelding van de 
indicatoren inzake mensenhandel die nader zijn uitgewerkt in Col 01/2015 (omzendbrief betreffende de opsporing 
en vervolging van mensenhandel). 

In het kader van het Belgisch voorzitterschap binnen de Benelux werd een gids betreffende de procedures voor 
de bescherming van slachtoffers in de respectieve Benelux-landen uitgegeven; in deze gids staan de voornaamste 
aanspreekpunten per land vermeld. 

Voorts werd informatie verstrekt aan de Belgische diplomaten om hen erop attent te maken dat mensenhandel 
een wezenlijke problematiek uitmaakt in het licht van de mensenrechten en dat zij daaraan aandacht moeten 
besteden in het kader van hun bilaterale contacten. 

Het Bureau heeft ook initiatieven gelanceerd opdat de mensenhandelproblematiek een prominente plaats zou 
blijven innemen in het kader van de hervorming van de sociale inspectiediensten en de integratie van de 
personeelsleden van de FOD Sociale Zekerheid binnen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ.) 

Tot slot hebben de leden van het Bureau van de Cel uiteraard ook deelgenomen aan verschillende werkgroepen 
en aan de uitwerking van tools waarin het nationaal actieplan voorziet, maar waarvan de verantwoordelijkheid was 
toevertrouwd aan of behoorde tot welbepaalde departementen. 
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4 PREVENTIE, BEWUSTMAKING EN OPLEIDINGEN INZAKE 
MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL 

 

4.1 Preventie/bewustmaking 

 Brochure voor asielzoekers 

De initiatieven op het gebied van preventie en bewustmaking stonden in het teken van de asielcrisis in 2015 en 
2016. Het Bureau van de Cel heeft zijn programma aangepast in antwoord op bepaalde bekommernissen met 
betrekking tot het verhoogde risico op uitbuiting van kwetsbare migranten.  

Bijgevolg heeft het Bureau, dat aanvankelijk een brochure rond economische uitbuiting in het algemeen moest 
uitwerken, de beslissing genomen om zijn werkkalender te herzien en te vertrekken van de lopende 
werkzaamheden om  een document uit te werken dat asielzoekers moet informeren over de risico’s op uitbuiting. 

Asielzoekers komen  in aanmerking voor een werkvergunning zodra hun procedure opgestart is. De vrees bestaat 
dat bepaalde personen zouden trachten profijt te halen uit hun kwetsbare toestand. 

Het leek overigens in dat verband ook van belang om informatie te verschaffen over de minimale arbeidsnormen 
in België, aangezien er heel wat verschillen kunnen bestaan ten opzichte van de landen waaruit de asielzoekers 
afkomstig zijn. 

Een werkgroep werd opgericht. Deze werd voorgezeten door de FOD Justitie en bestond uit de Dienst 
Vreemdelingenzaken, de gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel, de FOD 
Werkgelegenheid, Sociale Zaken, CIRÉ, Or.c.a,... Ook de vakorganisaties en Fedasil werden betrokken bij de 
ontwikkeling van de informatiebrochure “Je hebt een asielaanvraag ingediend en wilt aan het werk?”. 

Deze brochure is voornamelijk verspreid binnen de opvang- en oriëntatiecentra van Fedasil. Zij werd ook gebruikt 
in het kader van opleidingen in Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken. De brochure is eveneens in 
elektronische vorm beschikbaar. 

Deze brochure heeft tot doel personen die een asielaanvraag hebben ingediend en een job willen vinden, te 
informeren over hun rechten. Ze wijst hen eveneens op de mogelijke risico’s van uitbuiting.  Daarnaast zijn ook de 
contactgegevens opgenomen van de verschillende diensten, gespecialiseerd op het vlak van het recht op werk en 
de rechten van vreemdelingen, evenals de contactgegevens van gespecialiseerde centra voor slachtoffers van 
mensenhandel. 

Zij omvat een overzichtelijke tabel met de minimale arbeidsnormen in België (loon, verloven,...). Zij geeft aan dat 
de asielzoeker zich moet wenden tot een van de verenigingen of diensten die in de brochure vermeld staan, indien 
een of meer voorwaarden niet nageleefd zijn. Zij herinnert eraan dat, indien meerdere indicatoren in het rood gaan, 
er mogelijkerwijs zelfs mensenhandel in het spel is en dat het in dat geval zeker raadzaam is zich te wenden tot 
een gespecialiseerd centrum. 

Het is een lastige opgave om de impact van de brochure te meten. Zo blijkt bij OR.c.a. amper iemand, of zelfs 
niemand, zich kenbaar te hebben gemaakt met verwijzing naar de brochure. De gespecialiseerde opvangcentra 
voor slachtoffers van mensenhandel van hun kant stellen daarentegen vast dat er meer slachtoffers doorverwezen 
worden vanuit de asielsector. 

Een vertaling van het document in andere talen dan het Engels zou daadwerkelijk moeten worden overwogen, 
zodat het meer bereik heeft. 
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 Brochure indicatoren 

 
Meestal worden de slachtoffers van mensenhandel ontdekt door politieambtenaren en sociaal inspecteurs. 
Om het identificatiewerk te vergemakkelijken, bevat Col 01/2015 een lijst met indicatoren die een potentiële situatie 
van mensenhandel doen vermoeden. 
 
Teneinde het gebruik van die indicatoren vlotter ingang te doen vinden en de kennis ervan uit te breiden, werden 
zij opgenomen in een nieuwe brochure die begin 2016 werd verspreid onder politieambtenaren en sociaal 
inspecteurs. Deze brochure omvat indicatoren voor bepaalde vormen van uitbuiting zoals gedwongen huiselijke 
arbeid of seksuele uitbuiting. Zij omvat ook de indicatoren voor economische uitbuiting en uitbuiting van bedelarij. 
De brochure is tevens ter beschikking gesteld van de opleiders binnen de bevoegde diensten of kan op eenvoudig 
verzoek worden bezorgd door de FOD Justitie.  
 
 

 Brochure voor het bankmilieu 

Het actieplan 2015-2019 plaatst het belang van financieel onderzoek in het kader van de aanpak van 
mensenhandel op de voorgrond. 

Mensenhandel is de derde bron van inkomsten voor criminelen, na wapen- en drugshandel. Mensensmokkel is 
voor criminele organisaties dan weer een manier om geld te verdienen aan het illegaal vervoeren en onderbrengen 
van migranten op het grondgebied van de EU. 

De detectie en traceerbaarheid van de geldstromen is essentieel bij de opsporing van de netwerken, het 
destabiliseren van criminele organisaties en het recupereren van de voordelen uit vermogens voortvloeiend uit 
criminele activiteiten. 

In beide gevallen kunnen banktransacties leiden tot het ontmaskeren van die criminele organisaties, het 
identificeren van de daders en het sneller helpen van de slachtoffers. De witgewassen sommen kunnen hoog 
oplopen en worden vaak herbelegd in effecten of onroerend goed. De wet bepaalt dat transacties die mogelijk 
witwasverrichtingen zijn, door de banken of andere financiële instellingen aan de CFI moeten worden gemeld. 

Daarom werd beslist om een brochure op te stellen met de bedoeling de kwaliteit en de kwantiteit van de meldingen 
van verdachte verrichtingen aan het CFI te verbeteren. Deze brochure zal gericht worden aan de beroepssector 
van de banken via Febelfin.  Deze werd opgesteld door een werkgroep onder voorzitterschap van de FOD Justitie. 
Andere leden van de werkgroep waren vertegenwoordigers van  CFI, Febelfin, de Federale Politie, het College 
van procureurs-generaal en de FOD Financiën. 

De CFI heeft ter voorbereiding van deze brochure een document opgemaakt met de meest recente tendensen en 
geldstromen, waargenomen door de CFI en de Financial Action Task Force (FATF), met betrekking tot het 
witwassen van geld voortvloeiend uit mensenhandel en mensensmokkel.  

De CFI heeft bovendien ook een toenemende professionalisering vastgesteld binnen deze netwerken, en 
benadrukt het toenemende belang van de mensenhandel die vaak kadert binnen de georganiseerde polycriminele 
misdrijven en die nauw verbonden zijn met bepaalde economische en commerciële sectoren. 

Dit document herneemt de basisconcepten (mensenhandel, mensensmokkel,…), schetst de problematiek, en 
geeft richtlijnen en coördinaten weer van de te contacteren instanties. De brochure is bedoeld om een 
nauwkeuriger beeld te geven van de soorten frauduleuze transacties die kunnen voortvloeien uit mensenhandel 
of mensensmokkel.  

De werkgroep is bezig met het finaliseren van het document. 
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Naast dat project doet de CFI via zijn jaarlijkse activiteitenverslagen aan sensibilisering van de organen en 
personen die beoogd worden, door het preventief mechanisme ter bestrijding van het witwassen. Die verslagen 
bevatten geregeld voorbeelden van witwasoperaties van kapitalen die verkregen zijn uit mensenhandel of uit de 
uitbuiting van prostitutie en illegale arbeid. 
 
 

 Fiche voor de magistraten van wacht 

Eén van de problemen bij de doorverwijzing van de slachtoffers betreft het feit dat zij op elk uur van de dag of 
nacht kunnen worden geïdentificeerd ten gevolge van een controle. Wanneer deze controles ’s nachts 
plaatsvinden, zal de magistraat van wacht de eerste maatregelen moeten nemen en instructies geven aan de 
politiediensten. Niettemin zijn niet alle magistraten specifiek gespecialiseerd inzake het fenomeen 
“mensenhandel”. 
 
Daarom is het belangrijk dat zij beschikken over een minimum aan informatie over de eerste handelingen die 
moeten gesteld worden in geval van een vermoeden van mensenhandel, meer bepaald over de doorverwijzing 
van mogelijke slachtoffers naar een van de gespecialiseerde onthaalcentra. 
 
Zodoende werd een fiche uitgewerkt door het College van procureurs-generaal die de belangrijkste elementen 
herneemt en samenvat van de eerste onderzoeksdaden uit de COL 01/2015 en het luik bescherming van 
slachtoffers uit de richtlijn inzake de doorverwijzing van slachtoffers van mensenhandel  
 
Deze fiche werd toegevoegd aan de documentatiemap van de magistraten van wacht.  
 
 

 Folder voor de sensibilisering van vrachtwagenchauffeurs 

In het kader van de aanpak van het fenomeen “mensensmokkel” werkte DJSOC-MH nauw samen met de 
Dienst Vreemdelingenzaken en enkele andere partners (o.a. FEBETRA, de FOD Binnenlandse Zaken, enz.) 
voor de voorbereiding en de uitwerking van een campagne om de mensensmokkel op de A-parkings te 
ontraden, de veiligheid van de vrachtwagenchauffeurs te verbeteren, de problemen voor de 
transportbedrijven te reduceren en de parkingbeheerders daarbij te betrekken. 

In 2015 en 2016 trachtten transmigranten – al dan niet door toedoen van mensensmokkelaars – immers in 
vrachtwagens en trailers hoofdzakelijk het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië te bereiken. De 
mensensmokkel en inklimmingen situeerden zich dan ook op parkings langs de A-wegen of in de 
onmiddellijke buurt daarvan die naar die bestemmingen leidden. 

Het ging gepaard met bedreigingen en geweld, beschadigingen, verlies van lading, enz… en zorgde voor 
onrust bij de vrachtwagenchauffeurs en de transportbedrijven, maar ook bij de beheerders van de 
servicepunten op de parkings langs de A-wegen. 

Een multidisciplinair team werkte enkele concrete en praktische tips uit voor de vrachtwagenchauffeurs en 
de transportbedrijven. Deze werden gebundeld in meertalige folders en affiches die verspreid werden op 
goed zichtbare plaatsen op de verschillende parkings langs de autosnelwegen en in de havengebieden.  

Daarnaast wordt deze informatie ook regelmatig gepubliceerd in de maandelijkse magazines van FEBETRA, 
evenals op de FEBETRA-website. 

 
 Informatie voor de diplomaten 

De rol van de diplomaten, die gestationeerd zijn in het buitenland blijft beperkt wat de problematiek van de 
mensenhandel betreft. Wel is het van belang dat zij weet hebben van het bestaan van deze problematiek 
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en dat zij vanuit de optiek van de bescherming van de mensenrechten kunnen instaan voor de follow-up 
van dergelijke kwesties in de landen waar zij gestationeerd zijn. 

Daartoe heeft het Bureau van de Cel een synthesefiche uitgewerkt, met de voornaamste elementen van de 
definitie van mensenhandel, alsmede de voornaamste informatiebronnen ter zake. Dat document werd 
verzonden naar alle Belgische diplomatieke posten op 15 september 2015 door het departement van 
Buitenlandse Zaken, dat meegewerkt heeft aan de opmaak ervan. 

Voorts wordt verder gebruik gemaakt van de fiche die aanvragers van een werkvisum ook moet wijzen op 
de risico’s van uitbuiting, maar deze is toe aan actualisering. Het document werd bij voorrang verspreid in 
bepaalde posten, namelijk: Algerije, Marokko, Tunesië, Thailand, Nigeria, Brazilië, India, China, Ecuador. 
 
 

 Andere initiatieven 

4.1.7.1 Politie 

In 2015 werkte DJSOC-MH een leaflet “mensensmokkel” uit op basis van een aantal goede praktijken, 
toegepast in de arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen.  Deze leaflet bevat eveneens informatie 
aangeleverd door de referentiemagistraat Mensenhandel/Mensensmokkel. Deze leaflet werd ter 
beschikking gesteld van de acties MEDUSA van de Federale Politie en alle politiezones. 

In 2016 nam DJSOC-MH ook deel aan een bewustmakingssessie in de EU TAIEX-context naar China (PRC) 
met Hong Kong en Macao, samen met een Portugese magistraat en een collega van de Oostenrijkse politie, 
met de bedoeling de Chinese politie en medische sector te sensibiliseren en te vormen op het vlak van de 
problematiek “mensenhandel”. 

DJSOC-MH ontwikkelde tevens twee leaflets in het kader van het deelproject “Nigeriaanse seksuele 
uitbuiting” (ETUTU) van het EMPACT Operational Action Plan inzake mensenhandel.  Een leaflet richtte 
zich tot de Nigeriaanse slachtoffers van seksuele uitbuiting.  De andere leaflet was bestemd voor 
politieambtenaren, bedoeld voor de betere herkenning en detectie van de Nigeriaanse slachtoffers van 
seksuele uitbuiting. 

 

4.2 Opleidingen 

 Justitie  

4.2.1.1 Opleiding voor de voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) 

Jaren geleden al is gebleken dat het noodzakelijk was om meer minderjarige slachtoffers van mensenhandel te 
identificeren. 

Overeenkomstig de verschillende actieplannen werd een opleiding voor voogden die de hoede hebben over niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen, gezamenlijk georganiseerd door de dienst Voogdij en het Bureau van de 
Cel ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel. 

Een eerste opleiding ”mensenhandel: wat kunnen de voogden doen?” vond plaats op 26 maart 2015. Een 
zeventigtal voogden was aanwezig. 

De concepten en basisregels werden uiteengezet en verscheidene workshops werden georganiseerd om de 
uitwisselingen tussen actoren op het terrein te vergemakkelijken. 
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In de loop van de opleiding werd een synthesefiche met indicatoren voor mensenhandel met minderjarigen 
verspreid. 

Bedoeling is deze opleiding te herhalen. 

4.2.1.2 Opleiding van magistraten 

Wat betreft de opleiding van de eerstelijnswerkers en personen die beroepshalve binnen de magistratuur 
werken rond het thema van de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel, wordt verwezen naar de 
tweedaagse opleiding die door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) werd georganiseerd in 2015, 
bestemd voor de niet-gespecialiseerde magistraten binnen het Openbaar Ministerie, evenals voor de 
gerechtelijke stagiairs, en de leden van de Zetel. Tijdens deze opleiding werd 1 dag gewijd aan het 
onderwerp “mensenhandel”, en 1 dag aan het thema “mensensmokkel”. 

Daarnaast werd een opleidingsprogramma uitgewerkt, gericht naar de gespecialiseerde magistraten. Deze 
opleiding werd gegeven in het voorjaar 2017 (dd. 4/05/2017 en 11/05/2017). 

Tot slot werd een plenaire zitting georganiseerd van het Expertisenetwerk “Mensenhandel en 
Mensensmokkel” op 27/03/2015, in samenwerking met de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (DSB). 
Tijdens deze bijeenkomst werden de werkzaamheden van de Cel toegelicht. 

 

 Politie  

4.2.2.1 Initiatieven in het kader van de aanpak van het fenomeen “mensenhandel”: 

In 2015 en 2016 konden de maandelijkse politiegerichte “nieuwsbrief mensenhandel/mensensmokkel”  en 
de  maandelijkse partnergerichte nieuwsbrief niet langer verspreid worden.  

Daarom werkte DJSOC-MH met netwerkberichten aan de gespecialiseerde onderzoekers “mensenhandel” 
van de Lokale en de Federale Politie.  De berichten gericht aan dit netwerk werden ook verstuurd naar de 
contactpersoon van het expertisenetwerk “mensenhandel” binnen Justitie. Deze kon op zijn beurt de 
relevante berichten overmaken aan de referentiemagistraten “mensenhandel”. 

DJSOC-MH verzorgde ook bewustmakings- en opleidingssessies “mensenhandel” voor Aspirant-
Politiecommissarissen in de politiescholen.  Concreet gaat het om 1 opleidingssessie in 2015 (dd. 12 januari 
2015), en 2 opleidingssessies in 2016 (respectievelijk dd. 26 januari 2016 en 8 februari 2016). 

Met de steun van referentiemagistraten “Mensenhandel”, werden in 2015 drie gedecentraliseerde 
informatiedagen georganiseerd over de (nieuwe) richtlijn COL 01/2015, voor de Lokale en Federale Politie, 
maar ook voor inspecteurs van sociale inspectie om de inhoud van de COL toe te lichten evenals de bijlagen 
(met inbegrip van de vatting van prostituees die mogelijk slachtoffer MH konden zijn (indicator MH), het 
beeld van het fenomeen MH en de ontwikkelde tools). 

In mei 2016 nam de Sociale Inspectie deel aan de terugkomdag “Mensenhandel”, georganiseerd door de 
Federale Gerechtelijke Politie. Door de Sociale Inspectie werden de praktische aspecten bij de controles 
“sociale wetgeving en mensenhandel” belicht en verduidelijkt aan de hand van een reëel dossier. Deze 
themadag werd door verschillende diensten bijgewoond, o.a. Federale Politie, inspectiediensten, 
opvangcentra. 
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4.2.2.2 Initiatieven in het kader van de aanpak van het fenomeen “mensensmokkel” 

DJSOC-MH kwam ook tussen bij een bewustmakings- en opleidingssessies georganiseerd voor de 
MEDUSA-medewerkers (dd. 19 november 2015), en voor de Grenscontroleurs (dd. 16 maart 2016). 

Op 4 december 2015 organiseerde de Federale Politie (met name de Directie Operaties (DAO) van de 
Directie-Generaal van de Bestuurlijke Politie (DGA)), een “Migration Day” voor de Lokale en Federale Politie 
waarop verschillende partners en facetten van de transmigratie besproken werden. DJSOC-MH verzorgde 
een workshop over de benadering van mensensmokkel bij tussenkomsten irreguliere immigratie. 

Op aansturing van DJSOC-MH, en met het akkoord van de Dienst Internationale Politiesamenwerking van 
de Federale Politie, nam de Centrale Dienst Vervalste Documenten deel aan een partnerschap met 
koeriersbedrijven, met als doel het terugdringen van de identiteits- en documentenfraude van mensen uit 
derde landen die wettelijk of onregelmatig in de EU verblijven. De uitwisseling van informatie over specifieke 
vervalsingen voor de identiteits- en documentenfraude is immers belangrijk om grootschalige 
vervalsingslabo’s te kunnen lokaliseren. 
DJSOC-MH heeft een handboek uitgewerkt rond de (strategische) identificatie van de belangrijkste modus 
operandi voor identiteitsfraude, bestemd voor politiemensen die instaan voor de grenscontroles en voor de 
gespecialiseerde rechercheurs “mensensmokkel”. 

 

 Sociale inspectie 

Inzake vormingsmomenten en opleidingsinitiatieven ten aanzien van de eerstelijnsactoren, werden in 2015 
en 2016 verschillende initiatieven genomen.  

In de provincie Luxemburg werd in 2015 door de verantwoordelijke inspecteur van de cel ECOSOC een 
afspraak gemaakt met Fedasil en het Rode Kruis om de alertheid voor aanwijzingen mensenhandel te 
verhogen. 

In verschillende regionale directies van de Sociale Inspectie werden voor de collega’s van andere teams 
opleidingen gegeven omtrent het fenomeen mensenhandel. Doel was hen bewust te maken van de 
problematiek, hen tools aan te reiken opdat ze zelf indiciën zouden kunnen detecteren en hen te overtuigen 
vergaarde eerstelijnsinfo over te maken aan de cel ECOSOC opdat een uitvoeriger onderzoek zou kunnen 
gebeuren. 

In de beide academiejaren 2015-2016 en 2016-2017 (oktober 2015 en november 2016) gaf een 
vertegenwoordiger van de Sociale Inspectie een gastcollege (in het vak sociaal strafrecht (Master Rechten) 
aan de Universiteit Gent) omtrent de rol van de sociaal inspecteur in de aanpak van economische uitbuiting 
en van mensenhandel. 

 

 Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil 

4.2.4.1 Dienst Vreemdelingenzaken 

Jonge vrouwen en meisjes die asiel aanvragen krijgen een informatiebrochure, opgesteld door het Commissariaat-
Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, waarin eveneens een hoofdstukje staat over het thema 
“mensenhandel”. 

Bij de organisatie van opleidingen of informatiesessies, gericht aan eerstelijnsactoren op het terrein, werkt de 
Dienst Vreemdelingenzaken hieraan mee in de hoedanigheid van expert in de materie. 
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Zo werden in 2015-2016 diverse opleidingen georganiseerd voor de verschillende interne diensten van de Dienst 
Vreemdelingenzaken die in contact komen met mogelijke slachtoffers, alsook voor het Commissariaat-Generaal 
voor Vluchtelingen en Staatlozen, Dienst Voogdij en Fedasil. 

Voor de Federale Politie werd in het kader van een opleidingsmodule “Jeugd en Gezin” een halve dag opleiding 
georganiseerd over de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die in België aankomen. In deze vorming kwam 
het aspect “mensenhandel” eveneens aan bod. 

Concreet werd in 2015 meegewerkt aan de volgende opleidingen: 

- Een opleiding over niet-begeleide minderjarigen, voor de voogden van deze minderjarigen (dd. 
26/03/2015). 

- Drie opleidingen rond het thema van de niet-begeleide minderjarigen, voor de Federale Politie, 
georganiseerd in de politieschool van Etterbeek (resp. dd. 02/04/2015, 28/04/2015, en 28/05/2015). 

- Een opleiding rond het thema “mensenhandel”, gericht naar gerechtelijke stagiairs, aan  IGO (dd. 
30/04/2015) 

- Een thematische informatiesessie (halve dag) rond het thema “mensenhandel” voor een deel van 
het personeel van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. (dd. 
20/11/2015). 

In 2016 leverde de Dienst Vreemdelingenzaken een bijdrage aan de volgende opleidingen: 

- Interne opleidingen voor het personeel van het Bureau Asiel van de Dienst Vreemdelingenzaken (dd. 
01/03/2016, 03/03/2016, 08/03/2016, 10/03/2016). 

- Twee opleidingen over de thematiek van de niet-begeleide minderjarigen voor het Agentschap 
Integratie en Inburgering in Brugge en Hasselt (resp. dd. 19/05/2016 en 23/05/2016). 

- Vier opleidingen over de niet-begeleide minderjarigen, gericht aan de Federale Politie, georganiseerd 
in de politieschool van Etterbeek (resp. dd. 24/05/2016, 21/06/2016, 25/10/2016 en 27/10/2016). 

- Twee opleidingen over het onderwerp “mensenhandel” voor het personeel van het gesloten centrum 
Caricol (resp. dd. 3/10/2016 en 7/10/2016). 

- Een opleiding inzake niet-begeleide minderjarigen, gericht aan het personeel van Fedasil, 
georganiseerd onder de vorm van panelgesprek (dd. 22/11/2016). 

4.2.4.2 Fedasil 

In november 2016 organiseerde Fedasil een opleiding voor het personeel dat instaat voor de begeleiding van de 
bewoners (volwassenen en minderjarigen) van de onthaalcentra van Fedasil. 

Deze vorming had tot doel het personeel van de onthaalstructuren verder te sensibiliseren en de terreinwerkers 
de nodige tools aan te reiken om mogelijke slachtoffers van mensenhandel nog beter te herkennen en begeleiden. 

Deze opleiding werd georganiseerd in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, de  Cel, de centra 
gespecialiseerd in de opvang van slachtoffers van mensenhandel en de onthaalstructuren voor minderjarigen. 

Tot slot heeft een medewerker van Fedasil bijgedragen aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke 
opleidingstool op Europees niveau (geleid door EASO, European Asylum Support Office), bedoeld voor de 
identificering van slachtoffers van mensenhandel. Deze tool wordt nog verder ontwikkeld. 
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 Opleidingen voor de medische sector 

 In samenwerking met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen, 
zorgverleners, NGO’s, politiediensten en academici, heeft Payoke1 EU-aanbevelingen opgesteld voor het 
oprichten van nationale “Focal Points” die voor een uitgebreide geïntegreerde medische ondersteuning van 
slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel zorgen.  

Verder werd een trainingsprogramma ontwikkeld voor deskundigen uit de medische sector. Door dit project zullen 
zorgverleners slachtoffers sneller herkennen en ondersteunen, met als gevolg dat slachtoffers adequate zorg 
zullen ontvangen waardoor ook de kans op vervolging van de daders toeneemt.  

Payoke wil artsen wereldwijd sensibiliseren. Daarom maakte de organisatie samen met een documentairemaker, 
de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en studenten van de Faculteit Toegepaste 
Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen een sensibiliseringsfilmpje2. Payoke verzamelde 
negen schrijnende medische verhalen uit de echte leefwereld van slachtoffers van mensenhandel. 

Het project kreeg de volledige steun van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.  

  

                                                             

1Info:http://www.payoke.be/websites/52/uploads/file/Final%20Recommendations%20EU%20Guidelines%20Proj
ect.pdf  

2 Film: “Eyes”: http://www.payoke.be/nl/de-payoke-film/ 
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5 ONDERZOEK, VERVOLGING EN VEROORDELINGEN 

5.1  Controles verricht door verschillende actoren 

 De Federale Politie en de Lokale Politie 

5.1.1.1 Joint Action Days “labour “exploitation” 

Binnen het EU EMPACT OAP THB bekwam DJSOC een politiedeelname van de Lokale en de Federale Politie 
(met ook de provinciale Coördinatie en Steundienst en DJSOC-MH) aan de (EU) Joint Action Day (JAD) ‘labour 
exploitation’ (2016).  De keuze van de te controleren sectoren/plaatsen tijdens deze JAD berustte bij de sociale 
inspectie. DJSOC-MH informeerde de politieambtenaren en de referentiemagistraten MH geruime tijd op voorhand 
over de datums en de modaliteiten van deze JAD en de synergie met de (sociale) inspectiediensten. DJSOC-MH 
stond in voor de informatiedoorstroming van de sociale inspectie (vragen, verslaggeving….) naar en van Europol.  

Voor de JAD ‘economische uitbuiting’ monitorden Europol en enkele landen (met onder meer het Verenigd 
Koninkrijk) het Internet/sociale media. Op het Internet en sociale media (Facebook) verschijnen een (groot) aantal 
bedenkelijke advertenties met werkaanbiedingen (in het buitenland) voor allerlei werk, maar ook van 
arbeidsbemiddelingbureaus en privépersonen (in verschillende EU landen) die er hun diensten bij een zoektocht 
naar uiteenlopend werk in het buitenland aanbieden. De vage omschrijving van de werkmodaliteiten en de wijze 
waarop geïnteresseerden contact moeten opnemen met de ‘adverteerders’ illustreren vaak de malafide intentie.   

Tijdens de JAD 2016 zoomde DJSOC-MH niet in op het gebruik van sociale media/internet. 

 

5.1.1.2 Doorstroming van informatie uit (lopende) onderzoeken 

De ervaring leert wel dat het bij FIPA acties (Full Integrated Police Actions) – acties die regelmatig plaatsvinden 
met verschillende controleurs van de grootste ‘inspectiediensten’ (Toezicht sociale wetten, RSZ, Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening…), de Dienst Vreemdelingenzaken en politie (lokale of federale in steun) op werven, in 
restaurants… - moeilijk is om mogelijke situaties van mensenhandel vast te stellen.  Omdat zij vaak meerdere 
controles op verschillende plaatsen op dezelfde dag plannen, lijden de ‘vaststellingen’ (MH) daaronder. 
‘Werknemers’ van vreemde herkomst worden niet (in detail) en op een andere plaats verhoord zodat het moeilijk 
is verklaringen te verkrijgen die zouden kunnen wijzen op een uitbuiting. Doorgaans hoort men ze enkel voor het 
‘zwart- of grijswerk’. 

Controles die gepland worden in de context van de COL 01/2015, mogen niet altijd in al gekende of klassieke 
risicosectoren of –plaatsen plaatsvinden. Alle sectoren waar mensen vuil of gevaarlijk werk leveren waarbij hun 
arbeid of dienst hen herleidt tot (afstompend) werk zonder meerwaarde (‘degrading work’) zijn kwetsbaar voor MH 
en arbeid of diensten zonder eerbied voor de menselijke waardigheid.  

Daarnaast komen risicoplaatsen en –sectoren ook in beeld bij mensensmokkel als ‘uitvalsbasis’ van daders/een 
dadergroep MS of als ‘safehouses’. Hierbij denken we aan nachtwinkels en hand carwashes.  

 

5.1.1.3 Seksuele uitbuiting 

Binnen het EU EMPACT THB bekwam DJSOC een politiedeelname van de Lokale en de Federale Politie (ook 
DJSOC-MH) aan de (EU) Joint Action Day (JAD) ‘sexual exploitation’ (2016). De datums van de 
gemeenschappelijke EU actiedagen, maar ook details over het JAD concept en de opportuniteiten ervan 
verspreidde DJSOC-MH ver op voorhand aan zowel het netwerk ‘MH’ (lokale recherche en FGP) en aan de 
contactpersoon voor het netwerk van de referentiemagistraten MH. 
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DJSOC-MH gaf steun op het terrein, coördineerde de informatievergaring en stond in voor de 
informatiedoorstroming JAD seksuele uitbuiting (vragen, verslaggeving….) naar en van Europol. 

In twee (Vlaamse) provincies organiseerden de referentiemagistraten in samenspraak met de politie gerichte 
controles en tussenkomsten waaraan nagenoeg alle Politiezones (PZ) en de FGP deelnamen. In één provincie 
organiseerde de FGP verschillende controles. Terwijl ook andere referentiemagistraten en gespecialiseerde 
onderzoekers van het netwerk alle informatie kregen, bleef de medewerking in verscheidene gerechtelijke 
arrondissementen beperkt tijdens de JAD “sexual exploitation’. Enkele PZ werkten autonoom mee aan deze JAD. 
Eén JAD 2016 controle leidde ook tot een Joint Investigation Team. 

Tijdens de JAD voorbereiding maakten de PZ en de FGP gebruik van het Internet voor de opzoekingen van 
risicoplaatsen, risicosectoren en mogelijke slachtoffers MH uitbuiting door prostitutie. 

In de context van een deelproject ‘THB – sexual exploitation’ met daders en slachtoffers van Nigeriaanse afkomst 
(ETUTU) waarvoor België zich engageerde, verspreidde DJSOC-MH tijdig de datum van de JAD aan 
politiemensen (Lokale en Federale Politie) die specifiek werken in die materie (PZ Antwerpen, FGP Brussel), maar 
ook aan het ganse netwerk. DJSOC-MH gaf steun op het terrein, coördineerde de informatievergaring en stond in 
voor de informatiedoorstroming ETUTU België (vragen, verslaggeving….) naar en van Europol. 

Ook in 2015 en 2016 hield DJSOC-MH de specifieke expertise MH – uitbuiting van de prostitutie met daders van 
Roemeense, Bulgaarse, Albanese, Hongaarse, Tsjechische, Nigeriaanse, en Chinese herkomst op peil. Daarvoor 
onderhield ze ook in 2015 en 2016 nauwe contacten met de onderzoekers MH van Lokale en Federale Politie waar 
deze onderzoeken liepen. 

Eveneens in 2015 en 2016 leverde DJSOC-MH op vraag van de Lokale en Federale Politie (onderzoekers MH 
van de Lokale of Federale recherche) steun bij gerichte en voorbereide controles of interventies. Op hun vraag 
zocht DJSOC-MH naar bijkomende informatie (Europol, bilateraal via de LOBEXX (of Belgische 
verbindingsofficieren in het buitenland) of de LOXXBE (of verbindingsofficieren van andere (EU) landen in België) 
of zorgde voor de informatiestroom naar en van Europol. 

In 2015 en 2016 ondersteunde DJSOC-MH - op vraag of in overleg met de onderzoekers - de onderzoeken MH 
van Lokale en Federale Politie, met extra informatiegaring op het internet, open bronnen en sociale media (vooral 
Facebook). Ook op basis van informatie van bijvoorbeeld het operationeel overleg mensenhandel (OOM), van 
Nederlandse onderzoeksteams MH die aan het OOM deelnemen, informatie van LOXXBE (verbindingsofficieren 
van andere (EU) landen in België), informatie in Siena (Secure Information Exchange Network Application 
(Europol)) of Interpolberichten, en de focus van DJSOC op specifieke nationaliteiten, vergaarde DJSOC-MH extra 
informatie over ‘uitbuiting van de prostitutie’ op het internet.  
Met verschillende internettoepassingen doen uitbuiters niet enkel open of verholen aanbod voor prostitutie. Ze 
gebruiken diezelfde toepassingen (met in bijzonder sociale media) om nieuwe potentiële slachtoffers te rekruteren, 
maar ook om ze permanent te controleren. Ten slotte leveren Internettoepassingen waardevolle informatie op over 
zowel de uitbuiters als hun slachtoffers.  
 
Informatie over het prostitutieaanbod op het internet / sociale media wijst nooit/zelden overduidelijk op een situatie 
van MH – uitbuiting van de prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting. De vergaarde informatie op het 
Internet/Sociale media vereist bijna altijd bijkomend (en ander/klassiek) onderzoek. 

Voor een gerichte en doorgedreven informatievergaring en analyse ervan deed DJSOC-MH beroep op het  
Internetrecherche- en Internetmonitoringteam van DJSOC (I-2). Dit team bestaat uit Internetspecialisten. Het team 
heeft meer tools en kan ook informatie  op andere Internettoepassingen benutten. 

 

 Toezicht op de sociale wetten 

De dienst bevoegd voor het Toezicht op de sociale wetten neemt deel aan de initiatieven genomen door het Bureau 
van de Cel in de strijd tegen de mensenhandel. 
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De dossiers « Mensenhandel » worden behandeld in samenwerking met de Sociale Inspectie of in samenwerking 
met de arrondissementele cellen. 

De voornaamste problemen met potentiële slachtoffers waarmee men geconfronteerd wordt, situeren zich vooral 
op het vlak van de taal (nood aan een tolk om te kunnen communiceren), of de angst om te praten. 

5.1.2.1 Economische uitbuiting 

De acties gericht tegen de economische uitbuiting van slachtoffers van mensenhandel worden op maandelijkse 
basis georganiseerd binnen de arrondissementele cellen, in aanwezigheid van de arbeidsauditeur, 
parketmagistraten, de Federale Politie en medewerkers van de verschillende inspectiediensten.  De uitwisseling 
van gegevens en de samenwerking tussen de verschillende diensten is in deze essentieel. 

Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de omstandigheden waarin de arbeiders tewerkgesteld zijn, om te 
kunnen nagaan of deze conform zijn aan de vigerende regelgeving, of ze tewerkgesteld zijn en goed behandeld 
worden.  De opdracht van de inspecteurs bestaat erin de nodige vaststellingen te doen en vervolgens de adequate 
maatregelen te nemen. 

De verschillende inspectiediensten werken mee vanuit hun eigen bevoegdheden.  De dienst Toezicht op de sociale 
wetten verbaliseert bijvoorbeeld het niet nakomen van de verplichte Dimona-aangifte, en de tewerkstelling van 
illegaal tewerkgestelde buitenlandse werknemers. Het Toezicht op de sociale wetten komt ook tussen inzake de 
uitbetaling van de lonen van illegaal tewerkgestelde buitenlandse werknemers.  De dienst controleert onder andere 
of de werknemer zijn volledige loon heeft ontvangen voor de geleverde prestaties. 

Tabel van gecontroleerde werknemers die in overtreding zijn met de wet van 30 april 1999 betreffende de 
tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Het gaat hier om cijfers voor de jaren 2012-2015. De 
cijfergegevens voor 2016 zijn nog niet beschikbaar. 

Jaren 

Pro Justitia Strafrapporten Totaal 
buitenlandse 
werknemers in 
overtreding 
(Pro justitia + 
Strafrapporten) 

Totaal 
overtredingen 

Totaal aantal 
buitenlandse 
werknemers in 
overtreding 

Totaal 
overtredingen 

Totaal aantal 
buitenlandse 
werknemers in 
overtreding 

2012 1597 2961 66 189 3150 

2013 1664 2654 80 296 2951 

2014 1557 2534 46 90 2624 

2015 1216 1747 39 337 2084 
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Illegaal tewerkgestelde buitenlandse werknemers – Schending 12, 1°, wet van 30/04/1999 (illegaal verblijf) 
en schending 12, 2°, wet van 30/04/1999 (legaal verblijf). 

Sectoren  2013 2014 2015 

Land- en tuinbouw 72 74 61 

Voedingsindustrie 283 150 49 

Metaalbewerking 39 14 6 

Bouw 459 333 523 

Garages 107 136 125 

Groothandel 84 58 57 

Detailhandel 365 362 335 

Horeca 782 556 561 

Vervoer te land 69 40 71 

Telecommunicatie 20 10 9 

Schoonmaakactiviteiten 164 136 36 

Sport, recreatie en vrije tijd 27 65 13 

Huishoudelijke activiteiten als 
werkgever van huispersoneel 34 28 

9 

Andere 330 547 210 

Onbepaald 116 115 19 

TOTAAL 2951 2624 2084 

 

5.1.2.2 Diplomatiek huispersoneel - Rol van de Commissie voor Goede Diensten  

De Commissie voor Goede Diensten werd op 23 mei 2013 opgericht bij ministeriële omzendbrief voor het 
personeel van de diplomatieke zendingen dat lokaal wordt aangeworven. Ze heeft tot doel te ijveren voor de 
oplossing van problemen die zich kunnen voordoen tussen het personeel van deze zendingen en hun werkgever.  

Het gaat hierbij vaak om personen die houder zijn van een S-kaart, het merendeel betreft chauffeurs die geen 
contract als huispersoneel hebben. 

Zo zij zich richten tot de Commissie, is dat meestal omdat hun arbeidsovereenkomst afloopt en zij geen 
opzeggingsvergoeding of hun vliegtuigticket betaald krijgen (in principe wordt de dienstbode aan het einde van de 
overeenkomst voor huishoudelijk werk geacht terug te keren naar zijn land en wordt zijn vliegtuigticket betaald 
door de werkgever). 
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Sedert de oprichting van de Commissie voor Goede Diensten in 2013, werden 7 dossiers geopend, betreffende 
een twaalftal personen. 

De directeur-generaal van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) werd immers altijd 
beschouwd als tussenpersoon tussen het personeel dat tewerkgesteld is in de ambassade en de ambassadeur, 
en heeft in die context in 2015-2016 dienstboden ontvangen, al is het aantal dossiers gering. 

De Commissie voor Goede Diensten antwoordt geregeld op vragen van de Directie Protocol van de FOD 
Buitenlandse Zaken met betrekking tot de geldende wetgeving voor huispersoneel. 

Een gids met informatie voor het personeel dat tewerkgesteld is in de ambassades en diplomatieke zendingen is 
in opmaak. 

 

 De cellen ECOSOC van de sociale inspectie 

De cellen ECOSOC van de Sociale Inspectie, die vooral controles uitvoeren in de risicosectoren waar dikwijls 
illegaal in het land verblijvende werknemers worden tewerkgesteld, worden het meest geconfronteerd met het 
fenomeen economische uitbuiting en besteden bijzondere aandacht aan het opsporen van indicaties 
mensenhandel. 

De cellen ECOSOC van de Sociale Inspectie, zijn belast met de controle van de arbeidsplaatsen waar vermoedelijk 
buitenlandse werknemers illegaal worden tewerkgesteld en met de opsporing van vormen van economische 
uitbuiting van werknemers, ze besteden bijzondere aandacht aan het opsporen van indicaties mensenhandel. 

In 2015 werden, naar aanleiding van controles in de sectoren bouw, horeca, bars/privé-ontvangsten, 
transportsector, handcarwashes, schoonmaaksector, door de dienst 19 processen-verbaal en 39 strafrapporten 
opgesteld voor de inbreuk mensenhandel – economische uitbuiting (artikel 433quinquies van het strafwetboek) 
voor in totaal 425 slachtoffers. De slachtoffers die wensten in het statuut mensenhandel te stappen werden 
doorverwezen naar een gespecialiseerd centrum. Het merendeel van de slachtoffers wenste hiervan echter geen 
gebruik te maken.  

Voor illegale tewerkstelling werden er 415 processen-verbaal en 33 strafrapporten opgesteld voor in totaal 1081 
werknemers.  

In 2016 werden naar aanleiding van de controles in de sectoren bouw- en renovatiewerken, horeca, bars/privé-
ontvangsten, transportsector, handcarwashes, schoonmaak, distributie van reclamefolders en textielnijverheid 
door de Sociale Inspectie 7 processen-verbaal en 25 strafrapporten opgesteld voor in totaal 52 slachtoffers. Ook 
hier wenste het merendeel van de slachtoffers niet te worden verwezen naar een gespecialiseerd centrum.  

Voor illegale tewerkstelling werden er 366 processen-verbaal en 22 strafrapporten opgesteld voor in totaal 562 
werknemers. 

Omtrent de piek in het aantal arbeidskrachten (425 werknemers) die betrokken waren bij vaststellingen van 
economische uitbuiting in 2015, dient opgemerkt te worden dat dit hoge cijfer niet volgt uit één of enkele 
toevalstreffers, maar het gecombineerde resultaat is van een fenomeenverandering – namelijk de toename van 
economische uitbuiting bij sociale-dumpingpraktijken, met name in de transportsector - en van verscherpte 
prioriteiten en dito aanpak binnen de dienst, met name de verscherping van de focus “mensenhandel/economische 
uitbuiting” bij de Sociale Inspectie, de toename van grondige en gerichte controles in de transportsector met 
aandacht voor het aspect uitbuiting. 

Het hoge aantal werknemers betrokken bij vaststellingen van mensenhandel in dossiers die de Sociale Inspectie 
in 2015 behandelde, volgt uit de afronding van een aantal complexe fraudedossiers in de transportsector.  Deze 
sector vormt al sedert enkele jaren het voorwerp van grondige onderzoeken naar sociale dumping door de Sociale 
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Inspectie.  Het ernstig voeren van dit soort onderzoeken naar georganiseerde sociale fraude is complex en 
arbeidsintensief en vergt daarom veel capaciteit; het zijn, om dezelfde redenen, dossiers die vaak lange tijd duren. 
Steeds vaker worden in dit soort sociale-dumpingonderzoeken indicatoren van economische uitbuiting vastgesteld, 
waarvan chauffeurs afkomstig uit Oost-Europese EU-landen het slachtoffer zijn.   

Uit de statistieken van de Sociale Inspectie in 2015 blijkt dat liefst 329 van de in totaal 425 werknemers die waren 
betrokken bij vaststellingen mensenhandel, werknemers zijn in de transportsector. Het gaat onder meer om 168 
Bulgaren en 139 Slovaken.  

Zo werd in één bepaald dossier onderzoek gevoerd naar een transportgroep die werkte met onderaannemers in 
andere EU-landen en waarbij op onrechtmatige wijze gebruik werd gemaakt van buitenlandse chauffeurs. Er werd 
grondig onderzoek gevoerd naar het bedrieglijke karakter van de organisatie van de transportactiviteiten: het 
onderzoek toonde aan dat door de Belgische spilfiguren slechts werd voorgewend dat de bedrijfsvoering vanuit 
het buitenland werd georganiseerd, terwijl de reële bedrijfsvoering en het werkgeversgezag integraal in België 
gebeurden en er geen substantiële activiteit in het thuisland van de buitenlandse ondernemingen bestond. 

Er werd aan de arbeidsauditeur gerapporteerd omtrent : 

- de sociaalrechtelijke inbreuken ofwel het niet hebben gemeld van de tewerkstelling in België van 
enkele honderden buitenlandse werknemers en het hebben nagelaten om voor diezelfde 
buitenlandse werknemers een aangifte met verantwoording van het bedrag van de verschuldigde 
sociale zekerheidsbijdragen te bezorgen aan de RSZ.  

- de gedane vaststellingen inzake het economisch uitbuiten van deze buitenlandse werknemers. 

Indicatoren die in deze onderzoeken naar voren komen :  

- het organiseren van de transporten met een dubbele bemanning die voor langere periodes 
permanent op de baan zijn, 

- lage basislonen,  
- sancties bij vrachtschade (volledig te betalen door de buitenlandse chauffeurs),  
- boetes opgelegd aan de buitenlandschauffeurs,  
- de variabele onkostenvergoedingen “à la tête du chauffeur” (“slechte” chauffeurs krijgen een lagere 

dagvergoeding),  
- vergoedingen die sommige chauffeurs moeten betalen om voor de firma te werken,  
- loonafhoudingen bij bepaald “wangedrag”,  
- het slechte logement van de chauffeurs (of net het ontbreken hieraan),  
- het anders behandelen van de buitenlandse werknemers ten opzichte van de Belgische werknemers. 

 

5.1.3.1 Economische uitbuiting – voorbeelden: 

Specifiek in Gent worden maandelijks controles uitgevoerd in samenwerking met de unit Meprosch 
(Mensenhandel-Prostitutie-Schijnhuwelijken) van de Lokale politie. De HEDA-acties zijn speciaal bedoeld om 
heterdaadvaststellingen te doen. Hierbij worden vooral kleine renovatiewerken en de schoonmaaksector 
geviseerd. De acties SANIFE zijn dan meer gericht op de controles in de exotische restaurants en in Turkse en 
Bulgaarse café’s. Bij deze controles worden geregeld illegaal in het land verblijvende personen aan het werk 
aangetroffen. Deze personen zijn door hun precair statuut gemakkelijke slachtoffers, reden waarom deze sectoren 
lokaal als risicosectoren worden gecontroleerd. 

 

5.1.3.2 Seksuele uitbuiting – voorbeelden: 

Waar bij onderzoeken naar mensenhandel door arbeidsuitbuiting doorgaans de Sociale Inspectie het voortouw 
neemt, worden de controles in de prostitutie en de onderzoeken naar seksuele uitbuiting meestal uitgevoerd door 
de politiediensten, waarbij in sommige gevallen ook beroep wordt gedaan op de bijstand van de Sociale Inspectie.  



   Bladzijde 21 van 43 

 

Zo werd in oktober 2016 in Oost-Vlaanderen een actie uitgevoerd in het kader van de Joint Action Days «sexual 
exploitation». De controle actie werd gecoördineerd door de Federale Gerechtelijke Politie, de referentiemagistraat 
mensenhandel en het arbeidsauditoraat. Bij deze actie gaf de dienst bijstand aan de Federale Gerechtelijke Politie 
en de recherche van de Lokale politiezones bij de verschillende controles op het terrein. Op het coördinatiecentrum 
bij de Federale Politie te Gent was een inspecteur van de dienst aanwezig om de nodige opzoekingen te verrichten 
op vraag van de inspecteurs op het terrein.   

 

 De Vlaamse Overheid 

Huisvesting van buitenlandse werknemers blijft in een aantal gevallen problematisch. Buitenlandse werknemers 
komen naar België op zoek naar werk of op vraag van werkgevers in België. Zij zijn voor hun huisvesting meestal 
afhankelijk van hun werkgever en komen daarbij in een aantal gevallen in een slechte huisvestingssituatie terecht. 
Indien er effectief sprake is van een slechte huisvestingssituatie, is de Vlaamse Wooninspectie bevoegd en gaat 
zij ter plaatse om een proces-verbaal op te stellen tegen de verhuurder of terbeschikkingsteller.  

De Vlaamse Wooninspectie onderzoekt woningen en andere panden waarin mensen gehuisvest worden en gaat 
na of de minimale kwaliteitsvereisten worden gerespecteerd. Dit met het oog op strafrechtelijke vervolging van de 
verhuurder, te huur steller of ter beschikking steller.  Wie schuldig wordt bevonden aan krotverhuur kan gestraft 
worden met een gevangenisstraf van 6 maanden tot drie jaar en/of een geldboete van 500 tot 25.000 euro. Ook 
het verhuren van een constructie die niet bestemd is voor bewoning (zoals een loods, een vrachtwagen,…) wordt 
gestraft met dezelfde straffen. In geval van de activiteit een gewoonte wordt gemaakt of indien het gaat over een 
daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, ongeacht of de schuldige de 
hoedanigheid van leidend persoon heeft (in het bijzonder relevant voor bendes van mensensmokkelaars), worden 
de straffen verzwaard tot een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en/of een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro.3  

De Vlaamse Wooninspectie richt zich daarbij niet specifiek tot slachtoffers van mensenhandel of mensensmokkel, 
maar gaat ter plaatse in alle gevallen waar er sprake is van huisvesting in slechte omstandigheden. Daarbij geldt 
enkel de objectieve staat van het pand. In tegenstelling tot huisjesmelkerij, mensenhandel en mensensmokkel 
speelt de hoedanigheid van het slachtoffer geen rol: elke verhuring of terbeschikkingstelling van een verkrot pand 
kan worden geverbaliseerd. Er wordt door de wooninspecteurs echter geen diepgaand onderzoek gedaan naar de 
concrete situatie van de bewoners. 

Het instrumentarium van de Vlaamse Wooncode is dus perfect geschikt om mensenhandelaars en hun 
medeplichtigen aan te pakken (door effectieve sanctionering en effectieve verplichting tot herstel van de verkrotte 
panden waarin zij hun slachtoffers onderbrengen), maar werkt daardoor ook preventief door het ontradend effect 
dat uitgaat van de effectieve aanpak van krotverhuur (het zijn immers niet enkel papieren instrumenten, maar ze 
worden ook daadwerkelijk toegepast op het terrein). 

De Vlaamse Wooninspectie gaat niet doelbewust op zoek naar slachtoffers van mensenhandel of mensensmokkel, 
maar zal deze ongetwijfeld wel tegenkomen. Het behoort evenwel niet tot de bevoegdheid van de Vlaamse 
Wooninspectie om hier verder onderzoek naar toe doen.  

Ter aanvulling een aantal cijfers: In 2016 werden 316 nieuwe panden onderzocht, goed voor 904 woonentiteiten 
(kamer, studio of eengezinswoning). 484 panden werden onderzocht om het herstel te controleren. Dit had 
betrekking op 1063 woonentiteiten. De Vlaamse Wooninspectie treedt enkel op in de ernstigste gevallen die 
uitgekozen worden op basis van vastgelegde prioriteiten (de anderen worden administratief afgehandeld). Vanaf 
15 strafpunten is een woning of kamer ongeschikt. Bij de nieuw onderzochte entiteiten werden gemiddeld 100,44 
strafpunten vastgesteld voor kamers en 54,89 voor woningen. 

                                                             

3 Decretale basis: artikel 20 van de Vlaamse Wooncode. Op basis van de gemeenrechtelijke bepalingen van het strafrecht en 
strafprocesrecht, kan bijkomend de verbeurdverklaring worden uitgesproken van de huurgelden (als onrechtmatig verworven 
vermogensvoordelen) en van het onroerend goed (bij samenhang met huisjesmelkerij als voorwerp van het misdrijf). 
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De 2838 bewoners waren goed voor 79 verschillende nationaliteiten. Daarbij waren 969 EU-burgers (niet-Belgen) 
en 861 niet-EU-burgers waarvan de nationaliteit vastgesteld kon worden. Van 30 bewoners kon de nationaliteit 
niet achterhaald worden, 2 waren staatloos. 75 bewoners werden als ‘vluchteling’ gecatalogeerd. Zij hadden dus 
wel een identiteitsdocument, maar dit was niet voldoende om de nationaliteit duidelijk vast te stellen. 

Sinds 2016 wordt ook gemonitord of de aangetroffen bewoners ook buitenlandse arbeidskrachten zijn (niet-
seizoenarbeiders). In 16% van de nieuwe controles werden buitenlandse arbeiders opgetekend. Dit kwam overeen 
met 333 bewoners, verspreid over 225 woonentiteiten.4 

 

 De Waalse Overheid 

Net zoals in Vlaanderen gebeurt, onderzoekt de Dienst Huisvesting van het «SPW Territoire Logement Patrimoine 
Energie» de huisvesting in Wallonië om de geschiktheid van de woningen te controleren. Zo stellen de inspecteurs 
van de verschillende buitendiensten (Luik I en II, Charleroi, Bergen, Namen, Aarlen) van de gewestelijke 
administratie, maar ook de gemeenten die de bevoegdheid hebben gevraagd om de inspecties uit te voeren (artikel 
5 van de Waalse Code voor Duurzame Huisvesting (CWHD)), verslagen op over de staat van het onroerend goed. 
Deze verslagen worden gecentraliseerd bij de gewestelijke administratie, die ze overmaakt aan de rechtmatige 
bewoners, maar ook aan de bevoegde burgemeester, zodat deze de gepaste maatregelen kan nemen: decreet 
van onbewoonbaarheid, sanering of afbraak. Wanneer een door een burgemeester onbewoonbaar verklaarde 
woning te huur wordt aangeboden, kan de regionale overheid een administratieve boete opleggen.  

Bovendien stelt de Waalse Code voor Duurzame Huisvesting het verblijf in een onbewoonbaar verklaarde woning 
strafbaar, evenals het huren van een woning waarvoor een huurvergunning nodig is zonder op voorhand over een 
dergelijke vergunning te beschikken, of om de opdrachten van de inspecteurs te verhinderen (art. 200 bis CWHD). 
In Wallonië zijn kleine woningen met een bewoonbare oppervlakte van minder dan 28 m2, evenals collectieve 
woonvormen, onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een huurvergunning. Inzake deze inbreuken 
wordt een proces-verbaal opgesteld, dat wordt overgemaakt aan het parket, dat beschikt over een termijn van 
twee maanden om de strafrechtelijke vervolging in te zetten. Dit is over het algemeen effectief wanneer het parket 
kennis heeft van recidive in hoofde van de dader, die meerdere onbewoonbare panden bezit, of wanneer andere 
inbreuken hiermee in verband kunnen worden gebracht. Indien niet, kan de regionale overheid een administratieve 
boete opleggen. 

 

5.2 Vervolgingsbeleid op het niveau van het openbaar ministerie 

 Nieuwe omzendbrief betreffende het onderzoek naar en de vervolging van 
mensenhandel (COL 01/15). 

Een nieuwe gemeenschappelijke omzendbrief van het College van procureurs-generaal en de minister van Justitie, 
de minister van Werk, de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de staatssecretaris voor Bestrijding van 
de sociale fraude inzake het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel trad in werking op 15 
mei 2015 (COL 01/2015).  

De COL 01/15, met zijn verschillende bijlagen, herdefinieert het strafrechtelijk beleid van deze materie. Ze volgt 
op 3 richtlijnen (1999, 2004, 2007). Deze drie richtlijnen gaven elk belangrijke richtingen over de oriëntaties van 
de strijd tegen mensenhandel en de bescherming van slachtoffers.  

                                                             

4 Meer informatie over de activiteiten van de Wooninspectie is terug te vinden in de jaarverslagen. 
https://www.wonenvlaanderen.be/informatie-over-wonen-vlaanderen/jaarverslag-wonen-vlaanderen. 
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De omzendbrief bevestigt de voorgaande keuzes en omvat nieuwe instrumenten en instructies die rekening 
houden met internationale voorschriften.  

Het besteedt specifiek aandacht aan het onderscheid en de link met andere gerelateerde fenomenen zoals 
mensensmokkel en hulp bij illegale immigratie, illegale adoptie, gedwongen huwelijk, huisjesmelkerij en de 
inbreuken voorzien in het sociaal strafwetboek.  

Ook omvat het een specifiek hoofdstuk over de belangen van het slachtoffer. Het onderwerp komt gedetailleerder 
aan bod en bepaalde elementen bv. het principe van de niet-sanctionering van slachtoffers van mensenhandel 
worden nader toegelicht. De COL 01/15 herinnert aan de belangrijkste instructies over de oriëntatie van 
slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel in de ministeriële omzendbrief van 23 december 2016 
betreffende de bescherming van slachtoffers. 

Daarnaast behandelt de omzendbrief ook drie specifieke situaties van mensenhandel: huispersoneel, 
opdrachtgevers en de problematiek “dader – slachtoffer”. Ook de beeldvorming werd aangepast. De sociale 
inspectie werd hier ook bij betrokken. 

Het aantal coördinatievergaderingen werd gereduceerd. In tegenstelling met vroeger moet de referentiemagistraat 
in plaats van minimum vier nu minimum twee vergaderingen organiseren. Ten gevolge van de evaluatie van het 
gedeelte minderjarigen van de bovenvermelde multidisciplinaire omzendbrief, besliste men om de magistraat bij 
het jeugdparket systematisch te betrekken bij de coördinatievergaderingen. Het doel is om de bescherming van 
minderjarige slachtoffers te versterken 

De richtlijn bespreekt ook uitgebreider de rol van het federaal parket bij internationale onderzoeken. 

De nieuwe lijst van indicatoren en een onderzoeksschema dat als gids dient bij de eerste vaststellingen heeft als 
doel om de opsporing en het onderzoek te verbeteren. Bovendien besteedt men meer aandacht aan bepaalde 
aspecten van de procedure zoals het vermogensonderzoek en het belang om in de eerste fasen van het onderzoek 
rekening te houden met een mogelijke schadevergoeding van het slachtoffer door middel van maatregelen zoals 
inbeslagneming en verbeurdverklaring. 

Tot slot werd de evaluatie van de richtlijn aangepast. . 

 

 De nieuwe omzendbrief betreffende het opsporings– en vervolgingsbeleid inzake de 
exploitatie van de bedelarij (COL 20/2016)  

 
In 2016 trad de nieuwe omzendbrief betreffende het opsporings– en vervolgingsbeleid inzake de exploitatie van 
de bedelarij in werking. Deze preciseert onder andere dat er in het Belgisch recht drie gevallen zijn waarbij sprake 
is van het fenomeen bedelarij, namelijk: het bedelen, de uitbuiting van de bedelarij en de mensenhandel met het 
oog op de bedelarij. Alleen de laatste twee gevallen zijn strafbaar.  

De COL herinnert eraan dat niet alle situaties van bedelarij gepaard gaan met uitbuiting en dat het noodzakelijk is 
zich te focussen op de mogelijke situaties van uitbuiting. Prioritair zijn de situaties van bedelarij van/met een 
minderjarige en elke uitbuiting van bedelarij van een volwassene die onder de kwalificatie mensenhandel zou 
kunnen vallen.  

Als aanvulling op het beeld voorzien in de COL 01/15 wordt in deze COL ook voorzien om een beeld van het 
fenomeen op te stellen. Zodoende kunnen keuzes gemaakt worden op het gebied van het lokaal strafrechtelijk 
beleid, op operationeel vlak evenals om een zinvolle en redelijke aanwending van de politionele capaciteit mogelijk 
te maken.  

De hierboven vermelde referentiemagistraten mensenhandel zijn ook ambtshalve referentiemagistraten voor de 
uitbuiting van de bedelarij. In deze richtlijn wordt ook aan de rol van het federaal parket herinnerd bij onderzoeken 
met vertakkingen buiten de grenzen.   
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Ook wordt binnen deze COL het belang van overleg van de referentiemagistraat met de magistraten van andere 
afdelingen, met name de “jeugdafdelingen” als een minderjarige slachtoffer is van uitbuiting van de bedelarij 
onderstreept.  Een specifiek hoofdstuk voor de minderjarige slachtoffers werd voorzien.   

Algemeen wordt verwezen naar de bejegening van de slachtoffers, waarbij  uitvoerig wordt verwezen naar de COL 
01/15.  

Bij deze COL werd ook een lijst van specifieke indicatoren toegevoegd. Andere documenten dienen eveneens 
door de magistraten en/of onderzoekers als leidraad te worden gebruikt bij hun eerste vaststellingen (lijst taken 
van de politie en lijst vragen die door de onderzoekers bij verhoren dienen te worden gesteld).   

 Vervolgingsbeleid op niveau van het OM - Beeldvorming 

Dit deel omvat een beknopte samenvatting van twee belangrijke items van het rapport van de evaluatie van 
de omzendbrief betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake mensenhandel.  Het betreft meer 
specifiek de beeldvorming en de organisatie van de coördinatie binnen de gerechtelijke arrondissementen.  

De toepassing van deze omzendbrief wordt jaarlijks geëvalueerd door de Dienst voor het Strafrechtelijk 
beleid (DSB), Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden, FOD Justitie op basis 
van de ontvangen evaluatieverslagen van de referentiemagistraten mensenhandel.  

Dit rapport omvat de evaluatie van de COL 01/07 voor het jaar 2014/2015 en van de COL 01/15 voor een 
gedeelte van 2015 en 2016. Op 15 mei 2015 trad namelijk de nieuwe COL 01/15 in werking. De einddatum 
van de evaluatieperiode is 31 december 2016. 

5.2.3.1 Al dan niet beeldvorming 

Net zoals voorgaande jaren betroffen de meeste dossiers seksuele of economische uitbuiting. In sommige 
arrondissementen werden ook dossiers geopend over het gedwongen plegen van misdaden of misdrijven 
of de uitbuiting van bedelarij. In geen enkel arrondissement was er een dossier over orgaanhandel.   

In de meer landelijke arrondissementen geven ze aan dat het fenomeen mensenhandel niet veel voorkomt. 
Verschillende redenen worden hiervoor aangegeven: meer sociale controle, afwezigheid van nachtclubs, 
bordelen, kleinere ondernemingen enz.  

In andere arrondissementen worden situaties van mensenhandel eerder bij toeval ontdekt omdat het 
fenomeen voorkomt in microstructuren die weinig aandacht trekken bv. kleinere bouwwerven enz.  

Een andere reden voor het moeilijk verkrijgen van een beeld heeft te maken met veranderingen met 
betrekking tot de middelen zowel financieel als qua personeel:  verloop van personeel of onderbemanning 
bv. bij het AIK of het parket. Ook spreekt men van een toegenomen werklast.  

Anderen verwijzen naar het maken van beleidskeuzes waarbij er de laatste jaren een verschuiving in 
capaciteit merkbaar was richting de aanpak van het fenomeen terrorisme.  

Ook is het niet altijd duidelijk of het AIK sowieso het beeld moet opstellen of dat dit specifiek door de 
referentiemagistraat gevraagd moet worden. De rol van elk moet nog meer verduidelijkt worden. 

Tot slot merken een aantal arrondissementen op dat ze geen beeld kunnen verschaffen omdat 
mensenhandel niet op hun grondgebied voorkomt. 
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5.2.3.2 Beeld: Seksuele uitbuiting 

In vergelijking met de vorige jaren is de focus qua plaats waar de uitbuiting voorkomt niet alleen meer 
gericht op de bars van ontucht maar is er een verschuiving merkbaar naar de meer verdoken vormen van 
prostitutie.  

Zo blijft het parket van Leuven net zoals de voorgaande jaren punctuele controles van deze bars doen om 
de sector in de gaten te houden.  

Het parket focust zich ook meer op de toename van publicaties van seksadvertenties in al zijn variaties 
(dagbladen, gespecialiseerde uitgaven, internet, chatrooms, ...). Dit toont de groei aan van de sector van 
thuisontvangsten en escortediensten. Deze sectoren zijn echter gevoelig voor exploitatie maar vallen buiten 
het zichtveld van de klassieke barcontroles. Om deze “verborgen wereld” van mogelijke exploitatie in kaart 
te brengen werd beslist om de beeldvorming via andere werkwijzen uit te breiden naar deze sector.  

Ook andere arrondissementen zoals Luxemburg worden er mee geconfronteerd. Hierbij is er ook soms 
sprake van huisjesmelkerij. Vrouwen, van zowel Roemeense, Aziatische als Afrikaanse afkomst worden in 
hun land van herkomst of via een website in hun moedertaal gerekruteerd. Zij worden uitgebuit in 
appartementen en huizen die hiervoor worden gehuurd voor korte tijd of in hotels. 

De problematiek “loverboys” meer specifiek ten aanzien van minderjarige slachtoffers wordt ook een paar 
keer aangekaart. In Antwerpen was in 2015-2016 het semi-georganiseerde fenomeen gedwongen 
kinderprostitutie, via de loverboytechniek de opvallendste evolutie. 

Tot slot verwijst men qua plaats ook naar het internet dat een belangrijke “ virtuele” ontmoetingsplaats is 
voor zowel individuele prostitutie als de prostitutie georganiseerd door misdaadnetwerken (bv. netwerken 
van escort-girls). De detectie van deze inbreuken is echter moeilijk door de beperkte toegang tot het internet 
(geen verplichting zich te identificeren, betaalde sites) en van de juridische leegte over de 
opsporingsmethoden op het internet. Ook maakt het internet internationalisering mogelijk. De daders leiden 
hun activiteiten vanuit het buitenland waardoor ze zichzelf en hun vermogen vrij van vervolging zetten. 

Qua herkomst zijn er opnieuw veel daders afkomstig uit Oost-Europa, voornamelijk Roemenen, Bulgaren 
en Albanezen. Sinds een aantal jaren kunnen ook de Hongaren aan deze lijst worden toegevoegd. 

Zij zijn vooral actief in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven.  

In Antwerpen speelt de seksuele uitbuiting zich vooral af in het Schipperskwartier. De daders zijn 
hoofdzakelijk van Roemeense afkomst en leiden hun activiteiten van hun thuisland met lokale ankerpunten.  
De potentiele slachtoffers zijn, vooral van Roemeense afkomst en occasioneel Bulgaarse en Roma vrouwen. 
Opvallend is dat zij vaak al actief waren in de prostitutie in hun eigen land of in de buurlanden.   

Het komt meer en meer voor dat ze naar hier komen met hun vriend/echtgenoot die criminele activiteiten 
uitvoert. Zij zelf gaan aan de slag in de prostitutie (loverboyproblematiek). 0 

Het aantal prostituees die werkzaam zijn voor Albanezen is niet substantieel gestegen in Antwerpen. Ze zijn 
vooral nu actief in bars in Leuven en Brussel. De prostituees die voor hen werkzaam zijn, zijn vaak in het 
bezit van Belgische identiteitsdocumenten. 

Ook zijn er sinds een aantal jaren Hongaren in België actief en dit vooral in Gent en in Brussel. In 2016 is 
het aandeel van de Hongaarse slachtoffers wel wat gedaald en zijn er meer Bulgaarse en Roemeense 
vrouwen slachtoffer. 

Met betrekking tot de Hongaarse slachtoffers merkt men op dat ze heel mobiel zijn en vaak na een controle 
verdwijnen en vervangen worden. Aangezien deze slachtoffers het vaakst in Nederland en België werden 
gevonden, vroeg Hongarije aan beide landen om in een Europees project RAVOT_EUR te stappen (zie ook 
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7.5.1.). Het doel was om bij te dragen tot de hulp, veilige terugkeer en doorverwijzing van slachtoffers van 
mensenhandel. Via het opbouwen van netwerken wilden ze het vertrouwen tussen de professionele actoren 
bevorderen. Het project startte in 2014 en werd in 2016 afgesloten. Het eindproduct betrof een handboek 
en een website.  

Naast de Oost-Europeanen zijn ook de Nigerianen actief in België. Er is nog een concentratie aanwezig in 
Antwerpen en die voeren hun activiteiten uit vanuit bepaalde cafés. Wat al een aantal jaren opvalt is dat 
deze vrouwen in het bezit zijn van Italiaanse of Spaanse verblijfsdocumenten en dat ze zijn uitgeweken 
omwille van economische redenen. In de jaren 2015-2016 is er een toename merkbaar van het aantal 
strafdossiers van seksuele uitbuiting van Nigeriaanse vrouwen. Een georganiseerde mensensmokkel gaat 
vooraf aan de uitbuiting,  de slachtoffers worden gedwongen om in de prostitutie te gaan om hun 
“smokkelschuld terug te betalen”.   

In Brussel blijft een grote dadergroep uit Nigeria aanwezig, vooral in de Linnéwijk, en worden de gekende 
technieken toegepast namelijk het voodooritueel, het terugbetalen van een smokkelschuld aan de 
“Madame”, soms zelf “Madame” worden, enz. Deze vrouwen bedienen zich steeds van andere namen, 
nationaliteiten en zelfs papieren (die gehuurd worden van bestaande personen) waardoor de identificatie 
van deze vrouwen grote problemen stelt. De “madames” bevinden zich vaak in het buitenland en worden 
door derden bijgestaan voor de uitvoering van de uitbuiting.  

In 2015 heeft de bestuurlijke overheid van Sint-Joost-ten-Node een wijziging goedgekeurd van het 
politiereglement inzake de prostitutie dat van toepassing is op de hierboven vermelde Linnéwijk. Hierin staat 
een limitatieve opsomming van de zones waar prostitutie wordt toegestaan en is er een beperking van de  
openingsuren van prostitutiehuizen. Dit kan bepaalde negatieve gevolgen hebben op het fenomeen van de 
Brusselse prostitutie, namelijk meer clandestien en een verhoging van de straatprostitutie in bepaalde 
wijken.   

Op politioneel vlak nam het parket van Brussel intens deel aan het project ETUTU (Nigeriaanse 
problematiek) op het niveau van Europol. Dit project leverde in verschillende dossiers al directe operationele 
resultaten op.  

Nieuw is dat in Oost-Vlaanderen de aanwezigheid van Nigeriaanse dames aanzienlijk gestegen is. 

In Antwerpen is er sinds 2014 een toename van Chinese massagesalons en nagelstudio’s, waar aan 
verborgen prostitutie wordt gedaan. Ook in 2015 en 2016 zijn er bijgekomen en is er een vermoeden van 
economische uitbuiting. In de stad Antwerpen trad een nieuw stadsreglement in voege, die de vergunning 
en uitbating van dergelijke salons regelt. 

5.2.3.3 Beeld: Economische uitbuiting 

Verschillende arrondissementen wijzen op het belang van de multidisciplinaire aanpak, namelijk de 
gezamenlijke controles van de politie- en inspectiediensten bij de aanpak van deze vorm van mensenhandel. 

Wat betreft de sectoren waar economische uitbuiting wordt vastgesteld, wordt verwezen naar de “klassieke 
sectoren” zoals restaurants/horeca, de bouwsector, en de transportsector. In andere arrondissementen gaat 
het over de massagesalons, de tuinbouwsector (Mechelen), de fruitpluk en de carwashes (Limburg) enz. 

Voor Charleroi is de economische uitbuiting eerder verborgen het gebeurt namelijk op kleinere werven, in 
Chinese restaurants, in kleine bakkerijen en slagerijen. Het zijn microstructuren die niet zo rap de aandacht 
op zichzelf zullen vestigen waardoor politiediensten eerder bij toeval mensenhandel vaststellen.   

In Leuven blijft, gelet op de aanwezigheid van de Katholieke Universiteit Leuven en verschillende 
hogescholen in het arrondissement, de pseudo-legale migratie een belangrijk fenomeen. Deze methode 
wordt vooral gebruikt door de Chinese studenten en er is ook een vergelijkbare toevloed van Nigeriaanse 
studenten. Deze studenten leggen geen examens af of halen slechte resultaten en verdwijnen dan in de 
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illegaliteit. Bij controles in de horeca worden ze vaak terug gevonden. Mensenhandel is dan moeilijk vast te 
stellen aangezien ze op legale wijze het land binnen komen en er verblijven om te studeren. 

Er wordt in Leuven ook melding gemaakt van een nieuwe methode namelijk de familiehereniging met behulp 
van vervalste stukken. Deze pseudo-legale manier wordt gebruikt om Chinezen in het land  te krijgen met 
het oog op tewerkstelling in de horeca.  

Ook is een grote, maar vrij gesloten en onopvallende populatie aanwezig van Nepalezen en Bhutanezen 
die werkzaam zijn in de horeca.  

In Waals-Brabant is er vooral economische exploitatie maar ze kennen niet dezelfde problemen als de grote 
centrumsteden. Bij hen betreft het grotendeels  werkongevallen, waarbij de slachtoffers aan de deur werden 
gezet door hun werkgevers en dit zonder enige schadevergoeding. Dit gebeurt in verschillende sectoren, 
gaande van paardenfokkerij tot en met huishoudpersoneel. Het zijn de slachtoffers zelf die de politie of 
PAG-ASA contacteren.  

In Luxemburg komt mensenhandel weinig voor, als het toch wordt vastgesteld is het in  de volgende 
sectoren: de landbouwsector en het boskapmilieu. In sommige milieus is het lastig of zelfs onmogelijk om 
“preventieve” controles te verrichten, vermits de prestatieplaatsen vast noch “zichtbaar” waren.  

In bepaalde arrondissementen worden er inbreuken inzake illegale tewerkstelling van illegaal in het Rijk 
verblijvende vreemdelingen en zwartwerk vastgesteld. De inbreuken zijn echter geen synoniem voor 
“mensenhandel” in de zin van economische uitbuiting. 

Maar de laatste jaren merkt men wel een daling van deze inbreuken op.  

De reden hiervoor is dat steeds meer arbeidskrachten die voorheen werden ingedeeld onder de categorie 
vreemde arbeidskrachten, nu Europese onderdanen zijn. Daardoor geldt voor hen nu een volledig vrij 
verkeer van goederen en diensten en kunnen ze op dezelfde manier als Belgen werken op de Belgische 
arbeidsmarkt.  

Een inbreuk van zwartwerk door zo’n nieuwe Europese onderdaan valt dan onder de categorie inbreuken 
begaan door niet-vreemde arbeidskrachten.   

Bij inbreuken bij op de LIMOSA-wetgeving en frauduleuze detacheringen, zou de tegenovergestelde 
tendens merkbaar zijn.  Zo zorgt het vrije verkeer van goederen en diensten ervoor dat heel wat 
buitenlandse, voornamelijk bouwondernemingen, in onderaanneming een plaats zoeken op de Belgische 
arbeidsmarkt. Via detacheringen komen veel buitenlandse werknemers, (uiteraard alleen van de nieuw 
aangesloten Europese landen) naar België om arbeid uit te voeren. 

Het opsporen van deze fraude blijft moeilijk omdat ze het zowel in België als in het buitenland moeten 
onderzoeken met alle mogelijke moeilijkheden inzake taal, verschillende onderzoeksmethoden en het 
gebrek aan kennis van de buitenlandse vigerende wetgeving. 

Maar de samenwerking met de buitenlandse overheden blijkt gelukkig steeds makkelijker te verlopen. 

 

5.2.3.4 Andere vormen van mensenhandel 

Naast seksuele en economische uitbuiting zijn er nog drie andere vormen van mensenhandel die in België 
strafbaar zijn namelijk uitbuiting van bedelarij, organenhandel en het dwingen tot plegen van misdrijven. 

a) Uitbuiting van bedelarij 
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De verschillende arrondissementen geven aan dat het moeilijk is om een beeld te verkrijgen voor dit 
fenomeen. Daarnaast is het niet evident om alle actoren mee te krijgen,  dit misdrijf te vervolgen of de dader 
te laten veroordelen.  

In 2014 merkte de politie al het agressief bedelen door Roma op en dit zowel in het Sint-Pietersstation als 
in de omgeving ervan. In Gent had de referentiemagistraat al twee jaar overleg met de stad Gent. Er liep 
een gerechtelijk onderzoek en men probeerde een beeld te vormen van de situatie. Er waren drie wijken bij 
betrokken en er waren ongeveer 160 personen in beeld: minderjarigen en zwangere vrouwen die misbruikt 
worden. Via observatie kon men opmerken dat wie veel opbrengt een betere huisvesting in het kraakpand 
krijgt. Het  waren allemaal Roemenen. Er is ook een financieel onderzoek opgestart. De hoofdverdachte 
zou in België wonen maar zou zijn geld storten richting Roemenië. In Roemenië zou hij ook geïnvesteerd 
hebben in een aantal huizen/villa’s. Ze maakten gebruik van verschillende namen. Er kon beroep gedaan 
worden op de Roemeense autoriteiten. Zo kregen ze een hele lijst op basis van identiteiten en 
vingerafdrukken. 

De onderzoeksrechter krijgen ze echter maar moeilijk mee. Het is wel eens gelukt maar toen werd een clan 
vrijgesproken, ook in beroep. Men oordeelde dat er geen uitbuiting was en dat er sprake was van een jonge 
familieclan.  

Nochtans kan er verwezen worden naar voorbeelden uit het Brusselse waar ze de familieband Roma hebben 
kunnen doorprikken en de uitbuiting konden weerhouden. Er werd een vonnis voor mensenhandel met het 
oog op de uitbuiting van de bedelarij uitgesproken door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, 
waarbij vier Roemeense familieleden bij verstek werden veroordeeld tot gevangenisstraffen gaande tot 5 
jaar 

In 2016 werd in Gent een onderzoek gestart naar een criminele organisatie die zich inlaat met mensenhandel 
met het oog op uitbuiting van bedelarij. 

In Brugge daarentegen zijn er niet zoveel bedelaars en worden ze eerder bestuurlijk aangepakt.  Ze worden 
vriendelijk gevraagd te vertrekken of ze krijgen een GAS-boete. Ze worden ook opgepakt en als de winkels 
gesloten zijn mogen ze weer op straat. Dit gebeurt systematisch. 

b) Organenhandel 

In België zijn er nog geen dossiers van organenhandel gekend. 

c) Gedwongen plegen van misdrijven 

In de meeste arrondissementen waren er geen dossiers van gedwongen plegen van misdrijven.  

De verkoop van verdovende middelen door onregelmatig verblijvende personen is een fenomeen dat 
kenmerkend is voor het gerechtelijk arrondissement Charleroi. Het blijft echter moeilijk vast te stellen of het 
een vorm van MH is. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het niet evident is om deze vorm van mensenhandel te vervolgen. 
Antwerpen heeft bv. al in een aantal dossiers besloten dit niet te doen, maar eerder te vervolgen op basis 
van het artikel 433 Sw  namelijk het inzetten van minderjarigen om misdrijven te plegen. De betrokkene 
werd veroordeeld als mededader voor de diefstallen die de meisjes hadden gepleegd. 

Andere dossiers betroffen de verkoop van verdovende middelen door onregelmatig verblijvende personen. 
Het is een fenomeen dat kenmerkend is voor het gerechtelijk arrondissement Charleroi in het kader waarvan 
die vorm van mensenhandel zou kunnen passen maar dat blijft moeilijk vast te stellen. In deze dossiers 
werden valse beloftes aan de slachtoffers gedaan. Ze zouden geregulariseerd worden of kunnen trouwen 
met een Belg als ze de drugs verkopen.  
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Deze dossiers vergen een aanzienlijke politiecapaciteit. 

 Coördinatie op het niveau van het gerechtelijk arrondissement 

Uit de voorgaande evaluaties bleek dat het niet evident was om  4 coördinatievergaderingen per jaar te 
organiseren. Eerst en vooral omdat het fenomeen niet overal op dezelfde manier voorkomt en omdat er nog 
andere platforms zijn waar dit fenomeen aan bod komt.  Nu bepaalt de COL 01/15  dat de 
referentiemagistraat minimum twee in plaats van 4 coördinatievergaderingen moet organiseren.  

De coördinatievergadering blijft belangrijk omdat ze een multidisciplinaire aanpak van de fenomenen 
verzekert gelet op de aanwezigheid van de arbeidsauditeur, de verschillende inspectiediensten, de 
politiediensten, Federale Politie en andere vrij uit nodigen experten. De georganiseerde vergaderingen 
verhogen de wederzijdse kennis  over  de specificiteit van elkaars taken en vergemakkelijken de interne 
contacten. Ook wordt er feedback gegeven over de controles, de onderzoeken, enz.  

Dit is het forum waar de referentiemagistraat de actoren informeert over wetswijzigingen, nieuwe 
rechtsinstrumenten of waar  er feedback wordt gegeven over rechtspraak. De diversiteit van de deelnemers 
zorgt ervoor dat de rechtspraak vanuit diverse hoeken wordt bekeken en geïnterpreteerd. De bespreking 
leidt ertoe dat onderzoeksmethoden worden aangepast en herhaling van eventueel gemaakte fouten wordt 
vermeden.  

Ook worden tijdens deze vergaderingen soms nog andere aanverwante fenomenen besproken zoals 
huisjesmelkerij, identiteitsfraude, schijnhuwelijken, enz.  

Net zoals de vorige jaren waren er in 2015 weinig GA die 4 coördinatievergaderingen organiseerden.  

Een andere tendens is te zien in 2016 waar de meeste GA  3 à 4 vergaderingen hebben gehouden. Ook 
waren er een vijftal die geen coördinatievergadering hebben gehouden. Bij de ene is dat een terugkerend 
feit, bij andere worden er andere redenen vermeld. Voor sommige wordt verwezen naar de afwezigheid van 
het fenomeen of bij andere heeft dit te maken met een andere manier van werken namelijk de aanwezigheid 
van andere platforms.  

Er waren wel wat veranderingen door de hervorming van het gerechtelijk landschap. Zo is er in sommige 
arrondissementen een centralisatie gebeurd van de dossiers/vergaderingen in 1 afdeling bv. Gent.  Deze 
afdeling organiseert dan de coördinatievergadering. 

5.3 Gerechtelijke gegevens 

In dit deel staan wij stil bij de beschikbare gegevens inzake veroordelingen. Die gegevens hebben 
betrekking op de jaren 2015 en 2016. De informatie is geëxtraheerd uit de gegevensbank Veroordelingen 
van de FOD Justitie 

Ter herinnering: de gegevensbank omvat codes die een onderscheid mogelijk maken tussen het strafbaar 
feit van mensenhandel, het soort uitbuiting 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  
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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  

Begaan jegens 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 

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 (beslissingen die niet meer vatbaar zijn voor beroep). 
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Het soort uitbuiting is geen verplicht veld van de gegevensbank. De informatie over deze kwestie is 
dus onvolledig. 

De getoonde gegevens zijn gebaseerd op een extractie van april 2018. Het gaat dan ook om 
geactualiseerde gegevens. Het gebruik van eerdere extracties is ook mogelijk, maar in dat geval is het 
niet uitgesloten dat enkele dossiers nog niet zijn ingevoerd. 

Overigens is vastgesteld dat, in de fase van invoering, dossiers inzake mensensmokkel ingevoerd 
worden als dossier inzake mensenhandel (vals positieven). Een van de problemen is immers dat de 
fenomenen zeer verwante noemers hebben, hetgeen effectief kan leiden tot de invoering van vals 
positieven. 

1. Totale aantal veroordelingen 

Onderstaande tabel geeft het totale aantal veroordelingen wegens mensenhandel in 2015 en 2016. 
Er is een opmerkelijke toename van de veroordelingen in 2016 tegenover 2015. Deze verhoging is 
moeilijk te karakteriseren. Verschillende hypothesen zijn plausibel en het is niet mogelijk om één 
hypothese meer gewicht te geven dan andere (meer controles en onderzoeken, meer vals positieven 
door de migratiecrisis, effectieve toename van het fenomeen, verhoogde sensibilisering van bepaalde 
eerstelijnsactoren die meer gevallen hebben gemeld,... ).  

jaar 2015 2016 

veroordelingen 99 144 

 

 

 

2. Soort beslissing 

De invoering van informatie in de gegevensbank gebeurt op basis van de veroordelingsbulletins. Een 
veroordelingsbulletin kan een of meer hoofdbeslissingen bevatten. Deze beslissingen (straffen) 
worden genomen met betrekking tot een misdrijf of, vaker nog, een groep misdrijven. De beslissingen 
zijn dus straffen uitgesproken met betrekking tot een groep misdrijven, waaronder minstens een 
misdrijf inzake mensenhandel. 

Bij het lezen van deze tabel moet in het achterhoofd worden gehouden dat bepaalde categorieën een 
hoofdcategorie nader beschrijven. Aldus is bijvoorbeeld de categorie “gevangenisstraffen met uitstel” 
een subcomponent van de categorie “gevangenisstraffen” (hetzelfde voor de boeten, bijvoorbeeld). 
Het algemeen totaal komt dus niet overeen met het totaal van de veroordelingen. 

Hoofdstraffen en bijkomende straffen 2015 2016 

Effectieve gevangenisstraf 41 42 

Gevangenisstraf met uitstel (geheel of gedeeltelijk) 53 87 

Effectieve geldboete 49 74 

Geldboete met uitstel (geheel of gedeeltelijk) 33 59 

Werkstraf 1 6 
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Eenvoudige schuldigverklaring 0 4 

Effectieve verbeurdverklaring 53 63 

Verbeurdverklaring met uitstel 0 1 

Ontzetting van de rechten bedoeld in art. 31 Sw 53 113 

Ontzetting uit het stemrecht (art. 31, tweede lid Sw) 0 4 

Verbod tot het uitoefenen van een beroep of activiteit 3 0 

Verplichting tot herstel in de oorspronkelijke staat 0 1 

 

Er zijn meer beslissingen geweest in 2016, vermits er meer veroordelingen waren. 

Uit de vergelijking in percentages blijkt onder andere dat, ook al geeft 2016 meer veroordelingen te 
zien, er verhoudingsgewijs minder beslissingen tot effectieve gevangenisstraf waren. 

De overige beslissingen blijken in de lijn van de andere jaren te liggen. Ook valt op dat het aantal 
uitgesproken ontzettingen uit de rechten verhoudingsgewijs een stijgende trend vertoont in 2016. 

Hoofdstraffen en bijkomende 
straffen 2015 % 2016 %2 

Effectieve gevangenisstraf 41 14% 42 9% 

Gevangenisstraf met uitstel (geheel of 
gedeeltelijk) 53 19% 87 19% 

Effectieve boete 49 17% 74 16% 

Boete met uitstel (geheel of 
gedeeltelijk) 33 12% 59 13% 

Werkstraf 1 0% 6 1% 

Eenvoudige schuldigverklaring 0 0% 4 1% 

Eenvoudige verbeurdverklaring 53 19% 63 14% 

Verbeurdverklaring met uitstel 0 0% 1 0% 

Ontzetting van de rechten bedoeld in 
art. 31 Sw. 53 19% 113 25% 

Ontzetting uit het stemrecht (art. 31, 
tweede lid Sw) 0 0% 4 1% 

Verbod tot het uitoefenen van een 
beroep of activiteit 3 1% 0 0% 
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Verplichting tot herstel in de 
oorspronkelijke staat 0 0% 1 0% 

 
286 100% 454 100% 

 

3. Nationaliteit van de daders 

De problematiek mensenhandel bezit uiteraard een internationale dimensie, maar het zijn 
merendeels Belgen die veroordeeld worden wegens die feiten in België. Dat is geheel logisch, 
aangezien de uiteindelijke effectieve uitbuiting plaatsgevonden heeft in België. 

De volgende tabellen geven de eerste tien cijfers 

2015 

Nationaliteit veroordeelden 2015 
BELGIE 30 
ONBEKEND 16 
ROEMENIE 8 
AFGHANISTAN 7 
ALBANIE 5 
BULGARIJE 3 
FRANKRIJK 3 
HONGARIJE 3 
INDIA 2 
IRAK 2 

 

2016 

Nationaliteit veroordeelden 2016 
BELGIE 43 
ONBEKEND 14 
ROEMENIE 11 
BULGARIJE 9 
ALBANIE 8 
FRANKRIJK 7 
NEDERLAND 6 
CHINA  5 
TURKIJE 5 
PORTUGAL 4 
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6 BESCHERMING VAN DE SLACHTOFFERS 

6.1 Nieuwe omzendbrief betreffende de multidisciplinaire samenwerking in het kader van de 
doorverwijzing van slachtoffers van mensenhandel en bepaalde zwaardere vormen van 
mensensmokkel 

De omzendbrief van 23 december 2016 inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met 
betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van 
mensensmokkel, vervangt de vorige omzendbrief van 26 september 2008. 

Het doel van deze omzendbrief is het bepalen van de manier waarop de vermoedelijke slachtoffers van 
mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel gedetecteerd, doorverwezen en 
begeleid worden, alsook van de modaliteiten die moeten worden nageleefd voor het verkrijgen van het 
beschermingsstatuut. 

Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door: 

- de toelichting van de rol van alle bevoegde partners; 
- de verwijzing naar bepaalde wettelijke verplichtingen van de verschillende partners; 
- de sensibilisering van de bevoegde partners, alsook van alle eerstelijnsactoren via 

vormingssessies met betrekking tot de detectie en de bescherming van de slachtoffers. 

Deze omzendbrief organiseert de multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende betrokken 
partners, met het oog op de toepassing van het beschermingsstatuut van slachtoffers van mensenhandel of 
bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel. 

Deze partners zijn: 

- de politiediensten; 
- sociale inspectiediensten; 
- de Dienst Vreemdelingenzaken; 
- magistraten van het Openbaar Ministerie; 
- de erkende centra, gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van 

mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel. 

 

6.2 Opvang en follow-up van slachtoffers door de gespecialiseerde centra 

In 2015 en 2016 hebben de gespecialiseerde opvangcentra in totaal 1.647 aanmeldingen ontvangen. Niet 
alle aanmeldingen hadden betrekking op gevallen van mensenhandel, of – wanneer dit wel zo was - durfden 
of konden de betrokken personen uiteindelijk niet de kans grijpen om stappen te ondernemen tegen hun 
uitbuiters.  

De uiteindelijk opgestarte nieuwe begeleidingen in de jaren 2015 en 2016 zijn in onderstaande tabel terug 
te vinden. 
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 PAG-ASA Sürya Payoke 

Aanmeldingen Aanmeldingen Aanmeldingen 
 

Opgestarte 
begeleiding
-en 

Geen 
slachtoffers 
mensen-
handel 

Opgestarte 
begeleiding-
en 

Geen 
slachtoffers 
mensenhandel 

Opgestarte 
begeleiding-
en 

Geen 
slachtoffers 
mensenhandel 

2015 58 301 36 120 58 213 

2016 43 282 44 190 43 243 

 

Hierbij dient nog de aandacht gevestigd te worden op het feit 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.  

Zo heeft Payoke in het jaar 2015 in totaal 153 personen begeleid. Naast de 58 nieuwe dossiers die werden 
opgestart, liepen er dus nog 95 begeleidingen die in de vorige jaren werden opgestart. In 2016 werden in 
totaal 165 personen begeleid. Dit aantal omvat dus de 58 nieuw opgestarte begeleidingen, evenals de 107 
dossiers die nog lopende waren uit voorgaande jaren.5 

PAG-ASA heeft in 2015 in totaal 223 personen administratief en/of juridisch begeleid. Naast de 58 nieuwe 
begeleidingen die werden opgestart, liepen er nog 165 begeleidingen uit voorgaande jaren. Wat betreft de 
residentiële begeleidingen in het opvanghuis van PAG-ASA werden 35 nieuwe begeleidingen opgestart in 
2015, terwijl er nog 15 reeds lopende begeleidingen uit voorgaande jaren liepen. In 2016 werden in totaal 
201 personen administratief en/of juridisch begeleid. Naast de 43 nieuwe begeleidingen, liepen er nog 158 
begeleidingen uit voorgaande jaren. Wat betreft de residentiële begeleidingen in het opvanghuis van PAG-
ASA werden 33 nieuwe begeleidingen opgestart in 2016, terwijl er nog 10 reeds lopende begeleidingen uit 
voorgaande jaren liepen.6 

Vastgestelde uitbuitingstypes binnen de nieuwe begeleidingen 

 PAG-ASA Sürya Payoke 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Seksuele uitbuiting 18 16 7 7 30 33 

Economische uitbuiting 29 21 26 27 18 20 

Uitbuiting bedelarij 3 0 1 0 0 1 

Smokkel onder 
verzwarende 

omstandigheden 
6 3 2 5 10 4 

Gedwongen strafbare 
feiten te plegen 2 2 0 5 0 0 

Illegale orgaanhandel 0 0 0 0 0 0 

Andere 0 1 0 0 0 0 

 58 43 36 44 58 58 

                                                             

5 Payoke – jaarverslagen 2015 en 2016. 
6 PAG-ASA – jaarverslagen 2015 en 2016. 
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Leeftijd van de begeleide slachtoffers 

Op basis van het aantal nieuw opgestarte begeleidingen in 2015 en 2016, geeft onderstaande tabel een 
overzicht van het aantal minderjarige en meerderjarige personen die betrokken waren in deze dossiers. 

 PAG-ASA Sürya Payoke 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

< 18 jaar 2 3 2 0 5 4 

> 18 jaar 56 40 34 44 53 54 

Totaal 58 43 36 44 58 58 

 

De nieuwe begeleidingen betreffen voornamelijk slachtoffers van economische uitbuiting en vervolgens 
slachtoffers van seksuele uitbuiting. De verklaring voor het grote aantal slachtoffers van economische 
uitbuiting ligt in de proactieve actie van de controlediensten en eerstelijnsdiensten, die op dat punt 
gesensibiliseerd zijn. Dat heeft tot gevolg dat dit soort gevallen geïdentificeerd worden. 

Qua leeftijd stelt men vast dat er weinig minderjarigen vertegenwoordigd zijn in de procedure. Dat is te 
wijten aan meerdere factoren. Minderjarigen kunnen de voorkeur geven aan andere opties dan degene 
waarin voorzien wordt in het kader van de procedure voor mensenhandel, die op een gegeven ogenblik 
samenwerking veronderstelt. Een andere vraag is ook of minderjarigen niet erkend zijn als potentiële 
slachtoffers van mensenhandel, omdat de indicatoren niet als dusdanig waargenomen worden door de 
eerstelijnsactoren. Dat wil niet zeggen dat zij niet zullen worden aanzien als minderjarigen in nood of als te 
beschermen minderjarigen, maar het aspect “mensenhandel” zal misschien niet altijd initieel met hun situatie 
in verband worden gebracht. 

6.3 Minderjarige slachtoffers van mensenhandel via de loverboymethodiek 

De Vlaamse Overheid heeft aan de Stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen ‘Child Focus’ een 
projectsubsidie toegekend voor het project preventie en sensibilisering inzake tienerpooiers. Vanuit het onderzoek 
naar het fenomeen van loverboys, in een eerder project uitgevoerd door Child Focus, werd door de Vlaamse 
minister van Welzijn dhr. Vandeurzen een actieplan tienerpooiers ontwikkeld waarin onder meer gefocust wordt 
op doorgedreven preventie en gepaste opvang van slachtoffers. Om dit te bewerkstelligen werd aan Child Focus 
een nieuwe projectsubsidiëring toegekend voor het uitwerken van een preventie- en sensibiliseringstraject met het 
oog op een betere kennis van het fenomeen tienerpooiers, een verbeterde detectie van concrete gevallen en een 
vormingsaanbod over het fenomeen.  

Het preventie- en sensibiliseringstraject gebeurt op 5 niveaus: 

- het brede publiek; 
- kinderen en jongeren; 
- ouders, opvoeders en leerkrachten (“opvoedingsverantwoordelijken”); 
- doelgroepen die er proportioneel meer mee in aanraking komen; 
- betrokken actoren op het terrein: politie, justitie, hulpverleningssector. 

 
Een van de acties was het ontwikkelen van een website7. Deze website bevat algemene informatie over de 
problematiek en wordt inhoudelijk opgedeeld volgens doelgroepen: kinderen/jongeren-

                                                             

7 http://www.stoptienerpooiers.be/  
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opvoedingsverantwoordelijken-professionelen. Per doelgroep worden aangepaste informatie, preventietips, tools, 
zelftestjes, een opleidingsaanbod, … opgenomen, en dit alles specifiek aangepast aan de Vlaamse context van 
“tienerpooiers”. 

De opvolging van het project gebeurt in de stuurgroep “tienerpooiers”.  Deze werd opgericht naar aanleiding van 
de overeenkomst met Child Focus. Deze stuurgroep werd samengesteld uit  zowel afgevaardigden van de erkende 
centra mensenhandel, politie, parketmagistraten, alsook van FOD justitie, de Vlaamse overheid en het kabinet 
WVG (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).  Hierdoor kan er ruimer gekeken worden dan enkel het preventieve 
luik betreffende tienerpooiers, zodat het volledige ‘actieplan voor een betere bescherming van slachtoffers van 
tienerpooiers’ ingebed kan worden in de bredere aanpak van mensenhandel. De resultaten van de evaluatie van 
het project zullen in de loop van 2017 verzameld worden. 

Er dient ook op gewezen te worden dat de opvangcentra het bestaan van de zogenaamde “loverboymethodiek” al 
hadden vastgesteld, te beginnen met Payoke, sinds midden jaren ’90. Deze modus operandi wordt niet alleen 
gebruikt ten opzichte van jonge buitenlandse meisjes maar ook bij jonge Belgische meisjes.  

In deze context heeft Payoke zich in 2014 toegelegd op een brochure en een checklist voor jonge meisjes “Heb jij 
een fout vriendje?” - in 2015 opgevolgd door sensibiliseringspresentaties in scholen. Doelstelling van dit project 
was potentiele slachtoffers bewust maken van de risico’s, en leerkrachten en of begeleiders waakzaam te maken 
t.o.v. signalen. Dit project loopt sinds 2014 tot heden. 

Daarnaast heeft Payoke, samen met het CAW Antwerpen, een boek rond het project toekomstoriëntering gemaakt, 
specifiek voor mensen in de procedure mensenhandel.  

Tot slot ging de Sensibiliseringscampagne: “Mensen zijn niet te koop” van Payoke van start in 2015 en is gestoeld 
op de slogan ‘mensen zijn niet te koop’. Er werd gevraagd aan bekende Vlamingen om zich te laten fotograferen 
met een (tijdelijke) tattoo in de nek in de vorm van een streepjes- of barcode waarmee aangegeven wordt dat 
mensen niet te k0oop zijn.   
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7 VERWANTE FENOMENEN 

7.1 Schijnhuwelijken 

In 2015 en 2016 volgde de Federale Politie (DJSOC-MH) niet langer de dossiers/informatie inzake schijnhuwelijken  
op. Voor informatie over deze thematiek in België hingen en hangen justitie en politie grotendeels af van de 
Belgische federale en/of gefedereerde diensten, maar ook van administraties van steden en gemeenten.  

In 2015 en 2016 stelden enkele (vooral oostelijke) EU landen dat slachtoffers MH er ook tot een ‘schijnhuwelijk’ 
verplicht worden. De uitbuiters versterken op die manier hun controle over het slachtoffer. Eens in andere EU 
landen behandelen tussenkomende politiemensen slagen of geweld tegen het slachtoffer van de uitbuiting daarom 
vaak als ‘intrafamiliaal geweld’ en herkennen geen mogelijke uitbuitingssituatie. 

 

7.2 Identiteits- en documentenfraude 

In 2015 en 2016 nam DJSOC-MH geen specifiek initiatief m.b.t. deze problematiek. Binnen de Federale Politie 
heeft de ‘Centrale Dienst Vervalste Documenten’ de expertise. 

Bij een DJSOC-MH steun ‘MH’ aan Lokale of Federale politie in 2015 en 2016, reikte DJSOC-MH een Smartphone-
toepassing aan voor de controle van authenticiteit van een identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart van alle 
nationaliteiten) op basis van het controlenummer. 

Ook in 2015 en 2016 verifieerde DJSOC-MH (op vraag van Belgische - zowel als politiemensen van EU landen) 
met Siena berichten Belgische paspoorten, IK F, visa-aanvragen bij de ketenpartners (DVZ, FOD Buitenlandse 
Zaken…). Op vraag van Belgische politieambtenaren/onderzoekers MH of op basis van informatie in de schoot 
van DJSOC-MH verstuurde DJSOC-MH ook de Siena vragen over visa en/of identiteitsdocumenten naar andere 
EU landen. 

Op aansturing van DJSOC-MH, en met het akkoord van de Dienst Internationale Politiesamenwerking van de 
Federale Politie, nam de Centrale Dienst Vervalste Documenten deel aan een partnerschap met koerierbedrijven, 
met als doel het terugdringen van de identiteits- en documentenfraude van mensen uit derde landen die wettelijk 
of onregelmatig in de EU verblijven. De uitwisseling van informatie over specifieke vervalsingen voor de identiteits- 
en documentenfraude is immers belangrijk om grootschalige vervalsingslabo’s te kunnen lokaliseren. 

DJSOC-MH heeft een handboek uitgewerkt rond de (strategische) identificatie van de belangrijkste modus 
operandi voor identiteitsfraude, bestemd voor politiemensen die instaan voor de grenscontroles en voor de 
gespecialiseerde rechercheurs “mensensmokkel”. 
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8 INTERNATIONALE ACTIVITEITEN 

8.1 Het Bureau van de Cel 

Het Bureau heeft verscheidene buitenlandse delegaties ontmoet in het kader van studiebezoeken aan België in 
verband met mensenhandel. Die uitwisselingen gebeuren onder meer met de medewerking van internationale 
organisaties zoals de EU, de International Organisation for Migration en de Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (OVSE)... Delegaties uit Saoedi-Arabië, Irak, Thailand, Zuid-Azië en Moldavië onder 
andere waren te gast. 

Voorts stond het Bureau in voor de coördinatie van de follow-up van de tweede evaluatie van de GRETA 
(deskundigengroep van de Raad van Europa), die van start ging in 2016 (en voltooid werd in 2017). 

De leden van het Bureau hebben deelgenomen, naargelang hun expertisedomein, aan verschillende internationale 
vergaderingen of conferenties. 

 

8.2 College van procureurs-generaal 

Op internationaal niveau werd op 15 en 16/04/2015 een strategische conferentie gehouden rond het thema 
“mensenhandel”, georganiseerd door Eurojust. 

Op 23/02/2015 vond in Brussel een ontmoeting plaats met de speciale rapporteur van de Verenigde Naties, rond 
het thema “slavernij”. 

Tot slot werd in december 2016 het GRETA expertencomité (Raad van Europa) ontvangen door de verschillende 
Belgische instanties, werkzaam rond het thema “mensenhandel”.  Vertegenwoordigers van het College PG en het 
federaal parket waren hier eveneens bij aanwezig.  

 

8.3 Politie 

In 2015 werd het netwerk van EU verbindingsofficieren in Turkije opgestart evenals de verschillende Turkse politie- 
en grenscontrolediensten, met de bedoeling de beeldvorming van het fenomeen “mensensmokkel” in Turkije te 
verbeteren, de uitwisseling van opsporingsgerichte informatie inzake mensensmokkel te optimaliseren en om het 
Turkse eigenaarschap en capaciteit te vergroten voor de aanpak van dadergroepen die zich schuldig maken aan 
mensensmokkel en actief zijn in Turkije. Op suggestie van DJSOC-MH en met akkoord van de Dienst voor 
Internationale Relaties (CGI) van de Federale Politie, neemt de Belgische verbindingsofficier in Turkije deel aan 
deze netwerkmeetings. 

Op 4 december 2015 organiseerde de Federale Politie, met name de Directie Operaties (DAO) van de Directie-
Generaal van de Bestuurlijke Politie (DGA), een “Migration Day” voor de Lokale en federale politie, waarop 
verschillende partners en facetten van de transmigratie besproken werden.  DJSOC-MH verzorgde een workshop 
over de benadering van mensensmokkel bij tussenkomsten irreguliere immigratie. 

DJSOC-MH verzorgde in 2015 en 2016 een aantal informatiesessies over de politionele aanpak van 
mensenhandel en de identificatie van de mogelijke slachtoffers aan diverse internationale delegaties, waaronder 
een multidisciplinaire delegatie van Saoedi-Arabië (dd. 12 januari 2015), een UN delegatie (dd. 25 februari 2015), 
een Tunesische multidisciplinaire delegatie (dd. 29 februari 2015), een Iraakse delegatie (dd. 17 september 2015), 
een Thai politiedelegatie (dd. 10 december 2015) en een Vietnamese delegatie (dd. 19 december 2016). 
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DJSOC-MH nam in 2016 ook deel aan een werkoverleg met het Ministry of Public Security van China (PRC) over 
seksuele uitbuiting in België en enkele andere EU-landen met daders en slachtoffers van Chinese afkomst.  Dit 
werkbezoek vond plaats in het kader van een EU EMPACT-project “Chinese mensenhandel”.  Opeenvolgende 
overlegmomenten leidden tot concrete afspraken, welke ook verwerkt werden in een handboek “Chinese 
mensenhandel”. 

In 2015 en 2016 vulde DJSOC-MH verschillende actiepunten in van het meerjarige EMPACT Operational Action 
Plan “facilitated illegal immigration” (mensensmokkel) waarvoor België zich engageerde. 

In 2015 en 2016 vulde DJSOC-MH ook verschillende actiepunten van het meerjarige EMPACT OAP THB waarvoor 
België zich engageerde in.  

Daarnaast startte op 01-04-2016 het programma MH voor de prioriteit MH van het Nationaal Veiligheidsplan dat 
specifieke acties voorziet zoals het delen van expertise, informatiedoorstroming, internationale samenwerking, 
gezamenlijk onderzoek, partnerschap…:  

 De doorstroming van informatie uit (lopende) onderzoeken ‘MH – uitbuiting van de prostitutie en andere 
vormen van seksuele uitbuiting’ en (lopende) onderzoeken ‘arbeid en diensten in strijd met de menselijke 
waardigheid’ ‘met verbanden naar twee of meer EU lidstaten naar Europol voor het Analyseproject (AP) 
PHOENIX. Deze systematische informatiedoorstroming is complementair aan de automatische 
informatiestroom naar het Europol Informatie Systeem vanuit de Algemene Nationale 
Gegevensbank.(ANG). Voor 2016 en een totaal van 2.642 bijdragen MH van alle EU-lidstaten aan AP 
PHOENIX staat België in de Top 5 van de EU-landen met de meeste bijdragen MH – seksuele uitbuiting 
en in de Top 3 voor  bijdragen ‘MH - economische uitbuiting’. 
 

 De permanente bewustmaking van politieambtenaren (Lokale en Federale politie, inspectiediensten…) 
om bij EUROPOL MH bijdragen/vragen over entiteiten zoals over personen, adressen, telefoonnummers 
over (lopende) onderzoeken te verstrekken, maar ook contextuele informatie aan te reiken (de aard van 
de uitbuiting, de context, MO, het gebruik Internet, de geldstroom, het aantal slachtoffers en hun 
nationaliteit…). 
 

 De behandeling (verwerken, beantwoorden…) van de Siena (of LOXXBE) berichten MH, met de vragen 
van de andere EU lidstaten die bij DJSOC-MH als nationaal invalspunt MH belanden. 
 

 Het delen met Europol van strategische beelden en informatie MH zoals informatie over (nieuwe) trends, 
de betrokken nationaliteiten, goede praktijken, successen… 
 

 De promotie naar referentiemagistraten en het politienetwerk ‘MH’, maar ook de uitwerking in België van 
de JAD (zie hoger). 
 

 De deelname aan thematische EMPACT meetings en de verspreiding van de ‘goede praktijken’ aan het 
politienetwerk MH. In 2015 en 2016 vonden er thematische EMPACT meetings plaats over het financieel 
onderzoek bij THB en over ‘economische uitbuiting’’. Aan deze laatste thematische meeting nam ook de 
sociale inspectie deel. 
 

 De deelname aan het deelproject ETUTU van het EMPACT OAP THB ‘seksuele uitbuiting met daders en 
slachtoffers van Nigeriaanse herkomst met de (J)AD in 2015 en in 2016, maar ook met project ETUTU-
meetings. Tijdens deze thematische meetings ETUTU deelden projectpartners de goede praktijken van 
het onderzoek, de informatie uit belangrijke onderzoeken, kwam de verdere uitwerking van een handboek 
aan bod en werkten de projectpartners twee leaflets uit (één voor de mogelijke Nigeriaanse slachtoffers 
en één voor de tussenkomende politiemensen). Ook in 2015 en 2016 wisselden de projectpartners 
permanent informatie over onderzoeken ETUTU uit. Voor het aantal bijdragen van de deelnemende EU 
landen aan het deelproject ‘ETUTU’ 2015-2016 staat België 2016 in de Top 5 (plaats 5) en voor de 
bijdragen over nieuwe onderzoeken ‘ETUTU’ in de Top 5 (plaats 4). 



   Bladzijde 41 van 43 

 

 
 De deelname aan het deelproject ‘Chinese THB” van het EMPACT OAP THB met conference calls  met 

de projectpartners, projectmeetings en een eerste werkbezoek aan de Chinese Ministry of Public Security 
(MPS) in Beijing. Tijdens deze thematische meetings deelden projectpartners de goede praktijken van 
het onderzoek, informatie uit belangrijke lopende en afgesloten onderzoeken, kwam de verdere 
uitwerking van een handboek ‘Chinese mensenhandel’ aan bod. De Chinese MPS engageerde zich om 
het handboek te verrijken. De Belgische ambassade in Beijing kreeg de verslagen van de projectmeetings 
en van het werkbezoek. Voor het aantal bijdragen van de deelnemende EU landen aan het deelproject 
‘Chinese THB’ 2015-2016 staat België in de Top 5 (plaats 4) en voor de bijdragen over nieuwe 
onderzoeken ‘Chinese THB’ in 2016 in de Top 3 (plaats 3). 
 

 De inventarisatie in 2016 van de derde landen met daders en slachtoffers MH van dezelfde herkomst die 
in de EMPACT OAP landen in beeld komen om in een volgende EMPACT OAP THB een mogelijk 
deelproject ‘stijl’ ETUTU of ‘Chinese THB’ op te starten. België leidde de inventarisatie en gebruikte 
daarvoor de Delphi methode. 
 

 De deelname in 2015 en 2016 - met of zonder onderzoekers van Lokale of Federale politie - aan 
operationele coördinatiemeetings met het oog op gezamenlijk onderzoek, de voorbereiding ervan en de 
detailverslaggeving daarover aan de mogelijk (verschillende)  betrokken onderzoekers MH van Lokale of 
Federale politie, aan het federaal parket en de betrokken referentiemagistraat, maar ook de verwerking 
van de (rest)informatie voor België van die meetings in de ANG. 

DJSOC-MH nam in 2015 en 2016 op vraag van het federale parket, de referentiemagistraat MH of de onderzoekers 
van Lokale of Federale politie, deel aan de Eurojust coördinatiemeetings in het licht van een mogelijke JIT. 

Verder behandelde (verwerken, beantwoorden…) DJSOC-MH de INTERPOL-berichten THB met de vragen van 
de andere landen die bij DJSOC-MH als Belgisch invalspunt ‘THB’ (MH) belanden. 

In het kader van het OOM (Operationeel Overleg Mensenhandel – Nederland) vulde DJSOC-MH volgende taken 
in: 

 De deelname in 2015 en 2016 aan het tweemaandelijks OOM onder leiding van het Nederlandse 
Expertise centrum MH en MS (EMM) over de lopende onderzoeken MH in Nederland met de regionale 
onderzoeksteams MH met de focus op mogelijke verbanden met België met oog voor nieuwe MO. De 
informatie uit het OOM stroomde door naar het netwerk MH van de Belgische onderzoekers MH en/of 
verwerkte DJSOC-MH in de ANG. 
 

 Het beantwoorden van de vragen van het EMM en de Nederlandse regionale onderzoeksteams MH in 
de context van het OOM en de verwerking van de verkregen informatie in de ANG en de doorstroming 
ervan naar de mogelijk (verschillende)  betrokken onderzoekers MH van Lokale of Federale politie. 
 

8.4 De Sociale Inspectie 

Een vertegenwoordiger van de Sociale Inspectie leverde een bijdrage aan een workshop georganiseerd door de 
International Labour Organization (ILO) in Putrajaya, Maleisië op 8-9-10 april 2015. Het mandaat van de ILO 
bestaat erin de belangen te beschermen van werknemers die werkzaam zijn in andere landen dan hun eigen land. 
Door zijn structuur, ervaring en expertise is de ILO ideaal geplaatst om, door het organiseren van workshops met 
als doel de beleidslijnen en praktijken op het gebied van werving en arbeidsbescherming te verbeteren, partners 
in landen van herkomst en bestemming in staat te stellen om arbeidsmigratie beter te regelen en migrerende 
werknemers te beschermen. De algemene doelstelling is om eerstelijnsactoren zoals o.m. sociaal-inspecteurs te 
voorzien van instrumenten en informatie om hun inspanningen ter bestrijding van de mensenhandel te bevorderen 
en de samenwerking te versterken in preventie-, beschermings- en vervolgingsprogramma's. 
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Een vertegenwoordiger van de Sociale Inspectie gaf, op uitnodiging van de UNODC (United Nations Office on 
Drugs and Crime), op 15 april 2015 op de vijfjaarlijkse misdaadconferentie van de Verenigde Naties in Doha, Qatar 
een presentatie voor een ruim internationaal publiek over de aard van de bijdrage die sociaal-inspecteurs en 
sociale-inspectiediensten kunnen leveren in een multidisciplinaire aanpak van het fenomeen mensenhandel. 

Op 28-29 april 2015 leverde een vertegenwoordiger van de Sociale Inspectie een bijdrage aan de internationale 
conferentie International Collaboration to Reduce Labour Exploitation in Wenen, door de International Centre for 
Migration Policy Development (ICMPD). Deze conferentie had verder als doel trends en gemeenschappelijke 
patronen van arbeidsuitbuiting in de landen van oorsprong, transit en bestemming te identificeren, het ontwikkelen 
van strategieën om dergelijke activiteiten door middel van gecoördineerde acties te verstoren en de mogelijkheden 
na te gaan voor gezamenlijke operationele acties met politie en inspectiediensten op nationaal en internationaal 
vlak. De vertegenwoordiger van de Sociale Inspectie gaf op deze conferentie de uiteenzetting : “Combatting human 
trafficking for the purpose of labour exploitation: the Belgian Social Inspectorate, organization and practices.” 

Deze conferentie was ook sterk gericht op het oprichten van een netwerk van sociale-inspectiediensten in heel 
Europa. Aan dit project werd verder gewerkt in enkele volgende internationale bijeenkomsten, waar met name 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk trekker waren en België enthousiast meewerkte. 

In juni 2015 leverde de Sociale Inspectie een bijdrage aan de CEPOL-cursus die werd gegeven in Stockholm, 
Zweden. CEPOL (“European Union Agency for Law Enforcement Training”) is een agentschap van de Europese 
Unie ter bevordering van de samenwerking op gebied van rechtshandhaving met behulp van opleidingen. Jaarlijks 
volgen politieambtenaren van de Europese lidstaten bij CEPOL opleidingen inzake grensoverschrijdende 
criminaliteit zoals drugshandel, terrorisme en mensenhandel. Een vertegenwoordiger van de Sociale Inspectie gaf 
op de opleiding in Zweden het onderdeel “The Belgian Social Inspectorate : organisation and practices”.  

In januari 2016 leverde de Sociale Inspectie een bijdrage aan de slotconferentie in Amsterdam van het Nederlands 
initiatief “Conference Team Work. Strengthening multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings 
for labour exploitation”. Een vertegenwoordiger van de Sociale Inspectie gaf de uiteenzetting: “Combating human 
trafficking for the purpose of labour exploitation. The Belgian Social Inspectorate: role and practices.” De Sociale 
Inspectie leverde ook sterk gewaardeerde input bij het samenstellen van een erg praktische handleiding bestemd 
voor eerstelijnsactoren, die op deze conferentie in Amsterdam werd gepresenteerd (“Manual for experts on 
multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings for labour exploitation”). Het was Nederland, dat 
naar aanleiding van zijn voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in het eerste semester 2016 dit project 
(“TeamWork!”) leidde. Dit handboek is ook online beschikbaar. Het bevat vele voorbeelden van goede praktijken 
uit verschillende EU-landen en geeft gedegen achtergrondinformatie over het fenomeen 
mensenhandel/economische uitbuiting. Het wil multidisciplinaire en grensoverschrijdende samenwerking 
bevorderen. Het handboek is vooral een nuttig instrument doordat het zoveel expertise en ideeën van vele 
experten uit vele Europese lidstaten, waaronder België, bevat. 

 

8.5 Initiatieven door Payoke 

 Het RAVOT-EUR-project 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en 
Payoke vzw van België hebben de volgende aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers 
van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese 
Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 
ISEC. 
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De Europese Commissie heeft een gunstig advies afgegeven over deze aanvraag, zodat het project officieel kon 
worden gelanceerd op 1 februari 2014 en RAVOT-EUR8 op 31 januari 2016 oplossingen kan bieden voor de 
uitdagingen die de bestrijding van mensenhandel met zich meebrengt. Het belangrijkste doel van dit project is om 
de slachtoffers van seksuele- of arbeidsuitbuiting hulp te bieden bij hun terugkeer en herintegratie in de 
maatschappij. Daarnaast is in het kader van dit project een online platform opgezet en is een handleiding 
ontwikkeld die gebruikt kan worden voor professionele en academische doeleinden. Een ander doel was om de 
samenwerking tussen deskundigen die betrokken zijn bij de strijd tegen mensenhandel te verbeteren. Het totale 
budget voor het project was 346.069 EUR, waarvan 311.462 EUR, werd geleverd door het EU-programma 
"Preventie en bestrijding van criminaliteit". 

Het belangrijkste doel van het project is om een transnationaal verwijzingsmechanisme tussen Hongarije, België 
en Nederland te ontwikkelen. Dit dient bij te dragen aan de hulp, veilige terugkeer en doorverwijzing van 
slachtoffers van mensenhandel, en daarnaast transnationale netwerken op te bouwen die het vertrouwen tussen 
de professionals bevorderen. De twee partnerlanden van de RAVOT-EUR - dat werd geïnitieerd en wordt geleid 
door Hongarije - zijn België en Nederland. België en Nederland zijn de landen waar de Hongaarse slachtoffers van 
mensenhandel het vaakst worden gevonden. 

Mensenhandel is een ernstige en afschuwelijke misdaad die de mensenrechten ernstig schendt. De internationale 
gemeenschap kan er alleen tegen vechten door brede internationale samenwerking. Het RAVOT-EUR faciliteert 
het ontwikkelen van meer begrip en vertrouwen tussen allen die betrokkenen zijn bij het doorverwijzen en hulp 
bieden aan slachtoffers van mensenhandel. 

Het doel van het project is om meer inzicht te krijgen in de behoeften en problemen van slachtoffers, evenals in  
de capaciteit en het netwerk van de betrokken diensten en NGO’s . In het kader van het project is een 
trainingshandleiding en een website ontwikkeld. Deze helpen bij de identificatie van slachtoffers, het bieden van 
bijstand aan het slachtoffer en de samenwerking tussen actoren. Het RAVOT-EUR project faciliteert de 
ontwikkeling van een nieuw transnationaal verwijzingsmechanisme waarin de samenwerking tussen  de 
organisaties en de re-integratie van de slachtoffers centraal staat. Tegelijkertijd maakt het project gebruik van de 
reeds op nationaal niveau bestaande juridische en institutionele kaders. Daarbij dienen  de persoonlijke behoeften 
van de slachtoffers centraal te staan. Een goed gestructureerd en eendrachtig transnationaal 
verwijzingsmechanisme zal de veilige terugkeer van de slachtoffers verbeteren en leiden tot een effectievere 
werkwijze door de organisaties die hen bijstaan. 

Tijdens het project werden drie professionele workshops georganiseerd in de drie partnerlanden. Daarbij waren 
internationale deskundigen aanwezig om de best practices, de verschillende behoeften, omstandigheden en 
mogelijkheden te bespreken. Naast de workshops, namen deskundigen deel aan studiebezoeken waarin zij de 
kans hadden om te leren over het werk van de Hongaarse, de Nederlandse en de Belgische autoriteiten, de 
kwaliteit van de geleverde diensten en de werking van de transnationale verwijzingsmechanismen. 

Hopelijk zal de handleiding en de website het verwijzen en bijstaan van slachtoffers van mensenhandel 
vergemakkelijken en aanzienlijk verbeteren, en krijgen deskundigen en slachtoffers een passend forum om op een 
eenvoudige manier  in contact te komen met elkaar. 

 Joint Efforts ISEC-project 

Het project richt zich op het versterken van de EU reactie ter bestrijding van mensenhandel en op de versterking 
van de samenwerking tussen de experten MH van de rechtshandhaving, rechterlijke macht en de NGO's en de 
uitbreiding van deze samenwerking naar gezondheidsinstellingen, ambtenaren, zorgverleners en grenswachten 
van de deelnemende EU-en niet EU - landen.  

                                                             

8 Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa - http://www.ravot-
eur.eu/nl/ 


