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1 Inleiding 
 

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

België bestrijdt deze fenomenen via een multidisciplinaire aanpak. De Interdepartementale 
Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel coördineert het beleid van 
deze fenomenen. Ze doet dit door initiatieven te ontwikkelen op verschillende fronten, meer bepaald 
op basis van de zogenaamde 4 P’s: prevention (preventie), prosecution (vervolging), protection 
(bescherming) en partnership (samenwerking). 

Dit verslag geeft een overzicht van wat België in 2017-2018 heeft ondernomen teneinde deze 
fenomenen te bestrijden. Hiervoor werden de bevoegde actoren bevraagd namelijk de leden van de 
Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel : 

- FOD Binnenlandse Zaken : Dienst Vreemdelingenzaken en Commissariaat-generaal voor de 
vluchtelingen en staatlozen; 

- DJSOC MH/MS van de federale gerechtelijke politie; 
- Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid; 
- Themadirectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid ; 
- FOD Buitenlandse Zaken; 
- De drie erkende gespecialiseerde onthaalcentra (Payoke, Pag-Asa en Sürya) 
- Myria; 
- FOD Justitie - Dienst Voogdij, 
- FOD Justitie - Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 

en aan de occasionele redders; 
- FOD Justitie – Openbaar Ministerie; 
- FOD Financiën – Cel voor Financiële Informatieverwerking; 
- De gemeenschappen en de gewesten;  
- Child Focus;  
-  

Deze opdracht werd toevertrouwd aan de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van het Directoraat-
Generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de FOD Justitie. 

Het verslag begint met de belangrijkste beleidsmaatregelen. Zo kenden bv. de sociale 
inspectiediensten van de FOD Sociale Zekerheid een grondige hervorming en werden de 
werkzaamheden verder gezet om het beleid m.b.t. minderjarige slachtoffers te verbeteren. Hiervoor 
werd een Addendum bij het Nationaal Actieplan mensenhandel 2015-2019 opgesteld.  

Op wetgevend vlak is de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijn voor de opsporing en vervolging van 
mensensmokkel het vermelden waard. Net zoals de voorgaande jaren werden er 
sensibilisatiecampagnes voor de privésectoren (bv. de banksector en de medische sector) uitgewerkt 
en werden er opleidingen georganiseerd zowel voor de bevoegde actoren als voor actoren die 
mogelijk in contact kunnen komen met slachtoffers van mensenhandel.  

Tot slot komen zoals elk jaar ook de operationele gegevens aan bod en wordt kort stilgestaan bij de 
initiatieven op internationaal niveau.  
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2 Beleid 
 

2.1 Beleidsorganen 
 

2.1.1 Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en 
mensensmokkel (ICC) en zijn Bureau 

 

De Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel werd 
opgericht bij het koninklijk besluit van 16 mei 2004, om alle actoren die bevoegd zijn inzake 
mensenhandel en mensensmokkel rond de tafel te brengen. Het voorzitterschap wordt waargenomen 
door de Minister van Justitie. De ICC vergadert in principe twee keer per jaar. Het Bureau is het 
uitvoerend orgaan van de ICC en vergadert maandelijks met een beperktere groep actoren. Zo wordt 
continu gewerkt aan de uitvoering van het Nationaal Actieplan Mensenhandel 2015-2019 dat door de 
ICC werd goedgekeurd. 

In 2017 en 2018 heeft de ICC twee vergaderingen gehouden.  

De eerste vergadering vond plaats in oktober 2017, waar een stand van zaken werd gegeven over de 
uitvoering van het Nationaal Actieplan Mensenhandel 2015-2019. Andere agendapunten waren de 
hervorming van de sociale inspectie, het bezoek van de GRETA, het Belgisch voorzitterschap van de 
Benelux en de financiering van de onthaalcentra.  

In 2018 vergaderde de ICC in juli. Op deze vergadering werd het Addendum “Minderjarige slachtoffers 
van mensenhandel” bij het Nationaal Actieplan Mensenhandel 2015-2019 besproken evenals de 
brochure indicatoren voor het bankmilieu. Daarnaast werd meer informatie gegeven over de 
werkzaamheden op Benelux-niveau. Het Belgisch voorzitterschap in 2018 koos ervoor om te werken 
rond de sensibilisering van de medische sector, meer specifiek het personeel in de ziekenhuizen (zie 
10.2.2.). Een volgend punt op de vergadering betrof de toepassing van de multidisciplinaire 
omzendbrief en de bezorgdheid over het verminderd aantal doorverwijzingen door de 
eerstelijnsdiensten. Tot slot kwamen ook de initiatieven in het kader van de transmigratie aan bod.  

Een tweede vergadering was gepland in december 2018 maar omwille van de val van de regering werd 
ze geannuleerd.  

Het Bureau dat verantwoordelijk is voor de dagelijkste werkzaamheden van de ICC, kwam in 2017 en 
2018 maandelijks samen behalve in de zomervakantie. Het Bureau werkte verder op de uitvoering van 
de initiatieven zoals vermeld in het Nationaal Actieplan mensenhandel 2015-2019 en het Nationaal 
Actieplan mensensmokkel 2015-2018. Op deze vergaderingen kwamen ook knelpunten uit de praktijk 
aan bod die dan met de verschillende leden werden besproken. Het Bureau is ook de plaats waar 
informatie wordt uitgewisseld rond beide fenomenen en feedback wordt gegeven over bepaalde 
studiedagen/projecten waaraan de verschillende actoren deelnamen.  

Verschillende initiatieven die het Bureau heeft ondernomen komen in dit regeringsrapport aan bod.  
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2.1.2 Expertisenetwerk mensenhandel en mensensmokkel – College van procureurs-
generaal 

 

De procureur-generaal van Luik is bevoegd voor de fenomenen mensenhandel en mensensmokkel en 
wordt in zijn opdracht ondersteund door een expertisenetwerk mensenhandel en mensensmokkel, 
voorgezeten door een van de advocaten-generaal.  

Het expertisenetwerk is samengesteld uit de leden van het Openbaar Ministerie betrokken bij de strijd 
tegen mensenhandel, de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (FOD Justitie) en de Centrale dienst 
mensenhandel van de Federale Politie. Het dagelijks beheer en de coördinatie van de activiteiten van 
het expertisenetwerk ‘mensenhandel en mensensmokkel’ wordt verzekerd door een 
coördinatieteam.  

Het expertisenetwerk mensenhandel en mensensmokkel, en inzonderheid het coördinatieteam 
ervan, vormde in 2017 en 2018 eveneens een forum voor de uitwisseling van informatie en ideeën 
over alles wat verband houdt met mensenhandel en mensensmokkel.  

Het coördinatieteam analyseert regelmatig de ter zake relevante rechtspraak en verspreidt ze onder 
de referentiemagistraten mensenhandel. 

Er moet worden onderstreept dat veelvuldige contacten werden onderhouden met de verschillende 
nationale partners (Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (Coördinatiebureau Mensenhandel), 
opvangcentra voor de slachtoffers, Federaal Migratiecentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Federale 
Politie, enz.) en internationale partners (Eurojust, federaal parket, Europese Unie, enz.) in de strijd 
tegen mensenhandel. 

Het expertisenetwerk, dat onder leiding van het coördinatieteam het strafrechtelijk beleid uitzet, 
heeft meer bepaald diverse problemen die de magistraten in het veld ondervinden, geïdentificeerd 
en onderzocht. 

Wat de eigenlijke activiteiten van het expertisenetwerk betreft, kan worden besloten dat de balans 
van het verrichte werk meer dan bevredigend is, zulks inzonderheid dankzij de inzet van de actoren 
die actief hun medewerking verlenen aan wat binnen het netwerk wordt gedaan om het fenomeen in 
kaart te brengen en te bestrijden. 

Globaal genomen pogen de projecten van het netwerk bij te dragen tot de ontwikkeling van praktische 
en nuttige instrumenten voor de verschillende actoren in het veld. 

In het bijzonder voor de referentiemagistraten mensenhandel is het immers van essentieel belang om 
over instrumenten te beschikken die eenieders werk verlichten en bijdragen tot een uniform 
strafrechtelijk beleid. 

Die missie is minder zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk voor de referentiemagistraten ter 
zake. Het praktische aspect van de aangelegenheid zal derhalve een prioriteit blijven voor het 
expertisenetwerk. 

Het is trouwens in die richting dat het expertisenetwerk zijn werkzaamheden wil voortzetten. 

Voorbeelden van thema’s die binnen het coördinatieteam van het expertisenetwerk aan bod zijn 
gekomen tijdens de beschouwde periode: internetcampagne rond seksuele uitbuiting, problematiek 
van de ‘tienerpooiers’, problematiek van de ‘sugar daddies’, statuut van de slachtoffers die anoniem 
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wensen te blijven, voorontwerp van hervorming van het Strafwetboek, advies inzake het ontwerp van 
strafrechtelijk beleid voor Vlaanderen, enz. 

2018 stond in het teken van het thema ‘transmigratie’. 

De coördinator van het expertisenetwerk heeft deelgenomen aan diverse vergaderingen in het kader 
van het project voor de oprichting van een centrum voor ‘transmigranten’, onder leiding van het 
kabinet van de minister van Justitie. 

 

2.1.3 Sociale Inspectie 
 

Op 1 juli 2017 werd de voormalige Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid in de inspectiedienst 
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) geïntegreerd, teneinde synergiën te creëren in de 
bestrijding van sociale fraude. Zo werden de activiteiten die de ECOSOC-teams van de Sociale Inspectie 
ontplooiden, opgenomen in het opdrachtenpakket van de vernieuwde sociale inspectiedienst van de 
RSZ. 

De voornoemde ECOSOC-teams hadden in de voorbije paar decennia sterk ingezet op het opsporen 
en vaststellen van feiten van mensenhandel (in het bijzonder door economische uitbuiting), op het 
samenwerken met andere actoren in dit domein (zoals arbeidsauditeurs, politiediensten, 
opvangcentra, DVZ, Wooninspectie, andere inspectiediensten, e.a.) en op het rapporteren van deze 
feiten aan de arbeidsauditeur. Ze waren een essentiële partner in de internationaal geprezen 
Belgische multidisciplinaire aanpak van de mensenhandel en in het bijzonder van de economische 
uitbuiting.  

De vernieuwde inspectiedienst moet deze rol in de strijd tegen de economische uitbuiting op een 
deskundige wijze blijven spelen. De werknemers, die potentiële slachtoffers van uitbuiting zijn, 
worden beschouwd als de stakeholders. De inspectiedienst zal deze slachtoffers tijdens controles 
informeren over hun sociale rechten en over de beschermingsprocedure van mensenhandel en hen 
doorverwijzen naar een erkend gespecialiseerd opvangcentrum voor slachtoffers van mensenhandel. 

Daarom werd naast de verderzetting van de werkzaamheden van de gespecialiseerde ECOSOC-teams 
in de 10 provinciale directies (ongeveer 40 inspecteurs), een centrale thematische directie 
mensenhandel opgericht. Deze directie bepaalt het beleid, onderhoudt het netwerk waarin de 
onderzoeksactiviteiten worden georganiseerd en coördineert en ondersteunt de werking van de 
ECOSOC-teams. 

De prioritaire doelstellingen zijn het opsporen van de illegale tewerkstelling van buitenlandse 
arbeidskrachten met een focus op vastgelegde risicosectoren en in het opsporen/detecteren van 
situaties van mensenhandel.   
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2.2 Beleidsdocumenten 
 

2.2.1  Globaal Veiligheids- en preventieplan (GVPP)  
 

De Brusselse regering keurde op 2 februari 2017 het globaal veiligheids- en preventieplan (GVPP) 
goed. Het sluit aan bij de nieuwe bevoegdheden die het Gewest verworven heeft sinds de zesde 
staatshervorming. Dit plan werd opgesteld voor de periode van 2017 tot 2020.  
 
Bij BPV (Brussel Preventie & Veiligheid) is er ook een werkgroep voor de follow-up van de algemene 
uitvoering van hun Actieplan. Een van de 10 thema’s is mensenhandel en mensensmokkel en voor 
deze fenomenen hebben ze zich gebaseerd op de Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal 
Actieplan Mensenhandel 2015-2019, om zo hun eigen aanpak te ontwikkelen maar ook de samenhang 
met geplande acties te waarborgen.  
 
Voor de uitvoering van het GVPP werden thematische werkgroepen opgericht waaronder één voor 
deze twee fenomenen. Een van de initiatieven was een werkgroep, voorgezeten door BPV, die belast 
was met de voorbereiding van een opleiding voor de Brusselse gewestelijke sociale-inspectiediensten. 
De FOD Justitie (Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid) heeft deelgenomen aan die werkgroep. 
 
De opleiding werd georganiseerd door de GSOB (Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur). In 
september en oktober 2018 werden twee sessies georganiseerd. 
 
 

2.2.2  Addendum ‘minderjarige slachtoffers van mensenhandel’ bij het Nationaal 
Actieplan Mensenhandel 2015-2019 

 
De Nationale Actieplannen Mensenhandel 2012-2014 en 2015-2019 omvatten al heel wat 
actiepunten om de detectie, de identificatie en de doorverwijzing van minderjarige slachtoffers te 
verbeteren. Deze kwamen hoofdzakelijk voort uit de evaluatie (in 2012 en 2014) van de ICC van de 
ministeriële omzendbrief met betrekking tot de detectie, doorverwijzing en begeleiding van de 
slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel1. 
 
Zo was een van de actiepunten van het Nationaal Actieplan Mensenhandel 2015-2019 het versterken 
van de samenwerking met de gefedereerde entiteiten over het sensibiliseren van het personeel van 
de jeugdzorgsector. Er werden twee werkgroepen binnen de gemeenschappen opgericht om zich te 
buigen over deze kwestie.  

 
Op basis van de discussies in beide werkgroepen bleek dat het nodig was om bijkomende maatregelen 
te nemen op federaal niveau. Op federaal vlak heeft de ICC daarom een Addendum voor alle 

                                                             
1 Ministeriële omzendbrief van 26 september 2008 tot de invoering van een multidisciplinaire samenwerking 
met betrekking tot slachtoffers van mensenhandel en/of bepaalde zwaardere vormen van mensenhandel (B.S. 
31 oktober 2008).  
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minderjarige slachtoffers van mensenhandel2 (hierna Addendum) bij het Nationaal Actieplan 
Mensenhandel 2015-2019 opgesteld.  
 
Dit addendum heeft als doel om de detectie, de doorverwijzing en de bescherming van minderjarige 
slachtoffers van mensenhandel te verbeteren. Het addendum werd eind augustus 2018 goedgekeurd 
door de ICC. 
 

2.2.3 Nationaal Actieplan “Ondernemingen en Mensenrechten” – Instituut voor 
duurzame ontwikkeling 

 

Op 12 december 2017 heeft België, in uitvoering van de VN-richtsnoeren ‘ondernemingen en 
mensenrechten’ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights3), zijn eerste nationaal 
actieplan ’Ondernemingen  en Mensenrechten’4 voorgesteld. 

Dat actieplan, hoewel algemener van aard, bevat maatregelen die een positieve impact kunnen 
hebben op de bestrijding van mensenhandel. 

Er dient te worden opgemerkt dat het Nationaal Actieplan Mensenhandel 2015-2019  en het actieplan 
«Ondernemingen en Mensenrechten» soortgelijke maatregelen bevatten. 

Zo is in beide actieplannen sprake van het project betreffende de evaluatie van het sociaal label (wet 
van 27 februari 2002), dat in de praktijk in onbruik is geraakt wegens een gebrek aan belangstelling 
en aanvragen. 

De vraag rijst of die wetgeving eventueel nieuw leven kan worden ingeblazen.  

Het Bureau van de ICC  heeft ter zake een vergadering gehad met het FIDO (Federaal Instituut voor 
Duurzame Ontwikkeling), dat belast is met de follow-up van het actieplan Ondernemingen en 
Mensenrechten. Er werd overeengekomen dat het FIDO een werkgroep zou samenstellen voor de 
evaluatie van het sociaal label. 

Voorts heeft het FIDO een «toolbox human rights»5 uitgegeven ten behoeve van de bedrijfswereld, 
evenals een brochure waarin een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste 
staatsverhaalmechanismen waarover slachtoffers van schending van de mensenrechten (onder wie 
inzonderheid slachtoffers van mensenhandel) beschikken. 

  

                                                             
2 http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/Addendum-Actieplan-MH-NL.pdf  
3 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf  
4https://www.sdgs.be/sites/default/files/publication/attachments/nationaal_actieplan_ondernemingen_en_
mensenrechten_2017.compressed.pdf  
5 https://business-humanrights.be/  
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3 Nationaal Rapporteur/gelijkwaardig mechanisme 
 

De Europese Unie vraagt de lidstaten om een Nationaal Rapporteur of een mechanisme van 
soortgelijke strekking (NREM) aan te stellen.  

Dit mechanisme heeft als opdracht tendensen op het gebied van mensenhandel te monitoren, 
statistieken te verzamelen, de resultaten van genomen maatregelen te meten en regelmatig te 
rapporteren 

België koos voor een mechanisme van soortgelijke strekking en koos voor een structuur die op een 
tweeledige, enerzijds onafhankelijke en anderzijds gouvernementele manier werd georganiseerd. 

1. Het Federaal Migratiecentrum – MYRIA dat de functie als onafhankelijk rapporteur 
vervult. Het betreft een onafhankelijke openbare dienst die sinds 1996 jaarlijks een 
onafhankelijk evaluatieverslag publiceert over de evoluties en de resultaten van de 
bestrijding van de mensenhandel in België.  

2. De Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en 
mensenhandel die als coördinator rapporteur van de Staat optreedt. Deze is 
verantwoordelijk voor het opstellen van het tweejaarlijks verslag van de regering.  

De jaarverslagen van Myria bevatten onder andere een overzicht van de wijzigingen in de wetgeving, 
een analyse van de rechtspraak, de gegevens van de verschillende partners en diverse aanbevelingen. 
In de jaarverslagen wordt ook telkens gefocust op een thema. Zo werd in het jaarverslag 20176 
gefocust op de rol van internet en sociale media in mensenhandel en mensensmokkel. Een van de 
aanbevelingen was de noodzaak om te investeren in het gebruik van sociale media en internet als 
onderzoeksinstrument, door de magistraten en eerstelijnsdiensten voldoende op te leiden en 
voldoende middelen te verschaffen. In het jaarverslag 20187 werd gefocust op de minderjarige 
slachtoffers van mensenhandel en inzonderheid op de Nigeriaanse slachtoffers. Een van de 
aanbevelingen was de noodzaak om de opleidingen over minderjarige slachtoffers van mensenhandel 
voor eerstelijnsactoren, magistraten, voogden en diensten voor hulpverlening aan minderjarigen 
voort te zetten en te versterken. 

Myria geeft in zijn jaarverslagen eveneens een overzicht van zijn andere activiteiten op het gebied van 
mensenhandel en mensensmokkel, zowel op nationaal als internationaal niveau8. Myria geeft ook 
meer informatie over de nieuwe dossiers waarin het zich burgerlijke partij heeft gesteld en over de 
afgesloten dossiers. Zo stelde Myria zich in 2017 burgerlijke partij in 4 nieuwe dossiers: 2 inzake 
mensenhandel en 2 inzake mensensmokkel9. In 2018 ging het om 6 nieuwe dossiers: 2 inzake 
mensenhandel en 4 inzake mensensmokkel10. 

  

                                                             
6 MYRIA, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2017, “Online”: https://www.myria.be/files/RA-MH-
17.pdf 
7  MYRIA, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2018, “Minderjarig, in hoogste nood”: 
https://www.myria.be/files/MYRIA_Rapport_2018_TRAITE_opmaak-NL_AS.pdf. 
8 Zie deel 1 ‘Myria in actie’ van de verslagen in kwestie. 
9 MYRIA, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2018, “Minderjarig, in hoogste nood”, blz. 15-18. 
10 MYRIA, Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2019, “Slagkracht voor slachtoffers”, blz. 14-17. 
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4 Wetgeving 
 

4.1 Bevel om het grondgebied te verlaten vervangen door een tijdelijk 
verblijfsdocument in de procedure mensenhandel 

 

Tot nu toe kregen (mogelijke) slachtoffers ‘een bevel om het grondgebied te verlaten’ (Bijlage 13) bij 
het begin van de procedure. Vreemdelingen kregen 45 dagen de tijd om zich naar het bevel te 
schikken, maar in de praktijk betekende dit dat ze een herstelperiode van 45 dagen kregen, tijdens 
dewelke de slachtoffers beslisten of ze wensten samen te werken met justitie. Dit document had dus 
een negatieve connotatie wat voor heel wat praktische problemen zorgde op het terrein. 

Daarom werd via de wet van 30 maart 2017 tot wijziging van artikel 61/2  van de wet van 15 december 
1980, betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, het bevel om het grondgebied te verlaten vervangen door een tijdelijk 
verblijfsdocument in de procedure mensenhandel (B.S. 10 mei 2017). 

De Dienst Vreemdelingenzaken overhandigt nu aan mogelijke slachtoffers van mensenhandel de 
zogenaamde ‘Bijlage 15’, een verblijfsdocument dat 45 dagen geldig is. Dit is de tijd waarin de 
betrokkene tot rust kan komen, zich kan onttrekken aan de invloed van de vermoedelijke daders en 
om een beslissing te nemen over het al dan niet meewerken aan het onderzoek. 
 

4.2 Aanpassing van de COL 13/18 betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid 
inzake mensensmokkel en hulp bij de illegale binnenkomst, het illegale verblijf of 
de illegale doortocht van vreemdelingen11 

 

Door de samenhang van de wetgeving  waarin de artikelen 77 en 77bis van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen (Vreemdelingenwet) voorzien, bleek het noodzakelijk om de toepasselijke 
richtsnoeren samen te brengen in één omzendbrief. Het expertisenetwerk heeft de verschillende 
actoren (federaal parket, referentiemagistraten, politie, FOD Justitie (Dienst voor het Strafrechtelijk 
Beleid)) geraadpleegd met het oog op het opstellen van één omzendbrief ter vervanging van COL 
4/2011 houdende bepalingen ter bestrijding van mensensmokkel en van COL 10/2010 betreffende 
artikel 77 van de Vreemdelingenwet. 

De herziene omzendbrief bevat niet alleen duidelijke richtsnoeren op het gebied van opsporing en 
vervolging, maar reikt de politiediensten ook instrumenten aan die het gemakkelijker zullen maken 
om de daders en/of de slachtoffers van misdrijven van mensensmokkel te identificeren. 

De omzendbrief verduidelijkt ook het begrip ‘hulp bij illegale binnenkomst, illegaal verblijf en illegale 
doortocht van vreemdelingen’. De voornamelijk humanitaire redenen die personen die hulp bieden 

                                                             
11 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken, de 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie en het College van procureurs-generaal betreffende het opsporings- en 
vervolgingsbeleid inzake mensensmokkel en hulp bij de illegale binnenkomst, het illegale verblijf of de illegale 
doortocht van vreemdelingen (vertrouwelijk). 
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aan personen die illegaal op het grondgebied verblijven van enige strafrechtelijke aansprakelijkheid 
ontheffen, zijn er eveneens in opgesomd.  
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5 Preventie/sensibilisering en vormingen 
 

5.1 Federaal 
 

5.1.1 ICC  
 

5.1.1.1 Sensibilisering van de ziekenhuissector 
 

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Benelux werd door België beslist om de 
sensibiliseringscampagne ten aanzien van de ziekenhuissector van 2012 en 2014 te herhalen (zie 
11.2.2.).  

 

5.1.1.2 Sensibilisering van de banksector 
 

De ICC gaf een werkgroep de opdracht om de financiële, juridische en boekhoudkundige beroepen te 
sensibiliseren. 

De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), 
Febelfin, de Federale Politie, het College van procureurs-generaal en de FOD Financiën en werd 
voorgezeten door de FOD Justitie. 

Er werd een brochure met financiële indicatoren uitgewerkt die in augustus 2018 werd verspreid 
onder de Belgische banken.  

De brochure bevat indicatoren voor verdachte verrichtingen die mogelijkerwijs kunnen worden 
gelinkt aan mensenhandel of mensensmokkel. 

Het document is een voorbeeld van een goede handelwijze, aangezien thans nog niet veel Staten een 
soortgelijke lijst hebben opgemaakt. 

De CFI heeft meegewerkt aan de informatienota door een overzicht te verschaffen van de meest 
recente tendensen en geldstromen die samen met de Financiële Actiegroep (FAG) werden 
waargenomen met betrekking tot het witwassen van geld afkomstig van mensenhandel en 
mensensmokkel. De analyses die de CFI uitvoerde op basis van de ontvangen aangiften van 
vermoedens die werden meegedeeld aan de gerechtelijke autoriteiten, hebben zo het bestaan van 
georganiseerde netwerken van mensenhandel en uitbuiting van clandestiene werkkrachten aan het 
licht gebracht. Mensenhandel en de uitbuiting van clandestiene werkkrachten zijn 
criminaliteitsvormen die zeer vaak hand in hand gaan omdat ze complementair zijn en omdat de ene 
criminaliteitsvorm de andere aan slachtoffers kan helpen of zelfs kan verbergen. De CFI heeft ook een 
groeiende professionalisering van de netwerken vastgesteld en onderstreept de toename van 
mensenhandelactiviteiten, die vaak voorkomen in het kader van multicriminele activiteiten via 
netwerken en nauw verbonden zijn met bepaalde economische en commerciële sectoren. 

Tijdens de besprekingen met Febelfin bleek dat het interessant zou zijn om op meer interactieve wijze 
rond het thema te werken en om de professionals uit de banksector bijvoorbeeld de mogelijkheid te 
bieden informatie uit te wisselen met de professionele specialisten die de financiële onderzoeken in 
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samenhang met mensensmokkel en mensenhandel voeren. Er is dus voorgesteld verder in die richting 
te werken.  

Omdat na de banken de wisselkantoren de meeste aangiften doen bij de CFI, moet worden bekeken 
hoe de brochure ook in die sector kan worden verspreid.  

Een evaluatie van de acties was gepland in de loop van 2019. 

 

5.1.2 College van procureurs-generaal  
 

Met bepaalde acties streeft het openbaar ministerie ernaar om, in de mate van het mogelijke, de 
verschillende actoren die ter zake actief zijn te informeren en een minder ter zake kundig publiek te 
sensibiliseren. 

Ter illustratie: op lokaal niveau wordt met diverse initiatieven gepoogd om de sociale, medische en 
educatieve sector te informeren, inzonderheid via de OCMW’s (Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn), de ziekenhuizen en verschillende scholen. 

Die acties, waaraan de verschillende actoren meewerken, worden gesteund door de provinciale 
overheden. 

In 2017 en 2018 werd in het kader van de ‘Anti-Trafficking Day’ eveneens aan sensibilisering gedaan 
tijdens diverse manifestaties, zulks in samenwerking met de politie, het opvangcentrum Sürya en de 
referentiemagistraten mensenhandel. 

Voorts werd in het eerste semester van 2017 een opleidingsdag over mensenhandel georganiseerd in 
samenwerking met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO). 

Het ging om een opleiding voor gespecialiseerde magistraten. 

In de opleiding kwamen thema’s aan bod zoals het fenomeen van de loverboys, de bepaling van niet-
bestraffing van slachtoffers, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, 
mensenhandel met het oog op de uitbuiting van bedelarij, de schade die de slachtoffers hebben 
geleden en de vergoeding ervan, de Joint Investigation Teams (JIT) en de internationale 
samenwerking. 

Tot slot werd tijdens het eerste semester van 2017 voor de referentiemagistraten een opleidingsdag 
over het fenomeen van de mensensmokkel georganiseerd in samenwerking met het IGO. 

 

5.1.3 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
 

In 2017 werd door IOM (International Organisation for Migration) een opleiding georganiseerd waarbij 
2 leden van de Sociale Inspectie een workshop gaven aan de Georgische sociaal-inspecteurs. 
 
In de loop van 2018 heeft de themadirectie Mensenhandel alle sociaal inspecteurs van de RSZ 
gesensibiliseerd in het kader van een opleiding over mensenhandel, inzonderheid voor economische 
uitbuiting. Tijdens de opleiding werd gefocust op de plicht om de slachtoffers te informeren en werden 
de volgende 2 brochures verspreid en toegelicht: 
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o meertalige brochure voor slachtoffers van mensenhandel; 
o brochure ‘indicatoren van mensenhandel’, uitsluitend bedoeld voor de inspectie- en 

politiediensten. 
 

In 2018 organiseerde de RSZ in samenwerking met de provincie Luik en Sürya een opleiding voor de 
maatschappelijk assistenten van de OCMW’s en ziekenhuispersoneel. 
 
 In oktober 2018 gaven Fedasil en het IOM  op vraag van de RSZ-Inspectie een presentatie over de 

vrijwillige terugkeer, aan alle medewerkers van ECOSOC (ong. 42 personen).  
 In oktober 2018 werd ook een opleiding inzake mensenhandel en economische uitbuiting verstrekt 

aan de sociaal inspecteurs van de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (GWI) en de 
huisvestingsinspecteurs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

5.1.4 Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) 
 

De DVZ heeft opleidingen gegeven aan: 

- DVZ-collega’s met name de eerstelijnsdiensten (internationale bescherming – registratie en 
interview) en de verwijderingsdiensten (administratief afhandelcentrum migratie (127bis) en Sefor 
(bijstand bij terugkeer)); 

- Voogden. 

 

5.1.5 Dienst voogdij 
 

De voogden moeten na hun erkenning een intensieve basisopleiding volgen en krijgen jaarlijks 
bijkomende opleidingen en intervisiemomenten. 

De dienst Voogdij stelt voorts alles in het werk om de voogden kwaliteitsvolle opleidingen aan te 
bieden, inzonderheid op het gebied van mensenhandel. 

In 2017 en 2018 werden daarover opleidingen georganiseerd. Zij werden voorgesteld en 
georganiseerd in samenwerking met Caritas en ECPAT12. 

Tot slot wordt aan de minderjarigen die bij de dienst Voogdij worden gemeld en bij wie er aanwijzingen 
van mensenhandel zijn, onmiddellijk een gespecialiseerde voogd toegewezen. De minderjarigen 
worden doorverwezen naar specifieke opvangcentra, zoals Esperanto, Minor N’Dako, enz. Als zij niet 
terechtkunnen in de gespecialiseerde opvang, wordt ambulante begeleiding georganiseerd in 
samenwerking met de erkende centra voor slachtoffers van mensenhandel of met Esperanto. 

  

                                                             
12 End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes. 
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5.1.6  Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) 
 

- Het FIDO lanceerde een ‘Toolbox bedrijven-mensenrechten’ om de bedrijfswereld te 
sensibiliseren voor mensenhandel. Een aantal aspecten in verband met de sensibilisering voor 
mensenhandel zijn daarin geïntegreerd13. 

- Het instituut heeft eveneens een brochure met een overzicht van de 
staatsverhaalmechanismen die ter beschikking staan van de slachtoffers van schendingen van 
mensenrechten, waaronder de slachtoffers van mensenhandel, uitgewerkt en verspreid onder de 
betrokken doelgroepen14. 
 

5.2 Gemeenschappen/gewesten 
 

Teneinde de wetgevingen van de gefedereerde entiteiten inzake hulpverlening aan minderjarigen en 
de specifieke federale wetgeving inzake mensenhandel zo gecoördineerd mogelijk toe te passen, 
onderzoekt een werkgroep thans de nadere regels voor het optreden van de verschillende actoren 
wanneer een minderjarige mogelijkerwijs het slachtoffer is van mensenhandel. Deze problematiek 
wordt besproken met de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige gefedereerde entiteiten.  

De betrokken partijen zijn het unaniem eens over de versterking van de samenwerking tussen alle 
betrokken actoren en inzonderheid van de samenwerking tussen de afdelingen jeugd en 
mensenhandel van de parketten, zulks op het volledige grondgebied. 

 

5.2.1 Federatie Wallonië-Brussel 
 
A. Sector van  “l’aide à la jeunesse” – Federatie Wallonië-Brussel  

 
1) Mensenhandel 

 
In 2016 werd een werkgroep opgericht met het oog op de organisatie van een specifieke 
sensibiliseringsvoormiddag inzake minderjarige slachtoffers van mensenhandel voor professionele 
jeugdhulpverleners. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de FOD Justitie, van de 
verenigingen gespecialiseerd in de bestrijding van mensenhandel en de opvang van de slachtoffers 
ervan, van “l’administration de l’Aide à la Jeunesse” en de directie Gelijke Kansen van de Federatie 
Wallonië-Brussel en van “le Service de l’Aide à la Jeunesse” van de Duitstalige Gemeenschap. De 
werkgroep is meerdere malen samengekomen.  
Het doel ervan was de samenhang te verzekeren tussen de procedure voor de tenlasteneming en de 
identificatie van minderjarige slachtoffers van mensenhandel en de procedure ‘minderjarigen in 
gevaar’ in de sector van de hulpverlening aan de jeugd.  

                                                             
13 https://bedrijven-mensenrechten.be/ 
14 
https://www.duurzameontwikkeling.be/sites/default/files/content/nl_brochure_droits_de_lhomme_062018.
pdf 
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De sensibiliseringsvoormiddag met de titel ‘La traite des êtres humains et les victimes mineures’ 
(‘Mensenhandel en de minderjarige slachtoffers ervan’) vond plaats op 21 april 2017 en stond open 
voor de professionals van de sector uit zowel de Franse als de Duitstalige Gemeenschap.  
 
De werkgroep heeft verder ook een opleiding (gepland in 2019) voorbereid voor de instellingen voor 
hulpverlening aan de jeugd (inzonderheid de diensten voor hulpverlening aan de jeugd en de 
jeugdbeschermingsdiensten, maar ook andere instellingen).  
 
Voor deze opleiding gebruikt men de ReACT-methodologie die werd ontwikkeld in het kader van een 
Europees ECPAT-project. Die methodologie bestaat in het gebruik van concrete cases en beoogt de 
competenties op het gebied van de herkenning van indicatoren van mensenhandel en de 
doorverwijzing naar de gespecialiseerde diensten te versterken. Tijdens de opleidingen komen alle 
soorten mensenhandel gericht op minderjarigen aan bod, ook de problematiek van de loverboys. 
 
De diensten van de sector van de hulpverlening aan de jeugd zijn bijzonder aandachtig voor die 
problematiek. Zij kunnen wel aan preventie doen, maar zijn zich ervan bewust dat zij afhankelijk zijn 
van meldingen, in vele gevallen bij de politie.  
 
De problematiek van de tienerpooiers (‘loverboys’) wordt ook geïllustreerd met verschillende 
getuigenissen en er wordt informatie verstrekt (https://childfocus.be/nl/campagne/laat-je-niet-
pakken-1) over hoe een slachtoffer kan worden herkend en geholpen. 

 
2) Mensensmokkel 

 
In het kader van het NBMV-plan gaat de Brusselse dienst voor jeugdhulpverlening (AMO – 
accompagnement en milieu ouvert) ‘SOS Jeunes Quartier libre’ actief op zoek naar NBMV’s die op 
doorreis zijn, onder andere naar het Verenigd Koninkrijk. De begeleiding omvat het verschaffen van 
informatie over hun rechten en over de hulpverleningsdiensten waarop zij een beroep kunnen doen 
tijdens hun korte illegale verblijf in België en het verschaffen van duidelijke informatie over de risico’s 
die zij lopen als zij in de handen vallen van netwerken van mensensmokkelaars. 

 
B. Onderwijssector 
 

 De ‘Guide pratique relatif à la prévention et à la gestion des violences en milieu scolaire’15 
(Praktische gids voor de preventie en de beheersing van geweld op school), uitgegeven door de 
directie-generaal Verplicht Onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel, wordt ter beschikking 
gesteld van alle personeelsleden (schoolhoofden, onderwijzend personeel, opvoeders, 
personeelsleden van de PMS-centra, enz.) van het gewoon en buitengewoon lager en secundair 
onderwijs georganiseerd en gesubsidieerd door de Federatie Wallonië-Brussel.  
      
In de zeer volledige gids komen tal van thema’s aan bod die verband houden met geweld op 
school: diefstal, pesten, afpersing, mishandeling, enz. Zij bevat niet alleen een schat aan 
informatie over de preventievoorzieningen, maar ook over de referentiepunten voor actie.  
 
Voor de laatste uitgave van deze gids (2017) heeft de directie Gelijke Kansen een specifieke fiche 
‘Mensenhandel en mensensmokkel’ opgesteld. Die fiche bevat onder andere definities van de 

                                                             
15 http://www.enseignement.be/index.php?page=26937&navi=3524  
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verschillende gehanteerde begrippen, een aantal indicatoren waarvoor de onderwijsprofessionals 
aandacht moeten hebben, mogelijke acties en de contactgegevens van de gespecialiseerde centra 
die informatie kunnen verschaffen in geval van bezorgdheid. 

 
 De gratis telefoonlijn ‘Assistance écoles’ (‘Schoolbijstand’) is bedoeld voor 

onderwijsprofessionnals en moet hen oriënteren en informeren wanneer zij te maken krijgen met 
geweld op school. Tot dusver heeft de lijn ‘Assistance écoles’ nog geen vragen gekregen rond 
situaties van mensenhandel en mensensmokkel.  
Als zij toch dergelijke vragen zou krijgen, dient de gratis lijn de vraag door te verwijzen naar de 
bevoegde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel.  

 In het kader van de maatregelen ter preventie van schooluitval en geweld op school, werden de 
mobiele teams en de schoolbemiddelaars gesensibiliseerd voor het fenomeen mensenhandel en 
werden zij eveneens geïnformeerd over de inhoud van de fiche die in 2017 werd toegevoegd aan 
de Praktische gids voor de preventie en de beheersing van geweld op school (cf. supra).  
 

 In het hoger onderwijs werd aan het einde van het academiejaar 2015-2016 de brochure 
‘Mensenhandel... wat te doen? Advies voor ziekenhuispersoneel’ van de ICC ter attentie van de 
algemeen directeurs en de departementshoofden elektronisch verstuurd naar de verschillende 
vestigingen van tien hogescholen die een opleiding verpleegkunde aanbieden.  
 

 Tijdens het academiejaar 2016-2017 werd deze publicatie opnieuw elektronisch verstuurd naar 
de hogescholen en universiteiten die een medische opleiding of een opleiding verpleegkunde 
aanbieden. In de begeleidende e-mail werd voorgesteld om een terreinmedewerker van een van 
de gespecialiseerde opvangcentra (Surya) uit te nodigen om de studenten te sensibiliseren over 
de rol die zij kunnen spelen als professionele zorgverleners.  
 

5.2.2 Vlaamse Gemeenschap 
 
In opdracht van minister Vandeurzen voerde Child Focus onderzoek naar de problematiek van 
tienerpooiers in Vlaanderen. Daaruit volgde in 2016 een actieplan voor een betere bescherming van 
slachtoffers. De focus lag hierbij op vier domeinen: preventie, bescherming, vervolging en 
samenwerking. 

Child Focus stelde onder andere voor om niet meer het woord “loverboy” te gebruiken maar te 
spreken over “tienerpooiers”. De term “loverboys” gaf volgens hen een te soft beeld van de daders 
terwijl de term “tienerpooiers” niet eufemiserend werkt en heel duidelijk stelt waarover het gaat. 
pooiers die tieners tot slachtoffers maken en zo mensonterende en strafbare daden stellen. 

Zodoende werd door de Vlaamse overheid beslist om de term “tienerpooiers “ te hanteren. 

 Samen met alle betrokken partners wordt een actualisering doorgevoerd van de acties op deze 4 
domeinen. Centraal in deze actualisering staan de verduidelijking van de opdrachten van de 
verschillende partners, en de manier waarop deze partners nog beter kunnen samenwerken.16 

 

                                                             
16 Deze actualisering kan geraadpleegd worden op 
https://jongerenwelzijn.be/professionelen/assets/docs/jeugdhulpaanbieders/mensenhandel/geactualiseerd_a
ctieplan_tienerpooiers.pdf  
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• Er werd een overeenkomst afgesloten met Child Focus om een sensibiliseringscampagne uit te 
werken. Deze campagne getiteld ‘Laat je niet pakken’, werd begin januari 2017 uitgerold. De 
campagne had een brede focus, waarbij er op verschillende terreinen tegelijk ingezet werd. 
Specifieke beroepsgroepen zoals hotelpersoneel, taxichauffeurs en straathoekwerkers werden 
gericht gesensibiliseerd.  
 

• De website www.stoptienerpooiers.be werd op 17 januari 2017 gelanceerd, samen met 
brochures en postkaarten die op grote schaal verspreid werden. De campagnefilmpjes waren, en 
zijn, ook via laagdrempelige en op jongeren gerichte online fora beschikbaar en deelbaar. 
 

De campagne en de link naar de website werden aangeboden aan alle Vlaamse jeugdhulporganisaties. 
Het verhogen van de kennis van hulpverleners werd gekoppeld aan de lancering van de campagne.  

 
Hoewel de projectfinanciering voor deze campagne liep tot eind mei 2017, blijft Child Focus het 
aanspreekpunt voor alle vragen omtrent het fenomeen tienerpooiers. Op hun site wordt de info op 
een heldere en vlotte manier verzameld en gepresenteerd.  
 

5.2.3 Duitstalige Gemeenschap 
 
De Duitstalige Gemeenschap werkt via de Interdepartementale Cel mee aan de opmaak van het 
Nationaal Actieplan Mensenhandel 2015-2019.  

 
In 2018 heeft een vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap meegewerkt aan de opmaak 
van het addendum ‘Minderjarige slachtoffers van mensenhandel’ bij het Nationaal Actieplan 
Mensenhandel 2015-2019. 
 
Om een meer adequate tenlasteneming en hulpverlening te waarborgen, heeft de Duitstalige 
Gemeenschap zich geconcentreerd op het sensibiliseren van de professionele eerste- en 
tweedelijnsdiensten. 

 
Sinds 2018 zijn brochures ter sensibilisering van de gezondheidszorgsector van de FOD Justitie 
beschikbaar in het Duits. De brochures werden verdeel in de twee ziekenhuizen, de Kinik St. Josef in 
Sankt Vith en het St. Nikolaus-Hospital in Eupen.  
 
Op 8 juni 2018 vond een sensibiliseringsdag rond discriminatie, mensenhandel en mensensmokkel 
plaats.  
 
Het doelpubliek was het personeel van de sociale eerste- en tweedelijnsdiensten, de politie, het 
parket en de orde van advocaten van Eupen. De mensenhandelproblematiek, de wetgeving en de 
verschillende vormen van mensenhandel en mensensmokkel werden besproken door de directeur 
van de Luikse vzw Sürya.  
 
De meer algemene sensibilisering werd aangevuld met twee workshops die de mogelijkheid boden 
om de kennis van twee vormen van mensenhandel, namelijk economische uitbuiting en seksuele 
uitbuiting, verder te verdiepen. 
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De opleiding strekte ertoe uit te leggen wat het fenomeen mensenhandel precies inhoudt en hoe 
tekenen kunnen worden herkend die erop wijzen dat een persoon een potentieel slachtoffer van 
mensenhandel is. Er werden verschillende videofragmenten met potentiële slachtoffers van 
mensenhandel getoond. Tijdens de rollenspellen moesten de deelnemers tonen hoe zij zouden 
reageren in een van de situaties. De directeur van Sürya gaf tips over hoe de signalen van een 
potentieel slachtoffer van mensenhandel kunnen worden herkend en over hoe te reageren als men 
een potentiële situatie van mensenhandel opmerkt. 
 
Deze sensibiliseringsdag bood de mogelijkheid om de contacten met de Federale Politie , de eerste 
substituut-procureur des Konings van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen en de directeur van de 
vzw Sürya nieuw leven in te blazen. De verschillende partijen hebben beslist om vaker samen te 
werken en een reeks opleidingen te organiseren voor de sociale diensten en de politiediensten van de 
Duitstalige Gemeenschap.  
 
Hebben deelgenomen aan de workshop rond mensenhandel: de OCMW’s, de sociale diensten van de 
ziekenhuizen, de vzw Info Intégration (integratie van migranten), de vzw SOS-Hilfe 
(sociaaleconomische sector), de arbeidsinspecteur voor vreemdelingen, de WSR (Wirtschafts- und 
Sozialrat der Deutschprachigen Gemeinschaft Belgiens – Sociaaleconomische raad van de Duitstalige 
Gemeenschap), de Services de l’Aide à la Jeunesse, een vakorganisatie en de dienst slachtofferonthaal 
van de politie. 
 

5.3 Opleidingen door de onthaalcentra 
 

5.3.1 Payoke 
 

Payoke heeft zich aan de hand van vormingen ingezet om mensen, die in de eerste lijn worden 
geconfronteerd met mensenhandel, te sensibiliseren. Deze vormingen richtten zich voornamelijk op 
mensenhandel en in mindere mate op prostitutie. Naar het einde van 2018 werden deze vormingen 
vaker toegespitst op de tienerpooierproblematiek, waarbij ook de doelgroep werd uitgebreid met 
voornamelijk begeleiders uit jeugdinstellingen en leerlingenbegeleiders. Deze trend zet zich verder in 
2019. 

Payoke merkt op dat vooral de opleiding rond de problematiek van minderjarige slachtoffers aan 
belang wint. Bij het grote publiek bestaan immers nog veel misvattingen over dit thema. Hoewel een 
aantal belangrijke partners voor deze typische vorm van mensenhandel al jaren vertrouwd is met het 
concept, en bijgevolg minder intensieve vorming nodig heeft, moet men er wel over waken over dat 
ze over voldoende competentie en kennis ter zake beschikken. 

Vormingen en opleidingen zijn een permanent onderdeel van het mandaat van de drie centra17. 

Deze opleidingen waren bestemd voor: 

o Voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; 

o Begeleiders uit jeugdinstellingen; 

                                                             
17 Payoke, Pag-Asa en Sürya 
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o Magistraten; 

o Medewerkers en agenten van politiediensten, zowel op lokaal als federaal niveau;  

o Medewerkers van sociale inspectiediensten; 

o Asielsector: Fedasil; 

o Medewerkers van de regionale overheden; 

o Het bredere, algemene publiek. 
 

De volgende aspecten kwamen aan bod: 

o Doelstelling van de opleiding; 

o Communicatie tussen de partners en operationele efficiëntie verbeteren in het 
kader van detectie en doorverwijzing naar de centra; 

o Basisinformatie betreffende het fenomeen mensenhandel en concrete informatie 
aanreiken aangaande het Belgische doorverwijzingsmechanisme; 

o Desgevallend informatie en handvaten aanreiken bij situaties met slachtoffers van 
tienerpooiers; 

o Tijdspanne waarbinnen het project van de opleiding gelopen heeft. 
 

5.4 Caritas 
 
Bulgaarse en Roemeense statistieken geven aan dat er jaarlijks ongeveer 1.000 personen 
geïdentificeerd worden als slachtoffer van mensenhandel. Het werkelijke aantal ligt veel hoger 
aangezien niet ieder slachtoffer ook effectief geïdentificeerd wordt. Van diegene die geïdentificeerd 
worden, krijgt meer dan de helft niet de bijstand waar hij/zij recht op heeft, en diegene die het wel 
ontvangen krijgen dit slechts gedurende een beperkte periode.  

Daarom werd het Europees project “Strengthening multidisciplinary cooperation to ensure an 
effective referral, assistance, rights protection for victims of human trafficking” uitgeschreven. Het 
project liep van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. 
 
Het werd gesubsidieerd door de Europese Commissie, departement Justitie en omvat een 
samenwerking van vijf partners verspreid over Zweden, Spanje, Bulgarije, Roemenië en België. Caritas 
International was hierin de Belgische partner. 
 
Er werden verschillende doelen nagestreefd zowel op nationaal als internationaal niveau: 
 

- Het uitwisselen van “best practices” en kennis in de bijstand van slachtoffers van 
mensenhandel tussen de herkomstlanden en de landen van bestemming;  

- Het verbeteren van de bijstand en begeleiding van slachtoffers tijdens het proces van 
rehabilitatie zodat zij hun rechten kunnen opnemen; 

- Het ontwikkelen van een transnationaal niveau (herkomstlanden en landen van bestemming). 
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De partners hielden 3 lokale conferenties in Roemenië, Bulgarije en Spanje. De lokale conferenties 
hadden tot doel de resultaten van het project te verspreiden onder de lokale belanghebbenden bij de 
bestrijding van mensenhandel en het belang van multidisciplinaire samenwerking te bespreken bij de 
bestrijding van mensenhandel en slachtofferhulp. 
 
Advocaten, aanklagers, rechters, overheidsinstanties, rechtshandhavingsinstanties, ngo's en sociale 
diensten met bevoegdheden op het gebied van bijstand aan slachtoffers woonden de evenementen 
bij. 

 
In 2018 werd in België eveneens een opleiding rond de multidisciplinaire aanpak van mensenhandel 
voor de (gespecialiseerde) magistraten georganiseerd, in samenwerking met het IGO en Caritas 
International. Naast de internationale dimensie kwamen in de opleiding diverse 
onderzoekstechnieken (financiële onderzoeken, sociale media, enz.) aan bod. Er werd ook aandacht 
besteed aan het trauma dat de slachtoffers oplopen. De expertise van de opvangcentra stond 
eveneens centraal in het debat. 
 
Daarnaast werd er ook een handboek “Handbook for legal, social, health professionals involved in the 
protection of the rights and the assistance of victims of THB” ontwikkeld voor professionals van 
herkomstlanden en de landen van bestemming.  Dit handboek heeft als doel professionals te vormen 
in het werken binnen een multidisciplinair team.  

 
Een slotconferentie vond plaats in Brussel op 29 en 30 november 2018. Deelnemers uit projectlanden 
(België, Bulgarije, Roemenië, Spanje en Zweden) en uit andere EU-lidstaten en derde landen 
(Duitsland, Oekraïne en Albanië) namen deel aan de conferentie. 
 
Het doel van de conferentie was niet alleen om te presenteren wat er in het project was bereikt. Er 
werd ook gesproken over: 
 

- de gevolgen van mensenhandel voor de slachtoffers; 
- de noodzaak om de juridische bijstand en de verwijzingsprocedures te verbeteren; 
- de deontologische beginselen die moeten worden gerespecteerd door professionals die in 

contact komen met slachtoffers;  
- het belang van multidisciplinair werk op transnationaal niveau.  

 

5.5 Child Focus 
 
Sinds mei 2017 werkt Child Focus samen met Missing Children Europe en andere partners aan het 
project AMINA, dat voornamelijk tot doel heeft om lacunes te dichten in de bescherming van 
minderjarige kinderen op de vlucht. Het zijn namelijk deze lacunes die ertoe leiden dat kinderen in 
migratie verdwijnen en/of het slachtoffer worden van mensenhandel en mensensmokkel. AMINA wil 
bijdragen aan de nodige bescherming door ervoor te zorgen dat zowel het beleid als de wetgeving de 
belangen van het kind hoog in het vaandel dragen. 

Naast de algemene campagne maakt ook de app. Amina onderdeel uit van het project. Deze applicatie 
zorgt er namelijk voor dat kinderen in migratie te allen tijde op de hoogte zijn van hun rechten en 
beschikbare diensten in welk Europees land ze zich ook bevinden. Zo kunnen ze eenvoudig te weten 
komen waar ze terecht kunnen voor bijvoorbeeld medische hulp, juridisch advies en onderdak. 
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De opleidingen voor de eerstelijnsactoren, georganiseerd door Child Focus waren bedoeld voor de 
magistraten, de politie in het algemeen, en meer specifiek voor die politiemensen die gespecialiseerd 
zijn als TAM-verhoorder18. 
 
Deze opleidingen waren bedoeld om de geviseerde doelgroepen: 
 

- bewust te maken van de missie en de werking van Child Focus; 
- te leren hoe samen te werken; 
- te leren hoe te reageren wanneer ze geconfronteerd worden met weglopers, parentale 

ontvoeringen, niet-begeleide minderjarigen en seksuele uitbuiting van minderjarigen. 
 
De opleiding voor de magistraten wordt jaarlijks georganiseerd, gedurende een halve of hele dag, als 
onderdeel van de algemene vorming van magistraten. 
De opleiding voor de politie vindt jaarlijks plaats, gedurende een halve of hele dag, op vraag. 
De opleiding voor de TAM-verhoorders vond plaats in 2017, gedurende 2 halve dagen. 
 

5.6 Koning Boudewijnstichting 
 
Op 5 december 2018 werd, naar aanleiding van de 25ste verjaardag van het overlijden van Z.M. Koning 
Boudewijn, in het Koninklijk Paleis een academische zitting “De strijd tegen mensenhandel: balans en 
nieuwe uitdagingen” georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting. De zitting omvatte een reeks 
tussenkomsten van experts over de huidige uitdagingen, de toepassing van het ‘Belgische model’ 
waarbij slachtoffers worden ondersteund door actoren uit de burgersamenleving, en de 
perspectieven om de uitdagingen aan te pakken. 

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Koning Albert II en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins 
Laurent namen eraan deel.  

De leden van het Bureau en van de ICC namen deel aan deze academische zitting. 

6 Opsporing en vervolging 
 

6.1 Mensenhandel 
 

6.1.1 College van procureurs-generaal 
 
De werkzaamheden van de verschillende werkgroepen hebben het mogelijk gemaakt om, 
inzonderheid in de risicosectoren, een duidelijker beeld te krijgen van het fenomeen en derhalve om 
het strafrechtelijk beleid zo doelgericht mogelijk te maken, rekening houdend met het al te vaak 
terugkerende gegeven dat de menselijke en materiële middelen die worden ingezet in de strijd tegen 
mensenhandel ontoereikend zijn. 

De onderzoeken worden dus zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften in het veld en houden 
derhalve rekening met de specifieke plaatselijke omstandigheden.  

                                                             
18 TAM-verhoorders zijn politiemensen die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van audiovisueel verhoor van 
minderjarigen. 
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6.1.2 Federaal parket 
 
Het federaal parket heeft verschillende coördinaties uitgevoerd met betrekking tot onderzoeken in 
Roemenië, de Tsjechische Republiek en UK. Daarnaast hebben ze deelgenomen aan 
coördinatievergaderingen bij Eurojust en Europol alsook internationale samenwerking ondersteund.  
 

6.1.3 Politie 
 
De problemen die gepaard gaan met de aanwezigheid van (grote groepen) migranten in onregelmatig 
verblijf is eerder het werkveld van de bestuurlijke politie. De inspanningen worden voornamelijk 
geleverd door de lokale politiediensten en de eerstelijnsdiensten van de Federale Politie (zoals de 
Wegpolitie, de Scheepvaartpolitie, de Luchtvaarpolitie en de Spoorwegpolitie). Dat neemt niet weg 
dat gestreefd wordt naar een integrale en geïntegreerde aanpak van deze problematiek, waarbij 
gerechtelijke en bestuurlijke overheden en diensten nauw samenwerken.  

De rol van de Federale Gerechtelijke Politie is vooral het in kaart brengen van de smokkelnetwerken, 
hun verzamelplaatsen, hun manier van opereren en dergelijke meer, door observaties en het gebruik 
van bijzondere technieken. 

Door de werklast die gepaard gaat met het afhandelen van alle formaliteiten met (soms grote 
groepen) transitmigranten, blijft er veelal weinig tijd of ruimte om te zoeken naar indicaties van 
mensensmokkel. Een grondige fouillering en het registreren van elementaire informatie, zoals 
telefoonnummers, kan nochtans bruikbare sporen opleveren voor het onderzoek naar de 
organisatoren van de smokkel. Dit is een permanent aandachtspunt, dat steeds weer benadrukt wordt 
door de Federale Gerechtelijke Politie tijdens overlegmomenten met collega’s, die op het terrein met 
de transitmigranten geconfronteerd worden. 

Enkele specifieke acties waaraan de Federale Gerechtelijke Politie heeft deelgenomen/heeft 
gecoördineerd in 2017: 

- Europese actiedag gericht op informatiegaring inzake mensenhandel/mensensmokkel in/rond 
opvangcentra (oktober 2017) 

- Acties Hastapark in de strijd tegen mensensmokkel in West-Vlaanderen – geïntegreerde acties 
(samenwerking tussen onder andere Federale Gerechtelijke Politie, Lokale Politie, Wegpolitie, met 
inzet van luchtsteun en hondensteun, bijvoorbeeld), geïnitieerd door de referentiemagistraat 
mensensmokkel, ondersteund door de provinciegouverneur en gecoördineerd door de Federale 
Gerechtelijke Politie. De Federale Gerechtelijke Politie Mons was aanwezig bij de laatste actie 
Hastapark om te leren van de aanpak en die eventueel te vertalen naar hun arrondissement. 

Er is tevens regelmatig overleg tussen de Federale Gerechtelijke Politie van de Vlaamse provincies om 
de lopende onderzoeken te bespreken en eventuele afspraken te maken om te vermijden in mekaars 
vaarwater terecht te komen. 

6.1.4 Toezicht op Sociale wetten (TSW) - FOD Werkgelegenheid  
 
Als arbeidsinspectiedienst voert TSW veel van de controles uit in samenwerking met de andere 
diensten die deel uitmaken van de arrondissementele inspectiecellen. In het kader van het actieplan 
van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) zijn daarrond controledoelstellingen 
vastgelegd in verschillende sectoren, waarin naast sociale fraude ook vaak sprake is van economische 
exploitatie: de bouwsector, de elektrotechnische sector, de schoonmaak, de horeca, de 
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transportsector, de vleessector (slachthuizen en versnijderijen), de land- en tuinbouwsector, de 
garage- en carwashsector, de metaal- en technologiesector, en nog een aantal andere sectoren.  

In elk van die sectoren voert de dienst controles uit naar fenomenen die gepaard gaan met indicatoren 
van economische exploitatie van de werknemers. Het gaat om arbeidsrechtelijke inbreuken waarvoor 
TSW de specifieke bevoegdheid heeft, en die als een mogelijke indicator van mensenhandel worden 
gezien: het gaat o.m. over laattijdige loonbetaling of onterechte inhoudingen op het loon, niet naleven 
van de minimumlonen, niet respecteren van de grenzen van de arbeidsduur, …  

Voor de strijd tegen de ‘sociale dumping’ in o.m. de bouwsector en aanverwante sectoren en de 
vleesverwerkende sector werkt in elke provincie een team van gespecialiseerde sociaal-inspecteurs 
tegen verschillende aspecten van uitbuiting: onderbetaling, onterechte inhoudingen op het loon, 
overschrijden van de arbeidsduur. In het merendeel van deze dossiers proberen zij in eerste instantie 
de buitenlandse werkgever te overtuigen om de inbreuken ten aanzien van zijn werknemers recht te 
zetten. Slechts wanneer dit niet lukt wordt een pro justitia opgesteld. In de meest schrijnende dossiers 
wordt in overleg met de magistratuur beslist om de werkgevers te vervolgen voor mensenhandel. Het 
overgrote deel van deze dossiers situeert zich in de bouwsector. 

Zowel in Vlaanderen als Wallonië heeft TSW een gespecialiseerde cel ‘vervoer’ die zich meer en meer 
toespitst op het fenomeen van de delokalisatie in de vervoersector. Bij dit fenomeen is niet enkel 
sprake van ontwijking van fiscale en sociale zekerheidsregels, maar worden de betrokken chauffeurs 
vaak ernstig onderbetaald, zijn zij vaak maanden van huis waarbij ze gehuisvest worden in 
mensonwaardige omstandigheden. De dienst droeg bij aan het ontwikkelen van een multidisciplinaire 
aanpak van deze dossiers, waarbij veel aandacht ging naar de arbeidsomstandigheden van de 
werknemers.  

Inzake de tewerkstelling van vreemdelingen heeft de dienst een actiepunt bepaald rond de toepassing 
van de  sanctierichtlijn (Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 
tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen). 

Ook in de land- en tuinbouwsector legt TSW zich toe op nazicht van de loon- en arbeidsvoorwaarden 
van het personeel. In de meeste gevallen gaat het hier om seizoenarbeiders die slechts tijdelijk naar 
België komen om te werken, en zonder arbeidsovereenkomst werken in het stelsel van 
gelegenheidsarbeid. Dit maakt van hen een kwetsbare groep. Ook voor hen focust TSW naast de 
vaststellingen inzake zwartwerk op inbreuken inzake loonbescherming (voornamelijk onterechte 
inhoudingen en laattijdige betaling, minimumloon en arbeidsduur).  

De inspectiediensten zijn vaak de ‘eerste lijn’ bij de identificatie van potentiële slachtoffers van 
mensenhandel met het oog op economische uitbuiting. Op het moment dat ze indicatoren 
mensenhandel vaststellen passen ze de COL 01/15 toe.  

Maar dit heeft meestal niet tot gevolg dat de betrokken personen zich aanmelden als slachtoffer. Via 
de meertalige brochure informeren ze het slachtoffer over het statuut. Zeker wanneer het gaat over 
economische uitbuiting herkennen de personen zich niet in de omschrijving ‘slachtoffer van 
mensenhandel’. De informatie over het statuut en opvang kan vaak pas gegeven worden na een 
uitgebreid verhoor dat meestal plaatsvindt op het politiekantoor. De potentiële slachtoffers zien de 
inspectie/politiedienst als een repressieve dienst, vertrouwen of geloven het aanbod niet. 

De slachtoffers van economische exploitatie krijgen namelijk vaak wel wat hen beloofd werd (zelfs als 
de voorwaarden goed zijn en onder de Belgische normen vallen) en zien zichzelf daarom niet als een 
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‘slachtoffer’, terwijl men ernstige onderbetaling, het niet-respecteren van de grenzen aan de 
arbeidsduur, verlof, etc. vaststelt. 

Daarnaast zien ze tijdens hun inspecties niet alle omstandigheden waarin de tewerkstelling gebeurt. 
Vaak zijn er tegenstrijdige signalen op de werkvloer (bv. gedetacheerde werknemers van een 
buitenlandse onderneming waar de primaire arbeidsvoorwaarden goed verzorgd lijken:kwalitatieve 
arbeidskledij, persoonlijke beschermingsmiddelen) maar waar pas na later onderzoek blijkt dat er 
sprake is van ernstige onderbetaling.  

De controle op de arbeidsplaats geeft geen informatie over de huisvestingssituatie. Ook is het 
taalprobleem tijdens de controles groot. Inspecteurs op het terrein moeten de noodzaak inschatten 
om tolken in te schakelen in functie van de signalen op de werkvloer. Dit alles leidt zeker tot een 
onderrapportering van indicatoren mensenhandel ingeval van tewerkstelling van EU-onderdanen en 
personen met geldige verblijfsdocumenten. 

6.1.5 Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) 
  
6.1.5.1 Opsporing van economische uitbuiting 
 
De bestrijding van mensenhandel onder de vorm van economische uitbuiting is een kerntaak van de 
RSZ. In elke provinciale directie voeren zogenaamde ECOSOC-teams gerichte controles uit. 
De themadirectie Mensenhandel heeft nationale risicosectoren omschreven. Iedere provinciale 
directie kan bovendien, op grond van de specifieke fenomenen die zich voordoen op haar 
grondgebied, provinciale risicosectoren omschrijven. De controle in die risicosectoren staat als 
prioritair aangemerkt in de thematische en provinciale actieplannen inzake mensenhandel.  
Ieder jaar kiest de themadirectie bovendien, met de hulp van de directie Datamining van de RSZ en in 
voorkomend geval met de hulp van andere diensten, een specifieke jaarfocus.  
 
In 2017 was er geen specifieke focus (dat jaar werd de sociale inspectie geïntegreerd in de RSZ).  
 
In 2018 werd gefocust op de (hand)carwashes. In het kader van die nationale focus werden 409 
controles uitgevoerd waarbij 1 065 werknemers werden gecontroleerd (700 loontrekkenden, 353 
zelfstandigen en 12 anderen).  Er werden talrijke overtredingen vastgesteld: 
 
 Dimona: 159 voor 269 werknemers (126 pro justitia’s) 
 Sociale documenten: 5 voor 15 werknemers (5 pro justitia’s) 
 Deeltijds werken: 114 voor 154 werknemers (65 pro justitia’s) 
 Buitenlandse werknemers zonder verblijfsvergunning: 42 pro justitia’s voor 111 werknemers 
 Buitenlandse werknemers zonder arbeidsvergunning: 13 pro justitia’s voor 25 werknemers 
 Mensenhandel (economische uitbuiting): 21 werknemers  

Er werd ook vastgesteld dat nieuwe fraudefenomenen opduiken in pro justitia-risicosectoren: 

 In de horeca en inzonderheid in sushirestaurants worden Nepalezen tewerkgesteld die 
gedetacheerd zijn vanuit Portugal. Het gaat om valse detacheringen; 

 In de horeca werden ook meerdere slachtoffers van mensenhandel geïdentificeerd in shishabars; 
 In de sector van de schoonheidsverzorging werden verschillende controles uitgevoerd in 

nagelstudio’s, waar potentiële gevallen van economische uitbuiting, inzonderheid van 
minderjarige meisjes, werden gedetecteerd. 
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In globo stelde de RSZ in 2017 in het hele land 12 pro justitia’s (34 betrokken werknemers) en 27 
strafrapporten (31 betrokken werknemers) op inzake economische uitbuiting (art. 433quinquies van 
het Strafwetboek). In het kader van die onderzoeken: 

 verwees de RSZ-inspectie 65 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel door naar de 
gerechtelijke autoriteiten; 

 waren de sterkst vertegenwoordigde nationaliteiten Bulgarije (9 personen), China (9), Marokko 
(8), Egypte (6), Pakistan (5), Roemenië (3) en Servië (3); 

 waren de sterkst vertegenwoordigde activiteitssectoren de horeca, de garagesector (carwash en 
truckwash) en de bouw. 

In 2018 stelde de RSZ 14 pro justitia’s (20 betrokken potentiële slachtoffers) en 42 strafrapporten (45 
betrokken potentiële slachtoffers) op inzake economische uitbuiting (art. 433quinquies van het 
Strafwetboek). Naar aanleiding van onderzoeken die worden uitgevoerd in samenwerking met andere 
inspectie- of politiediensten, gebeurt het bovendien dat de pro justitia of het strafrapport inzake 
mensenhandel wordt opgesteld door een andere dienst. Zo werden 13 strafrapporten of pro justitia’s 
opgesteld door andere diensten in het kader van een samenwerking met de RSZ. In het kader van die 
onderzoeken: 

 verwees de RSZ-inspectie 65 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel met strafrapporten of 
pro justitia’s door naar de gerechtelijke autoriteiten; 

 waren de sterkst vertegenwoordigde nationaliteiten Afghanistan (10 personen), Polen (7), 
Oekraïne (6), Marokko (6), Pakistan (6) en Bulgarije (6 personen). Er dient eveneens te worden 
opgemerkt dat 18 van die 65 vermoedelijke slachtoffers EU-onderdanen waren, waaronder 2 
Belgen; 

 waren de sterkst vertegenwoordigde activiteitssectoren de garagesector (carwash en truckwash), 
de horeca, de bouw en de (detail)handel. 

In het kader van de ‘Joint Action Days Labour Exploitation’, een Europees initiatief dat wordt gesteund 
door Europol en waaraan 24 lidstaten van de EU waaronder België deelnemen, hebben de politie en 
de sociale-inspectiediensten tussen 14 en 20 mei 2018 in een aantal risicosectoren controles 
uitgevoerd teneinde economische uitbuiting op te sporen. 

De RSZ-inspectie en de politie troffen aanwijzingen van economische uitbuiting aan in 19 van de 149 
gecontroleerde werkplaatsen. Van de 311 gecontroleerde werknemers bleken er 91 in het zwart aan 
het werk. Er werden ook 9 potentiële slachtoffers van mensenhandel geïdentificeerd. 

6.1.5.2 Vervolging van uitbuiting van huispersoneel 
 
Er zijn geen specifieke initiatieven geweest, maar in de loop van 2017 en 2018 hebben enkele 
onderzoeken gevallen van uitbuiting van huispersoneel aan het licht gebracht.  
 

6.1.6 Waalse sociale inspectie 
 
6.1.6.1 Algemeen 
 
Eerst en vooral ter herinnering, de Waalse sociale inspectiedienst is niet bevoegd is voor 
mensenhandel. Dit fenomeen valt in de eerste plaats onder de bevoegdheid van de politie, de RSZ en 
Werkgelegenheid.  



28 
 

De Waalse Inspectie is echter, als partner van Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), 
betrokken bij de controles die in alle gerechtelijke arrondissementen van het Franstalig taalgebied 
worden uitgevoerd. De Waalse Inspectie komt in dit kader tussen om meer bepaald de naleving te 
controleren van de wet van 30/4/1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers 
en de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van vreemdelingen die zich in een specifieke 
verblijfssituatie bevinden. 

Aangezien het Waalse Gewest bevoegd is om een arbeidsvergunning af te geven aan werkgevers die 
buitenlandse werknemers in dienst willen nemen die niet van een arbeidsvergunning zijn vrijgesteld, 
controleert de Waalse Inspectie ter plaatse of het beroep van buitenlandse werknemers aan een 
dergelijke vergunning onderworpen is geweest. 

Sinds de laatste staatshervorming is de Waalse Inspectie belast met het nemen van initiatieven op het 
gebied van de controle op buitenlandse arbeidskrachten, zowel werknemers als zelfstandigen, binnen 
de arrondissementscellen van het SIOD. De Waalse inspecteurs organiseren regelmatig controles in 
inrichtingen die zij zelf in het vizier hebben. Naar gelang van de risico's worden de controles uitgevoerd 
met meerdere federale diensten, waaronder het Administratie van de Ondernemings- en 
Inkomensfiscaliteit (AOIF) en het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) 
en de, of in een kleiner team, met een federale collega en één of twee politieambtenaren. 

De door de Waalse inspectiedienst georganiseerde controles zijn in de eerste plaats gericht op 
werkgevers in sectoren die "risico's" lopen op sociale en fiscale fraude, namelijk: exotische 
restaurants; bouw; tuinbouw; schoonmaak; kleding; nagelwinkels sinds enige tijd... Maar ook, 
algemene voedingswinkels en nachtwinkels; car wash ...  . 

De samenwerking tussen de politie, de federale en de regionale inspectiediensten is over het 
algemeen goed. Het is gebruikelijk dat de hoorzittingen en de follow-up van de controle door 
verschillende diensten gezamenlijk worden uitgevoerd.  

De controle van het huishoudelijk personeel is niet gesystematiseerd en is geen prioriteit voor de 
Waalse inspectiedienst. Deze controles doen het probleem rijzen van de toegang tot bewoonde 
plaatsen waarvoor, sinds de inwerkingtreding in 2011 van het nieuwe Sociaal Strafwetboek, een door 
een onderzoeksrechter afgegeven machtiging vereist is. Een dergelijk verzoek om toestemming moet 
dus bijzonder gegrond zijn en op ernstige vermoedens berusten. 

De inspectiedienst houdt echter regelmatig toezicht op de situatie van jonge au pairs die bij 
gastgezinnen worden geplaatst. Deze au pair plaatsingen kunnen soms een bron van misbruik zijn, in 
die zin dat van de au pair gevraagd kan worden om buiten de grenzen van het wekelijkse schema te 
werken of om gewoon ongeoorloofde taken uit te voeren. Het is dan aan de inspectiedienst om het 
op te sporen en aan de kaak te stellen. 

6.1.6.2 Cijfergegevens 
 
a) Aantal Pro Justitia en strafrapporten 

In 2017 : 135  pro justitia en 8 strafrapporten (die in het algemeen worden opgesteld in geval van 
inbreuken op de sociale wetgeving die niet onder onze directe bevoegdheid vallen.). 
En 2018 : 106   pro justitia en 13 strafrapporten. 
 
b) Aantal gecontroleerde ondernemingen  

In 2017 : 2637 
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In 2018 :  2427  
 
De hierboven vermelde cijfers hebben betrekking op de gecontroleerde ondernemingen, zowel tijdens 
inspecties in het kader van de gerechtelijke arrondissementscellen (SIOD) als op verzoek van de Dienst 
Vreemdelingenzaken van de Waalse overheidsdienst, of zelfs op initiatief van de agenten. 
 
c) Aantal gecontroleerde werknemers 

En 2017 :  4448     (+  1651  zelfstandigen). 
En 2018 :  4320    (+  1733  zelfstandigen). 
 
De meest vertegenwoordigde nationaliteiten: Chinees – Pakistaans – Marokkaans – Braziliaans – 
Macedonisch – Indiaas – Kameroens – Turks. 

d) Aantal feiten van mensenhandel 

Aangezien de Waalse inspectiedienst niet bevoegd is voor deze materie, houdt het geen statistieken 
bij over het aantal feitelijke of vermoedelijke gevallen van mensenhandel.   

6.1.6.3 Vaststellingen  
 
Het is niet altijd gemakkelijk vast stellen of er sprake is van mensenhandel of niet.   

Naar onze Europese maatstaven kan ervan uitgegaan worden dat het  fenomeen echt is en niet lijkt 
af te nemen. Naar schatting is mensenhandel heel gewoon in Chinese restaurants, evenals in 
nachtwinkels en carwashes.  

De politieagenten die belast zijn met de arrestatie van illegale werknemers vragen hen systematisch 
of zij zich als slachtoffer van mensenhandel willen verklaren. En hoewel deze verklaring en de 
daaropvolgende opvang bij een gespecialiseerd onthaalcentrum een tijdelijk verblijfsrecht openen 
voor werknemers die verklaren slachtoffer van mensenhandel te zijn, doen slechts weinigen van hen 
dat, zelfs als zij werkelijk slachtoffer van mensenhandel zijn.  

De handel van buitenlandse werknemers wordt regelmatig gedaan door werkgevers die landgenoten 
zijn van de slachtoffers. Chinese restauranthouders hebben voornamelijk illegale Chinezen in dienst; 
Pakistaanse of Indiase eigenaars van autowasstraten of nachtwinkels, hun landgenoten. 

Maar uit de waarnemingen van de Waalse Inspectie blijkt dat de betrokken werknemers zelden het 
gevoel hebben slachtoffer van mensenhandel te zijn. Zij denken dat zij zich in België in een betere 
situatie bevinden, hoe onzeker ook, dan in hun land van herkomst. Zelfs als hun werkgever hen uitbuit, 
verdienen zij hier meer dan in hun land van herkomst wat hen in staat stelt regelmatig geld naar hun 
familie terug te sturen.  

Het feit dat sommige herkomstlanden weigeren de terugkeer van hun landgenoten (die niet aan een 
mensenhandelprocedure hebben deelgenomen) weigeren, heeft tot gevolg dat de aan de werkgevers 
opgelegde sanctie - die een afschrikkend effect zou kunnen hebben - waarbij zij worden verplicht de 
verblijfs- en repatriëringskosten te betalen van de werknemers die zij in dienst hebben genomen, of 
wier aankomst in het land zij zelfs hebben georganiseerd, van nul en generlei waarde is. 

Zoals reeds in vorige verslagen werd opgemerkt, stelt de Waalse inspectiedienst vast dat in zaken van 
economische uitbuiting veroordeelde werkgevers zelden worden veroordeeld tot een echt 
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afschrikkende boete, zonder voorwaardelijke straf, en in verhouding tot de ernst van de feiten en tot 
gevangenisstraf in geval van niet-betaling van deze werknemers.  

Ten slotte blijft het probleem van de schijnzelfstandigen een probleem dat meer aandacht moet 
krijgen omdat het ook bijdraagt tot het fenomeen van de mensenhandel. Vreemdelingen die pas op 
het grondgebied zijn aangekomen, kunnen immers maar al te gemakkelijk de status van actieve 
vennoot verwerven, die zuiver fictief is, in om het even welke handelsvennootschap waarvan de 
zaakvoerder aanbiedt de socialezekerheidsbijdragen te betalen en de inschrijvingsformaliteiten bij het 
Inasti voor hen te verrichten. De werknemer is vrijgesteld van de noodzaak van een werkvergunning 
en krijgt veel gemakkelijker het recht om als zelfstandige te verblijven, wat zijn of haar doel is. Maar 
in werkelijkheid is hij een "schijnzelfstandige", die misschien nog meer wordt uitgebuit dan wanneer 
hij/zij een werknemer zou zijn en zou moeten worden onderworpen aan een paritaire commissie die 
hem/haar een bepaald beloningsniveau garandeert.  

Tenslotte mogen we niet vergeten dat er naast het fenomeen mensenhandel ook het fenomeen 
bestaat van een buitensporig oneerlijke concurrentie met werkgevers die hun sociale en fiscale 
verplichtingen nauwgezet nakomen. 

6.2 Mensensmokkel 
 

6.2.1 Federaal Parket  
 
Naast het uitoefenen van de strafvordering spendeert het Federaal Parket veel tijd aan het 
coördineren van lopende onderzoeken en het afstemmen van informatie uit het buitenland. Om dit 
te faciliteren bestaat op het niveau van het Federaal Parket een structureel operationeel overleg 
waarop alle referentiemagistraten mensensmokkel worden uitgenodigd.  

Daarnaast neemt het Federaal Parket ook deel aan de Taskforce de la Mer du Nord, die zich specifiek 
richt op mensensmokkel buiten NL/BE/FR/UK. Er werd ook een analyse gevraagd aan Europol over de 
Koerdische organisaties die vanuit Noord-Frankrijk via België mensen smokkelen naar het Verenigd 
Koninkrijk.  

7 Bescherming van slachtoffers 
 

7.1 Privébedienden van de hoofden van de buitenlandse politieke missies 
 

Sinds eind 2016 doet de Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken een aantal inspanningen 
om privébedienden van de hoofden van de buitenlandse diplomatieke missies, die zich mogelijk in een 
fragiele situatie kunnen bevinden, te informeren over hun plichten en hun rechten.  

Deze personen hebben jaarlijks een onderhoud met een ambtenaar op de Directie Protocol teneinde 
te bekijken of hun tewerkstelling op een correcte wijze gebeurt (worden ze correct betaald; worden 
ze goed behandeld; hebben ze een individuele, private verblijfsruimte indien ze inwonen bij de 
werkgever; zijn ze aangesloten bij een sociale zekerheidssysteem, enz…). Voor het onderhoud wordt 
o.a. gebruik gemaakt van een vooropgestelde checklist.   

Deze (beleids)maatregel, namelijk het voorzien in bovenvermeld onderhoud, wordt ook vermeld in de 
Gids van het Protocol (samengebundelde richtlijnen die verspreid werden naar de buitenlandse 
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diplomatieke missies). Er is ook altijd een controle van de arbeidsovereenkomst die in lijn moet zijn 
met het Belgisch arbeids- en sociaal recht. Dit laatste vormt een strikte voorwaarde voor de 
goedkeuring van de accreditatie van de privébediende en diens komst naar België. De Directie 
Protocol stelt daarom een modelcontract ter beschikking dat de garantie van conformiteit biedt en 
waarvan ze wenst dat het door de buitenlandse diplomatieke missies gebruikt wordt voor 
accreditatieaanvragen voor privébedienden. 

De Dienst Protocol werkt sinds 2015 mee als constructieve partner in de Commissie voor Goede 
Diensten (CGD), een bemiddelingsorgaan gericht op geschillen inzake arbeidsrecht en sociale 
zekerheid tussen de buitenlandse diplomatieke missies en hun werknemers.  

Ook al is deze Commissie gespecialiseerd in arbeidsconflicten toch kan het gebeuren dat ook 
problemen aangaande de leefsituatie van deze categorie van personen worden aangekaart en er 
informatie wordt ingewonnen bij Fairwork Belgium (OR.C.A.)19 of PAG-ASA; of dat er dossiers worden 
doorverwezen naar PAG-ASA of het plaatselijke OCMW voor bijstand. Dus indien diensten van de 
Directie Protocol weet hebben van een dossier over mensenhandel, dan wordt er contact genomen 
met de CGD, en PAG-ASA. 

De Directie Protocol is ook vragende partij om een vorming te krijgen van PAG-ASA om toelichting te 
krijgen over hun werkwijze enz. Er werden hiervoor al informele contacten gelegd. 

In een periode van 2 jaar heeft de Directie Protocol weet van 2 à 3 mogelijke gevallen van 
mensenhandel. Voor 1 specifiek geval is er een onderzoek op het niveau van het parket lopende. 

De recente inspanningen en vernieuwingen in de procedure werden positief onthaald bij de 
privébedienden evenals bij de partners in de Commissie der Goede Diensten. 

Indien men vermoedt dat een privébediende op een niet-reguliere manier (of tegen zijn/haar wil) naar 
België is gekomen, heeft de Directie Protocol ook de mogelijkheid om de werkgever hierover aan te 
spreken en de aanvraag voor een speciale verblijfstitel voor het Belgisch grondgebied voor de 
privébediende te weigeren.  

                                                             
19 Sinds 2018 is OR.C.A. gewijzigd van naam, naar Fairwork Belgium.  
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7.2 Tussenkomst van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders 

 
De tussenkomst van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 
en aan de occasionele redders is, wat mensenhandel betreft, beperkt tot het toekennen van een 
financiële hulp aan de slachtoffers ervan. Hiertoe dienen de slachtoffers een aanvraag in te dienen. 

In de database van de Commissie werd de classificatiecode 'mensenhandel' opgenomen. 

In 2017 en 2018 waren er beslissingen in 5 dossiers met classificatie “mensenhandel” namelijk 3 
afwijzingen en in twee dossiers werd er financiële hulp toegekend. Het totaalbedrag bedroeg 50.000 
euro.  

 

7.3 Gemeenschappen en gewesten 
 

7.3.1 Wallonië  
 

Wallonië biedt op structurele wijze financiële ondersteuning aan de vzw Sürya, die erkend is en 
gesubsidieerd wordt als opvanghuis (voor 16 plaatsen). In 2017 bedroeg de subsidie 265 791,51 euro. 
In 2018 bedroeg de provisionele subsidie 291.240,68  euro. 
Voorts kreeg Sürya 28 APE-punten (Aide à la Promotion de l’Emploi (tewerkstellingshulp) – de waarde 
van een APE-punt was 3 024,64 euro op 1 januari 2017), oftewel een bedrag van 84 689,92 euro per 
jaar. 
 
In Wallonië werden samen met de vzw Sürya drie platformen ter bestrijding van mensenhandel 
opgericht (in de provincies Luik, Luxemburg en Namen), geleid door de provinciale coördinaties ter 
bestrijding van geweld tegen vrouwen (gecofinancierd door Wallonië, de Federatie Wallonië-Brussel 
en de provincies). Die platformen bestaan uit de referentiemagistraat, een arbeidsauditeur, een 
sociaal inspecteur, een vertegenwoordiger van de Federale Politie, een vertegenwoordiger van Sürya, 
een commissaris en vertegenwoordigers van diverse sociale diensten en gezondheidsdiensten. In 
2017 en 2018 bleef enkel nog het Luikse platform actief. In samenwerking met de vzw Sürya 
organiseerde het verschillende sensibiliseringsacties die gericht waren op de Luikse ziekenhuizen en 
de studenten in de medische sector, onder andere ter gelegenheid van de Europese dag tegen 
mensenhandel en mensensmokkel op 18 oktober. Het grote publiek werd er ook gesensibiliseerd via 
een artikel over mensenhandel in het tijdschrift “Vivre la Wallonie”. 20 
 
 

7.3.2 Vlaamse Gemeenschap 
 
Payoke ijvert al heel lang voor een betere aanpak van de tienerpooierproblematiek. In de periode 
2017 en 2018 werd hard gewerkt om het mogelijk te maken dat vanaf 2019 een gespecialiseerd team 
dat volledig toegewijd is aan de tienerpooierproblematiek kon beginnen werken, zowel voor de 
psychosociale begeleiding, maar zeker ook voor de begeleiding op het juridische en politionele vlak. 
 

                                                             
20 Magazine Vivre la Wallonie 38 Hiver 2017 (calameo.com) page 23 
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7.3.3 Franse en Duitstalige gemeenschap  
 

Wat de initiatieven met de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreft, werd in 2018 
een werkgroep opgericht met de FOD Justitie. De werkgroep brengt vertegenwoordigers van de 
justitiële sector, de gespecialiseerde opvangcentra, Esperanto, de administratie van de jeugdhulp, de 
voogdijdienst, enz. samen. 
De groep richtte zich met name op de eerste stappen en contacten wanneer een situatie wordt 
ontdekt van minderjarigen die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel. Er werd een 
verwijzingsschema ontwikkeld om de verschillen te verduidelijken die bestonden tussen de normen 
van het decreet inzake jeugdhulp21 en de federale normen.  
Als aanvulling op de bestaande instructies voor de begeleiding van minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel werd een verwijzingsmechanisme ontwikkeld.  
 
Daarnaast werd in 2017 een eerste opleiding over mensenhandel voor eerstelijnswerkers in de Franse 
en Duitstalige Gemeenschap georganiseerd en is het de bedoeling om in 2019 een nieuwe 
opleidingsronde te organiseren 
 

7.4 Child Focus 
 
De consulenten van Child Focus zijn opgeleid om slachtoffers van de zogenaamde tienerpooiers te 
identificeren en zo snel mogelijk naar de juiste partners door te verwijzen. In de contacten met de 
partners wordt getracht dezelfde boodschap door te geven en wordt alles in het werk gesteld om een 
zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de minderjarige die zich potentieel in een uitbuitingssituatie 
bevindt. Voornamelijk in het geval van weglopers zijn de consulenten van Child Focus bijzonder 
waakzaam en stelt men alles in het werk om de minderjarige veilig en wel terug te vinden en de juiste 
partners in te schakelen zodat een juiste omkadering en begeleiding  kan verzekerd worden. 
 
 
  

                                                             
21 Décret du 8 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la 
Jeunesse. 
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8 Cijfergegevens 
 

8.1 Opsporingen - Politie 
 

8.1.1 Mensensmokkel22 
 

In 2017 waren er 463 vaststellingen van mensensmokkel door de politiediensten. 
In 2017 werden in 108 steden/gemeenten inbreuken mensensmokkel vastgesteld. 
 
België is in wezen een transitland voor vreemdelingen in een onregelmatige toestand. Slechts een 
minderheid kiest voor ons land als eindbestemming. De meesten zijn onderweg naar het Verenigd 
Koninkrijk of – in mindere mate – naar Scandinavië. 
In 2017 werden in ons land ruim 21.200 verschillende vreemdelingen in een onregelmatige toestand 
geïntercepteerd door de politiediensten. Een aantal ervan (bijna 5.000) is meermaals gecontroleerd 
in de loop van het jaar – sommigen zelfs meer dan 20 keer.  
Rekening houdend met het meermaals aantreffen van dezelfde personen hebben de politiediensten 
in totaal 30.879 personen onderschept. 
 
Itinera23  geeft aan dat het aantal onderzoeken met de code NVP 'mensensmokkel', die momenteel 
(2017) openstaan bij de FGP en waarvoor uren werden gepresteerd, oploopt tot 131 (waaronder 2 
Joint Investigation Teams). 

In 2018 waren er minstens 564 vaststellingen van mensensmokkel door de politiediensten. Dit aantal 
is in ons land opnieuw toegenomen.  
De migratiecrisis is daar uiteraard niet vreemd aan. In 2018 waren er 36.386 intercepties van personen 
in onregelmatig verblijf in ons land; 12.848 daarvan waren intercepties van personen in transit. Een 
aantal personen in transit werd meerdere keren opgepakt. De 12.848 intercepties zouden betrekking 
hebben op 9.842 verschillende personen.  
 
Het totale aantal geïntercepteerde personen in onregelmatig verblijf in 2018 bedraagt 33 380. De 
Federale Politie gaat ervan uit dat dit een vijfde is van alle personen die onregelmatig in het land zijn. 
Het totale aantal personen dat in 2018 op onregelmatige wijze naar België kwam, wordt bijgevolg op 
166.900 geraamd. Als we daarenboven aannemen dat de helft van de personen in onregelmatig 
verblijf beroep deed op een smokkelaar, dan komen we op 83.450 slachtoffers; nemen we een 
percentage van 75%, dan komen we op 125.175 slachtoffers. 
 
In 2018 startte de FGP 266 nieuwe dossiers mensensmokkel op (25% meer dan in 2017). De 
geïntegreerde politie (GPI) stelde in die periode 305 informatierapporten op (22% meer dan in 2017).  
 
 

                                                             
22 Bronnen: DJSOC/Strategie & NVP, Mensensmokkel. Situatie in België in 2017; Federale Politie, 
Mensensmokkel. Situatie in België in 2018. 
23 Itinera is een managementstool verbonden aan het casemanagementsysteem van de Federale Gerechtelijke 
Politie. Cijfers aangeleverd door de dienst beleidsondersteuning van de Directie-generaal van de Federale 
Gerechtelijke Politie (DGJ/PO) op 14 november 2017. 
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De mensensmokkelproblematiek concentreert zich vooral op de plaatsen waar migranten het land 
binnenkomen (luchthaven Zaventem bijvoorbeeld), op de parkings langs de grote verkeersassen 
richting kust (E40 en E17) en in de kuststreek zelf (transitmigratie).  
Bestuurlijke maatregelen (zoals de tijdelijke sluiting van enkele parkings of de inzet van 
privébewaking) en regelmatige controleacties in het westen van het land, hebben ervoor gezorgd dat 
de problematiek zich verder landinwaarts verplaatst heeft. Oost-Vlaanderen werd als eerste met de 
gevolgen geconfronteerd. In de loop van 2017 kreeg zowat het hele land met grote groepen 
transitmigranten – en de daarmee gepaard gaande mensensmokkel – te maken. Tevens waren er 
meer verplaatsingen met het openbaar vervoer, doorgaans vanuit het Brusselse in alle mogelijke 
richtingen. Het ging hierbij niet alleen om vervoer met de trein, maar ook met de bus, richting Leuven, 
bijvoorbeeld. Vandaaruit trok men dan te voet naar de parkings langs de autosnelwegen. 
 
Trefplaatsen voor vreemdelingen in een onregelmatige toestand (zoals geïmproviseerde kampen, 
asielcentra, plaatsen waar voedsel bedeeld wordt) zijn gevoelig voor infiltratie door smokkelaars. Hier 
kunnen ze immers klanten ronselen. Voldoende aandacht van de politiediensten voor dergelijke 
plaatsen is dan ook aangewezen. 
 

8.1.2 Mensenhandel24 
 
Het aantal vaststellingen van (de diverse vormen van) mensenhandel in ons land blijft relatief stabiel 
over de tijd. De politionele activiteit in deze materie – in termen van nieuwe onderzoeken en 
opgestelde informatierapporten – is evenwel afgenomen. 
 
 Mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting is nog steeds de meest vastgestelde vorm  

van mensenhandel in Zuid- en West-Europa (66% van alle gedetecteerde slachtoffers).  
 
In ons land registreerden de politiediensten 165 feiten van seksuele uitbuiting in 2017; en 177 feiten 
van seksuele uitbuiting in 2018. 
In 2018 waren er vaststellingen van seksuele uitbuiting in 51 steden/gemeenten. In het gros van die 
gemeenten gaat het om slechts één of enkele feiten. In de regio’s met een prostitutiebuurt is dat niet 
het geval.  
 
Daders en slachtoffers hebben vaak dezelfde etnische of culturele achtergrond. De landen van 
herkomst die het meest voorkomen in onderzoeken zijn België, Roemenië en Nigeria. In verschillende 
arrondissementen stelt men een toename vast van potentiële slachtoffers van seksuele uitbuiting 
afkomstig uit Zuid- en Centraal-Amerika (onder andere shemales). Vrouwen vervullen niet alleen 
dienstverlenende rollen, maar komen ook vaker voor als uitbuiters. 
 
Er wordt minder vaak (zichtbaar) fysiek en excessief geweld gebruikt. De uitbuiters zijn subtieler 
geworden wat het gebruik van geweld en dwang betreft. Er zou vooral sprake zijn van morele dwang 
en misbruik van de precaire toestand van het slachtoffer.  
 
 In Zuid- en West-Europa is bij 27% van de slachtoffers van mensenhandel sprake van 

economische uitbuiting. 

                                                             
24 Bron: Federale Politie, Mensenhandel; Situatie in België in 2018. 
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De politiediensten registreerden 165 feiten in 2017 en 164 feiten in 2018 in ons land. De 
gespecialiseerde cellen mensenhandel van de RSZ-inspectiediensten stelden 56 processen-verbaal op. 
 
De sectoren die in 2018 het meest voorkwamen in politionele informatie omtrent economische 
uitbuiting zijn de bouw- en transportsector. Ook in de horeca en land- en tuinbouwsector werden er 
meermaals misbruiken vastgesteld. 
 
De politiediensten treffen volgende nationaliteiten het vaakst aan in onderzoeken: Oost-Europeanen 
(bouw, transport), Chinezen (horeca), Pakistani (nachtwinkels, carwash, telefoonwinkels), en 
Brazilianen (pleisterwerken). Maar uiteraard zijn er ook Belgische daders, onder meer in de 
transportsector (sociale dumping). 
 
Lage of geen verloning gaat vaak gepaard met huisvesting in mensonwaardige omstandigheden. 
 
Bij de rekrutering van slachtoffers spelen niet alleen landgenoten een rol, maar ook internet en 
tussenpersonen zoals wervingsbureaus of uitzendkantoren. 
 
Het aantal vaststellingen van andere vormen van mensenhandel/uitbuiting blijft verwaarloosbaar. 
Mensenhandel is vaak verweven met illegale binnenkomst en/of - verblijf, mensensmokkel en 
documentenfraude. Economische uitbuiting gaat doorgaans hand in hand met allerlei inbreuken op 
de arbeidswetgeving. Ook sociale fraude/dumping komt meer voor. 
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8.2 Vervolgingen – openbaar ministerie 
 

8.2.1 Werkjaar 2017 
 

8.2.1.1 Mensenhandel 
 

Aantal zaken betreffende mensenhandel die in de loop van 2017 bij de correctionele parketten 
(daaronder begrepen het federaal parket) zijn ingeleid.25 

 

Mensenhandel: 
uitbuiting van 

de bedelarij (art. 
433quinquies, 
§ 1, 2°, van het 
Strafwetboek) 

Mensenhandel: 
seksuele 

uitbuiting (art. 
433quinquies, 
§ 1, 1°, van het 
Strafwetboek) 

 Mensenhandel: 
uitbuiting door 

arbeid (art. 
433quinquies, 
§ 1, 3°, van het 
Strafwetboek) 

 Mensenhandel: 
het opleggen 
inbreuken te 
plegen (art. 

433quinquies, 
§ 1, 5°, van het 
Strafwetboek) TOTAAL 

ANTWERPEN  50 31 1 82 

BRUSSEL 8 41 19 7 75 

GENT 6 48 20 2 76 

LUIK 4 29 33 7 73 

BERGEN  8 12 1 21 

FEDERAAL PARKET   1 . 1 

BELGIË 18 176 116 18 328 
 

De bovenstaande tabel toont het aantal zaken betreffende mensenhandel die in de loop van 2017 bij 
de correctionele parketten (daaronder begrepen het federaal parket) zijn ingeleid. Er werden bij de 
parketten voornamelijk zaken betreffende seksuele uitbuiting en uitbuiting door arbeid geregistreerd 
(respectievelijk 176 en 116 dossiers). Hierbij willen we opmerken dat er een onderschatting is van de 
gevallen van economische uitbuiting. De databank van het College bevat niet automatisch gegevens 
van de arbeidsrechtbanken (vanwege enkele verschillen tussen het registratiesysteem bij de 
arbeidsrechtbanken en de strafrechtbanken). 

 

                                                             
25 Gegevens per rechtsgebied, volgens geregistreerde tenlasteleggingscode (a en percentage per lijn). Bron: 
gegevensbank van het College van procureurs-generaal – Analisten 
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Voortgangsstaat (vastgesteld op 8 januari 2018) van de zaken betreffende mensenhandel die in 
de loop van 2017 bij de correctionele parketten zijn ingeleid. Gegevens per tenlasteleggingscode 
en per voortgangsstaat. 

 

29E – 
Mensenhandel: 

uitbuiting van de 
bedelarij (art. 
433quinquies, 
§ 1, 2°, van het 
Strafwetboek) 

37L – 
Mensenhandel: 

seksuele uitbuiting 
(art. 433quinquies, 

§ 1, 1°, van het 
Strafwetboek) 

55D – 
Mensenhandel: 
uitbuiting door 

arbeid (art. 
433quinquies, § 1, 

3°, van het 
Strafwetboek) 

55F – Mensenhandel: 
het opleggen 

inbreuken te plegen 
(art. 433quinquies, § 1, 

5°, van het 
Strafwetboek) TOTAAL 

opsporingsonderzoek 6 83 30 5 124 

seining van de dader . . 2 . 2 

sepot 10 43 19 8 80 

ter beschikking 1 12 60 3 76 

gerechtelijk onderzoek 1 24 2 2 29 

raadkamer . 3 . . 3 

dagvaarding en vervolg . 10 3 . 13 

verwijzing naar de 
korpschef . 1 . . 1 

TOTAAL 18 176 116 18 328 
 

De bovenstaande tabel toont de voortgangsstaat van de zaken betreffende mensenhandel die in de 
loop van 2017 bij de correctionele parketten zijn ingeleid.  

Op 8 januari 2018 waren van al die zaken 80 zaken geseponeerd, 76 zaken waren ter beschikking 
overgezonden aan een andere instantie, 2 zaken bevonden zich in de voortgangsstaat ‘seining van de 
dader’ en 1 zaak bevond zich in de voortgangsstaat ‘verwijzing naar de korpschef’. Tot slot was in 45 
zaken vervolging ingesteld (onderzoek, raadkamer, dagvaarding en vervolg). Er moet tevens worden 
opgemerkt dat 124 dossiers zich nog steeds in de fase van het gerechtelijk opsporingsonderzoek 
bevonden op 8 januari 2018.  
 
Voor een beter begrip van de gegevens moet rekening worden gehouden met de ouderdom van de 
weergegeven cohorte. Aangezien het gaat om zaken die in de loop van 2017 zijn gecodeerd in het 
REA/TPI-systeem, is de in de bovenstaande tabel weergegeven situatie immers niet meer dan een 
momentopname die aangeeft welke richting de zaken uitgingen. Zeer veel zaken hebben niet de 
nodige tijd gehad om in de fase van de dagvaarding te geraken. Het is dan ook logisch dat een groot 
aantal zaken zich nog steeds in de fase van het opsporingsonderzoek bevond. 

Er moet ook worden opgemerkt dat de analisten een zaak twee keer tellen wanneer de zaak ter 
beschikking wordt overgezonden aan een ander arrondissement of wanneer de zaak wordt 
overgezonden aan een andere afdeling van hetzelfde gerechtelijk arrondissement: eenmaal bij het 
parket van oorsprong en eenmaal bij het parket van bestemming. 

De zaken met de voortgangsstaat ‘samenvoeging’ werden geanalyseerd teneinde enkel de 
voortgangsstaat van de ‘moederzaak’ te behouden.  
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8.2.1.2 Mensensmokkel 
 

Aantal zaken betreffende mensensmokkel die in de loop van 2017 bij de correctionele parketten 
(daaronder begrepen het federaal parket) zijn ingeleid. Gegevens per rechtsgebied, volgens 
geregistreerde tenlasteleggingscode. 

 
Mensensmokkel (art. 77bis, 77ter, 
77quater en 77quinquies van de 

Vreemdelingenwet) 

ANTWERPEN 77 

BRUSSEL 116 

GENT 255 

LUIK 11 

BERGEN 7 

FEDERAAL PARKET 1 

BELGIË 467 

 

De bovenstaande tabel toont het aantal zaken betreffende mensensmokkel die in de loop van 2017 
bij de correctionele parketten (daaronder begrepen het federaal parket) zijn ingeleid. 

De gegevens zijn uitgesplitst volgens de geregistreerde tenlasteleggingscode en het betrokken 
rechtsgebied.  

In 2017 werd in het rechtsgebied Gent het grootste aantal zaken betreffende mensensmokkel 
geregistreerd, gevolgd door het rechtsgebied Brussel. 

 

Voortgangsstaat (vastgesteld op 8 januari 2018) van de zaken betreffende mensensmokkel die 
in de loop van 2017 bij de correctionele parketten zijn ingeleid. Gegevens per voortgangsstaat. 

 
55G – Mensensmokkel (art. 77bis, 77ter, 

77quater en 77quinquies van de 
Vreemdelingenwet) 

opsporingsonderzoek 179 

seining van de dader 1 

sepot 188 

ter beschikking 23 

gerechtelijk 
onderzoek 30 

raadkamer 1 

dagvaarding en 
vervolg 45 

TOTAAL 467 
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De bovenstaande tabel toont de voortgangsstaat van de zaken betreffende mensensmokkel die in de 
loop van 2017 bij de correctionele parketten zijn ingeleid.  

Op 8 januari 2018 waren van al die zaken 188 zaken geseponeerd, 23 zaken waren ter beschikking 
overgezonden aan een andere instantie en 1 zaak bevond zich in de voortgangsstaat ‘seining van de 
dader’. Tot slot was in 76 zaken vervolging ingesteld (onderzoek, raadkamer, dagvaarding en vervolg). 
Er moet tevens worden opgemerkt dat 179 dossiers zich nog steeds in de fase van het gerechtelijk 
opsporingsonderzoek bevonden op 8 januari 2018.  

Voor een beter begrip van de gegevens moet rekening worden gehouden met de ouderdom van de 
weergegeven cohorte. Aangezien het gaat om zaken die in de loop van 2017 zijn gecodeerd in het 
REA/TPI-systeem, is de in de bovenstaande tabel weergegeven situatie immers niet meer dan een 
momentopname die aangeeft welke richting de zaken uitgingen. Zeer veel zaken hebben niet de 
nodige tijd gehad om in de fase van de dagvaarding te geraken. Het is dan ook logisch dat een groot 
aantal zaken zich nog steeds in de fase van het opsporingsonderzoek bevond. 

Er moet ook worden opgemerkt dat de analisten een zaak twee keer tellen wanneer de zaak ter 
beschikking wordt overgezonden aan een ander arrondissement of wanneer de zaak wordt 
overgezonden aan een andere afdeling van hetzelfde gerechtelijk arrondissement: eenmaal bij het 
parket van oorsprong en eenmaal bij het parket van bestemming. 

De zaken met de voortgangsstaat ‘samenvoeging’ werden geanalyseerd teneinde enkel de 
voortgangsstaat van de ‘moederzaak’ te behouden.  
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8.2.2 Werkjaar 2018 
 

8.2.2.1 Mensenhandel 
 
Aantal zaken betreffende mensenhandel die in de loop van 2018 bij de correctionele parketten 
(daaronder begrepen het federaal parket) zijn ingeleid. 

 

 

Mensenhandel: 
uitbuiting van 

de bedelarij (art. 
433quinquies, 
§ 1, 2°, van het 
Strafwetboek) 

Mensenhandel: 
seksuele 

uitbuiting (art. 
433quinquies, 
§ 1, 1°, van het 
Strafwetboek) 

Mensenhandel: 
uitbuiting door 

arbeid (art. 
433quinquies, 
§ 1, 3°, van het 
Strafwetboek) 

Mensenhandel: 
het opleggen 
inbreuken te 
plegen (art. 

433quinquies, 
§ 1, 5°, van het 
Strafwetboek) TOTAAL 

ANTWERPEN 3 73 19 6 101 

BRUSSEL 1 24 28 4 57 

GENT . 45 30 . 75 

LUIK 3 18 22 . 43 

BERGEN . 5 13 6 24 

FEDERAAL PARKET . . 1 . 1 

BELGIË 7 165 113 16 301 
 

 
De bovenstaande tabel toont het aantal zaken betreffende mensenhandel die in de loop van 2018 bij 
de correctionele parketten (daaronder begrepen het federaal parket) zijn ingeleid. 
Zoals kan worden vastgesteld, werden er bij de parketten voornamelijk zaken betreffende seksuele 
uitbuiting en uitbuiting door arbeid geregistreerd (respectievelijk 165 en 113 dossiers). Hierbij willen 
we opmerken dat er een onderschatting is van de gevallen van economische uitbuiting. De databank 
van het College bevat niet automatisch gegevens van de arbeidsrechtbanken (vanwege enkele 
verschillen tussen het registratiesysteem bij de arbeidsrechtbanken en de strafrechtbanken). 

 

Voortgangsstaat (vastgesteld op 5 mei 2019) van de zaken betreffende mensenhandel die in de 
loop van 2018 bij de correctionele parketten zijn ingeleid.  

 

 

29E – 
Mensenhandel: 
uitbuiting van 

de bedelarij (art. 
433quinquies, 
§ 1, 2°, van het 
Strafwetboek) 

37L – 
Mensenhandel: 

seksuele 
uitbuiting (art. 
433quinquies, 
§ 1, 1°, van het 
Strafwetboek) 

55D – 
Mensenhandel: 
uitbuiting door 

arbeid (art. 
433quinquies, 
§ 1, 3°, van het 
Strafwetboek) 

55F – 
Mensenhandel: 

het opleggen 
inbreuken te 
plegen (art. 

433quinquies, 
§ 1, 5°, van het 
Strafwetboek) TOTAAL 

a (aantal) a a a a 

opsporingsonderzoek 1 63 18 4 86 

sepot 6 50 23 6 85 

ter beschikking . 9 56 2 67 

pretoriaanse probatie . 1 . . 1 
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29E – 
Mensenhandel: 
uitbuiting van 

de bedelarij (art. 
433quinquies, 
§ 1, 2°, van het 
Strafwetboek) 

37L – 
Mensenhandel: 

seksuele 
uitbuiting (art. 
433quinquies, 
§ 1, 1°, van het 
Strafwetboek) 

55D – 
Mensenhandel: 
uitbuiting door 

arbeid (art. 
433quinquies, 
§ 1, 3°, van het 
Strafwetboek) 

55F – 
Mensenhandel: 

het opleggen 
inbreuken te 
plegen (art. 

433quinquies, 
§ 1, 5°, van het 
Strafwetboek) TOTAAL 

a (aantal) a a a a 

administratieve 
sanctie . . 2 . 2 

minnelijke schikking . 3 . . 3 

gerechtelijk 
onderzoek . 32 10 1 43 

raadkamer . 1 . 1 2 

dagvaarding en 
vervolg . 6 4 2 12 

TOTAAL 7 165 113 16 301 
 

 
De bovenstaande tabel toont de voortgangsstaat van de zaken betreffende mensenhandel die in de 
loop van 2018 bij de correctionele parketten zijn ingeleid.  
 
Op 5 mei 2019 was van al die zaken 28,24 % (85 zaken) geseponeerd, 22,26 % (85 zaken) was ter 
beschikking overgezonden aan een andere instantie (67 zaken), 1 zaak bevond zich in de 
voortgangsstaat ‘pretoriaanse probatie’ en 2 zaken bevonden zich in de voortgangsstaat 
‘administratieve sanctie’. Tot slot was in 18,94 % van de zaken (57 zaken) vervolging ingesteld 
(onderzoek, raadkamer, dagvaarding en vervolg). 
Er moet tevens worden opgemerkt dat 28,57 % van de zaken (86 dossiers) zich nog steeds in de fase 
van het gerechtelijk opsporingsonderzoek bevond op 5 mei 2019.  
 
Voor een beter begrip van de gegevens moet rekening worden gehouden met de ouderdom van de 
weergegeven cohorte. Aangezien het gaat om zaken die in de loop van 2018 zijn gecodeerd in het 
systeem MaCH, is de in de bovenstaande tabel weergegeven situatie immers niet meer dan een 
momentopname die aangeeft welke richting de zaken uitgingen. Zeer veel zaken hebben niet de 
nodige tijd gehad om in de fase van de dagvaarding te geraken. Het is dan ook logisch dat een groot 
aantal zaken zich nog steeds in de fase van het opsporingsonderzoek bevond. 
 
Er moet ook worden opgemerkt dat de analisten een zaak twee keer tellen wanneer de zaak ter 
beschikking wordt overgezonden aan een ander arrondissement of wanneer de zaak wordt 
overgezonden aan een andere afdeling van hetzelfde gerechtelijk arrondissement: eenmaal bij het 
parket van oorsprong en eenmaal bij het parket van bestemming. 
 
De zaken met de voortgangsstaat ‘samenvoeging’ werden geanalyseerd teneinde enkel de 
voortgangsstaat van de ‘moederzaak’ te behouden.  
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8.2.2.2 Mensensmokkel 
 
Aantal zaken betreffende mensensmokkel die in de loop van 2018 bij de correctionele parketten 
(daaronder begrepen het federaal parket) zijn ingeleid. 

 

 
Mensensmokkel (art. 77bis, 77ter, 77quater 
en 77quinquies van de Vreemdelingenwet) 

Aantal zaken bij de correctionele parketten 

ANTWERPEN 128 

BRUSSEL 97 

GENT 249 

LUIK 43 

BERGEN 10 

FEDERAAL PARKET 8 

BELGIË 535 
 

 
De bovenstaande tabel toont het aantal zaken betreffende mensensmokkel die in de loop van 2018 
bij de correctionele parketten (daaronder begrepen het federaal parket) zijn ingeleid. 
 
De gegevens zijn uitgesplitst volgens de geregistreerde tenlasteleggingscode en het betrokken 
rechtsgebied.  
 
In de loop van 2018 werd in het rechtsgebied Gent het grootste aantal zaken betreffende 
mensensmokkel geregistreerd (249 zaken), gevolgd door het rechtsgebied Antwerpen (128 zaken). 
 

Voortgangsstaat (vastgesteld op 5 mei 2019) van de zaken betreffende mensensmokkel die in 
de loop van 2018 bij de correctionele parketten zijn ingeleid.  
 

 
Mensensmokkel (art. 77bis, 77ter, 77quater en 77quinquies 

van de Vreemdelingenwet) 

Aantal zaken mensensmokkel bij de correctionele parketten 

opsporingsonderzoek 100 

sepot 296 

ter beschikking 28 

gerechtelijk 
onderzoek 60 

raadkamer 3 

dagvaarding en 
vervolg 44 

onbekend/error 4 

TOTAAL 535 
 

 
De bovenstaande tabel toont de voortgangsstaat van de zaken betreffende mensensmokkel die in de 
loop van 2018 bij de correctionele parketten zijn ingeleid.  
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Op 5 mei 2019 waren van al die zaken 296 zaken geseponeerd en 28 zaken waren ter beschikking 
overgezonden aan een andere instantie. In 107 zaken was vervolging ingesteld (onderzoek, 
raadkamer, dagvaarding en vervolg). 
Er moet tevens worden opgemerkt dat 100 dossiers zich nog steeds in de fase van het gerechtelijk 
opsporingsonderzoek bevonden op 5 mei 2019.  
 
Voor een beter begrip van de gegevens moet rekening worden gehouden met de ouderdom van de 
weergegeven cohorte. Aangezien het gaat om zaken die in de loop van 2018 zijn gecodeerd in het 
systeem MaCH, is de in de in de bovenstaande tabel weergegeven situatie immers niet meer dan een 
momentopname die aangeeft welke richting de zaken uitgingen. Zeer veel zaken hebben niet de 
nodige tijd gehad om in de fase van de dagvaarding te geraken. Het is dan ook logisch dat een groot 
aantal zaken zich nog steeds in de fase van het opsporingsonderzoek bevond. 
 
Er moet ook worden opgemerkt dat de analisten een zaak twee keer tellen wanneer de zaak ter 
beschikking wordt overgezonden aan een ander arrondissement of wanneer de zaak wordt 
overgezonden aan een andere afdeling van hetzelfde gerechtelijk arrondissement: eenmaal bij het 
parket van oorsprong en eenmaal bij het parket van bestemming. 
 
De zaken met de voortgangsstaat ‘samenvoeging’ werden geanalyseerd teneinde enkel de 
voortgangsstaat van de ‘moederzaak’ te behouden.  
 
Aantal zaken van mensensmokkel die in de loop van 2018 zijn ingestroomd bij de correctionele 
parketten en op 5 mei 2019 geseponeerd zijn.  

 

55G – Mensensmokkel (art. 77bis, 77ter, 
77quater en 77quinquies van de 

vreemdelingenwet) 

Aantal zaken mensensmokkel bij de 
correctionele parketten 

Sepot van technische aard                                                    238 

           geen misdrijf                                                   9 

           onvoldoende bewijzen                                                  53 

           niet-toelaatbaarheid van de 
strafvordering                                     2 

                onbevoegdheid                                                      1 

                strafuitsluitende verschoningsgrond                                        1 

           dader(s) onbekend                                                   174 

Sepot om opportuniteitsredenen                                   58 

           motieven eigen aan de aard van de 
feiten                                    1 

                redelijke termijn vervolging 
overschreden                                   1 

           motieven eigen aan de persoon van de 
dader of het slachtoffer           2 

                wanverhouding gevolgen van 
strafvervolging – maatschappelijke verstoring                     2 

           strafrechtelijk beleid                                                   55 
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55G – Mensensmokkel (art. 77bis, 77ter, 
77quater en 77quinquies van de 

vreemdelingenwet) 

Aantal zaken mensensmokkel bij de 
correctionele parketten 

                te weinig recherchecapaciteit                                   17 

                andere prioriteiten                                                  38 

TOTAAL                                                                             296 
 

De bovenstaande tabel geeft duiding bij de redenen voor sepot van de zaken betreffende 
mensensmokkel die in de loop van 2018 bij de correctionele parketten zijn ingestroomd en die op 5 
mei 2019 geseponeerd zijn.  

Het sepot is de voorlopige beslissing om af te zien van vervolging en maakt een einde aan het 
opsporingsonderzoek. Zolang de strafvordering niet is vervallen, kan de zaak opnieuw worden 
geopend.   

De parketten beschikken over een verfijnde categorisering van de redenen voor sepot, die ingevolge 
de Franchimont-hervorming is geformaliseerd en eenvormig is gemaakt. 

In 62,23 % van de sepots werd een ‘technische’ reden aangevoerd. Die categorie bevat hoofdzakelijk 
sepots wegens ‘dader(s) onbekend’ (174 dossiers) en ‘onvoldoende bewijzen’ (53 dossiers).  

Wat de sepots ‘om opportuniteitsredenen’ betreft, was de vaakst aangevoerde reden ‘andere 
prioriteiten’ (38 dossiers). 
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8.3 Veroordelingen – Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 
 

8.3.1 Algemene opmerkingen  
 

Hierna volgt een overzicht van de veroordelingsgegevens voor 2017 en 2018.  

Vroeger werden de gegevens voor de 12 maanden van het jaar n-1 verstrekt, maar de Dienst voor het 
Strafrechtelijk beleid (DSB) heeft beslist om voortaan enkel nog de gegevens voor het jaar n-2 te 
verstrekken. Die beslissing is ingegeven door de vaststelling dat bij de algemene extractie die aan het 
begin van ieder jaar wordt uitgevoerd er steeds een aantal nog niet gecodeerde dossiers overblijft dat 
zal worden gecodeerd in de loop van het jaar dat volgt (bijvoorbeeld: bepaalde dossiers van 2018 
zullen pas in 2019 in de gegevensbank worden gecodeerd). Hoewel dat percentage dossiers beperkt 
is, verkiest de DSB op algemene wijze om zo volledig mogelijke gegevens te verstrekken. Derhalve 
zullen voortaan in principe enkel nog de gegevens voor de jaren n-2 worden verstrekt. 

 

8.3.2 Mensenhandel 
 

8.3.2.1 Basisinformatie 
 
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 de onderstaande tabel: 
 

Mensenhandel – art. 433quinquies – Strafwetboek 

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

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

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

Teneinde bij deze persoon organen of weefsel weg te nemen  

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

 

Verzwarende omstandigheden – art. 433sexties tmt art. 433octies - Strafwetboek 

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  
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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  

 

Er moet ook worden opgemerkt dat de gegevensbank van het strafregister enkel de definitieve 
beslissingen omvat (beslissingen die niet meer vatbaar zijn voor beroep). 

De informatie in het onderstaande overzicht is het resultaat van een gegevensextractie op 30 maart 
2020.  

Er kunnen ook gevallen zijn waarin gegevens over mensensmokkel worden gecodeerd als 
mensenhandel. Zelfs als er twee verschillende codes bestaan, kan de gelijkenis van de namen van de 
overtredingen leiden tot fouten in de codering (vals-positieven). 

 
8.3.2.2 Cijfergegevens 
 

A. . Aantal veroordelingen 
 

  2017 2018 

veroordelingen 112 126 

 
B.    De beslissingen en de  straffen 

 

De codering van informatie in de gegevensbank gebeurt op basis van veroordelingsbulletins 
(document dat naar het strafregister wordt verzonden, met verschillende gegevens omtrent de 
veroordeling). Een veroordelingsbulletin kan een of meer hoofdbeslissingen bevatten. Die beslissingen 
(straffen) worden genomen met betrekking tot een misdrijf of, vaker nog, een groep misdrijven. De 
hiernavolgende straffen zijn dus straffen uitgesproken met betrekking tot een groep misdrijven, 
waaronder minstens één misdrijf inzake mensenhandel. 
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I. Soorten beslissingen 

De eerste tabel bevat voor de 112 en 126 veroordelingen die in de gegevensbank zijn geregistreerd in 
2017 en 2018 de soorten uitgesproken straffen. Er moet worden opgemerkt dat bij een veroordeling 
meerdere beslissingen tegelijk kunnen worden genomen (gevangenis, geldboete, verbeurdverklaring, 
enz.). Een categorie sluit een andere dus niet uit (op enkele uitzonderingen na). Dat betekent ook dat 
het totale aantal beslissingen hoger is dan het aantal daders/veroordelingen (een persoon kan tegelijk 
worden veroordeeld tot een gevangenisstraf en tot een geldboete – twee beslissingen dus). 

De straffen met uitstel zijn ook vermeld. De gegevensbank biedt niet de mogelijkheid om volledig en 
gedeeltelijk uitstel uit te splitsen. 

Straf 2017 2018 

Effectieve gevangenisstraf 42 65 
Gevangenisstraf met uitstel (geheel of gedeeltelijk) 49 53 
Effectieve geldboete 56 84 
Geldboete met uitstel (geheel of gedeeltelijk) 51 40 
Werkstraf 2 1 
Inbeslagname 38 67 
Ontzetting uit de rechten 67 101 
Beroepsverbod 2 3 

Andere verboden 5 14 

 

Proportioneel gezien zijn de verschillen tussen de jaren 2017 en 2018 klein. Met name het aantal 
inbeslagnames en ontzettingen uit de rechten nemen in 2018 toe. 

 

II. Duur van de uitgesproken gevangenisstraffen  

In de volgende twee tabellen zijn de uitgesproken gevangenisstraffen uitgesplitst op grond van de 
duur ervan. Er is een onderscheid gemaakt tussen de effectieve gevangenisstraffen en de 
gevangenisstraffen met uitstel. De gegevensbank biedt niet de mogelijkheid om een onderscheid te 
maken tussen volledig en gedeeltelijk uitstel. 

Duur van de gevangenisstraffen 
  

Duur per categorie 2017 2018 
 

Van 1 maand tot 3 maanden 0 1 
Van 3 maanden tot 6 maanden 2 0 
Van 6 maanden tot 1 jaar 6 6 
Van 1 jaar tot 3 jaar 18 24 
Van 3 jaar tot 5 jaar 12 17 
Van 5 jaar tot 10 jaar 4 17 
Totaal 42 65 
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Duur van de gevangenisstraffen met uitstel (geheel of gedeeltelijk) 

Duur per categorie 2017 2018 
 

Van 3 maanden tot 6 maanden 1 0 
Van 6 maanden tot 1 jaar 8 6 
Van 1 jaar tot 3 jaar 26 34 
Van 3 jaar tot 5 jaar 14 13 
Totaal 49 53 

 
Er wordt in het bijzonder een toename van de zwaarste effectieve gevangenisstraffen vastgesteld, 
waarbij de categorie (5 tot 10 jaar) is gestegen van 9% in 2017 tot 26% in 2018. Er dient echter 
opgemerkt te worden dat deze wijziging het gevolg kan zijn van een of twee bijzonder ernstige zaken 
die alleen al tot deze wijzigingen kunnen hebben geleid. 
 

C.  Nationaliteit van de daders  
 
De veroordelingsgegevens verschaffen informatie over de nationaliteit van de veroordeelden. Net als 
in de voorgaande jaren werden in meerderheid Belgen veroordeeld. Er zijn bepaalde interessante 
tendensen waar te nemen, zoals de toename van het aantal veroordeelden van Nigeriaanse afkomst, 
wat in de lijn ligt van de toename van activiteiten van de Nigeriaanse misdaadnetwerken op het gebied 
van seksuele uitbuiting in Europa (deze tendens werd reeds vastgesteld in de veroordelingen 2017).  

 

Nationaliteit van de veroordeelden 2017 2018 
 

AFGHANISTAN 1 0 
ALBANIË 2 3 
ALGERIJE 0 1 
BELGIË 31 32 
BOSNIË EN HERZEGOVINA 1 0 
BRAZILIË 1 1 
BULGARIJE 12 7 
VOLKSREPUBLIEK CHINA  0 0 
COLOMBIA 0 2 
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 2 0 
VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 8 0 
FRANKRIJK 1 1 
GRIEKENLAND 0 1 
HAÏTI 0 1 
HONGARIJE 3 2 
INDIA 0 4 
IRAK 1 0 
ITALIË 2 0 
KIRGIZIË 1 0 
LETLAND 0 1 
LIBERIA 0 1 
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MAROKKO 0 3 
NIGERIA 5 22 
PAKISTAN 2 5 
NEDERLAND 2 4 
POLEN 2 2 
PORTUGAL 3 2 
SLOVAAKSE REPUBLIEK 1 0 
ROEMENIË 2 5 
SOMALIË 2 0 
SYRIË 1 0 
THAILAND 2 0 
TOGO 1 0 
TURKIJE 1 1 
OEKRAÏNE 1 0 
VIETNAM 2 0 
ZWITSERLAND 1 0 
JOEGOSLAVIË (code niet geactualiseerd) 2 2 
ONBEKEND 16 23 
Totaal 112 126 

 

8.3.3  Mensensmokkel 
 

8.3.3.1 Basisinformatie 
 

Deze rubriek bevat cijfers met betrekking tot mensensmokkel, d.w.z. veroordelingen op basis van 
artikel 77 bis van de Vreemdelingenwet. 

 
8.3.3.2 Cijfergegevens 
 

A. Aantal veroordelingen 
 

 2017 2018 

Veroordelingen 175 181 

 
B. Beslissingen en straffen 

  
I. Soorten beslissingen 

 

Hoofd- en bijkomende straffen 2017 2018 
Effectieve gevangenisstraf 123 113 
Gevangenisstraf met uitstel (geheel of gedeeltelijk) 51 63 
Effectieve geldboete 102 109 
Geldboete met uitstel (geheel of gedeeltelijk) 70 67 
Werkstraf 1 5 
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Effectieve inbeslagname 100 110 
Inbeslagname met uitstel 1 0 
Ontzetting uit de rechten, bedoeld in art.31 SW 130 130 

 
Proportioneel gezien zijn de verschillen tussen de jaren 2017 en 2018 klein. Er zijn in beide jaren veel 
inbeslagnames uitgesproken voor dossiers mensensmokkel, wat zeker een toegevoegde waarde is in 
de strijd tegen dit fenomeen. 

 

II. Duur van de gevangenisstraffen 

 
Duur van de effectieve gevangenisstraffen 

 
 

Categorie van duur 2017 2018 
+ van 3 maanden tot 6 maanden 2 1 
+ van 6 maanden tot 1 jaar 8 0 
+ van 1 jaar tot 3 jaar 47 36 
+ van 3 jaar tot 5 jaar 32 41 
+ van 5 jaar tot 10 jaar 34 35 
Totaal 123 113 

 

Duur van de gevangenisstraffen met uitstel 
 

 
Catégorie de durée 2017 2018 
8 dagen tot < 1 maand 

 
 

+ van 3 maanden tot 6 maanden 1 1 
+ van 6 maanden tot 1 jaar 7 18 
+ van 1 jaar tot 3 jaar 31 29 
+ van 3 jaar tot 5 jaar 12 15 
Totaal 51 63 

 
Bij mensensmokkel is er een afname van de gevangenisstraffen, waarbij de categorie 1 tot 3 jaar het 
meeste gedaald is. 
 

8.3.3.3 Nationaliteit van de daders 
 

Nationaliteit van de veroordeelden             
2017 

      2018 

AFGHANISTAN 2 6 
ALBANIE 7 13 
ALGERIJE 10 8 
BELGIE 14 19 
BRAZILIE 1 1 
BULGARIJE 2 1 
CONGO (D.R.) 2 1 
IVOORKUST 0 1 
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EGYPTE 6 15 
FRANKRIJK 1 0 
GEORGIE 0 2 
GHANA 0 2 
GRIEKENLAND 0 1 
GROOT-BRITTANNIE 3 3 
HONGARIJE 1 0 
INDIE 6 5 
IRAK 18   7 
IRAN 2 5 
LITOUWEN 2 1 
MAROKKO 4 4 
NEDERLAND 0 2 
NIGERIA 4 20 
OEKRAINE 5 0 
PALESTINA 2 2 
PAKISTAN 0 4 
POLEN 3 0 
ROEMENIE 6   8 
SLOWAKIJE 3 0 
SOMALIE 1                0 
SPANJE 1 0 
SOEDAN 0                  1 
SYRIE 13                13 
THAILAND 2 0 
TSJECHISCHE REPUBLIEK 5 0 
TSJECHOSLOWAKIJE 1 0 
TUNESIE 1 0 
TURKIJE 2   0 
VOLKSREPUBLIEK CHINA 2 3 
ONBEKEND 43 33 
Totaal 175 181 
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8.4 Slachtoffers 
 

8.4.1 Opvangcentra 
 

In 2017 en 2018 hebben de gespecialiseerde opvangcentra in totaal 973 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 2017 en 2018 zijn in onderstaande 
tabel terug te vinden. 

Tabel 1 : Aanmeldingen 

 PAG-ASA Sürya Payoke 

Aanmeldingen Aanmeldingen Aanmeldingen 

Opgestarte 
begeleiding
en 

Geen 
slachtoffers 
mensenhan
del 

Opgestarte 
begeleiding-
en 

Geen 
slachtoffers 
mensenhan
del 

Opgestarte 
begeleiding-
en 

Geen 
slachtoffers 
mensenhan
del 

2017 45 121 34 130 58 60 

2018 68 146 33 162 40 61 

 

Tabel 2: Vastgestelde uitbuitingstypes binnen de nieuwe begeleidingen 

 PAG-ASA Sürya Payoke 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Seksuele uitbuiting 15 9 15 8 28 21 

Economische 
uitbuiting 

18 45 19 22 25 14 

Uitbuiting bedelarij 0 4 0 0 0 1 

Smokkel onder 
verzwarende 

omstandigheden 
12 10 0 2 5 4 

Gedwongen strafbare 
feiten te plegen 0 0 0 1 0 0 

Illegale orgaanhandel 0 0 0 0 0 0 

 45 68 34 33 58 40 
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Tabel 3: Leeftijd van de begeleide slachtoffers 

Op basis van het aantal nieuw opgestarte begeleidingen in 2017 en 2018, geeft onderstaande 
tabel een overzicht van het aantal minderjarige en meerderjarige personen die betrokken waren 
in deze dossiers. 

 PAG-ASA Sürya Payoke 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

< 18 jaar 4 9 4 1 1 1 

> 18 jaar 41 59 30 32 57 39 

Totaal 45 68 34 33 58 40 

 

Tabel 4: Geslacht van de begeleide slachtoffers 

Op basis van het aantal nieuw opgestarte begeleidingen in 2017 en 2018, geeft onderstaande 
tabel een overzicht van het geslacht van de personen die betrokken waren in deze dossiers. 

 PAG-ASA Sürya Payoke 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Vrouwen  20 25 17 10 36 23 

Mannen  25 43 17 23 22 17 

Totaal 45 68 34 33 58 40 

 

8.4.2  Child Focus 
 

In 2017 ontving Child Focus 28 nieuwe meldingen van mogelijk slachtofferschap van tienerpooiers. 
Hiervan waren 10 meldingen van effectief slachtofferschap en 17 meldingen met ernstige vermoedens 
van slachtofferschap. 

In 2018 ontving Child Focus 28 nieuwe meldingen van mogelijk slachtofferschap van tienerpooiers. 
Hiervan waren 8 meldingen van effectief slachtofferschap en 14 meldingen met ernstige vermoedens 
van slachtofferschap. 

Aangaande deze 28 hulpvragen, in 2017 in 1 geval en in 2018 in 6 gevallen werd te weinig informatie 
verkregen over de situatie, waardoor Child Focus deze niet als ‘een ernstig vermoeden’ noch als ‘een 
effectief slachtoffer’ konden kwalificeren.  

In dergelijke gevallen verschaft Child Focus zo veel mogelijk informatie aan de hulpbehoevende, maar 
hierbij dient opgemerkt te worden dat Child Focus niet altijd op de hoogte gehouden wordt wanneer 
het slachtofferschap bevestigd is of wanneer vage vermoedens ernstig worden. 

In 2017 en 2018 ging het telkens om meisjes, waarvan de meeste tussen de 14 en 16 jaar oud waren 
op het moment van de melding, al werden er ook slachtoffers van 12 en 13 jaar oud geïdentificeerd. 
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9 Verwante fenomenen 
 

9.1 Schijnrelaties  
 

Bij de Dienst Vreemdelingenzaken zijn er geen recente studies, onderzoeken of analyses bekend die 
een mogelijke link tussen mensenhandel en schijnrelaties aantonen.  

 

9.2 Documentenfraude  
 

9.2.1 Dienst Vreemdelingenzaken 
 

Vastgesteld wordt dat reis- en identiteitsdocumenten steeds beter technisch beveiligd worden, 
waardoor fraudeurs zich gaan richten op zwakkere schakels namelijk de brondocumenten of de 
procedures. Bijgevolg wordt aandacht gegeven aan het bestrijden van het frauduleus bekomen van 
technisch perfecte documenten.  

Verschillende voorstellen werden in dit kader door de Interdepartementale Task Force 
identiteitsfraude aan de regering gericht. Een aantal werden al gerealiseerd.   

De applicatie FIFR (Federal Identity Fraud Reports) werd ontwikkeld, getest en veralgemeend in alle 
Belgische gemeenten in 2017. Deze applicatie wordt gebruikt als er bij verdenking van 
identiteitsfraude een seiningsfiche door een SPOC in de gemeente naar het nationale niveau wordt 
doorgestuurd. Er is tevens een systematische opvolging door de nationale SPOC en de betrokken 
bevoegde federale instanties (Federale Politie-CDBV, Dienst Vreemdelingenzaken en de FOD 
Buitenlandse Zaken). Indien nodig wordt − na analyse − een dossier overgemaakt aan het bevoegde 
parket voor eventuele vervolging op gerechtelijk niveau. 

In  2018 hebben de Task Force en de technische groep Justitie een ontwerp van omzendbrief opgesteld 
ter bestrijding van identiteitsfraude op gerechtelijk vlak. Dit ontwerp van omzendbrief werd ter 
goedkeuring voorgelegd aan het College van Procureurs-generaal en trad in 2019 in werking.26  

De omzendbrief bepaalt een kader ter verbetering van de strijd tegen de identiteitsfraude. Zo moeten 
er bij de parketten en arbeidsauditoraten referentiemagistraten (SPOC) worden aangewezen voor de 
opvolging van de identiteitsfraudedossiers. Ze zullen fungeren als contactpunt voor de overheden die 
deze dossiers aangeleverd hebben. 

 

 

                                                             
26 COL 08/2019 – Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van  Justitie, de minister van Veiligheid en Binnenlandse 
Zaken, de minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele 
Instellingen, de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke 
Kansen en Personen met een beperking, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, de 
minister van Digitale agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve vereenvoudiging, Bestrijding van de 
sociale fraude, Privacy en Noordzee en het College van procureurs-generaal  - Identiteitsfraude  
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9.2.2 FOD Buitenlandse Zaken 
 
Bij de aanvraag van een speciale verblijfstitel aan de Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken, 
wordt de controle op de documenten (o.a. het uittreksel van de geboorteakte, de huwelijksakte, 
paspoorten en andere) versterkt. 

Tot op heden werden nog geen gevallen van fraude vastgesteld door de buitenlandse diplomatieke 
missies. 

 

9.2.3 Federale Politie27 
 
Mensensmokkel is vaak verweven met andere vormen van criminaliteit, zoals documentenfraude. 
Tevens is er een reëel risico dat slachtoffers van mensensmokkel slachtoffer van mensenhandel 
worden, onder andere om de reiskosten terug te betalen aan de criminele organisatie. Bovendien is 
gebleken dat slachtoffers soms zelf tijdelijk dader werden, eveneens om hun schulden af te betalen. 

Wie niet over de juiste papieren beschikt om het land binnen te komen, moet, zeker bij vliegreizen, 
zijn toevlucht nemen tot documentenfraude28. Bijgevolg is dit een activiteit die veelal hand in hand 
gaat met mensensmokkel en waar bepaalde organisaties of cellen binnen smokkelnetwerken zich op 
toeleggen. De volgende vormen van fraude komen voor: 

 Gebruik van authentieke documenten door een ander persoon (look a like of imposter); 
 Gebruik van authentieke documenten die op een frauduleuze manier bekomen zijn; 
 Gebruik van nagemaakte documenten (uit het niets geconstrueerd); 
 Gebruik van vervalste documenten (echte documenten aangepast – vb. fotoverwisseling); 
 Gebruik van gestolen (blanco) documenten (al dan niet met medeweten/-werking van 

medewerkers – corruptie); 
 Gebruik van fantasiedocumenten (onbestaande documenten van onbestaande landen). 

De toegenomen kwaliteit van Europese identiteitsdocumenten maakt het moeilijker documenten te 
vervalsen of na te maken. Deze vormen van fraude komen bijgevolg minder voor, maar wanneer ze 
voorkomen, is de kwaliteit hoger (en het risico op detectie dus kleiner). Het gebruik van authentieke 
documenten (imposter of op frauduleuze wijze bekomen) vertoont een stijgende trend. 

Op de luchthaven van Zaventem stelde men eind 2018 – begin 2019 een sterke stijging vast van het 
aantal imposters op vluchten vanuit Griekenland. Dergelijke documenten worden trouwens vaak 
meermaals gebruikt, op een soort huurbasis. Na gebruik stuurt men ze terug naar diegene die ze ter 
beschikking stelde, waarna ze opnieuw in circulatie kunnen komen. Het gemak waarmee nieuwe 
identiteitsdocumenten bekomen kunnen worden, na aangifte van verlies of diefstal, is daar niet 
vreemd aan. Een grotere alertheid bij veelvuldige aangifte van verlies van identiteitsdocumenten is 
aangewezen. 

In 2018 werden 965 personen onderschept op de luchthavens Brussel Nationaal, Gosselies en Deurne 
(binnenkomst, exit en transit samen), die trachtten door middel van documentenfraude clandestien 
                                                             
27 Bron: Federale Politie, Mensensmokkel. Situatie in België in 2018. 
28 Regelmatig stelt men ook vast, vooral op de luchthaven Brussel Nationaal, dat vreemdelingen zonder documenten 
aankomen bij de grenscontrole. Meestal hebben ze hun documenten vernietigd of verstopt bij aankomst. 
Documentenfraude gebeurt trouwens niet alleen om het land binnen te komen. Het kan eveneens een middel zijn om de 
verblijfstoestand te legaliseren. 
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ons land binnen te komen of te verlaten. Dat is meer dan in 2017 (792). De meest onderschepte 
documenten waren Duitse verblijfsvergunningen; Palestijnse, Griekse en Indische paspoorten en 
Belgische identiteitskaarten. De prijs die criminele organisaties vragen, verschilt sterk afhankelijk van 
de nationaliteit, de kwaliteit, de gelijkenis met de gebruiker en of het om eenmalig gebruik gaat dan 
wel om permanent bij te houden. Paspoorten starten aan ongeveer €500, identiteitskaarten kosten 
doorgaans minstens €200 en documenten met biometrische kenmerken kunnen tot €8.000 kosten. 
Valse/vervalste documenten worden zowel in België (vooral in het Brusselse) geproduceerd en 
verhandeld als via postpakketten en koeriers ons land binnen of buiten gebracht.  

Het zijn vooral Belgische documenten die hier aangemaakt worden, in (veel) mindere mate 
buitenlandse identiteitsdocumenten (Franse, Spaanse, Italiaanse, Portugese). De prijzen voor 
dergelijke documenten gaan van zo’n €300 voor een rijbewijs over €600 voor een identiteitskaart en 
tussen €1.200 en €1.500 voor een paspoort. Soms worden pakketjes aangeboden (vb. identiteitskaart 
en bankkaart) die zo’n €1 000 kosten. De aanmaak van valse documenten gebeurt in essentie door 
Noord-Afrikaanse netwerken (meestal Algerijnen, soms Marokkanen of Tunesiërs). De documenten 
die hier geproduceerd worden, duiken dikwijls op in het buitenland, veelal in Frankrijk en aan de 
buitengrenzen van de EU.  
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10 Internationale activiteiten 
 

10.1 Federale overheid  
 

10.1.1 Acties in multilaterale fora 
 
10.1.1.1 De Mensenrechtenraad en  de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
 

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties beschikt over eigen monitoring mechanismen, met 
name de speciale rapporteurs of werkgroepen, gekend onder de naam ‘special procedures’. Het 
betreft onafhankelijke experten die toezien op de mensenrechtensituatie in een welbepaald land, dan 
wel een specifiek mensenrechtenthema onder hun hoede krijgen waarvoor ze dan een wereldwijd 
mandaat hebben. In dit kader beschikt de Mensenrechtenraad over een speciale rapporteur inzake 
mensenhandel (‘Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children 29’). De 
speciale rapporteur onderneemt actie tegen schendingen van mensenhandel en dient jaarlijkse 
rapporten in bij de Mensenrechtenraad en de Algemene Vergadering over bepaalde 
aspecten/deelonderwerpen rond de problematiek van mensenhandel. Daarnaast brengt hij of zij 
landenbezoeken om de situatie ter plaatse te bestuderen en hieromtrent aanbevelingen te 
formuleren in rapporten over deze bezoeken.  

In 2017-2018 heeft de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
middels gepaste acties, het mandaat van de Speciale Rapporteur van de VN inzake mensenhandel 
ondersteund, o.m. door de tussenkomst tijdens interactieve debatten met de Speciale Rapporteur. 

 
10.1.1.2 OVSE30  
 
De problematiek van mensenhandel wordt aangekaart tijdens de jaarlijkse OVSE-
mensenrechtenconferentie ‘HDIM’31 die honderden overheidsfunctionarissen, internationale 
deskundigen, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en mensenrechtenactivisten 
samenbrengt om de balans op te maken van de wijze waarop staten hun verplichtingen uitvoeren om 
de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te bevorderen. 

Via de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was België 
partner bij  de uitwerking van een EU-positie rond het thema ‘mensenhandel’ tijdens de HDIM.  

 

10.1.2 Buitenlandse delegaties 
 

De leden van het Bureau van de ICC hebben tijdens 2017 en 2018 verschillende buitenlandse 
delegaties, die de aanpak van mensenhandel in België kwamen bestuderen, ontvangen:  

- Moldavië (OESCE – oktober 2017); 
- Egypte (IOM – mei 2018); 

                                                             
29 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx  
30 Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
31 Human Dimension Implementation Meetings 
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- Hongarije (Hongarije – juni 2018; 
- Jordanië (TAIEX – september 2018); 
- Servië (CEU – oktober 2018)  
- Bosnië (TAIEX – november 2018)  

 

10.1.3 Andere activiteiten 
 

 In februari-maart 2018 is een magistraat van het expertisenetwerk Mensenhandel afgereisd naar 
Tunis om er een opleiding te geven; 

 Een andere magistraat van het expertisenetwerk heeft op 5 en 6 oktober 2017 in Parijs samen 
met een magistraat van het expertisenetwerk Jeugdbescherming actief deelgenomen aan een 
conferentie over de toegang tot de rechter en de bescherming van minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel in het kader van de rechtspleging, georganiseerd door ECPAT; 

 Het Federaal Parket heeft deelgenomen aan workshops, als lesgever, betreffende mensenhandel 
in Roemenië en Hong Kong (op vraag van de EU delegatie).;Het Federaal Parket heeft 
deelgenomen aan een werkgroep binnen de Raad van Europa, Working Group on Fostering 
International Co-operation and Investigative Strategies in Fighting the Smuggling of Migrants; 

 Een medewerker van de FOD Werkgelegenheid nam deel aan een opleiding georganiseerd door 
Organisation for Security and Cooperation (OSCE): Fourth International Simulation-based Trainig 
on Combating Trafficking along Migration Routes – december 2018; 

 Een vertegenwoordiger van de RSZ-inspectie (meer bepaald van de themadirectie mensenhandel) 
heeft in 2017 een presentatie op de International Conference “Combating Trafficking in Human 
Beings for Labour Exploitation” georganiseerd in het kader van het project “Multiplication of Anti-
Trafficking National Referral Mechanisms in Ukraine”, geleid door OSCE;  

 Een vertegenwoordiger van de RSZ-Inspectie, themadirectie mensenhandel, gaf ook een 
presentatie op de Transnational Closing Workshop van het project “Fight against Trafficking in 
Human Beings”, georganiseerd door ICMPD (International Center for Migration Policy 
Development), waarbij gefocust werd op de bestrijding van de mensenhandel en waarbij beoogd 
werd om aan de deelnemende landen (gesitueerd op het Balkanschiereiland en Zuid(west)-Azië) 
expertise aan te reiken in het domein van de aanpak van mensenhandel; 

 Een vertegenwoordiger van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid – FOD Justitie heeft in juli 
2017 deelgenomen aan een uitwisselingsmissie met Hongkong in het kader van TAIEX (Europese 
Unie). Tijdens de conferentie hebben vier Europese landen (Frankrijk, Italië, Oostenrijk en België) 
hun ervaringen toegelicht rond bepaalde thema’s met betrekking tot het beleid ter bestrijding van 
mensenhandel. 

 Een vertegenwoordiger van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid - FOD Justitie nam  in 2017 in 
Londen deel aan het een thematische vergadering over de strijd tegen mensensmokkel en 
mensenhandel (Khartoum Process  - Thematic Meeting on Tackling People Smuggling and 
Trafficking in Human Beings, including through enhancing border management 5-6 juillet 2017); 

 In juli 2018 heeft de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid - FOD Justitie deelgenomen aan de 
vergaderingen van de werkgroepen Mensenhandel en Mensensmokkel die om de twee jaar 
worden georganiseerd door de Verenigde Naties in het kader van de follow-up van de 
tenuitvoerlegging van het Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad en de 
aanvullende protocollen daarbij. De werkgroep mensenhandel richtte zich op de ontwikkeling van 
internationale samenwerking in gevallen van mensenhandel, waarbij rekening werd gehouden 
met de behoeften en rechten van de slachtoffers. De werkgroep mensensmokkel boog zich over 
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de noodzakelijke internationale strafrechtelijke reacties bij het onderzoek naar en de vervolging 
van daders van mensensmokkel; 

 Payoke heeft in 2017 en 2018 als expert / spreker / trainer deelgenomen aan diverse 
internationale initiatieven inzake de aanpak van mensenhandel: een conferentie in het kader van 
de ontwikkeling van “The handbook for legal, social, health professionals involved in the 
protection of the rights and the assistance of victims of human trafficking” (Madrid, Spanje)32; 
kick-off conferentie van het PHIT-project (Barcelona, Spanje) 33; workshop over “The EU-China 
dialogue on migration and mobility project” (IOM) (Nanning, China); workshop over de wijze van 
ontwikkelen van een national referral system en het opzetten en runnen van een shelter voor 
slachtoffers van mensenhandel (IMCPD) (Manilla, Filipijnen); “Workshop on international 
standard on developing and running a shelter for victims of trafficking” (IOM & The Chinese 
ministry of civil affairs) (China); “The International workshop on strategies for combatting Human 
trafficking” (Taiwan immigration services & de Vlaamse delegatie in Taipei) (Taipei, Taiwan); 
“Conference on strategies for combatting trafficking of human beings” (EU Infopoint Cyprus) 
(Nicosia, Cyprus); 

 De buitenlandse posten nemen regelmatig deel aan lokaal diplomatiek overleg betreffende de 
bestrijding van mensenhandel. Zo is België bv. ondertekenaar van het « Manila Declaration to 
Enhance International Cooperation in combatting Human Trafficking in the Philippines (2015) » 
en neemt de post deel aan de jaarlijkse dialogen. Om zich in de plaatselijke situaties te verdiepen 
ondernemen de posthoofden – vaak samen met de EU-collega’s – regelmatige zendingen naar 
gebieden die getroffen worden door mensenhandel en illegale migratie. 
 

10.2 Benelux  
 

In 2012 werd een werkgroep mensenhandel opgericht op het niveau van de Benelux. Deze werkgroep 
komt regelmatig samen en is gericht op de uitwisseling van de praktijk in elk land en de uitvoering van 
projecten overeenkomstig de prioriteiten van de opeenvolgende voorzitterschappen.  

 

10.2.1 Nederlands voorzitterschap (2017) 
 

In 2017 werd door Nederland beslist het thema aanpak van kinderuitbuiting te verkennen en daar 
onder meer een seminarie aan te wijden.  

Tijdens dit seminarie werden de deelnemers uitgenodigd om ervaringen en waarnemingen uit te 
wisselen, om na te denken over manieren om de samenwerking op dit gebied te verbeteren en zo het 
fenomeen van kinderuitbuiting beter te voorkomen en te bestrijden. Hieruit bleek onder andere dat 
er nood was aan een intensievere samenwerking tussen de magistraten van het jeugdparket en de 
magistraten die bevoegd zijn voor mensenhandel. Ook werd aangeraden om het groot publiek te 
sensibiliseren rond mensenhandel en de contacten met de gezondheidssector te verbeteren. 

 

                                                             
32 http://ec.justice-project.prorefugiu.org/wp-content/uploads/2017/11/Handbook-Final-Version-EN.pdf 
33 http://www.phit.ub.edu/en/ 
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10.2.2 Belgisch voorzitterschap (2018) 
 

Het Belgisch voorzitterschap binnen de Benelux koos ervoor om te werken rond de sensibilisering van 
de medische sector, meer specifiek het personeel in de ziekenhuizen. Voor Luxemburg was dit thema 
iets waaraan ze wilden werken terwijl België en Nederland al aan bewustmaking hadden gedaan. 

Zoals vermeld in de vorige regeringsrapporten werd in 2012 en 2014 in alle ziekenhuizen in België een 
sensibiliseringscampagne gelanceerd. Een van de instrumenten betrof een brochure die het personeel 
van bepaalde diensten in het ziekenhuis (bv. spoeddienst en dienst gynaecologie) moest 
bewustmaken van mensenhandel. Uit de evaluatie bleek dat enkele ziekenhuizen toen positief hebben 
gereageerd op dat initiatief, maar de opvangcentra gaven aan dat het weinig effect had op de 
doorverwijzing van potentiële slachtoffers. 

Voor deze nieuwe campagne in 2018 werd de brochure geactualiseerd. Zo werd er een hoofdstuk over 
orgaanhandel aan toegevoegd om rekening te houden met de vereisten van het Verdrag van de Raad 
van Europa inzake de handel in organen.  

In mei 2018 werd deze brochure opnieuw verspreid naar de ziekenhuizen, op initiatief van de 
departementen Justitie en Volksgezondheid naar aanleiding van het Belgisch voorzitterschap binnen 
de Benelux. Daarnaast werd ook een sensibiliseringsdag met de drie landen georganiseerd door het 
Belgisch voorzitterschap in samenwerking met het Benelux-secretariaat. Deze dag was zowel bestemd 
voor het medisch personeel als voor actoren betrokken bij de strijd tegen mensenhandel en had tot 
doel om de bewustwording in de medische sector te vergroten en om ervaringen uit te wisselen. 

Deze studiedag heeft het zo mogelijk gemaakt om de aanpak van het onderwerp voor ieder land te 
versterken en heeft geleid tot rechtstreekse uitwisselingen met de mensen uit de praktijk die aanwezig 
waren op het seminarie. 

 
10.3 GRETA  
 
De groep van deskundigen mbt de acties tegen mensenhandel GRETA (Raad van Europa) werd 
ontvangen door de verschillende Belgische instanties die actief zijn op het gebied van mensenhandel, 
zulks om de toepassing van het Verdrag van Warschau van 2005 en de eventuele moeilijkheden met 
de toepassing van de wet in het veld te controleren. 

Het ging om de tweede evaluatie en het verslag over België werd gepubliceerd in 2017. 

In het verslag staat dat België op verschillende gebieden vooruitgang heeft geboekt in de strijd tegen 
mensenhandel en talrijke daders van misdrijven heeft veroordeeld. 

De GRETA vestigt de aandacht van de Belgische autoriteiten er ook op dat het noodzakelijk is om de 
financiering van de opvangcentra voor de slachtoffers te bestendigen. 

Bij de volgende evaluatie zal inzonderheid worden gefocust op de toegang tot de rechter en de 
rechtsmiddelen waarover slachtoffers van mensenhandel beschikken. 

De verslagen en aanbevelingen kunnen input bieden voor eventuele nieuwe initiatieven die in het 
kader van het Nationaal Actieplan Mensenhandel 2015-2019 moeten worden uitgewerkt 
(https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking). 
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10.4 CONFINE-project  
 
In 2017 startte de stad Genk, de Regionale Informatie- en Expertisecentra Zeeland West-Brabant & 
Oost-Brabant (RIEC’s), de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en de stad Antwerpen het tweejarig 
Europees project CONFINE “Towards operational cooperation on local administrative financial 
investigations in the fight against human trafficking ». 
 
Het project onderzocht de mogelijkheden om georganiseerde criminaliteit zoals mensenhandel op 
lokaal niveau te bestrijden en wou handvaten bieden aan de steden en de gemeenten.  

 
Doorheen het project werd er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden 
van informatie-uitwisseling tussen België en Nederland. Ook werd er bekeken wat de bestuurlijke 
mogelijkheden zijn om mensenhandel te detecteren en te bedwingen en wou men handvaten bieden 
om dit te verwezenlijken.  
 
Het project focuste zich op seksuele en economische uitbuiting in sectoren zoals de handcarwashes 
en de erotische massagesalons. 
 
In oktober 2018 vond de slotconferentie plaats waar de aanpak, die CONFINE de voorbije twee jaar 
had uitgewerkt, werd toegelicht. Dit kunnen de lokale overheden gebruiken om het misbruik, van de 
legale en illegale middelen die mensenhandelaars gebruiken, te bestrijden. De aanbevelingen die uit 
dit project voortvloeiden, werden door de burgemeesters van Antwerpen en Genk overhandigd aan 
de minister van Binnenlandse Zaken in België en door de burgemeester van Tilburg aan de 
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in Nederland.  
 

Het gaat om voorstellen van wetgevende stappen zodat de informatie nationaal én internationaal 
beter kan doorstromen, meer samenwerking tussen verschillende diensten op het terrein om 
bijvoorbeeld zicht te krijgen op financiële stromen, het verankeren van de aanpak in lokale besturen 
die nog geen expertise terzake hebben opgebouwd en het sensibiliseren van stedelijk personeel, 
bijvoorbeeld om signalen van mensenhandel te leren herkennen. 
 

10.5 EMPACT-project mensenhandel en mensensmokkel 
 
De sectie Mensenhandel van de directie Serious and Organsied Crime van de Federale Politie neemt 
deel aan de “European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats” (EMPACT) mensenhandel 
in de schoot van EUROPOL. Hieruit vloeien onder andere gecoördineerde acties met politiediensten 
van verschillende landen voort. 
 
Wat EMPACT mensenhandel betreft, heeft België zich in 2018 ( tot op heden) onder meer 
geëngageerd in de actiepunten ‘Chinese THB’ en ‘ETUTU’ (Nigeriaanse mensenhandel), gericht op het 
identificeren en ontmantelen van criminele netwerken door internationale samenwerking.  
 
In het kader van de Europese beleidscyclus neemt de Federale Gerechtelijke Politie deel aan het 
EMPACT-project mensensmokkel. Meer specifiek heeft België zich voor het actieplan 2018 
ingeschreven voor deelname aan de volgende operationele actiepunten: 
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- Actie Eurocontainer – strijd tegen mensensmokkel via containers in vaak gevaarlijke 
omstandigheden; 

- JOT Mare – strijd tegen maritieme mensensmokkel – onder andere de smokkel via 
pleziervaartuigen of andere kleine boten vanuit BE-NL-FR naar UK; 

- Actie Air Omnia 2 – strijd tegen mensensmokkel via de lucht; 
- Versterken van de capaciteit en expertise in de strijd tegen documentenfraude; 
- Criminele netwerken en spilfiguren actief in mensensmokkel identificeren en ontmantelen via 

internationale samenwerking (zoals JITs). 

 

 


