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VOORWOORD 
 
Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding 
van de mensenhandel en kinderpornografie brengt de regering jaarlijks aan het parlement 
verslag uit over de toepassing van deze wet, en over de bestrijding van de mensenhandel in 
het algemeen. Tot op heden werden 4 verslagen opgesteld – in 1996, 1998, 2001 en 2002. 
 
Het toepassingsgebied van de wet van 1995 strekt zich niet enkel uit over seksuele en 
economische uitbuiting van personen (mensenhandel),  maar ook over uitbuiting in het kader 
van georganiseerde netwerken van illegale immigratie (mensensmokkel). Krachtens deze 
wet wil de Belgische regering dus duidelijk een ruimere strijd voeren tegen mensenhandel, 
kinderpornografie en andere vormen van uitbuiting.  
 
Dit verslag is erop gericht een zo volledig en gedetailleerd mogelijk beeld te verstrekken over 
de activiteiten en initiatieven van België in 2002 en 2003 betreffende de strijd tegen 
mensenhandel en kinderpornografie. 
 
 
METHODOLOGIE EN ONDERVRAAGDE ACTOREN 
 
Gedurende de maand oktober 2003 werden niet minder dan 38 vragenlijsten verzonden aan 
de diverse actoren die betrokken zijn in de strijd tegen mensenhandel, zowel op federaal 
niveau als op het niveau van de gemeenschappen en de gewesten. Er moet eraan worden 
herinnerd dat de actoren van de gemeenschappen en de gewesten zich in geen geval 
moeten rechtvaardigen voor het federale parlement. Niettemin valt hun bijdrage in de strijd 
tegen mensenhandel in het algemeen niet te ontkennen, en de verzamelde informatie is 
vaak zeer waardevol daar zij de mogelijkheid biedt  een nauwkeurig beeld te krijgen van de 
ontwikkeling van het fenomeen en van de huidige situatie terzake.   Voorts werden ook 
vragenlijsten verstuurd naar de betrokken actoren in de politionele en gerechtelijke wereld. 
Bovendien werden ook de activiteitenverslagen van de 3 centra die belast zijn met de hulp 
aan slachtoffers van mensenhandel – Sürya (Luik), Pag-Asa (Brussel), Payoke (Antwerpen) 
– alsook de activiteitenverslagen van Child Focus en van het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en voor Racismebestrijding geraadpleegd.  
 
Naast algemene vragen betreffende de evolutie van de bestrijding van mensenhandel en/of 
kinderpornografie gedurende de geanalyseerde periode – de verrichte activiteiten en de 
initiatieven die zijn genomen door de diverse betrokken actoren, afhankelijk van hun eigen 
bevoegdheden -, werden over sommige welbepaalde thema’s meer gedetailleerde vragen 
gesteld, vaak ingegeven door de aanbevelingen terzake van de Senaat.  
 
De installatie van de nieuwe legislatuur heeft de verzending van de vragenlijsten wel wat 
vertraagd. Zo achtte de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, na overleg met de politieke 
overheid eind oktober 2003, het wenselijk het verslag voor 2002 te koppelen aan dat van 
2003. 
 
Dit verslag heeft dus betrekking op de bestrijding van mensenhandel en kinderpornografie in 
2002, maar spreidt zich in zekere mate ook uit over het jaar 2003, voor de actoren die over 
deze periode informatie hebben verstrekt. 
 
Eind december 2003 beschikte de eenheid mensenhandel van de Dienst voor het 
Strafrechtelijk beleid reeds over tal van antwoorden. De laatste antwoorden kwamen binnen 
in januari en februari 2004. Vanaf dat tijdstip kon met het opstellen van dit verslag worden 
begonnen. 
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 Ondervraagde actoren 
 
• Federale Regering 

 
 Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, eenheid “Mensenhandel”, FOD Justitie; 
 Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden, FOD Justitie; 
 Kabinet van de heer Louis MICHEL, minister van Buitenlandse Zaken; 
 Kabinet van de heer Frank VANDENBROUCKE, minister van Werk en Pensioenen; 
 Inspectie Sociale Wetten, FOD Arbeid en Pensioenen;  
 Kabinet van de heer Rudy DEMOTTE, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid; 
 Administratie van de sociale inspectie, FOD Sociale Zaken en Volksgezondheid; 
 Kabinet van de heer Marc VERWILGHEN, minister van Ontwikkelingssamenwerking; 
 Kabinet van de heer Patrick DEWAEL, minister van Binnenlandse Zaken; 
 Dienst Vreemdelingenzaken, FOD Binnenlandse Zaken; 
 Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, FOD Binnenlandse 

Zaken; 
 Dienst Mensenhandel, federale politie, FOD Binnenlandse Zaken; 
 Federal Computer Crime Unit, federale politie, FOD Binnenlandse Zaken; 
 Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valsheden, federale politie, FOD Binnenlandse 

Zaken; 
 Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers, FEDASIL, FOD Sociale 

Integratie. 
 
• Regering van de Franse Gemeenschap 
 

 Cabinet de Monsieur Jean-Marc NOLLET, Ministre de l’enfance chargé de l’enseignement 
fondamental, de l’Accueil et des Missions confiées à l’ONE; 

 Cabinet de Madame Nicole MARECHAL, Ministre de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé; 
 Monsieur Claude LELIEVRE, Délégué général aux droits de l’enfant et à l’aide à la 

jeunesse. 
 
• Regering van de Vlaamse Gemeenschap 
 

 Kabinet van de heer Renaat LANDUYT, Vlaams minister van Werkgelegenheid en 
Toerisme; 

 Kabinet van mevrouw Marleen VANDERPOORTEN, Vlaams minister van Onderwijs en 
Vorming; 

 Kabinet van mevrouw Adelheid BYTTEBIER, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid 
en Gelijke kansen.  

 
• Regering van de Duitstalige Gemeenschap 
 

 Kabinett von Herrn Karl-Heinz LAMBERTZ, Ministerpräsident, Minister für Beschäftigung, 
Behindertenpolitik, Medien und Sport; 

 Kabinett von Herrn Hans NIESSEN, Minister für Jugend und Familie, Denkmalschutz, 
Gesundheit und Soziales. 

 
• Regering van het Waalse Gewest 
 

 Cabinet de Monsieur Thierry DETIENNE, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé en 
Région wallonne. 
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• Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
 

 Kabinet van de heer Eric TOMAS, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
belast met Werkgelegenheid, Economie en Herwaardering van de wijken. 

 
• Expertisenetwerk mensenhandel binnen de magistratuur 
 

 Mevrouw Marie-Anne FRANQUINET, hoofdcoördinator van het expertisenetwerk 
“mensenhandel”, en advocaat-generaal bij het arbeidsauditoriaat te Luik. 

 
• Gespecialiseerde centra voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel 
 

 Sürya 
 Pag-Asa 
 Payoke 

 
• Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding 
 
• Child Focus 
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DEEL 1: BESTRIJDING VAN MENSENHANDEL 

 
 
 
Inleiding 
 
Bij het begin van de vorige legislatuur in 1999 heeft de regering aan de minister van Justitie 
het opstellen van een federaal veiligheids- en detentieplan toevertrouwd, waarin de 
prioriteiten van die regering zouden worden vastgelegd. Eén van de negen prioriteiten was 
de strijd tegen de mensenhandel. Deze prioriteit moest, net als de andere, worden 
behandeld onder de vorm van een veiligheidsketen, bestaande uit drie essentiële schakels:  
een schakel “preventie”, een schakel “repressie” en ten slotte ook een schakel betreffende 
de begeleiding en hulp aan de slachtoffers. 
 
Een dergelijk complex probleem als de mensenhandel bestrijden op slechts één wijze bleek 
helemaal vruchteloos.  Om doeltreffend te kunnen zijn, staat het voortaan vast dat de strijd 
tegen de mensenhandel een multidisciplinaire benadering vereist, die zowel integraal is, met 
preventieve en repressieve maatregelen en met bijstand aan de slachtoffers, als 
geïntegreerd, gericht op alle departementen die bij deze problematiek betrokken zijn. 
 
Bij wijze van inleiding tot dit verslag, zijn dadelijk enkele vaststellingen noodzakelijk. Op 
grond van de verkregen informatie van de actoren die betrokken zijn bij de strijd tegen de 
mensenhandel (zie supra), wordt op algemene wijze een versterking van de strijd tegen dit 
fenomeen in 2002 en 2003 vastgesteld. 
 
Zo heeft ontwikkelingssamenwerking op preventief vlak haar bewustmakingscampagnes in 
de herkomstlanden van de slachtoffers van mensenhandel voortgezet. Deze  landen worden 
vaak geteisterd door erbarmelijke economische, sociale en politieke omstandigheden. Het 
doel is meer dan ooit de inwoners van deze regio’s die gelokt worden door de hoop op een 
beter leven, hen voorgespiegeld door mensensmokkelaars en –handelaars, te informeren 
over de risico’s die zij lopen. Inzake repressie vertaalde de versterking van de strijd zich 
onder andere in een verscherping van de controles (door de politiediensten aan de grens of 
door de diensten van de sociale inspectie in de “risicosectoren”, …) en in meer en betere 
opleiding van de betrokken ambtenaren, inzonderheid inzake visa. Ten slotte werd een 
opmerkelijke vooruitgang geboekt inzake slachtofferbejegening, met speciale aandacht voor 
de bijzondere groep van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 
 
Bovendien werden speciale instrumenten ontwikkeld, zoals de website van het 
expertisenetwerk mensenhandel, opgericht binnen de magistratuur. Datzelfde 
expertisenetwerk heeft een werk van lange adem op zich genomen door de richtlijn 
houdende opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel en kinderpornografie 
– Col 12/99 – aan te passen op grond van de evaluatie die deze reeds had ondergaan. 
 
Ook werden verschillende wettelijke initiatieven genomen.  Op nationaal vlak heeft het 
directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden (het vroegere  
directoraat-generaal Strafwetgeving en Rechten van de Mens) in 2002 verschillende 
voorontwerpen van wet voorgelegd aan het kabinet van de minister van Justitie, zoals het 
voorontwerp van wet houdende instemming met het aanvullend protocol bij het Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en 
kinderpornografie; het voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag van 
Palermo tegen de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en de drie aanvullende 
protocollen, inzonderheid het protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van 
mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel; of recenter nog het 
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voorontwerp van wet betreffende de mensenhandel met het oog op de overeenstemming 
van het Belgisch recht met het protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van 
mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, en met het kaderbesluit van 
de Raad van de Europese Unie inzake de bestrijding van mensenhandel. 
 
Daar het een crimineel fenomeen met internationale omvang betreft, is in de strijd tegen de 
mensenhandel in 2002 en 2003 eindelijk een aanzienlijke vooruitgang geboekt op Europese 
en internationale fora, waaraan ook België op bijzonder actieve wijze heeft meegewerkt. 
 
 
I. NATIONAAL NIVEAU 
 
 
A. Algemeen 
 
 
1. Informatie- en Analysecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel – IAMM 
 
Antwoord van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, FOD Justitie 
 
Reeds in 2002 heeft de Kanselarij van de Eerste Minister in samenwerking met de Dienst 
voor het Strafrechtelijk beleid een aanvang gemaakt met de redactie van een ontwerp van 
Koninklijk Besluit betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel. 
Dit K.B. valt uiteen in twee grote luiken. Een eerste luik betreft de reeds bestaande 
Interdepartementale Coördinatiecel en haar nieuw Bureau. Het tweede luik heeft betrekking 
op de creatie van een Informatie- en Analysecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel 
(IAMM).  
  
Dit Koninklijk Besluit is op 16 mei 2004 in het Belgisch Staatsblad verschenen.  
 
2. Oprichting binnen de magistratuur van het Expertisenetwerk Mensenhandel en 
Mensensmokkel 
 
Antwoord van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, FOD Justitie 
Antwoord van het Expertisenetwerk Mensenhandel 
 
Het Expertisenetwerk Mensenhandel en Mensensmokkel dat werd opgericht in 20011, heeft 
tijdens de laatste twee jaar verschillende grootschalige projecten ontwikkeld: 
 
- de aanpassing van de richtlijn inzake het strafrechtelijk beleid betreffende mensenhandel 

en kinderpornografie (Col 12/99) op grond van de opmerkingen naar aanleiding van de 
evaluatie van voornoemde richtlijn (zie infra);  

 
- de uitwerking van een richtlijn inzake mensensmokkel 2; 

                                                           
1 Ter herinnering, het is op vraag van de Minister van Justitie dat het College van Procureurs-generaal in 2001 
een expertisenetwerk inzake mensenhandel heeft opgericht. Dit netwerk wil, via concrete projecten, de 
Procureur-generaal bijstaan in het uitwerken van een strafrechtelijk beleid inzake mensenhandel. Het netwerk is 
het eerste contactpunt met het College van Procureurs-generaal voor het federaal parket, de parketten-generaal, 
de auditoraten-generaal, de parketten van eerste aanleg en de arbeidsauditoraten, maar ook alle andere actoren 
die in de schoot van of buiten het openbaar ministerie betrokken zijn bij de strijd tegen de mensenhandel  
(Dienst Mensenhandel van de federale politie, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding, de sociale inspectiediensten en de inspectiediensten van de sociale wetten,...). 
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- het creëren van een website. De meerwaarde van dit vernieuwende hulpmiddel is 
aanzienlijk. Het doel is immers aan alle potentiële gebruikers een duidelijk, handig en 
compleet instrument aan te bieden dat een efficiënt en snel verkeer van relevante 
informatie mogelijk maakt tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de 
bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. Deze site zal op termijn een “trefpunt” 
zijn, waar informatie wordt uitgewisseld tussen leden van het expertisenetwek en 
referentiemagistraten die deze aangelegenheden beheren. Het is vanzelfsprekend dat de 
invoering van een dergelijk instrument onontbeerlijk is om deze gesel, waarvan het 
grensoverschrijdend karakter niet meer moet worden aangetoond, een halt toe te roepen. 
Hoewel de website momenteel operationeel is voor een beperkt aantal magistraten, 
moeten nog enkele technische details worden bijgeschaafd (inzonderheid op het vlak van 
de beveiliging van bepaalde gegevens) teneinde dit instrument snel optimaal te kunnen 
gebruiken. 

 
Om deze projecten tot een goed einde te brengen, werden verschillende werkgroepen 
opgericht. 
 
De bijdrage van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid in het kader van dit netwerk was 
bijzonder belangrijk omdat het beheer van twee projecten aan deze dienst werd 
toevertrouwd, te weten de aanpassing van COL. 12/99, alsook het opstellen van de richtlijn 
betreffende mensensmokkel. 
 
Hoewel het expertisenetwerk niet samenkwam in de loop van 2003, vergaderde het 
coördinatieteam3 van dit netwerk daarentegen vijf maal, en heeft het in het bijzonder 
toegezien op de voortgang van bovengenoemde projecten. 
 
De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid heeft voor de website een lijst gemaakt van de 
belangrijkste documenten, waarvan het wenselijk is dat ze on line verschijnen. Een lid van de 
dienst is ermee belast de relevante documenten zoals wetteksten, gerechtelijke uitspraken, 
verslagen van vergaderingen, enz. op de website te plaatsen. 
 
De leden van het coördinatieteam hebben de richtlijn houdende het opsporings- en 
vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel herlezen en opmerkingen gemaakt teneinde de 
laatste hand te kunnen leggen aan de tekst en de bijlagen.   
 
Bovendien heeft het coördinatieteam verschillende punten onderzocht en opmerkingen 
gemaakt over bepaalde aangelegenheden, inzonderheid over het gebrek aan middelen, 
hetgeen de werking van de verschillende expertisenetwerken verhindert, over een vraag van 
de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen betreffende de 
gegevensoverdracht omtrent het crimineel gedrag van asielzoekers. 
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2 Dit ontwerp is momenteel opgeschort. Alvorens een specifieke richtlijn over dit thema, « Col.12 bis » op te 
stellen, is het immers wenselijk geacht te wachten op de definitie van het begrip “smokkel” die in de nabije 
toekomst zal worden gegeven in een wet betreffende mensenhandel. 
3 Samengesteld uit verbindingsmagistraten van parketten-generaal en auditoraten-generaal alsmede leden van het 
Dienst Strafrechtelijk Beleid, zorgt de coördinatie team voor het dagelijks beheer en de coördinatie van de 
werkzaamheden van het expertisenetwerk  Mensenhandel en Mensensmokkel. 
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3. Aanpassing van de richtlijn “COL. 12/99” 
 
Antwoord van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, FOD Justitie 
 
Het vorige jaarverslag van de regering maakte gewag van het lange evaluatiewerk van deze 
richtlijn houdende het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel en 
kinderpornografie. Na deze evaluatie, organiseerde de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 
op 16 mei 2002 een colloquium waarop de magistraten van de parketten van eerste aanleg, 
de arbeidsauditeurs en de leden van de politiediensten die aan de evaluatie hadden 
deelgenomen, waren uitgenodigd, alsook de magistraten van de parketten-generaal, van de 
auditoraten-generaal en andere actoren die in de eerste lijn bij de strijd tegen de 
mensenhandel zijn betrokken. Deze studiedag, waarbij in de voormiddag gefocust werd op 
de resultaten van de evaluatie en in de namiddag op de internationale aspecten van het 
fenomeen, kende een grote bijval: zowat 150 personen namen eraan deel. 
 
Aangezien bij de evaluatie enkele moeilijkheden aan het licht kwamen, heeft het 
expertisenetwerk mensenhandel van het College van Procureurs-generaal de aanpassing 
van de richtlijn – afhankelijk van de resultaten van de evaluatie – ingeschreven als project 
van het netwerk. Een werkgroep, voorgezeten door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 
werd met deze taak belast. 
 
Deze werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale politie, de 
magistratuur, en de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (F.O.D. Justitie), vergaderde 
maandelijks, gedurende meer dan één jaar (vanaf 31 oktober 2002 tot 26 november 2003).  
 
De werkzaamheden van deze werkgroep hebben uiteindelijk geresulteerd in tal van 
aanpassingen aan de hiervoor vermelde richtlijn en haar bijlagen. Zo zal de richtlijn naar de 
toekomst toe voortaan nog enkel het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende 
mensenhandel regelen (het luik aangaande de kinderpornografie werd uit de richtlijn 
geschrapt). Daarnaast werd de inhoud van de richtlijn aangepast volgens de door de 
hervorming van het openbaar ministerie en de politiediensten aangebrachte wijzigingen. 
Andere belangrijke herzieningen hadden betrekking op het toepassingsgebied van de 
aangepaste richtlijn, de invoering van specifieke taken voor de verbindingsmagistraat 
mensenhandel bij het auditoraat en het auditoraat-generaal en de afname en registratie van 
foto’s en vingerafdrukken van slachtoffers van mensenhandel.  
 
Ook met betrekking tot de bijlagen bij de Col. 12/99 werden een aantal wijzigingen 
aangebracht. Zo werd de bijlage houdende een indicatorenlijst mensenhandel op 
aanzienlijke wijze uitgebreid. Daarnaast werden er twee nieuwe bijlagen in het leven 
geroepen, nl. een bijlage m.b.t. de website mensenhandel en mensensmokkel en een bijlage 
houdende kwalitatieve en kwantitatieve evaluatiecriteria. 
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B. Preventie 
 
 
1. Internationale samenwerking met de herkomstlanden van de slachtoffers van 
mensenhandel 
 
Antwoord van de FOD Ontwikkelingssamenwerking  
 
In 2002 waren verscheidene projecten uitgevoerd in de strijd tegen de mensenhandel door 
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking via het multilaterale kanaal. 
 
In Soedan ondersteunt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, via UNICEF, het 
demobilisatieproces. UNICEF coördineert “Operation Lifeline Soedan”, een grootschalig 
hulpprogramma voor de slachtoffers van de oorlog in Soedan. UNICEF opereert zowel in de 
door de regering gecontroleerde gebieden als in de gebieden die in handen zijn van het 
SPLA (Sudan People’s Liberation Army). De kindersterfte is er zeer hoog en de 
scholingsgraad zeer laag. Zuid-Soedan wordt niet alleen gekenmerkt door een tekort aan 
scholen en leerkrachten, maar doordat veel kinderen zijn opgegroeid in een sfeer van oorlog, 
geweld en patriottisme, bieden zij zich aan als strijders bij het SPLA. In 2001 droeg het SPLA 
3551 kindsoldaten aan UNICEF over, die onder andere werden gerekruteerd door 
mensenhandelaars. Deze kinderen werden opgevangen in 8 speciale opvangcentra in de 
regio rond de stad Rumbeck. De kinderen kregen er de nodige zorgen en psycho-sociale 
begeleiding. Naargelang de leeftijd kregen de kinderen een basisopleiding of een technisch-
professionele vorming. Dit projectvoorstel situeert zich in het kader van de massale 
demobilisatie van kindsoldaten die sinds 2001 in Zuid-Soedan aan de gang is en die de 
basis vormde voor initiatieven op het vlak van vredesopbouw dat zich richt op een 
geïntegreerde aanpak. UNICEF wenst immers niet enkel de gedemobiliseerde kindsoldaten 
te bereiken, maar de inspanningen richten zich ook op de lokale gemeenschappen die de ex-
kindsoldaten opvangen. De strategie die UNICEF heeft ontwikkeld richt zich op de integratie 
van sociale diensten in gemeenschapscentra (“community centres”). Deze benadering is 
erop gericht om het gemeenschapsgevoel te versterken, meer kinderen naar school te laten 
gaan en het aantal kindsoldaten sterk te verminderen. Deze “community centres” bieden een 
serie sociale diensten aan en bestaan meestal uit een schoolgebouw met vier klassen, een 
waterbron, stukken grond die gebruikt kunnen worden voor landbouwactiviteiten, elementaire 
sportfaciliteiten en sanitair. Dergelijke centra worden voorzien voor een bevolking van 1000 
personen en dienen in te staan voor de voorzieningen op het vlak van onderwijs, 
basisgezondheid, psychosociale trauma-verwerking, water en sanitair en de promotie van 
mensenrechten. Het programma van UNICEF levert steun door de opleiding van 
leerkrachten, de uitrusting van de scholen en de ontwikkeling van een vredescurriculum dat 
zich zal toespitsen op conflictresolutie en de toekomst van Soedan zonder oorlog en 
gewapende conflicten. 
 
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking ondersteunt, via “the Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights (OHCHR)”, ook programma’s die gericht zijn tegen de 
mensenhandel. In 2001 had de OHCHR een intergouvernementele contactgroep opgestart 
rond deze problematiek. Het rapport van 2001 maakte eveneens deel uit van een 
gemeenschappelijk project van de United Nations Development Program en UNICEF om 
een onderzoek te starten over mensenhandel in de Balkan. In 2002 had het OHCHR een 
brochure gepubliceerd over de internationale principes en richtlijnen met betrekking tot de 
mensenrechten en de mensenhandel. 
 
In het ruime kader van mensenhandel, maakt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking nog 
melding van een internationale conferentie waarvan de commissie Vrouwen en Ontwikkeling 
(CVO) medeorganisator was. De Internationale conferentie van 24.10.03  “Kinderhandel: 
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Rechten en Politieke Uitdagingen”, was georganiseerd door UNICEF en de CVO in 
samenwerking met de Association pour les Nations Unies, het Belgisch Platform tegen 
Kinderhandel, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), Childfocus, Ecpat, het Informatiecentrum van de 
Verenigde Naties en de Vereniging voor de Verenigde Naties, en met de steun van het 
directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS). 
 
De aanbevelingen uit de Conferentie “Kinderhandel: rechten en politieke uitdagingen” 
werden gegroepeerd in vijf aspecten die essentieel zijn voor een doeltreffende aanpak van 
de kinderhandel:  een aangepaste internationale en nationale wetgeving die rekening houdt 
met de specificiteit van kinderen; preventie van kinderhandel met aandacht voor de aanpak 
van de onderliggende factoren zoals de armoede, via een betere documentatie en kennis 
van het fenomeen en door vorming en voorlichting; bescherming en bijstand van kinderen 
die verhandeld werden; kwaliteitsvolle opvolging en reïntegratie van slachtoffers van 
kinderhandel; een gecoördineerde actie tegen kinderhandel die voortspruit uit een coherent 
en consistent beleid met visie vastgelegd in een nationaal actieplan. 
 
 
 
2. Informatie- en preventiecampagnes 
 
Antwoord van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking  
 
In de toekomst zal de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van preventie met 
projecten van start gaan, met name in de zgn. bronlanden, om de bevolkingen te 
waarschuwen voor de gevaren van mensenhandel. Deze projecten zullen voorlichting geven 
over de wijze waarop men in handen kan vallen van mensenhandelaars. Preventie zal 
voornamelijk doelgroep-gericht zijn en op realistische wijze moeten plaatsvinden, indien 
mogelijk zelfs met inschakeling van gewezen slachtoffers, om de bewustwording te 
vergroten, zowel in de bron- en transitlanden, als in de bestemmingslanden.  
 
 
3. Opleiding en bewustmaking over de problematiek van de mensenhandel binnen de politie 
 
Antwoord van de Dienst Mensenhandel, federale politie, FOD Binnenlandse Zaken 
 
De opleiding en bewustmaking van de politie over de problematiek van de mensenhandel 
werd vertaald in: 
 
- het samenstellen en verspreiden van diverse regelmatige nieuwsbrieven Mensenhandel 

aan de lokale politie en de federale politie – met inbegrip van de verbindingsofficieren 
(LO) – via de Arrondissementele Informatiekruispunten (AIK), maar tevens aan de 
sleutelfiguren van de niet-politiële diensten, de partners en de doelgroepen die actief zijn 
in de strijd tegen de mensenhandel. Dit initiatief past in het kader van de sensibilisatie en 
met informatie over nieuwe trends, modi operandi,  opvallende vaststellingen, 
aandachtspunten, praktische tips voor acties en initiatieven in het domein mensenhandel 
en mensensmokkel; 

 
- opvolging en de politiële analyse van de Belgische gepubliceerde en niet-gepubliceerde 

rechtspraak in het domein  mensenhandel en mensensmokkel, voor het verspreiden van 
aanbevelingen ter verbetering van gevoerde onderzoeken en het beantwoorden van 
punctuele vragen van lokale en federale politie; 
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- de dienst gaf een “op maat gerichte opleiding” voor een aantal korpsen van de lokale 
politie, diensten van de federale politie, maar ook voor medewerkers van Buitenlandse 
Zaken (met onder meer de visumambtenaren); 

 
- in 2002 werd een opleiding voor de grenscontroleurs – met specifieke aandacht voor 

mensenhandel en mensensmokkel – uitgewerkt.  De opleidingsmodule beslaat 400 uren.  
In 2002 vond een eerste opleidingssessie plaats. 

 
 
4. Preventie van mensenhandel in de sport 
 
Aanbevelingen van de Senaat betreffende de mensenhandel in de sport,                    
Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden, 
zitting van 2001-2002, 16 juli 2002, stuk 2-1132 
 
Aansluitend op de voorstellen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding in zijn jaarverslag van 2001, heeft de Commissie voor de Binnenlandse 
Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden in het verslag over mensenhandel in de 
sport, dat aan de Senaat werd toegezonden, in juli 2002 verschillende aanbevelingen 
gedaan met het oog op de bestrijding van deze bijzondere vorm van mensenhandel: controle 
van het minimumsalaris voor de professionele sportbeoefenaars van buiten de Europese 
Unie door de sportfederaties; responsabilisering daartoe van de betrokken sportfederaties 
door de minister van Werkgelegenheid, die deze kan sanctioneren bij niet-naleving; het 
opdrijven van de door de inspectiediensten uitgevoerde controles, zowel op het vlak van 
arbeidsvergunning, inschrijving sociale zekerheid, zwartwerk, arbeidsvoorwaarden en 
huisvesting ... van deze sportbeoefenaars; harmonisering van het statuut van 
spelersmakelaars, bijvoorbeeld via het sluiten van een samenwerkingsakkoord tussen de 
drie gewesten; verachtvoudiging van het minimumsalaris voor de professionele 
sportbeoefenaars van buiten de Europese Unie, voor alle leeftijdsgroepen en voor alle 
sporten. 
 
 
Antwoord van de Inspectie Sociale Wetten, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg 
 
De Algemene directie van het toezicht op de sociale wetten heeft contact opgenomen met de 
Belgische voetbalbond, de Belgische volleybalbond, alsook met de Belgische basketbalbond, 
waarbij aan deze instanties bij wijze van preventie uitleg werd verstrekt omtrent de 
belangrijkste verplichtingen inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers van 
buiten de Europese Ruimte.                         
 
 
Antwoord van de minister van Werk van de Vlaamse Gemeenschap 
 
Voor het sportseizoen 2002-2003 werd een controleplanning uitgewerkt en uitgevoerd die 
erin bestond dat zowel de Vlaamse voetbalclubs van 1°, 2° et 3° klasse heren en 1° klasse 
vrouwen werden gecontroleerd en opgevolgd; alsook de hoogste reeks van de Vlaamse 
volleybal-, handbal-, en basketbalploegen, en dit zowel bij de mannen als de vrouwen. In 
totaal werden in deze sporttakken 92 ploegen gecontroleerd. Tijdens deze controles werd 
tevens het aspect arbeidsbemiddeling onderzocht. De onderzoeken naar tussenpersonen, 
op basis van het decreet op de private arbeidsbemiddeling, blijven prioritair. Er wordt door de 
afdeling inspectie werkgelegenheid in het bijzonder nagegaan via welke kanalen en wegen 
personen van vreemde nationaliteit naar hier zijn gekomen/gebracht. Er moet andermaal wel 
worden herhaald dat bij vrijwel elke controle personen en/of bureaus zonder erkenning 
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opduiken die bemiddelingsactiviteiten uitvoeren. Verder onderzoek is nodig in samenspraak 
met andere diensten onder meer om specifiek het aspect mensenhandel te detecteren. 
Hoewel, behoudens in één dossier, er nog geen aanwijzingen in die zin zijn vastgesteld, kan 
niet genoeg worden benadrukt dat blijvende aandacht nodig is en dat zowel de clubs als de 
sportbonden hierin hun verantwoordelijkheid ter zake dienen te nemen. 
 
Algemeen moet gesteld dat in de sportsector heel wat minder inbreuken met betrekking tot 
de tewerkstelling van vreemde werknemers, zgn. “migratie”, werden vastgesteld. Het kan 
niet worden ontkend dat de intensieve controles en de daarbij horende informatie en 
sensibilisering vanwege de overheid de nodige effecten hebben gehad en de naleving van 
de wetgeving betreffende de tewerkstelling van vreemde werknemers sterk heeft verbeterd. 
De clubverantwoordelijken treden duidelijk alerter en correcter op ten aanzien van de 
naleving van de van toepassing zijnde wetgeving betreffende de tewerkstelling van vreemde 
werknemers. Het valt niet te ontkennen dat alle actoren, waaronder de diverse sportbonden, 
door de omstandigheden, al meer aandacht hebben geschonken aan de correcte toepassing 
van de wetgeving betreffende tewerkstelling van vreemde spelers. Toch moet aangestipt 
worden dat door een zekere dubbelzinnigheid in de houding ten aanzien van sommige 
bemiddelingsactiviteiten in de sportsector bijzonder externe aandacht blijvend nodig is. 
Hieraan kan nog worden toegevoegd dat in dit kader reeds protocollen werden afgesloten 
met de diverse sportbonden, houdende de correcte toepassing van de regelgeving voor 
tewerkstelling van vreemde werknemers. 
 
 
C. Repressie 
 
 
1. Controles ter bestrijding van mensensmokkel 
 
Antwoord van de Dienst Mensenhandel, federale politie, FOD Binnenlandse Zaken 
 
Net als Nederland en Frankrijk, blijft België een transitland voor mensensmokkel naar het 
Verenigd Koninkrijk. De slachtoffers van de mensensmokkel bereiken België langs Duitsland, 
Luxemburg, Frankrijk en Nederland.  De onregelmatig verblijvende personen die de 
politiediensten in 2002 en  2003 op hun weg naar het Verenigd Koninkrijk intercepteerden, 
kwamen vooral uit India, Irak, Iran, Afghanistan en Pakistan. 
 
In 2002 ondertekenden de ministers van Binnenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk en België daarom een samenwerkingsakkoord in de strijd tegen de illegale 
immigratie en de mensensmokkel.  Dit samenwerkingsakkoord – de Memorandum of 
Understanding (MOU) – omvatte een intensere samenwerking tussen de politiediensten van 
de drie landen.  In uitvoering van dit MOU konden de politiemensen in de kustregio rekenen 
op een bijkomend middel dat de Britse overheid ter beschikking stelde: de Gamma X-Ray 
Scanner.  De ferrymaatschappijen bemannen het toestel voor de controles van de ladingen 
die aan boord gaan. 
 
Daarnaast is België ook een bestemmingsland voor de economische migranten uit Oost-
Europese landen. Vooral migranten uit de toekomstige EU-lidstaten duiken op in de illegale 
tewerkstelling. Bij deze migratie spelen de verschillende legale gemeenschappen van 
dezelfde origine een belangrijke rol.  Deze illegale tewerkstelling leidt in een aantal gevallen 
tot een vorm van economische of seksuele exploitatie.  
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1.1. Uitgevoerde grenscontroles 
 
In 2002 liep het aantal onderschepte vreemdelingen zonder geldig verblijfsdocument op tot 
24.537 personen.  De verhoging van het aantal intercepties komt neer op een toename met 
19,5 % ten opzichte van 2001(20.535 personen). Het aantal intercepties vertelt evenwel 
weinig over de omstandigheden waarin de immigrant werd aangetroffen. Bij een 
diepgaandere studie naar het geslacht van de onderschepte personen en de eventuele 
(arbeids)sector van aantreffen moet er een onderscheid worden gemaakt tussen onregelmtig 
verblijvende personen en slachtoffers van mensensmokkel en mensenhandel.  
 
In 2002 troffen de politiediensten 6.492 onregelmatig verblijvende personen aan in een 
collectief transport.  In 2001 ging het nog om 6.169 personen in dit soort transport en in 2000 
om 7.837 personen. 
 
 

1.2. Uitgevoerde controles in de kustregio 
 
Vanaf 1 november 2002 voerde de wegpolitie gerichte controles uit naar de illegale 
immigratie en mensensmokkel via de voornaamste verbindingswegen van de kustregio. De 
sluiting van het asielzoekerscentrum Sangatte kon immers een verplaatsingseffect hebben. 
Nagenoeg elke dag vonden er in de kustregio controles plaats.   
 
Uit de gevoerde gerechtelijke onderzoeken bleek geenszins de verwachte verschuiving van 
Franse mensensmokkelaars en/of criminele dadergroeperingen na de sluiting van het 
opvangcentrum Sangatte.  De smokkelgroeperingen die er actief waren hebben ongetwijfeld 
hun domein verlegd naar andere Franse havensteden langs het Kanaal.  Een aantal 
reportages in de Franse media bevestigde deze stelling.  Wel maakten de 
smokkelgroeperingen reeds eerder gebruik van havensteden langs het Kanaal in de 
buurlanden.  Zo versluisden ze voor de sluiting van Sangatte reeds migranten via de 
ferrydiensten in Nederland en België. 
 
De controles in de kustregio in 2002 toonden aan dat 5.757 onregelmatig verblijvende 
personen werden geïntercepteerd in het gerechtelijk arrondissement Brugge of 19 % meer 
dan in 2001 (4.838) en 7 % meer dan in 2000 (5. 389). Sommige personen werden 
meermaals onderschept in de loop van het jaar en zijn dus ook meermaals geteld. Zo weten 
we dat 786 personen al eerder aan één of meerdere controle(s) onderworpen waren (samen 
goed voor 998 contacten met de politie).  Het netto aantal verschillende onregelmatig 
verblijvende personen ligt zo’n 17 % lager dan het bruto cijfer (4.759 versus 5.757).  
 
De hardnekkigheid waarmee de onregelmatig verblijvende personen in Engeland trachten te 
geraken, lijkt te zijn toegenomen. In 2001 was het verschil tussen bruto- en nettocijfers 
immers minder groot (respectievelijk 4.838 en 4.458 of een verschil van 8 %). Een 
vergelijking met 2000 is niet mogelijk – informatie omtrent recidive werd toen nog niet 
systematisch bijgehouden. 
 
De kritieke punten zijn welbekend: de havens (Zeebrugge en Oostende) en de stopplaatsen 
langs de autosnelwegen (voornamelijk Jabbeke). 
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1.3. Project “FLYER” 
 
Het regeringsverslag voor 2001 vermeldde het bestaan van een informatieproject – “FLYER” 
– van de Dienst Mensenhandel van de federale politie, uitgevoerd in samenwerking met het 
Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid en met FEBETRA (Koninklijke Federatie van 
Belgische Transporteurs).  Dit project bestond erin informatie en praktische tips te 
verschaffen aan vrachtwagenbestuurders, betreffende transport van clandestiene 
vreemdelingen die zonder medeweten van de chauffeur aan boord van de vrachtwagen 
zouden zijn geraakt. 
 
De verspreiding van de folder kwam aan bod in de eerdere verslaggeving.  De resultaten van 
een dergelijke campagne zijn moeilijk in te schatten.  De smokkelorganisaties spelen immers 
flexibel en zeer snel in op wijzigende omstandigheden.  De bijkomende geplande en gerichte 
controles langs de autowegen in de context van de strijd tegen de mensensmokkel 
beïnvloeden ongewild elke dergelijke evaluatie. Febetra is opnieuw bereid in zee te gaan 
voor een volgend project, de vaststelling dat vrachtwagenbestuurders onderweg naar het 
Verenigd Koninkrijk voor een overnachting op een parkeerplaats langsheen de autosnelweg  
in de andere rijrichting – richting binnenland –parkeren en de medewerking van de uitbaters 
van de benzinestations en de restaurants op de parking bij het signaleren van de 
aanwezigheid van rondslenterende vreemdelingen. Het aantal geïntercepteerde 
vreemdelingen in vrachtwagens of ter hoogte van parkeerplaatsen is gedaald.  Een 
belangrijk aantal onregelmatig verblijvende personen reist tegenwoordig met de trein naar de 
kustregio en proberen zich daar in de vrachtwagens op de parkings van de ferrydiensten of 
in containers richting van het Verenigd Koninkrijk te verbergen. 
 
 
2. Strijd tegen de vervaardiging en het gebruik van valse papieren 
 
Om mensenhandel te bestrijden, is het onontbeerlijk ook de vervaardiging en het gebruik van 
valse papieren aan te pakken. 
 
Aanbevelingen van de Senaat betreffende mensenhandel en visafraude, Commissie voor de 
Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden, zitting van 2002-2003, 4 
februari 2003, Gedr. St. 2-1018 
 
De senaatscommissie roept de regering op om in de strijd tegen de visumfraude samen te 
werken met de landen van de EU en met andere landen. Op internationaal niveau moeten 
maatregelen getroffen worden om beter beveiligde documenten te maken, naar het 
voorbeeld van het Belgisch paspoort. Meer in het bijzonder heeft de Commissie volgende 
aanbevelingen geformuleerd: 
 

Samenwerking met Schengen-landen en derde landen 
 
- De samenwerking tussen de diplomatieke posten en de consulaten van de Shengen-landen 
enerzijds en tussen de Shengen-landen en derde landen moet worden verbeterd. 
- De “INAD-formule” (inadmissible passengers) die in de Democratische Republiek Congo 
wordt gebruikt door de ambassades van de Schengen-landen verdient veralgemening in alle 
diplomatieke posten. 
- Binnen het Schengen-gebied moet worden gestreefd naar één loket voor het behandelen 
van de aanvragen van alle Schengen-visa. Maar als tussenfase moeten de procedures ter 
verkrijging van visa dezelfde zijn in alle diplomatieke posten. 
- De Schengen-lidstaten moeten elkaar op de hoogte brengen van specifieke bilaterale 
akkoorden, zoals dat welk Duitsland verbindt met de Joodse gemeenschap in Duitsland en 
met de staat Israël. 
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- Een grondige evaluatie van de wijze van verlening, de noodzakelijkheid en de wenselijkheid 
van visa op internationaal niveau is nodig.   
 

Individuele visumaanvragen 
 
- De FOD Buitenlandse Zaken zou maatregelen moeten nemen opdat de aanvrager van een 
visum de behandeling van zijn aanvraag kan volgen en op de hoogte kan worden gebracht 
over de wettelijke termijnen en tarieven, zulks teneinde te voorkomen dat aanvragers 
ontmoedigd worden en een beroep doen op netwerken zonder veel scrupules.  
- Bovendien steunt de commissie de vraag van de posten om feedback te krijgen van de 
Belgische autoriteiten over het verblijf in België van de personen aan wie de posten een 
visum hebben afgegeven (informatie over een eventuele  vervaldatum van het visum, over 
een verlenging ervan, over een eventuele veroordeling, enz.) 
 

Risicogroepen: personen, bedrijven en beroepen 
 
- De controle en het onderzoek naar de aanvrager van het visum en de tenlastenemer 
moeten voor de visumaanvragen voor risicogroepen (danser(e)s(sen), zanger(e)s(sen), 
host(e)s(sen), cabaretartiesten, huispersoneel, sportlui, horecapersoneel, mannequins, enz.) 
strenger verlopen.   
- Bovendien moeten de ambassades ertoe worden aangezet een typologie op te stellen van 
mensenhandelaars en hun slachtoffers, alsook een lijst op te stellen van verdachte visum-
aanvragen en deze te bezorgen aan de Belgische ad hoc instanties. Wanneer het gaat over 
een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, pleit de commissie voor de verplichting het 
aantal tenlastenemingen dat die persoon in de laatste vijf jaar heeft gedaan, te registreren, 
teneinde misbruiken te voorkomen. 
- Er moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan bedrijven (met een doorgaans 
beperkte levensduur) die zich specialiseren in het verstrekken van valse visa op uitnodiging 
aan andere bedrijven.  
- Om de fraude efficiënter te kunnen bestrijden, moeten de politie en het departement 
Buitenlandse Zaken informatie verspreiden naar bedrijven die betrokken zouden kunnen zijn 
bij mensenhandel. 
 

Studentenvisa 
 
Betreffende de toepassing van de regelgeving van “de visa van rechtswege” (regelgeving 
betreffende de studentenvisa voor het hoger onderwijs of het verplicht voorbereidend jaar), 
pleit de commissie ervoor rekening te houden met de realiteit op het terrein en vraagt zij aan 
de regering  overleg te plegen met de gemeenschappen om de voorkoming van en de strijd 
tegen de fraude met studentenvisa te coördineren. 

 

Rol van de ambassades en de consulaten 
 
- De informatisering van de Belgische ambassades en consulaten moet dringend worden 

veralgemeend. De ambassades moeten, waar mogelijk, toegang hebben tot alle 
relevante gegevensbanken, met inachtneming van de wetgeving inzake de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer. 

- De commissie pleit voor de oprichting van een autonome controledienst binnen de 
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Deze dienst zou naar eigen goeddunken 
controlebezoeken moeten kunnen brengen aan de ambassades en consulaten.  

- Wat de afgifte van paspoorten en reisdocumenten betreft, moet de regering maatregelen 
nemen om een betere coördinatie tussen de Belgische consulaire en diplomatieke posten 
in het buitenland en de Dienst Vreemdelingenzaken te verzekeren. 

 16
 
 
 



Jaarverslag van de regering 2002-2003 inzake de bestrijding van mensenhandel en kinderpornografie  

- De commissie verzoekt de regering de mogelijkheid in overweging te nemen meer 
autonomie en verantwoordelijkheid aan de diplomatieke posten te verlenen, door middel 
van een bindende regelgeving. 

- Zij acht het ook nodig dat een regelgeving wordt uitgewerkt waarbij de Dienst 
Vreemdelingenzaken wordt verplicht zijn adviezen te motiveren, wanneer deze afwijken 
van die van de consulaire of diplomatieke posten. 

- Het lokale personeel van onze ambassades in risicolanden moet een voortdurende en 
grondige opleiding krijgen van een persoon die gespecialiseerd is in de afgifte van visa.   
Deze gespecialiseerde persoon mag niet te lang op dezelfde diplomatieke post werken. 
Hetzelfde geldt voor onze lokale medewerkers opdat zij niet te lang dezelfde functie 
uitoefenen in de visumafdeling, teneinde enige gewenning aan onaanvaardbaar geachte 
praktijken te voorkomen. Daarom moet de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken 
erop toezien dat deze afdeling in de praktijk niet de specialiteit wordt van één en dezelfde 
persoon. 

- Verder moet ook de informatieoverdracht worden vergemakkelijkt, moeten interconsulaire 
ontmoetingen worden georganiseerd en de controles tijdens aanwervingsprocedures van 
nieuwe ambtenaren op de “visumposten” worden verscherpt. 

 
 

2.1. Activiteiten van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Valsheden, federale 
politie, FOD Binnenlandse Zaken 

 
Binnen de federale politie ondersteunt de Centrale Dienst voor Bestrijding van Valsheden 
(CDBV) het repressieve optreden van federale en lokale politie inzake vervalsing, aan de 
hand van deskundigheid en een belangrijke technische ondersteuning teneinde het gebruik 
van valse documenten te beperken. De opdracht van deze dienst bestaat ook erin de 
bevoegde instanties raad te geven teneinde de veiligheid van hun documenten te 
verbeteren. 
 
In dit kader was de CDBV bijzonder actief in 2002 en 2003: 
 
 
• Opleidingen 
 
Net als vroeger gaf de CDBV talrijke opleidingen over de herkenning van valse documenten: 
 
- opleiding binnen de lokale politie en de gerechtelijke diensten van het arrondissement 

(GDA); 
- opleiding aan nieuwe visumagenten en praktische begeleiding gedurende een week 

tijdens hun stage te Casablanca; 
- opleiding aan visumagenten en consuls ter plaatse in posten met moeilijkheden (twee 

zendingen per jaar in samenwerking met Buitenlandse Zaken en de Dienst 
Vreemdelingenzaken). Tijdens deze zendingen, waar consuls van eenzelfde regio 
aanwezig zijn, wordt een technische opleiding voorgesteld, alsook een reflectie opgestart 
over afgifteprocedure van visa, zulks in samenwerking met de vertegenwoordigers van 
voornoemde FOD’s; 

- deelname aan de cursus “grenscontroleur”. 
 
• Groep Grenzen / Valse Documenten van de EU 
 
De CDBV vertegenwoordigt België ook in de groep “Grenzen / Valse documenten” en de 
groep Visa van de Europese Unie. In deze groepen worden de laatste technische 
ontwikkelingen en de aanpassingen van onze documenten besproken. Als nationaal 
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aanspreekpunt heeft de CDBV regelmatig contact met de partners. Hoewel de uitwisseling 
van informatie voor verbetering vatbaar is, is deze toch goed. 
 
• Gegevensbank BRAINGATE 
 
Eind 2003 bevatte deze gegevensbank, waarin alle gegevens worden bewaard over de 
wereldwijd gestolen blancodocumenten, ongeveer 91000 dossiers. Dit biedt de CDBV de 
mogelijkheid zijn documentaire gegevensbank uit te breiden, maar ook verbanden tussen de 
daders, tussen types vervalsingen of namaak of tussen het gebruik van het document en het 
type criminaliteit op te sporen teneinde terzake steeds nauwkeurigere statistieken te kunnen 
opstellen. Verschillende tools zijn ook toegevoegd, op grond waarvan de betrouwbaarheid 
van de bevindingen nog kan worden verhoogd. Thans ontwikkelt de groep “Grenzen / Valse 
Documenten” van de EU een beeldopslagsysteem (FADO) dat parallel zal werken met 
Braingate teneinde een snellere uitwisseling tussen de betrokken partners mogelijk te 
maken.   
 
• Project EUROPA 
 
Dit project strekt ertoe het misbruik van Europese documenten, gebruikt door derde landen, 
te bestrijden door te voorzien in een systematische controle door de diensten van de CDBV 
van elk Europees document ter ondersteuning van een verblijfsaanvraag dat in de 
gemeenten wordt voorgelegd. Dit project bestaat sinds 1998, maar er moet worden 
vastgesteld dat sommige gemeenten nog steeds niet bewust zijn van het belang ervan. In 
2002 werden in het kader van dit project 120 valse documenten onderschept. Hoewel het 
percentage vervalsingen zeer laag is in vergelijking met het aantal gecontroleerde 
documenten (enkele duizenden), is het resultaat toch interessant, inzonderheid op het stuk 
van de afschrikking (de controle zelf, en bovenal het gegeven dat de onderschepte 
personen, die in de meeste gevallen gerepatrieerd worden, in hun land van herkomst 
getuigen van het gevaar zich in België aan te bieden met valse documenten.   Aldus  wordt 
een toename van het aantal onregelmatig verblijvende personen via de procedure van 
gezinshereniging voorkomen). In 2003 nam de CDBV het initiatief informatie over deze 
problematiek aan de gemeenten voor te stellen. De moeilijkheden die konden bestaan met 
sommige partnerlanden werden bovendien opgelost doordat de CDBV voortaan enkel nog 
de ontdekte betwistingen overzendt, en niet meer alle documenten, zoals werd bepaald in 
het oorspronkelijke akkoord.  Dit initiatief werpt dus vruchten af, en de behaalde resultaten 
lijken zelfs navolging te krijgen, aangezien het Italiaanse voorzitterschap van de groep 
Grenzen / Valse Documenten van de EU in 2003 dit initiatief als model aan de partners heeft 
voorgesteld.  
 
 
Ondanks de inspanningen en de vooruitgang terzake blijft het niettemin onmiskenbaar dat 
het gebruik van valse documenten de rode draad vormt van illegale immigratie en van 
mensenhandel. Dit zorgt voor twee belangrijke bedenkingen: 
 
- de modus operandi evolueren parallel met de maatregelen genomen door de Staten om 

frauduleus gebruik van identiteitsdocumenten te bestrijden. De problematiek van 
gestolen Belgische blancodocumenten is sterk gedaald, inzonderheid dankzij de 
centralisatie van de afgifte van ons paspoort4. Terwijl de gestolen blancodocumenten op 
de criminele markt dus verminderen, wordt een verhoging van het aantal onderschepte 
vervalsingen vastgesteld.  Maar ook daar maakt de steeds betrouwbaardere kwaliteit van 
onze nieuwe documenten de taak van de vervalsers steeds moeilijker, en er is dan ook 
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een verplaatsing van de onderscheppingen naar de zogenaamde look-alikes (de houder 
van het document is niet de wettelijke eigenaar ervan). Bijvoorbeeld: de statistieken van 
de grenspost “Eurostar” tonen aan dat 50% van de onderschepte personen die in het 
bezit waren van  omstreden documenten look-alikes waren. Bewust van dit probleem 
zullen alle Staten in de nabije toekomst de biometrie in hun documenten integreren. 

 
-  de procedure voor de afgifte van visa lijkt niet meer aan de huidige situatie tegemoet te 

komen. Naast de illegale immigratie moet immers ook de pseudo-legale immigratie ter 
sprake worden gebracht. Die wordt gekenmerkt door het misbruik van de 
afgifteprocedures (voorleggen van valse documenten ter ondersteuning van de 
visumaanvraag, valse motieven, documenten afgegeven in bedenkelijke 
omstandigheden, corruptie in bepaalde landen, …). De opdracht van onze consuls en 
visumagenten wordt steeds moeilijker: elke visumaanvrager die gewoon de vereiste 
documenten voorlegt, ontvangt zijn visum.  Deze meer technische dan subjectieve afgifte 
wordt overigens bevestigd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Een betrouwbare  
identificatie van de visumaanvrager lijkt derhalve noodzakelijk bij het indienen van de 
aanvraag. Sommigen bevelen vingerafdrukken aan. Dit voorstel biedt enerzijds de 
mogelijkheid ingeval de onderschepte persoon geen enkel document heeft, na te gaan of 
diens aankomst in ons land gegrond is op een visumaanvraag en aldus in voorkomend 
geval te bewijzen dat de motivatie van de aanvraag niet in acht is genomen, en 
anderzijds de mogelijkheid om zeker te zijn van de nationaliteit van de onderschepte 
persoon, waardoor de repatriëring in hoge mate wordt vergemakkelijkt. 

 
 

2.2. Activiteiten van de FOD Buitenlandse Zaken 
 

Voor de FOD Buitenlandse Zaken was 2002 een zeer belangrijk scharnierjaar waarin de 
initiatieven die tijdens het Belgische voorzitterschap in 2001 werden gelanceerd in het 
kader van de strijd tegen visumfraude werden voortgezet.  In het algemeen kan worden 
gesteld dat de inspanningen van het Belgische voorzitterschap in 2001 om de consulaire 
samenwerking als middel in de strijd tegen visumfraude herop te starten en te 
verscherpen, in 2002 concreet voor een resultaatsverbintenis voor de latere 
voorzitterschappen heeft gezorgd, die sindsdien verplicht zijn op het einde van elk 
semester verslag uit te brengen over de stand van zaken van de werkzaamheden terzake. 

 
 

2.2.1. Follow-up van de initiatieven genomen onder het Belgische voorzitterschap 
van de EU 
 
• Gegevensbank met betrekking tot documentenfraude 
 

Met betrekking tot de consulaire samenwerking is met de gegevensbank inzake 
documentenfraude, opgericht in Kinshasa (en die ertoe strekt de uitwisseling en 
raadpleging van vooraf gecodeerde gegevens met betrekking tot dossiers van  
documentenfraude te vergemakkelijken) met de medewerking van de Schengen-partners 
ter plaatse en de Amerikaanse, Zwitserse, Canadese en Japanse ambassade, woord 
gehouden door aan voornoemde partners precieze informatie te verstrekken omtrent 
dossiers of malafide aanvragers, waardoor “visumshopping” doeltreffender kan worden 
bestreden.  

 
Er moet worden opgemerkt dat de Europese experts van verschillende lidstaten die hebben 
deelgenomen aan de evaluatiezending over de toepassing van het Schengen-acquis door 
België en die daartoe (in juli 2002) naar Kinshasa reisden om de ambassade te inspecteren, 
in hun verslag de nadruk hebben gelegd op het werk dat is verricht in de bestrijding ter 
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plaatse van valse en vervalste documenten, onder andere via het initiatief van deze 
gegevensbank. 
 
• Ontwerp van tekst van het Belgisch voorzitterschap in 2001 over de reisbureaus 
 
In 2002 mondde dit ontwerp uit in de goedkeuring van een tekst die sindsdien is opgenomen 
in het hoofdstuk gewijd aan de consulaire samenwerking in de Schengen-richtlijnen. Het 
maakte een geharmoniseerde en meer omlijnde samenwerking mogelijk met de 
verschillende dienstverleners terzake, die vaak dienst doen als tussenpersonen  tussen de 
visumaanvrager en de diplomatieke vertegenwoordigingen en waarvan het “bonafide” 
karakter en de betrouwbaarheid vaak in twijfel kon worden getrokken. Zonder het Belgische 
initiatief uit 2001 terzake, nadien ruim ondersteund door de meeste partners, had deze tekst 
nooit het levenslicht gezien. 
 
• Gegevensbank “Visa.Net” 
 
De gegevensbank “Visa.Net”, toegankelijk via internet voor alle vertegenwoordigingen van 
de Schengen-lidstaten in eenzelfde derde land (opgezet door het Belgisch voorzitterschap in 
2001 en gelijktijdig opgestart in verschillende posten in het buitenland) zou de raadpleging 
en de onmiddellijke terbeschikkingstelling voor en door deze vertegenwoordigingen van alle 
relevante informatie omtrent de aanvraag van verdachte visa mogelijk moeten maken, 
teneinde “visumshopping”, het misbruik van de procedure en de documentenfraude te 
bestrijden.  
 
Dit pilootproject zal evenwel niet het verhoopte succes kennen, wegens verschillende 
hindernissen die opdoken in het veld die de geloofwaardigheid ervan aantastten, hoewel een 
grote meerderheid van de lidstaten dit initiatief in eerste instantie steunde. Volgende 
hindernissen doken op: het in twijfel trekken door enkele partners van de wettelijkheid van de 
inbeslagneming van informaticagegevens en van de raadpleging van de namen in deze 
gegevensbank tegenover de nationale wetgevingen inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer; het ontbreken van een garantie tegen informaticapiraterij; de 
overbelasting en ontoegankelijkheid van de lokale internetservers tijdens de kantooruren … 
 
Dit project zal niettemin een positieve invloed hebben gehad op de evolutie van het 
Europese V.I.S.-project (Visa Information System) dat thans op stapel staat en dat tot doel 
heeft de lidstaten een gemeenschappelijk systeem te verschaffen voor de uitwisseling van 
gegevens betreffende afgegeven visa die in eerste instantie zijn aangevraagd en vervolgens 
in voorkomend geval zijn geweigerd. Het gaat om een zeer ambitieus project op lange 
termijn dat erop gericht is aan alle nationale diensten die betrokken zijn bij de afgifte van visa 
en bij de grenscontrole de meest volledige en zo relevant mogelijke informatie te bieden 
(klassieke persoonsgegevens, foto’s, biometrische gegevens, scannen van reisdocumenten, 
…). Dit project van lange adem krijgt de steun van de rechtstreeks betrokken FOD’s 
(Binnenlandse en Buitenlandse Zaken) overwegende dat het past in het algemene kader van 
het gemeenschappelijke visumbeleid voor een efficiënter beheer van de Schengenzone.  
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2.2.2. Zendingen naar de Belgische posten in het buitenland 
 
• Programma Universal Visa 
 
De informatisering van de Belgische posten in het buitenland (installatie van het programma 
Universal Visa) werd voortgezet en betrof eind 2002 ongeveer 80% van het totale aantal 
wereldwijd ingediende aanvragen. Twee zogenaamde “regionale” zendingen gingen naar 
New York en Beiroet om de consuls van onze beroepsposten in Noord-Amerika en het 
Midden-Oosten voor dit programma op te leiden. Deze zendingen zijn in het licht van hun 
ervaring de gelegenheid om in samenwerking met de ontmoete consuls het programma 
“Universal Visa”, dat eind 2002, begin 2003 volledig klaar was, voortdurend te verbeteren.   
 
De consequente invoering van de gegevens betreffende visumaanvragen in de posten, 
verrijkt een gegevensbank die binnen FOD Buitenlandse Zaken kan worden geraadpleegd 
en die de mogelijkheid biedt te beoordelen welk gevolg is gegeven aan de behandeling van 
de gecodeerde dossiers in de posten en dienovereenkomstig te reageren bij 
laatstgenoemden, geval per geval.   
 
Om frauduleuze handelingen van bepaalde ambtenaren binnen de consulaire afdelingen van 
onze posten af te remmen – zoals in Kiev of Casablanca, waar naar aanleiding hiervan 
tuchtmaatregelen werden genomen – werden in het programma Universal Visa bovendien  
veiligheidssleutels geïntegreerd. De traceerbaarheid van het individueel optreden van 
ambtenaren die gemachtigd zijn om met dit instrument te werken, werd verzekerd om 
frauduleuze manipulaties van in het programma ingevoerde aanvragen maximaal te 
beperken. 
 
 
• Versterkte opleiding van de visumagenten 
 
De FOD Buitenlandse Zaken heeft in 2002 ook de versterking van zijn gevoelige posten 
voortgezet via visumagenten die een versterkte opleiding genoten (3 maanden, tijdens welke 
zij in contact werden gebracht met en opgeleid door de betrokken diensten van de 
administratie van Buitenlandse Zaken, de federale politie en in het bijzonder de Centrale 
Dienst voor de Bestrijding van Valsheden die hen een opleiding geeft over valse en vervalste 
documenten, de Dienst Vreemdelingenzaken, …). Hoewel het niet mogelijk is van hen in 3 
maanden tijd deskundigen te maken in valse of vervalste documenten, heeft hun 
medewerking op dit stuk in sommige posten wel al ervoor gezorgd dat bemoedigende 
resultaten werden geboekt. Bovendien is hun scharnierfunctie tussen de ambtenaren aan de 
loketten en de consul bij de analyse van de visumdossiers die zij behandelen zeer snel 
lonend gebleken bij de opsporing van “malafide” dossiers waarvan de betrouwbaarheid in 
twijfel wordt getrokken. De relevantie van de functie van visumagent als instrument in de 
strijd tegen visumfraude is in 2002 dus zeer ruim bevestigd en het vooropgestelde doel is in 
die zin dus zeker bereikt.  
 
 
• Multidisciplinaire zendingen 
 
In 2002 hebben verschillende zogenaamde “multidisciplinaire” zendingen, waaraan 
verschillende administraties deelnamen (federale politie en Dienst Vreemdelingenzaken van 
de FOD Binnenlandse Zaken, dienst visa van de FOD Buitenlandse Zaken) een bezoek 
gebracht aan de gevoelige posten in het buitenland – zoals bijvoorbeeld Abidjan. Het 
rechtstreekse contact met de posten via deze zendingen biedt de mogelijkheid beter hun 
behoeften in te schatten.  De doelen waren meervoudig aangezien de werking van de 
visumafdeling moest worden geëvalueerd; eventuele misstanden moesten worden 
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gecorrigeerd; de visumproblemen moesten worden beoordeeld die voorkomen in de 
posten op lokaal vlak; de contacten en uitwisselingen tussen de voornoemde posten en 
diensten moesten worden geoptimaliseerd om het circuleren van informatie in de twee 
richtingen te verbeteren; de kwaliteit van de consulaire samenwerking met de partners ter 
plaatse moest worden beoordeeld; meer opleidingen moesten worden gegeven inzake valse 
en vervalste documenten,… 
 
Ten slotte moet ook worden opgemerkt dat de FOD Buitenlandse Zaken zich in 2002 ook 
heeft gebogen over bepaalde bepalingen van de wet van 1980 betreffende de toegang, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (en over de 
toepassingsmodaliteiten vervat in het KB van 1981), daar waar een versterking van de 
wettelijke regeling onvermijdelijk lijkt indien misstanden moeten worden rechtgezet. Zo zijn 
bijvoorbeeld voor de aanvragen van studievisa, de wettelijke middelen om de “valse” 
studenten beter uit te sluiten quasi onbestaande en blijft de deur voor pseudo-legale 
immigratie in het bijzonder in bepaalde posten, zoals Casablanca of China open. De Dienst 
Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die terzake bevoegd is, is bewust 
gemaakt van deze problemen en werd gevraagd oplossingen te bedenken in het kader van 
een herziening van voornoemde wetteksten. 
 
 
 

2.2.3. Initiatieven besproken in 2002 en opgestart in 2003 
 
• DNA-testen 
 
Begin 2002 werden de debatten hernomen over de relevantie van de DNA-testen om een 
betrouwbare verwantschapsband vast te stellen in het kader van bepaalde visumaanvragen 
betreffende gezinshereniging, met name in de gevallen waarbij geen afschrift van de 
geboorteakte kan worden verkregen. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft een ontwerp van 
circulaire hierover opgesteld, op grond waarvan middels enkele praktische regelingen die in 
2003 zijn vastgesteld in samenwerking met Buitenlandse Zaken definitief een procedure is 
afgesproken en eind 2003 toegepast. Het gaat daarbij om een instrument ter bestrijding van 
visumfraude dat bepalend zal blijken in het kader van dit type visumaanvraag. Deze methode 
is evenwel onderhevig aan discussie, zowel wegens de door haar opgeworpen ethische 
problemen (sommige personen achten ze discriminerend) als door haar kost (±200 euro) die 
door het OCMW wordt gedragen voor de personen die afhankelijk zijn van deze instelling. 
Inspelend op deze kritiek heeft de minister van Maatschappelijke Integratie in maart 2004 
aangegeven in de Kamer dat deze tests aan het OCMW via de ziekteverzekering zouden 
worden terugbetaald. 
 
• Reglement inzake “good practices” 
 
In 2002 werd ook een ontwerp van reglement inzake good practices opgestart, dat moet 
worden geobserveerd binnen de consulaire diensten van al onze diplomatieke posten, of het 
nu gaat over informatie voor het publiek, de te volgen procedures, de opvolging en het 
beheer van dossiers in het algemeen, dan wel van de houding die moet worden 
aangenomen ten aanzien van externe tussenkomsten in visumdossiers. Deze overweging 
werd als relevant beschouwd opdat al onze posten zouden handelen op grond van 
gemeenschappelijke grote principes, evenwel met inachtneming van de geldende 
regelgeving en van bepaalde bijzondere wijzen van organisatie en behandeling van dossiers 
inherent aan de bijzondere situatie van elke post.  
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• Oprichting van een cel “monitoring visa” 
 
Met betrekking tot de aanbeveling van de Senaat om een autonome dienst op te richten die 
zonder voorafgaande kennisgeving aan de betrokken consulaire diensten altijd een 
controlebezoek aan een diplomatieke post kan brengen, moet ten slotte worden gewezen op 
de oprichting eind 2003 van een cel “monitoring visa” binnen de FOD Buitenlandse Zaken. 
Deze kondigt een autonome dienst van dit type aan. In eerste instantie, en bij gebrek aan 
voldoende budgettaire en personele middelen zal deze cel niet in staat zijn 
“verrassingscontroles” uit te voeren in de posten. Zij zal echter alle mogelijke middelen 
gebruiken die zij ter beschikking heeft binnen de visumgegevensbank, raadpleegbaar binnen 
de administratie van Buitenlandse Zaken, om vanop afstand in de posten gecodeerde 
visumdossiers te volgen, de omstandigheden na te gaan waarin de visa ambtshalve zijn 
afgegeven en over te gaan tot de analyse van verschillende beschikbare statistische 
gegevens om tendensen eruit af te leiden en, in voorkomend geval, bepaalde 
wantoestanden aan te tonen. Deze cel biedt vanzelfsprekend zeer interessante 
perspectieven voor een efficiënte monitoring van onze posten. 
 
 
3. Strijd tegen de uitbuiting van illegale werkers 
 
De gevolgen van dit type economische uitbuiting zijn buitengewoon schadelijk. Niet enkel op 
menselijk vlak voor de slachtoffers, maar ook op economisch vlak. Ondernemingen of 
werkgevers die zich, via de uitbuiting van illegale werknemers onttrekken aan de 
arbeidswetgeving of hun bijdragen aan de sociale zekerheid ontlopen, kunnen bijgevolg 
onder de normale marktprijs werken waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat met de 
concurrenten die volledig legaal werken. De illegale werknemers zelf genieten geen enkele 
vorm van sociale bescherming (bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeval), noch enig 
voordeel dat bij wet is bepaald. Het optreden van de verschillende diensten van de sociale 
inspectie lijkt bijgevolg essentieel om deze vorm van mensenhandel te bestrijden, aangezien 
de gevolgen van hun controleactiviteiten tegelijk strafrechtelijk als financieel zijn. 
 
 

3.1. Optreden op federaal niveau 
 

 
Protocol betreffende de samenwerking inzake de bestrijding van de mensenhandel, 
afgesloten tussen de sociale inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en de Inspectie 
Sociale Wetten van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid 
 
Via dit protocol hebben de sociale inspectie en de Inspectie van de Sociale Wetten er zich 
toe verbonden op systematische wijze gezamenlijke controles uit te voeren op eigen initiatief 
in sectoren met verhoogd risico voor mensenhandel a rato van één actie per maand per 
gerechtelijk arrondissement. Meestal worden deze acties geïntegreerd binnen deze van de 
arrondissementele inspectiecellen. Deze acties vinden hoofdzakelijk plaats in de 
risicosectoren en zijn nog meer toegespitst op de reeds vernoemde sectoren en subsectoren 
die door de aard van de activiteiten potentieel vatbaar zijn voor inbreuken op diverse 
regelgevingen. 
 
In dit kader hebben beide bovengenoemde diensten in 2002 naast hun respectieve 
controles, 983 op elkaar afgestemde controles uitgevoerd (tegenover 1013 in 2001). Deze 
hebben betrekking op ongeveer  940 verschillende ondernemingen.  
 
Hierbij werd de tewerkstelling van ongeveer 3300 personen, waarvan 2500 werknemers en 
800 zelfstandigen gecontroleerd (in 2001: 1862 personen, waarvan 426 zelfstandigen en 
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1436 werknemers), waarvan 1699 (in 2001: 1261) personen met een vreemde nationaliteit. 
1197  buitenlandse werknemers werden volledig legaal tewerkgesteld (845 in 2001). Voor 63 
legaal in het land verblijvende buitenlandse werknemers kon geen arbeidskaart of 
vergunning worden voorgelegd. 433 personen die illegaal in het land verblijven werden aan 
het werk aangetroffen. Voor 7 buitenlandse werknemers werden vaststellingen verricht die 
wijzen op schijnzelfstandigheid (samen 503 vaststellingen ten opzichte van 416 in 2001). 
 
Deze gecoördineerde aanpak van mensenhandel tussen de verschillende inspectiediensten, 
maar ook met de politiediensten, die een versterking van de controles mogelijk maakt, werpt 
dus duidelijk vruchten af. 
 
De sociale inspectie en de Inspectie van de Sociale Wetten blijven echter een verschillende 
opvatting hebben omtrent de rol die deze diensten te spelen hebben in de bestrijding van de 
mensenhandel en dit vertaalt zich in een andere benadering van deze materie en in een 
verschillende aanpak bij de verrichte controles. De onduidelijkheid omtrent de taakverdeling 
en de prioriteiten met betrekking tot de diverse acties stelt zich momenteel des te scherper 
gezien de overgangsfase waarin het zich bevindt. Het lijkt aangewezen dat de Federale 
Raad en het Federale Coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale 
fraude – opgericht door de Wet van 3 mei 2003 houdende de oprichting van de Federale 
Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale 
Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen -  coördinerend optreedt  ten aanzien van de 
werking van het Miniprotocol en van de werkzaamheden van de diverse inspectiediensten 
inzake hun strijd tegen de illegale tewerkstelling in het algemeen. Een dergelijke coördinatie 
door een permanent orgaan biedt de opportuniteiten voor een efficiënte, effectieve en 
coherente bijdrage van de inspectiediensten in de bestrijding van het fenomeen 
mensenhandel in zijn ruimste betekenis, dit door o.m. het organiseren van een betere 
samenwerking, afgestemde informatisering, het ontwikkelen van risico-analyses.  
 
 
Antwoord van de sociale inspectie, FOD Sociale Zaken 
 
In 2002 en 2003 werd inzake de bestrijding van mensenhandel extra geïnvesteerd, zowel in 
personeel als in materiële middelen. Zo werden ongeveer 35 sociale controleurs en 
inspecteurs specifiek belast met de bestrijding van dit fenomeen. Wat de materiële middelen 
betreft, kreeg de sociale inspectie, met het oog op de versterking van de bewijsmiddelen, 
digitale videocamera’s om strafbare feiten op beeld te kunnen vastleggen. 
 
In de loop van 2002 werd een relationele gegevensbank voor de cellen Mensenhandel en 
Risicosectoren (MERI) opgericht. De sociaal controleurs van de cellen MERI zullen de 
relevante informatie die zij bij hun onderzoeken verzamelen (identiteiten, foto’s, de gedane 
vaststellingen,…) in deze gegevensbank inbrengen; zij zullen ook opzoekingen doen in de 
gegevensbank. Doordat de inwerkingtreding van het algemeen informaticasysteem 
PEGAGIS werd uitgesteld, is ook de operationalisering van de MERI-gegevensbank 
verschoven van 1 april 2004 tot 1 oktober 2004.  De introductie van deze gegevensbank zal 
een verhoogde arbeidsintensiviteit teweegbrengen bij de behandeling van MERI-dossiers, 
hetgeen de noodzakelijkheid van gespecialiseerde en voltijds vrijgestelde sociaal controleurs 
en sociaal inspecteurs nog zal doen toenemen. 
 
In 2002 volgden 2 sociaal controleurs verbonden aan de cellen MERI van respectievelijk 
Brussel Hoofstad en West-Vlaanderen bij de federale politie een 3 maand durende opleiding 
strategisch analist. Net zoals de ontwikkeling van de MERI-gegevensbank, is deze opleiding 
ingegeven door het streven van MERI naar een ernstige analyse van de beschikbare 
informatie en statistische gegevens en naar een objectief onderbouwde bepaling van de 
prioriteiten bij het instellen van onderzoeken (risico-analyse).  
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In 2002 werden de bevoegdheden van de sociale inspectie uitgebreid tot de wet van 15 
december 180 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen. Hierdoor zijn de ambtenaren van de sociale inspectie 
bevoegd het eigenlijke misdrijf mensenhandel vast te stellen. Slechts in enkele gevallen werd 
in 2003 van deze nieuwe bevoegdheid gebruik gemaakt.  In de regel blijven het de 
begeleidende politiediensten die  proces-verbaal opstellen voor alle vastgestelde 
gemeenterechtelijke misdrijven, en dus ook voor het illegaal verblijf van de aangetroffen 
vreemde arbeidskrachten of voor vaststellingen inzake mensenhandel. Ter zake ontwikkelde 
zich op het terrein, in het bijzonder met de gespecialiseerde politiediensten een vlotte 
samenwerking.  
 
Verder werd in 2002 aan de sociale inspectie ook bevoegdheid verleend inzake de wet van 
19 februari 1965 met betrekking tot de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door 
vreemdelingen, waardoor vanaf 1 januari 2003 ook toezicht kan uitgeoefend worden op de 
verblijfssituatie van de buitenlandse onderdanen die in België als zelfstandige werken en op 
de reglementaire uitoefening van deze zelfstandige arbeid. In totaal werd proces-verbaal 
opgesteld voor de illegale arbeid van 41 zelfstandigen van buitenlandse nationaliteit. 
De inspecteurs van de cellen MERI verkregen in 2002 de toegang tot het centraal 
strafregister.   
 
Sedert 2002 neemt de Gerechtelijke Sectie van de Dienst Vreemdelingenzaken geregeld 
deel aan de acties van de terreincontroles van de cellen MERI. Deze dienst staat, samen 
met de politiediensten, in voor de controle van de verblijfssituatie van de aangetroffen 
buitenlandse onderdanen en voor de contacten met de Dienst Vreemdelingenzaken. De 
medewerkers van de Gerechtelijke Sectie reserveren in bepaalde gevallen voorafgaandelijk 
opvangplaatsen voor illegaal in het land verblijvende personen die bij controles zouden 
kunnen aangetroffen worden.  
 
Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de dienst Inspectie Sociale Wetten zijn acties steeds heeft 
versterkt met het oog op de bestrijding van illegale tewerkstelling van buitenlandse 
werknemers en bijgevolg van hun uitbuiting. 
 
Zo maakte deze dienst in 2002 704 processen verbaal op (tegenover 486 in 2001). Het 
aantal buitenlandse werknemers dat illegaal werd tewerkgesteld en bij deze controles werd 
geteld, bedroeg in 2002 848 (tegenover 683 in 2001). 
 
De controles, uitgevoerd door de regionale arrondissementscellen zijn eveneens zeer 
doeltreffend in de strijd tegen mensenhandel. Zoals de naam aangeeft, richten de activiteiten 
van deze cellen zich voornamelijk tot de sectoren die traditioneel als “risicosectoren” inzake 
mensenhandel worden beschouwd: de prostitutiesector, de horeca, voornamelijk de 
“exotische” restaurants, de textielconfectie, de bouwsector, de land- en tuinbouw, de 
nachtwinkels,… 
 
Gezien het aantal dossiers dat in 2003 werd geopend naar aanleiding van de controles van 
deze cellen – 1993 (in 2002: 1616) voor alle provincies, lijken de provincies Antwerpen  
(293 dossiers in 2002, 386 in 2003) en West-Vlaanderen (241 dossiers in 2002, 259 in 2003) 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (211 dossiers in 2002, 351 in 2003) het meest met 
mensenhandel te maken te hebben. De toename van het aantal dossiers is op dit punt 
duidelijk. Daartegenover lijken de provincies Limburg (83 dossiers in 2002, 93 in 2003) en 
Henegouwen (90 dossiers in 2002, 68 in 2003) het minste last te hebben van dit fenomeen. 
 
Het gebeurt vaak dat de buitenlandse, illegaal tewerkgestelde werknemers die bij de vele 
controles worden ontdekt afkomstig zijn uit Oost-Europa, Azië, Afrika of Latijns-Amerika. 
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Antwoord van de Inspectie Sociale Wetten, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg 
 
In 2002 werden door de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten in het kader van 
controles op de tewerkstelling van buitenlandse arbeidkrachten 1746 vaststellingen verricht, 
waarbij 825 inbreuken werden genoteerd. Voor 527 van deze inbreuken werd er Pro Justitia 
opgesteld, waarbij 1099 werknemers waren betrokken. 
 
De resultaten van de onderzoeken die in de loop van 2002 werden verricht, laten uitschijnen 
dat een sociaal-juridische aanpak van de mensenhandel wenselijk zou zijn. Een bescheiden 
maar goed gerichte aanpak heeft niettemin een hoog inbreukenpercentage laten optekenen. 
Men zou er kunnen van uitgaan dat deze problematiek in werkelijkheid nog ernstiger vormen 
aanneemt. Een gestructureerde doorstroming van vaststellingen inzake de tewerkstelling van 
buitenlandse arbeidskrachten vanuit de inspectiediensten van de RVA en van de RSZ zou 
kunnen bijdragen tot een nog betere beeldvorming inzake het fenomeen mensenhandel. 
 
 
3.2. Optreden op het niveau van de gemeenschappen en de gewesten 

 
Antwoord van de minister van Tewerkstelling van de Vlaamse Gemeenschap 
 
De afdeling Inspectie Werkgelegenheid participeert aan de acties binnen de 
arrondissementele inspectiecellen, opgericht door de  samenwerkingsprotocollen tussen de 
diverse inspectiediensten. Binnen dit kader worden acties uitgevoerd in gevoelige sectoren, 
waarvan fruit-tuinbouw-horeca-bouw de belangrijkste zijn. Gemiddeld wordt per jaar door de 
afdeling Inspectie Werkgelegenheid aan 70 gecoördineerde acties deelgenomen. 
 
De aspecten die daarbij met bijzondere aandacht worden gecontroleerd zijn deze die 
betrekking hebben op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en het optreden van 
tussenpersonen. Dit aspect is belangrijk om na te gaan wie optreedt bij tewerkstelling van 
zowel binnenlandse als buitenlandse werknemers en of er hieruit bepaalde netwerken 
kunnen worden afgeleid of vastgesteld. 
 
Bovendien wordt regelmatig deelgenomen aan de acties van het zgn miniprotocol 
betreffende de samenwerking inzake de bestrijding van de mensenhandel, afgesloten tussen 
het Federaal Ministerie van sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (zie 3.1.). 
 
Aanvullend neemt de afdeling Inspectie Werkgelegenheid in bepaalde regio’s (Hasselt, 
Brussel, Halle-Vilvoorde) ook deel aan de maandelijkse vergaderingen van de cellen 
mensenhandel. 
 
 
Antwoord van de minister van Tewerkstelling van de Duitstalige Gemeenschap 
 
Behalve de sectoren die traditioneel als risicosectoren worden beschouwd (bouw, horeca, 
landbouwbedrijven, confectie-ateliers, …) moet ook een andere sector nauwgezet in het oog 
worden gehouden: deze van de “au pair-jongeren”. Hoewel het aantal “au pair”-dossiers 
relatief beperkt is, is het percentage van problemen met betrekking tot uitbuiting op dit vlak 
zeer hoog. De au pair-jongeren worden vaak beschouwd als gewone en goedkope 
arbeidskrachten. Het voornaamste doel van dit systeem, te weten de algemene kennis op 
een hoger peil te brengen door een betere kennis van het land, wordt vaak verwaarloosd. De 
jongeren in kwestie komen vaak uit economisch zwakke landen. Hoewel de inspectiedienst 
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controles uitvoert op het tijdstip van de afgifte van de arbeidskaart, alsook tijdens de duur 
van het verblijf van de jongere, blijven de problemen bestaan.  
 
 
Antwoord van de minister van Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
Het kabinet van de minister van Tewerkstelling is bevoegd inzake Gewestelijke Sociale 
Inspectie (GSI). Er moet worden opgemerkt dat de GSI thans geen enkele vaststellings- 
noch verbaliseringsbevoegdheid heeft inzake mensenhandel. De GSI behandelt evenwel in 
de praktijk veel tewerkstellingsdossiers van buitenlandse werknemers, waarin aspecten van 
mensenhandel aan bod komen zowel inzake het eigenlijke werk alsook inzake 
“vastgoedsouteneurschap”. Op federaal niveau hebben de Inspectie Sociale Wetten en de 
sociale inspectie daarentegen wel verbaliseringsbevoegdheid. Nochtans wordt in de realiteit 
vastgesteld dat dossiers waarmee deze twee instellingen geconfronteerd worden uiterst 
complex zijn en dat zij derhalve moeilijkheden ondervinden bij de verbalisering. Om de 
controle en de verbalisering te versterken, heeft het auditoraat te Brussel de GSI meer 
slagkracht gegeven bij de behandeling van dossiers omtrent mensenhandel door haar 
systematisch voor de follow-up onderzoeken over te zenden. Deze worden dan gevoerd in 
samenwerking met een politiedienst die de nodige pv’s betreffende mensenhandel opmaakt. 
 
 
4. Bestrijding van schijnhuwelijken 
 
Aanbevelingen van de Senaat betreffende mensenhandel en visafraude,                    
Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden, 
zitting van 2002-2003, 4 februari 2003, Gedr. St. 2-1018 
 
De Senaat beveelt aan dat alle betrokken autoriteiten op de problemen met betrekking tot 
schijnhuwelijken moeten worden gewezen.  
 
 
Antwoord van de Dienst Vreemdelingenzaken, FOD Binnenlandse Zaken 
 
Met betrekking tot de preventieve en repressieve aanpak van de schijnhuwelijken (en het 
misbruik van de instelling van het huwelijk) heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (Bureau 
Opsporingen, in samenwerking met de bevoegde uitvoeringsdiensten), samen met andere 
externe partners (ambtenaren van de burgerlijk stand, politiediensten, parketten, 
diplomatieke en consulaire posten in het buitenland), zich vanaf 2002  proberen toe te 
spitsen op deze problematiek binnen het kader van haar bevoegdheden. Zeer belangrijk 
hierbij was een pilootproject met de stad en het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 
 
Bepaalde andere steden of grote gemeenten in Vlaanderen hebben dit voorbeeld gevolgd. 
Ook in Wallonië begint men meer belang te hechten aan deze materie. 

 
Wat betreft de problematiek van schijnhuwelijken is er evenwel nog geen sprake van een 
algemene en uniforme aanpak over het hele grondgebied. 

 
Het toonaangevend voorbeeld van een gecoördineerde en geslaagde aanpak, op basis van 
een praktisch draaiboek, situeert zich binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Het 
systeem is gebaseerd op een actieve controlerol van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 
een opvolging door de lokale politie of zelfs een aparte recherche-eenheid, de prioriteit die 
door het parket aan dit soort huwelijken wordt gehecht (onder de vorm van adviezen aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand of vorderingen tot nietigverklaring), en de gepaste 
administratieve maatregelen van de Dienst Vreemdelingenzaken. 
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In het kader van hetgeen voorafgaat werd binnen het Bureau Opsporingen van de Dienst 
Vreemdelingenzaken een speciale cel opgericht die zich specifiek met deze problematiek 
bezig houdt. Het dagelijkse contact met de bevoegde externe partners heeft geleid tot betere 
samenwerkingsmodaliteiten, zowel met betrekking tot de preventieve als tot de repressieve 
aanpak van schijnhuwelijken. 

 
Overzicht van enkele werkzaamheden en realisaties binnen de DVZ sinds 2002: 

 
- samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken m.b.t. het opstellen van een nieuw 

vademecum gericht aan de diplomatieke en consulaire posten in het buitenland, met 
instructies inzake een beter nazicht van de geldigheid van een in het buitenland 
afgesloten huwelijk; 

 
- interview van de beide partners (eventueel van de partner in het buitenland - via de 

diplomatieke of consulaire  post - en van deze welke zich reeds in het Rijk bevindt bij 
indicaties van een mogelijk schijnhuwelijk) wanneer elementen het bestaan van 
schijnhuwelijken veronderstellen; 

 
- samen met andere partners proberen te komen tot een systematische statistische 

gegevensverzameling over gemengde huwelijken (om daaruit o.m. tot een globaal 
beeld te kunnen komen over schijnhuwelijken of misbruiken van huwelijken); 

 
- sensibilisering van andere departementen (o.a Justitie en Buitenlandse Zaken), 

alsook van de parketten en de politiediensten, voor de problematiek van de 
schijnhuwelijken, via het organiseren van werkvergaderingen; 

 
- specifieke administratieve onderzoeken naar filières van schijnhuwelijken (vb. Vanuit 

Turkije, Marokko, Pakistan, en Ghana). 
 
 
Antwoord van de Dienst Mensenhandel, federale politie, FOD Binnenlandse Zaken 
 
De Dienst Mensenhandel van de federale politie heeft een checklist schijnhuwelijken 
ontwikkeld op basis van ervaringen van onderzoekers van de lokale en federale politie. Deze 
checklist werd vertaald en verspreid in functie van geplande controles of onderzoeken of 
vergadering Col 12/99 waaraan de Dienst Mensenhandel deelnam. 
 
In het kader van de prioriteit “strijd tegen de mensenhandel”, hernam het Nationaal 
Veiligheidplan 2001-2002 de vraag naar het onderzoek over schijnhuwelijken als de 
wezenlijke bijdrage voor de lokale politie. 
  
De federale politie kan de onderzoeken van de lokale politie ondersteunen.  Sommige 
Liaison Officers (LO) sturen via het Consulaat – onder meer Marokko en Turkije – 
randinformatie toe over verdachte gemengde huwelijken in hun respectieve landen.  De 
Dienst Mensenhandel (DGJ-DJP) maakt die informatie aan het Arrondissementele 
Informatiekruispunt (AIK) over. 
 
De lokale politie (LP) organiseerde de opsporing en het onderzoek van de schijnhuwelijken 
in specifieke teams binnen haar Korps.  Het gaat onder meer om de LP Brussel-Hoofdstad-
Elsene, cel schijnhuwelijken; de LP Gent met de cel Meprosch, met 177 dossiers in 2002; de 
LP Antwerpen, cel schijnhuwelijken; de LP Sint-Niklaas met 69 dossiers in 2002; de LP 
Willebroek met 2 dossiers in 2002; de LP Halle-Vilvoorde met 3 dossiers in 2002; de LP 
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Aalst met 71 dossiers in 2002; de LP Zele-Berlare met 53 dossiers in 2002; de LP Ninove 
met 8 dossiers in 2002; en de LP Bodukap met 18 dossiers in 2002. 
 
 
5. Bestraffing van huisjesmelkers 
 
Bron: Verslag van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, 
“Pleidooi voor een integrale benadering, analyse van de wetgeving en de rechtspraak”, 
december 2003 
 
Terwijl de pers de laatste maanden heel wat gevallen van deze problematiek aan het licht 
bracht, bestaan er voortaan maatregelen die ertoe strekken de huisjesmelkers efficiënter te 
bestrijden. Zo maakt de aanpassing van artikel 77bis van de wet van 15 december 1980 
door de programmawet van 2/08/2002 (BS 29/08/2002) het mogelijk naast huisjesmelkers 
personen te vervolgen die niet enkel kamers, maar ook volledige panden verkopen of ter 
beschikking stellen. Het goed in kwestie kan voortaan ook in beslag worden genomen. Deze 
programmawet heeft ook rekening willen houden met het lot van de slachtoffers van 
dergelijke praktijken, door erin te voorzien dat de vreemdelingen die in dat soort woonsten 
worden ontdekt, opgevangen of gehuisvest kunnen worden. Het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) is gemachtigd om in rechte op te treden voor 
artikel 77bis als dusdanig. De vraag die daarbij kan worden gesteld is of door deze 
uitbreiding het CGKR ook zou kunnen optreden tegen eigenaars die zonder scrupules 
krotten verhuren. Het CGKR meent dat dit in tegenspraak is met de geest van de wet (het 
centrum is bevoegd voor mensenhandel; doch niet alle slachtoffers van huisjesmelkers zijn 
ook het slachtoffer van mensenhandel), maar dat het strikt juridisch niet onmogelijk zou zijn.  
 
 
Antwoord van de Dienst Mensenhandel, federale politie, FOD Binnenlandse Zaken 
 
Net als voor schijnhuwelijken heeft de Dienst Mensenhandel van de federale politie een 
checklist huisjesmelkerij ontwikkeld, op basis van goede ervaringen van onderzoekers van 
de lokale en federale politie.  
 
6.   Toepassing van de vordering tot staking 
 
Antwoord van de sociale inspectie, FOD Sociale Zaken 
 
De sociale inspectie had in oktober 2003 nog geen enkele vordering tot staking ingediend op 
grond van de artikelen 9 en 10 van de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot 
bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie. Deze artikelen hebben 
betrekking op plaatsen waar er een redelijk vermoeden bestaat dat hetzij de in artikelen 379 
en volgende van het Strafwetboek, hetzij de in artikel 77bis van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen omschreven misdrijven worden gepleegd. 
 
Het blijkt dat deze procedure in de realiteit op technische problemen stuit. Artikel 9 van de 
wet van 1995 voorziet immers erin dat een vordering tot staking slechts kan worden 
ingesteld voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg wanneer overtredingen van 
de sociale wetgeving zijn vastgesteld op plaatsen waar er een redelijk vermoeden bestaat 
dat er misdrijven gepleegd worden in verband met mensenhandel en/of kinderpornografie. 
Deze bijzondere voorwaarde zorgt voor reële praktische problemen voor de sociale 
inspectie, aangezien zij niet bevoegd is om de overtredingen van artikelen 379 en volgende 
van het SW vast te stellen en zij pas sinds 2002 bevoegd is overtredingen van artikel 77bis 
van de wet van 15 december 1980 vast te stellen. 
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Bovendien overlapt deze vordering tot staking in zekere mate de bepalingen van artikel 4, 
§2, van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie waarin eveneens de 
mogelijkheid wordt geboden een vordering tot staking in te stellen – maar ditmaal voor de 
voorzitter van de rechtbank van koophandel – en bijgevolg, op verzoek van de minister van 
Sociale Zaken, de staking van één of meer activiteit(en) op te leggen aan een werkgever die 
zich schuldig maakt aan overtredingen van artikel 97 van de wet van 14 juli 1991 betreffende 
de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (zoals 
bijvoorbeeld  tewerkstelling van illegaal in het land verblijvende buitenlandse werknemers…). 
Deze mogelijkheid werd driemaal gebruikt door de diensten van de sociale inspectie. In het 
veld blijkt evenwel dat de doeltreffendheid van deze maatregel (vordering tot staking op 
grond van de wet van 16 november 1972) geheel theoretisch is, aangezien de activiteit 
meestal opnieuw wordt opgenomen onder een andere hoedanigheid na de beschikking 
waarin de staking wordt uitgesproken, of zelfs voor deze beschikking.  
 
 
7. Oprichting van een cel “Mensenhandel en Openbare Orde” binnen het Commissariaat-
generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 
 
Antwoord van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, FOD 
Binnenlandse Zaken 
 
Begin 2002 werd met het oog op de coördinatie van alle onderzoeken inzake mensenhandel 
en mensensmokkel en van de slachtofferhulp zowel op het vlak van de werking van het 
commissariaat-generaal als op het vlak van contacten ervan met de andere instanties, een 
cel “Mensenhandel en Openbare Orde” opgericht. Alle relevante informatie wordt 
gecentraliseerd, verwerkt en geanalyseerd. Op initiatief van de cel “Mensenhandel en 
Openbare Orde” of op verzoek van andere politionele instanties wordt nagegaan of er in 
individuele asieldossiers “verdachte elementen” zijn die de indruk wekken van een geval van 
mensenhandel of mensensmokkel of andere criminele activiteiten.  
 
Zoals de voorgaande jaren werd het commissariaat-generaal opnieuw geconfronteerd met 
misbruiken in de asielprocedure via netwerken van mensenhandelaars en -smokkelaars. 
Enerzijds worden de diensten van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 
Staatlozen geconfronteerd met groepen en personen die de mensenhandel en 
mensensmokkel organiseren en die zich van de asielprocedure bedienen om zelf een 
verblijfsvergunning in België te verkrijgen.  Anderzijds komt het commissariaat-generaal in 
contact met personen die al dan niet vrijwillig in deze asielprocedure terechtkwamen via 
deze netwerken waarvan zij vaak afhankelijk zijn. Deze netwerken functioneren in het 
algemeen als een soort reisbureau voor illegale migratie. Bij deze groep “vermeende 
vluchtelingen” hebben sommigen een “gekocht” asielverhaal. Hun verhalen zijn vaak goed 
ingekleed en de kandidaat-vluchtelingen zijn soms zo goed voorbereid (eventueel door 
repetitoren) dat het uiterst moeilijk wordt een echte asielzoeker van een vermeende 
asielzoeker te onderscheiden. 
 
8.  Problematiek van de tolken 
 
Antwoord van de Dienst Mensenhandel, federale politie, FOD Binnenlandse Zaken 
 
De rol van de tolk is cruciaal bij het verzamelen van informatie betreffende mensenhandel of 
mensensmokkel. De politie stoot vaak op taalproblemen, zowel bij het onderscheppen van 
onregelmatig verblijvende personen als bij het verhoor van vreemdelingen in het kader van 
een onderzoek naar mensenhandel of -smokkel.  
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Deze problemen dateren niet van gisteren: een interdepartementale werkgroep 
Binnenlandse Zaken–Justitie werd reeds in 2001 belast met het onderzoek naar bestaande 
mogelijkheden om het statuut en de kwaliteit van de tolken te verbeteren. Verschillende 
problemen werden op de voorgrond gesteld tijdens deze besprekingen. Tijdens hun dagelijks 
werk stoten onderzoekers overigens nog steeds op sommige van deze problemen:  
 
- het aantal talen waarin vreemdelingen worden verhoord is toegenomen, zodat de politie 

moeilijkheden ondervindt om snel een bekwame en beschikbare tolk te vinden en zelfs 
om op voorhand de taal van de te ondervragen persoon te achterhalen; 

 
- bepaalde personen zijn erkend zonder dat hun deskundigheid in werkelijkheid is 

nagegaan. Zulks zorgt voor een probleem inzake de kwaliteit van de vertaling, met het 
risico die te “verdraaien” (de tolken beheersen niet altijd perfect de taal van de 
ondervraagde persoon - de tongval, de nuances, …); 

 
- op het vlak van betrouwbaarheid is de politieambtenaar – die de taal in kwestie niet kent 

– niet steeds zeker ervan dat de tolk zijn vragen of de antwoorden van de ondervraagde 
correct vertaalt. De tolk en de ondervraagde persoon kunnen immers tijdens het verhoor 
woorden uitwisselen die de politieambtenaar niet begrijpt. Ervaring wijst uit dat sommige 
tolken niet objectief blijven (empathie voor één van “de hunnen”, met het risico eerder de 
ondervraagde persoon te helpen dan de politie bij te staan; ofwel uitoefening van een 
zekere druk, beïnvloeding of bedreigingen ten aanzien van de ondervraagde persoon, 
vergemakkelijkt door lange of frequente gesprekken). Vanzelfsprekend geldt dit niet voor 
alle tolken, maar dit soort ervaringen kunnen uiteindelijk de gemotiveerde en 
betrouwbare tolken a priori in diskrediet brengen; 

 
- zelfs indien er een “screening” gebeurde door de Veiligheid van de Staat, wordt de 

“zwarte lijst” soms slecht meegedeeld aan de parketten; 
 
- een ander risico, ditmaal voor de tolk, is het gevaar van bedreigingen achteraf, 

aangezien zijn identiteit in het dossier wordt ingeschreven; 
 
- voor sommige talen beschikken sommige parketten over vertalers, andere niet. Een 

samenvoeging van de lijsten van vertalers en tolken op een hoger niveau is steeds meer 
noodzakelijk; 

 
- heel wat tolken zijn vaak overbelast, wat soms voor lange wachttijden zorgt voor de 

onderzoekers die hen nodig hebben. Bovendien kunnen de tolken een verzoek om 
diverse redenen weigeren: achterstand bij de betaling van vroegere prestaties, 
onbeschikbaarheid in het weekend of ‘s nachts, vervoersproblemen, ander beroep 
overdag,… 

 
Naast de politiediensten doet ook de Dienst Vreemdelingenzaken een beroep op tolken. 
Aangezien het wenselijk is de eerste interviews met de personen waarvan het wordt gedacht 
dat zij potentiële slachtoffers zijn diepgaand te voeren en bij deze gelegenheid alle informatie 
te geven over de opvangcentra en de rechten die deze slachtoffers kunnen genieten, is het 
snelle beroep op een gekwalificeerd tolk evenwel primordiaal. Vanzelfsprekend kunnen 
centra voor hulp aan slachtoffers ook te maken krijgen met soortgelijke taalproblemen. 
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D. Follow-up van en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel 
 
 
1. Nieuwe richtlijn inzake bijstand aan slachtoffers 
 
Bron: Verslag van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, 
“Pleidooi voor een integrale benadering, analyse van de wetgeving en de rechtspraak”, 
december 2003 
 
Op 17/04/2003 werden wijzigingen aangebracht in de richtlijnen van 13/01/1997 omtrent de 
bijstand aan slachtoffers van mensenhandel (BS, 27/05/2003): 
 
- inzake de vragen die aan het parket of aan het auditoraat moeten worden gesteld. Deze 

zullen voortaan minder categorisch worden gesteld, teneinde duidelijke en 
samenhangende antwoorden te krijgen; 

 
- inzake de afgifte van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR); 
 
- inzake de mogelijkheid tot definitieve regularisatie. De verblijfsvergunning van 

onbepaalde duur kan voortaan worden toegekend wanneer de verklaring of de klacht 
heeft geleid tot een veroordeling  in eerste aanleg, of indien – ook zonder veroordeling 
voor feiten van mensenhandel - het openbaar ministerie in zijn vordering de 
tenlastelegging van mensenhandel in aanmerking heeft genomen en de verklaring of de 
klacht van betekenisvol belang is geweest voor de procedure; 

 
- de invoering van de nieuwe arbeidskaart C betekent ook een grote vooruitgang, 

aangezien de vroegere regelgeving voor enorm veel administratieve formaliteiten zorgde, 
wat niet evident was voor het slachtoffer, noch voor zijn potentiële werkgever.  In juli 
2002 keurde de Ministerraad derhalve een globale hervorming van de regelgeving inzake 
de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en over de arbeidsvergunningen goed. 
Het belangrijkste doel van deze hervorming bestaat erin het systeem te vereenvoudigen, 
onnodige formaliteiten en tijdverlies te vermijden, zowel in het voordeel van de 
werkgevers als van de werknemers. Deze hervorming werd ten uitvoer gebracht met de 
inwerkingtreding  op 1 april 2003 van het KB van 6/02/2003 dat belangrijke wijzigingen 
invoerde in het KB van 9/06/1999. Wat betreft de slachtoffers van de mensenhandel werd 
het systeem van voorlopige tewerkstelling (tijdens de duur van de aankomstverklaring) 
en van de arbeidskaart B (wanneer het slachtoffer in bezit is van een BIVR - tijdelijk 
verblijf) afgeschaft en vervangen door de arbeidskaart C, die geldig is voor alle 
bezoldigde beroepen en van beperkte duur is (een jaar, kan worden vernieuwd). Op die 
manier kunnen de slachtoffers van mensenhandel genieten van arbeidskaart C, zowel 
wanneer zij in het bezit zijn van een aankomstverklaring dan wanneer zij over een BIVR 
– tijdelijk verblijf beschikken. De voordelen van het nieuwe systeem zijn voor alle 
betrokken partijen duidelijk. Deze aanpassingen zullen het zoeken van een betrekking 
voor de slachtoffers van mensenhandel zeker vergemakkelijken. 

 
 
2. Financiering van de hulpverleningscentra voor slachtoffers van mensenhandel 
 
Bron: Verslag van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, 
“Pleidooi voor een integrale benadering, analyse van de wetgeving en de rechtspraak”, 
december 2003 
 
Door het optreden van de minister van Werkgelegenheid en van Gelijke Kansen, ontvingen 
de drie opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel – Sürya (Luik), Pag-Asa (Brussel), 
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Payoke-Asmodee (Antwerpen) –een subsidie van 147.000 euro in 2002. Deze blijvende 
ondersteuning bood de opvangcentra de mogelijkheid meer slachtoffers van mensenhandel 
te begeleiden, extra personeel aan te werven en nog enkele aanpassings- en 
renovatiewerken uit te voeren in de opvangcentra.  
 
Antwoord van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen van de Vlaamse 
Gemeenschap 
 
De Vlaamse overheid levert een aanzienlijke bijdrage tot de opvang en begeleiding van de 
slachtoffers van mensenhandel. Zo wordt het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) 
De Terp erkend en regulier gesubsidieerd voor de opvang van slachtoffers in Vlaanderen. 
CAW De Terp doet dit via haar deelwerkingen Payoke, en met name de subwerking Saralek, 
(ambulant) en Asmodee (residentieel – 10 bedden). Vanuit haar globale subsidie-enveloppe 
zet het CAW De Terp 3 voltijdse equivalenten in binnen de residentiële opvang Asmodee. 
Het optreden van Payoke beperkt zich tot de financiering van de coördinatiefunctie (Payoke-
Asmodee). Pagasa vzw (Brussel) kan sinds haar oprichting rekenen op ondersteuning vanuit 
(onder meer) de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze centra zijn (samen met Sürya in 
Luik) bevoegd om verblijfsdocumenten aan te vragen in het kader van de procedure 
mensenhandel. Bovendien bestaat de begeleiding enerzijds uit een administratieve en 
juridische opvolging, anderzijds uit een psychosociale begeleiding. Onder impuls van het 
Netwerk Hulpverlening Mensenhandel wordt er voor het sociale luik (opvang, algemene 
begeleiding bij het integratieproces,...) meer en meer een beroep gedaan op externe 
diensten. 
 
In dit kader moet ook gewezen worden op het werk van de straathoekwerkers binnen de 
centra voor algemeen welzijnswerk (en met name in Brussel en Antwerpen). Zij richtten zich 
(gedeeltelijk) tot (minderjarige) prostituees (jongens en meisjes), waarvan een deel 
beschouwd kan worden als slachtoffer van mensenhandel. 
 
Sedert 2000 ondersteunt de Vlaamse Gemeenschap via het Impulsfonds voor het 
Migrantenbeleid ook een tijdelijk project, Netwerk Hulpverlening Mensenhandel, dat tot doel 
heeft een netwerk tot stand te brengen rond beide genoemde opvanginstellingen. Meer 
bepaald wil het Netwerk de samenwerking met structurele partners als het Algemeen 
Welzijnswerk, de integratiesector, de OCMW’s en diensten die voorzien in taallessen, 
beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling of huisvesting, bevorderen en door een vlottere 
doorstroming de gespecialiseerd onthaalcentra (Payoke en Pagasa) van een aantal taken 
ontlasten. Een belangrijke neventaak is de terugbetaling van advocaatskosten via dit project. 
Het project situeert zich binnen het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Dit project werd in 
2002 en 2003 verlengd. 
 
 
Antwoord van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van het Waalse Gewest 
 
Het kabinet van de minister van Sociale Zaken van het Waalse Gewest helpt bij de bijstand 
aan slachtoffers van mensenhandel via de erkenning en de subsidiëring van het 
opvangcentrum voor volwassenen van de Luikse vzw Sürya. Dit centrum biedt de 
slachtoffers sociale begeleiding en huisvesting aan. De erkenning van deze vereniging werd 
verlengd voor een periode van drie jaar, vanaf 1 januari 2003. Bijgevolg zullen 16 bedden 
beschikbaar zijn, wat een verhoging van de capaciteit inhoudt. Aldus ontvangt het 
opvangcentrum subsidies in een hogere klasse van opvangcentra voor volwassenen. Deze 
hogere klasse maakt bovendien de financiering van een halftijdse opvoeder mogelijk. 
 
De financiële ondersteuning van verenigingen die werken met slachtoffers van prostitutie is 
ook aanzienlijk. Er werd een budget van meer dan 180.000 euro toegekend aan de drie 
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verenigingen die terzake actief zijn. Hiermee moeten zij, in overleg met de actoren van de 
sociale bemiddelaars gebundelde acties ondernemen in Luik en Charleroi.  Het gaat over de 
vzw’s “Espace P…”, “ Mouvement du Nid ”en “ Icar”. 
 
Het Waalse Gewest, meer bepaald de afdeling “action sociale et des immigrés” en de dienst 
internationale relaties (van de Direction Générale de l’Action Sociale et de la Santé) heeft 
tevens zijn steun verleend aan een project – Immigrated women integration – opgestart door 
de vereniging IRENE uit Milaan met als doel de sociale en professionele integratie te 
verbeteren van vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel en vooral van seksuele 
uitbuiting. De partners van dit project (DGASS, IRENE in Milaan, Communidad de Madrid en 
Research Centre of women affairs in Athene) hebben een grensoverschrijdend en 
multidimensioneel netwerk opgericht dat een beeld kan geven over positieve initiatieven die 
reeds werden genomen. Het doel bestaat erin de uitwisseling van good practices terzake te 
bevorderen en gedragslijnen voor sociale integratie (tewerkstelling, huisvesting, gezondheid) 
uit te werken. 
Op 31 maart 2003 werd in Milaan een congres gehouden waarop de resultaten werden 
voorgesteld. De gegevens kunnen ook worden geraadpleegd via http://www.iwi.cc.  
 
Ondanks deze diverse subsidies moet evenwel worden vastgesteld dat de financiële situatie 
van deze centra zeer relatief, zelfs precair is. In deze omstandigheden blijkt de begeleiding 
van slachtoffers van mensenhandel erg moeilijk: plaatsgebrek om mensen op te vangen die 
om hulp vragen, moeilijkheden om samen met die mensen een toekomstproject op te stellen 
zonder te weten of de financiële middelen zullen volgen, … Op het tijdstip waarop de actoren 
in het veld, die zich meer bewust zijn van deze problematiek de strijd tegen de 
mensenhandel opvoeren, wordt de situatie des te frustrerender doordat het aantal aanvragen 
parallel blijft stijgen. De activiteitenverslagen van deze centra zijn veelzeggend op dit gebied 
en getuigen van de nood aan een duurzame structurele financiering waarvoor de regering 
zorg draagt, overeenkomstig het regeerakkoord van juli 2003.  
 
 
3. Oprichting van een centrale gegevensbank 
 
Bron: Verslag van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, 
“Pleidooi voor een integrale benadering, analyse van de wetgeving en de rechtspraak”, 
december 2003 
 
Het CGKR speelt een coördinerende rol ten overstaan van de drie centra die gespecialiseerd 
zijn in de bijstand van slachtoffers van mensenhandel – Sürya, Pag-Asa en Payoke. Hun 
tweemaandelijkse bijeenkomsten zijn vaak de gelegenheid om gemeenschappelijke acties te 
bespreken en op touw te zetten. In de loop van 2002 en 2003 werden verschillende 
belangrijke activiteiten verwezenlijkt in het kader van dit gemeenschappelijk overleg. 
 
Eén van deze belangrijkste initiatieven was de oprichting van een centrale gegevensbank 
inzake het dossier van het slachtoffer door de cel mensenhandel van het CGKR en de drie 
bovengenoemde centra, met als doel het beleid inzake de bestrijding van mensenhandel op 
een gecoördineerde en efficiëntere wijze te analyseren. Deze gegevensbank is operationeel 
sinds begin 2003. In het verlengde daarvan werd ook een website opgericht die het mogelijk 
maakt deze gegevensbank te raadplegen en bij te werken. De dossiers van de slachtoffers 
kunnen tegelijk worden ingevoerd en geraadpleegd vanuit de drie centra. Het CGKR zorgt 
voor het onderhoud. 
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4. Harmonisatie van de begeleidingscontracten 
 
Bron: Verslag van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, 
“Pleidooi voor een integrale benadering, analyse van de wetgeving en de rechtspraak”, 
december 2003 
 
Er moet tevens worden onderstreept dat de verschillende begeleidingscontracten 
aangewend door de drie centra geharmoniseerd werden in 2002 om de begeleiding van de 
slachtoffers van mensenhandel nog beter te structureren. Het algemeen kader is voortaan 
bijgevolg identiek, hoewel elk centrum vrij blijft om zijn handelingen te “personaliseren”. 
 
 
5. Opvang van een specifieke groep: de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - NBMV 
 
Er mag niet uit het oog worden verloren dat niet alle niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen het slachtoffer zijn van uitbuiting maar dat zij, door hun bijzonder kwetsbare 
situatie, een gemakkelijke prooi kunnen vormen voor de personen die zich schuldig maken 
aan seksueel misbruik en/of uitbuiting. Aan hun lot moet dus bijzondere aandacht besteed 
worden. 
 
Aanbevelingen van de Senaat inzake de problematiek van de niet-begeleide minderjarigen, 
Werkgroep ‘Rechten van het Kind’ (Justitie en Sociale Zaken), zitting 2002-2003, 23 januari 
2003, Gedr. St. 2-1199 
 
De werkgroep “Rechten van het Kind”, die in de Senaat is ingesteld, heeft een op 23 januari 
2003 goedgekeurd verslag gewijd aan deze problematiek waarin op het einde een aantal 
aanbevelingen terzake worden geformuleerd: 
 

- De kwantitatieve gegevens betreffende de niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen, ongeacht of zij asielzoekers zijn of niet, centraliseren om het 
fenomeen beter te kunnen omschrijven; 

- Ervoor zorgen dat de wet betreffende de voogdij over minderjarigen spoedig  in 
werking treedt; 

- Een zo betrouwbaar mogelijke wetenschappelijke methode ontwikkelen om de 
leeftijd van de minderjarigen te bepalen; 

- Het eens worden over eenzelfde definitie van de niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen voor alle overheidsinstanties in België; 

- De verdwijningen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en mensenhandel 
op de voet volgen; 

- Een duidelijk beleid uitstippelen voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 
die asiel aanvragen, met inachtneming van het beginsel van het hogere belang van 
het kind: Voorrang bij het onderzoek van de aanvragen, beter aangepaste opvang, 
inrichting  van gespecialiseerde centra voor de opvang van die niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen; 

- De huisvesting en de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 
verbeteren; 

- Voor zover zulks mogelijk is en in het belang van het kind voorrang geven aan 
gezinshereniging; 

- Een repatriëringsbeleid voeren dat rekening houdt met het hogere belang van het 
kind; 

- Ervoor zorgen dat op geregelde tijdstippen overleg wordt gepleegd door het parket, 
de politiediensten, de Dienst Vreemdelingenzaken en de diensten voor hulpverlening 
aan de jeugd; 
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- Ervoor zorgen dat beter overleg wordt gepleegd tussen de verschillende bevoegde 
overheidsinstanties (federaal niveau, gemeenschappen); 

- Hulp- en bijstandsprogramma’s opzetten voor kinderen en jongeren in hun land van 
herkomst. 

 
 
Antwoord van de Dienst Vreemdelingenzaken, FOD Binnenlandse Zaken 
 
In 2002 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken 1740 niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen geregistreerd. 605 ervan hebben een asielprocedure opgestart. De 1135 
anderen werden ontdekt bij de onderschepping van illegalen. 
 
In die periode heeft de Dienst Vreemdelingenzaken de volgende initiatieven terzake 
genomen of actief eraan meegewerkt: 
 
- Samenstelling van een gespecialiseerd team belast met het interviewen van de niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen die asiel aanvragen. In deze context is eind 2002 
het specifieke bureau niet-begeleide minderjarigen binnen de Dienst 
Vreemdelingenzaken opgericht; 

 
- Het invoeren van een beschermingssysteem voor de niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen teneinde de nieuwe dienstorder van 01/03/2002 in de praktijk om te 
zetten; 

 
- Nota van 12/06/2002 betreffende de rol van de voogd bij het OCMW, wet van 

08/07/1976; 
 
- De programmawet van 24/12/2002 betreffende de voogdij (FOD Justitie); 
 
- Een pilootproject in samenwerking met de IOM betreffende de vrijwillige en begeleide 

terugkeer en de reïntegratie (hulp bij de terugkeer) van 20 minderjarigen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel in hun land van herkomst; 

 
- Deelname aan diverse initiatieven: rondetafelconferentie hieromtrent georganiseerd door 

Child Focus, bijeenkomsten betreffende de problematiek van de verdwijning van die 
minderjarigen, ontmoetingen met de parketten, de IOM, het Rode Kruis en de 
immigratieambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken die eveneens een belangrijke 
rol spelen bij de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel en van illegale 
immigratie. 

 
 
Antwoord van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers – FEDASIL, FOD 
Maatschappelijke Integratie  
 
De niet-begeleide minderjarige asielzoekers vallen onder de federale bevoegdheid van de 
minister van Maatschappelijke Integratie. Het Federaal Agentschap FEDASIL 
(programmawet van 19 juli 2001 en officiële opening van het Agentschap op 28/11/2002) is 
bij zijn oprichting belast met de coördinatie en de harmonisatie van de opvang van 
asielzoekers en derhalve met de opvang van minderjarige asielzoekers. 
 
Die minderjarigen zijn bijzonder kwetsbaar, zodat een aangepaste opvang noodzakelijk is. 
De begeleiding van die jongeren moet niet alleen op adequate wijze beantwoorden aan hun 
persoonlijke situatie (hun cultuur, hun trauma, hun ervaring, hun taal,...), maar moet ook 
rekening houden met hun administratieve toestand (de behandeling van hun asielaanvraag, 
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de opvolging op school, hun toekomstplannen,...). Daarom moet de opvang, naast de 
materiële hulp, leiden tot een reëel pedagogisch project waardoor de jongeren zo autonoom 
en verantwoordelijk mogelijk kunnen zijn. Sinds 1 januari 2003, de datum waarop Fedasil is 
opgestart, zijn verschillende werkgroepen opgericht met het oog op een humane, efficiënte, 
soepele en opvang van hoge kwaliteit, zulks gelet op de taken ervan. 
 
Thans kunnen de niet-begeleide minderjarige asielzoekers in drie verschillende 
opvangstructuren opgevangen worden die in een identieke dienstverlening voorzien: de 
federale opvangstructuren, de structuren van de lokale opvanginitiatieven (LOI’s) en ten 
slotte deze die afhangen van het Rode Kruis Vlaanderen.  
 
In totaal voorziet de federale overheid in 336 residentiële opvangplaatsen en subsidieert zij 
de vzw Mentor Escale voor de begeleiding van 80 niet-begeleide minderjarige asielzoekers. 
Aangezien de opvang van die doelgroep een van de prioriteiten van Fedasil vormt, zijn 
bovendien verschillende werkgroepen gevormd om over de problematiek na te denken en 
voorstellen te doen om de toestand van die niet-begeleide minderjarige asielzoekers te 
verbeteren, zowel inzake opvang als inzake welzijn. 
 
Teneinde een stand van zaken op te maken van de problematiek van de verdwijning van 
minderjarigen, is Child Focus belast met een monitoringtaak die erin bestaat het traject van 
de niet-begeleide minderjarige asielzoekers te volgen. Sedert 1 januari 2003 bestaat 
bijvoorbeeld een overeenkomst tussen Child Focus en Fedasil. Deze studie sterkt ertoe 
voorstellen te formuleren om de verdwijningen zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
 
Antwoord van de Algemeen Afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten 
van het kind 
 
De Algemeen Afgevaardigde voor de rechten van het kind heeft het gesloten centrum 127bis 
in Steenokkerzeel bezocht en heeft aan de minister van Binnenlandse Zaken verslag 
uitgebracht over dat bezoek. De Algemeen Afgevaardigde voor de rechten van het kind is 
immers van oordeel dat het gesloten centrum 127bis geen geschikte plaats is voor het 
welzijn en de goede ontwikkeling van een kind en dat zich aldaar geen enkel kind zou mogen 
bevinden. Aangezien in dit centrum daadwerkelijk minderjarigen aanwezig zijn, zou de 
leefomgeving van die kinderen moeten worden aangepast zodat de menselijke waardigheid 
en de verplichtingen omschreven in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind beter in acht worden genomen. 
 
De Algemeen Afgevaardigde, de Vlaamse Kinderrechtencommissaris en het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding hebben aan de verschillende bevoegde of 
verantwoordelijke autoriteiten een verklaring betreffende de situatie van de buitenlandse 
minderjarigen bezorgd. In die verklaring onderstrepen de Algemeen Afgevaardigde, de 
Vlaamse Kinderrechtencommissaris en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding dat voor alle buitenlandse kinderen, ongeacht hun administratieve 
toestand, dringend een wijze van opvang moet worden omschreven aangepast aan de staat 
van minderjarigheid. Ze doen tevens de aanbeveling dat in de sector hulpverlening aan de 
jeugd van elke gemeenschap een informatie-, oriëntatie- en coördinatiecel opgericht wordt 
belast met het centraliseren van de informatie nodig voor een efficiënte oriëntatie van de 
niet-begeleide buitenlandse kinderen door de verschillende plaatsingsautoriteiten. Zij hebben 
tevens de wens uitgedrukt dat de Dienst Vreemdelingenzaken aan die cellen, alsmede aan 
de toekomstige dienst Voogdij zoals bedoeld in de programmawet, de informatie bezorgt 
betreffende de aanwezigheid van niet-begeleide buitenlandse kinderen op het grondgebied 
of aan de grens van het koninkrijk, zodat die cellen en de dienst Voogdij een structurele 
samenwerking organiseren om de taak opvang in overeenstemming te brengen met de taak 
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juridische bescherming van de kinderen. 
 
 
Antwoord van de minister van Hulpverlening aan de Jeugd van de Franse Gemeenschap 
 
• Opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 
 
Gelet op het gegeven dat een honderdtal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen jaarlijks 
opgevangen wordt door de diensten voor hulpverlening aan de jeugd, heeft minister Nicole 
Maréchal beslist in 2001 twee gespecialiseerde opvangcentra op te richten voor de opvang 
van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Het ene centrum, gelegen op een geheim 
gehouden plaats, heeft een capaciteit van 15 bedden en houdt zich bezig met de niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen die het slachtoffer zijn van mensenhandel. Het heeft 
zijn deuren geopend op 4/11/2002. Beide pilotprojecten worden gesubsidieerd door de 
Franse Gemeenschap en het Europees Vluchtelingenfonds. Ze worden eveneens 
gefinancierd door de federale regering via het RSZ/PPO- Fonds. 
 
Dankzij de opening van dit centrum is de kwaliteit van de opvang van de niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen die het slachtoffer zijn van mensenhandel enorm verbeterd. De 
luisterbereidheid van het pedagogisch team ten aanzien van hen is van fundamenteel belang 
en zorgt ervoor dat een sfeer van vertrouwen wordt opgebouwd, want die kinderen zijn in het 
algemeen getraumatiseerd en hebben moeilijkheden om aan te geven wat ze willen. 
 
Op 31 maart 2002 is een protocolakkoord ondertekend tussen de minister van 
Maatschappelijke Integratie, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van 
Hulpverlening aan de Jeugd en de minister van Justitie.  Dit protocol bevat een opsomming 
van de opvangplaatsen voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in heel België en 
een verbintenis van alle bevoegde partners om de wijze van opvang te coördineren en de 
informatie betreffende het aantal beschikbare plaatsen te centraliseren. 
 
• Bedelarij van minderjarigen 
 
In het kader van een werkgroep betreffende de problematiek van bedelende minderjarigen 
heeft de minister van Hulpverlening aan de Jeugd met de minister van Kinderwelzijn een 
studie terzake aangevraagd bij een instelling die in het Frans als CODE bekend is 
(Coördinatie van de NGO’s voor de rechten van het kind). Die studie strekte ertoe een stand 
van zaken op te maken en een begin van sociaal antwoord op dit fenomeen in België uit te 
werken. De studie levert bijgevolg interessante aanwijzingen op inzake definities en heeft 
betrekking op de verschillende (sociale, economische en politieke) kenmerken die de 
kinderen ertoe kunnen aanzetten te bedelen. In het verslag wordt gewag gemaakt van twee 
grote categorieën van bedelende minderjarigen: de buitenlandse minderjarigen begeleid 
door hun ouders die hier illegaal of althans in bijzonder precaire omstandigheden verblijven 
(het merendeel van de onderzochte gevallen) en de niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen, waarvan sommigen het slachtoffer zijn van uitbuiting en van mensenhandel. 
In de studie worden ten slotte suggesties gedaan om op deze situatie te reageren. Die 
voorstellen zijn besproken tijdens een forum in juni waaraan is deelgenomen door actoren in 
het veld die bij deze problematiek betrokken zijn. Thans worden gerichte en lokale acties 
ondernomen. Het blijkt dat een strikt communautair antwoord slechts gedeeltelijk en 
ondoeltreffend is op het collectieve niveau. Een beleid terzake moet de verschillende 
bevoegdheidsniveaus omvatten en georganiseerd zijn in overleg met het federale niveau. 
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Antwoord van de minister van Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap 
 
Het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat 
door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd maakt het, door de oprichting 
van overgangsklassen, mogelijk de schoolloopbaan van de nieuwkomers te ondersteunen 
teneinde hen, net als alle andere leerlingen, gelijke kansen inzake maatschappelijke 
emancipatie te geven. De scholen die nieuwkomers opvangen genieten gunstigere normen 
inzake begeleiding of maken gebruik van het stelsel van overgangsklassen. 
 
De eerste overgangsklassen werden tijdens het schooljaar 2001/2002 in gebruik genomen. 
Tijdens dat schooljaar waren er 23 overgangsklassen, tijdens het volgende 24 en eind 2003 
26. 
 
De onderwijzers van de verschillende overgangsklassen hebben in 2002 en 2003 een 
gespecialiseerde ervaring opgedaan. Ze hebben ook specifieke opleidingen gevolgd en 
deelgenomen aan een rondetafel georganiseerd door de minister van Kinderwelzijn, tijdens 
dewelke ze hun ervaring konden uitwisselen.  
 
Uit de verschillende evaluaties van de scholen die overgangsklassen inrichten blijkt dat zij  
positieve gevolgen hebben voor de nieuwkomers, zowel op pedagogisch als op sociaal vlak. 
De nieuwkomers integreren zich gemakkelijker en sneller dankzij het intensief aanleren van 
het Frans en de talrijke activiteiten, in en buiten de school, die volgen uit de 
overgangsklassen. 
 
 
6. Bescherming en anonimiteit van de getuigen 
 
Bron: Verslag van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, 
“Pleidooi voor een integrale benadering, analyse van de wetgeving en de rechtspraak”, 
december 2003 
 
Het gegeven dat het niet gemakkelijk is slachtoffers ervan te overtuigen tegen hun uitbuiter 
te getuigen is een van de grootste problemen. Deze getuigenissen zijn echter essentieel 
voor het opsporen van netwerken en zijn onontbeerlijke bewijzen op repressief vlak. De wet 
van 7 juli 2002 houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en 
andere bepalingen (BS, 10/08/2002) is gewijd aan het oplossen van dat probleem. Die wet 
voorziet in een passende (gewone of bijzondere) bescherming voor personen die bereid zijn 
nuttige informatie te verstrekken, maar die dit zonder bescherming niet zouden willen doen 
uit angst voor represailles, zoals vaak het geval is bij mensenhandel. De bepalingen van die 
wet bieden de mogelijkheid enige bescherming te bieden aan de getuige waarop de regels 
inzake anonimiteit niet van toepassing zijn. Met betrekking tot de bestrijding van 
mensenhandel betekent zulks dat bijzondere beschermingsmaatregelen (de getuige elders 
onderbrengen, zijn identiteit wijzigen) alleen genomen kunnen worden voor zover de feiten 
een overtreding zijn hetzij artikel 77bis, §§ 2 en 3 van de wet van 15/12/1980 (wanneer 
mensenhandel een gewoonte is en het de deelname aan de bedrijvigheid van een vereniging 
betreft) hetzij van de artikelen 379 of 380 van het Strafwetboek (bederf van de jeugd en 
prostitutie). De Getuigenbeschermingscommissie is bevoegd om de 
beschermingsmaatregelen te verlenen, te wijzigen of in te trekken. 
 
Luidens de wet van 8/4/2002 betreffende de anonimiteit van de getuigen (BS 31/05/2002) 
kan onder bepaalde voorwaarden - gedeeltelijk of volledig – anoniem getuigenis worden 
afgelegd. Bijgevolg vormt zij een belangrijke beschermingsmaatregel en moedigt zij 
slachtoffers aan die willen getuigen, zelfs zonder zich burgerlijke partij te stellen. Inzake 
bestrijding van mensenhandel kan de volledige anonimiteit alleen toegekend worden voor 
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zover de feiten een overtreding vormen hetzij artikel 77bis, §§ 2 en 3 van de wet van 
15/12/1980 (wanneer mensenhandel een gewoonte is en het de deelname aan de 
bedrijvigheid van een vereniging betreft) hetzij van de artikelen 379 of 380 van het 
Strafwetboek (bederf van de jeugd en prostitutie). Die nieuwe wet, die nieuwe bepalingen 
invoert in het Wetboek van Strafvordering, heeft echter alleen betrekking op het verhoor van 
personen die als getuige worden gehoord door de onderzoeksrechter of door het 
vonnisgerecht (correctionele rechtbank, hof van beroep of hof van assisen) en is niet van 
toepassing op de verhoren afgenomen door de politiediensten of door de magistraten van 
het openbaar ministerie. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding betreurt zulks in het verslag van december 2003 want het overgrote deel 
van de verhoren afgenomen in het kader van een gerechtelijk onderzoek worden afgenomen 
door laatstgenoemden, inzonderheid wat de slachtoffers van mensenhandel betreft. 
 
 
7. Afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media 
 
Bron: Verslag van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, 
“Pleidooi voor een integrale benadering, analyse van de wetgeving en de rechtspraak”, 
december 2003 
 
De wet van 2/8/2002 (BS, 12/09/2002) beoogt de getuigen en medewerkers van de Justitie 
te beschermen tegen eventuele intimidatie, bedreiging en geweld. Deze wet heeft twee 
delen: de mogelijkheid iemand op afstand te verhoren dankzij verschillende audiovisuele 
middelen en aan de andere kant de audiovisuele opname of gewoon auditieve opname van 
het verhoor. 
 
De omzendbrieven 9/2003 en 5/2003 bevatten de richtlijnen die het Openbaar Ministerie 
moet volgen overeenkomstig de wetten van 2002 (wet van 8/04/2002 betreffende de 
anonimiteit van getuigen, wet van 2/08/2002 betreffende het afnemen van verklaringen met 
behulp van audiovisuele media en wet van 7/07/2002 met regels betreffende de 
bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen). De richtlijnen die erin worden 
vermeld kunnen ook aanbevelingen voor de onderzoeksrechters en de zittende magistratuur 
bevatten. 
 
 
8. Toegang van de slachtoffers van mensenhandel tot de Commissie voor hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 
 
Bron: Verslag van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, 
“Pleidooi voor een integrale benadering, analyse van de wetgeving en de rechtspraak”, 
december 2003 
 
De toegang tot de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden werd 
krachtens de nieuwe wet van 26 maart 2003 uitgebreid tot de slachtoffers van 
mensenhandel. Krachtens deze wet, die op 1 januari 2004 in werking is getreden, dient men 
niet over de Belgische nationaliteit te beschikken of het recht te hebben België binnen te 
komen en er legaal te verblijven om hulp te vragen. Voortaan hebben personen die van de 
Dienst Vreemdelingenzaken een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur hebben gekregen 
in het kader van een onderzoek betreffende mensenhandel tevens toegang tot de 
Commissie. 
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II. EUROPEES EN INTERNATIONAAL NIVEAU 
 
 
A. Europees niveau 
 
 
1. Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende de bestrijding van de 
mensenhandel 
 
Antwoord van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, FOD Justitie 
Antwoord van het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden, 
FOD Justitie 
 
De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid heeft in samenwerking met het directoraat-generaal 
Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden de werkzaamheden gevolgd van de 
groep materieel strafrecht van de Europese Unie inzake het opstellen van voornoemd 
kaderbesluit. 
Voor het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden betekent 
de goedkeuring van dat kaderbesluit een belangrijke vooruitgang aangezien het bepaalde 
aspecten verstrekt van het Gemeenschappelijk Optreden van 24 februari 1997 ter bestrijding 
van de mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen dat werd voorgesteld door 
België en is goedgekeurd door de Raad op grond van artikel K.3 van het verdrag betreffende 
de Europese Unie. 
 
 
2. Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfsvergunning afgeleverd aan 
onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of die hulp 
gekregen hebben bij illegale immigratie en die samenwerken met de bevoegde autoriteiten 
 
Antwoord van de Dienst Vreemdelingenzaken, FOD Binnenlandse Zaken 
 
Aan de basis ligt een tekstvoorstel van de Europese Commissie van 11/02/2002.  
De inspiratiebronnen waren de toen reeds bestaande systemen in bepaalde lidstaten van de 
Europese Unie (België, Italië, Nederland). Onder Spaans Voorzitterschap is men niet verder 
gekomen dan een eerste lezing van de ontwerplijn binnen de bevoegde werkgroep (groep 
 ”Migratie”). Men was toen namelijk van mening dat er eerst diende verder gewerkt te worden 
aan andere reeds gelanceerde ontwerprichtlijnen. 

 
Het Italiaanse voorzitterschap (2e helft 2003) heeft het dossier in de prioriteiten van zijn 
programma opnieuw opgenomen. 

 
Binnen de Werkgroep Migratie werden 3 lezingen gehouden over dit onderwerp en 
discussies gevoerd op basis van het tekstvoorstel van de Commissie, schriftelijke bijdragen 
van België en Duitsland, en compromisvoorstellen van het Italiaanse Voorzitterschap. 
Nadien werd de tekst nog verder besproken op hoger niveau (SCIFA, COREPER, Raad 
Justitie en Binnenlandse Zaken). 

 
De meest belangrijke knelpunten die zich tijdens de debatten binnen deze fora hebben 
voorgedaan hadden betrekking op het aanvankelijk verplichtend karakter van de 
ontwerprichtlijn voor wat men toen noemde “slachtoffers van mensensmokkel” (voor de 
delegaties was dit niet aanvaardbaar) ; de reflectieperiode ; de afgifte van een effectieve 
verblijfstitel van tijdelijke duur ; de rechten en voordelen verbonden aan het voorgesteld 
systeem (vb. Recht op geldelijke steun, toegang tot de arbeidsmarkt, recht op medische 
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zorgen en psychologische begeleiding, enz…). België heeft op actieve wijze deelgenomen 
aan alle besprekingen. 

 
Op 06/11/2003 werd binnen de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken een politiek akkoord 
bereikt m.b.t. de tekst van de ontwerp-richtlijn. Deze werd op 29/04/2004 gepubliceerd in het 
officieel Bulletin van de Europese Gemeenschappen. 

 
Kort samengevat bevat deze richtlijn bolgende elementen: 
- de verplichte afgifte van een verblijfstitel aan onderdanen van derde landen die 

slachtoffer zijn van mensenhandel, die samenwerken met de bevoegde autoriteiten  
- de mogelijkheid voor de lidstaten om dit systeem ook toe te passen voor onderdanen van 

derde landen die hulp hebben gekregen bij illegale immigratie, en die eveneens 
samenwerken met de bevoegde autoriteiten   

- de mogelijkheid voor de lidstaten om in het nationaal recht nog gunstiger bepalingen te 
voorzien  

- de voorwaarden voor de afgifte van verblijfstitels en de te volgen procedure (met inbegrip 
van het voorzien van informatieverstrekking en van een reflectieperiode) 

- de behandeling van de houders van de verblijfstitel (verschaffen van middelen van 
bestaan, recht op arbeid, onderwijs, beroepsopleiding, medische bijstand,  en andere 
vormen van bijstand). 

 
 
3. Ad hoc comité voor de bestrijding van mensenhandel (CAHTEH) 
 
Antwoord van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, FOD Justitie 
Antwoord van het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden, 
FOD Justitie 
 
Op de vergadering van 30 april 2003 heeft het Comité van Ministers besloten dat de Raad 
van Europa een Europees verdrag zou uitwerken betreffende de bestrijding van 
mensenhandel en bijgevolg ingestemd met het mandaat van een ad hoc comité belast met 
die werkzaamheden. 
 
Het ad hoc comité bestaat uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat, twee 
wetenschappelijke deskundigen, vertegenwoordigers van verschillende stuurgroepen 
(gelijkheid tussen mannen en vrouwen, strafrechtelijke vraagstukken, mensenrechten), een 
vertegenwoordiger van de Europese Comités voor sociale cohesie en migratie, van de 
Europese Commissie, van de Raad van de Europese Unie, van de waarnemende staten, 
van instellingen en internationale organisaties als de OVSE, OESO, IAO, UNICEF, IOM, 
HCV, … Voor de aanwijzing van de nationale vertegenwoordigers werd aan de regeringen 
gevraagd een gelijke verhouding in acht te nemen van hoge ambtenaren gespecialiseerd in 
mensenrechten en deskundigen in strafrechtelijke aangelegenheden die verband houden 
met vervolgingen. 
 
In het mandaat is bepaald welke “punten” in het toekomstige verdrag aan bod moeten 
komen. Enerzijds moet bijzondere nadruk worden gelegd op de fundamentele rechten van 
de slachtoffers van mensenhandel en worden voorzien in een kader dat de slachtoffers en 
de getuigen volledige bescherming en bijstand biedt. Anderzijds moeten alle vormen van 
mensenhandel worden behandeld, ongeacht of zij  nationaal of  transnationaal zijn en al dan 
niet verband houden met de georganiseerde misdaad.  Ten slotte, en zulks in tegenstelling 
tot de andere onlangs goedgekeurde instrumenten, moet in het verdrag worden voorzien in 
een controlemechanisme om de inachtneming van de bepalingen ervan te controleren. 
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Het mandaat stelt tevens dat het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Verenigde 
Naties ter bestrijding van transnationale georganiseerde criminaliteit moet zijn dat gericht is 
op de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder van 
vrouwenhandel en kinderhandel ten grondslag moet liggen aan de werkzaamheden. Het 
Comité mag de definitie van mensenhandel die in dat protocol gegeven wordt niet wijzigen 
en moet trachten de definitie in het toekomstige verdrag op te nemen. Het Comité moet ten 
slotte rekening houden met de normen van de Raad van Europa inzake de rechten van de 
mens, het strafrecht en de justitiële samenwerking en moet in het bijzonder gebruik maken 
van de bestaande juridische instrumenten inzake mensenhandel. 
 
Het ad hoc comité voor de bestrijding van mensenhandel heeft zijn eerste werkvergadering  
van 15 tot 17 september 2003 in Straatsburg gehouden. Die vergadering beoogde door 
middel van een gedachtewisseling de structuur van het toekomstige Europese verdrag uit te 
werken. 
 
Tal van zaken zijn besproken. Het Comité heeft onder meer de wens geuit dat in het 
toekomstige verdrag een evenwicht wordt bereikt tussen de fundamentele rechten van de 
slachtoffers en de eisen inzake strafvervolging. 
Daarnaast heeft het ad hoc comité voor de bestrijding van mensenhandel erop 
aangedrongen dat het toekomstige Europese verdrag een meerwaarde vormt ten aanzien 
van de bestaande instrumenten. 
 
De toekomstige Europese Conventie zal zich concentreren op volgende thema’s: 
toepassingsgebied, preventie op nationaal en internationaal niveau, strafrecht, procesrecht, 
opsporings-en vervolgingsbeleid, bescherming van de slachtoffers en getuigen alsmede hun 
familieleden, internationale medewerking en vernieuwende opvolgingsmechanismen. 
 
Wat de werkwijze betreft heeft het ad hoc comité voor de bestrijding van mensenhandel 
beslist de voorzitter, bijgestaan door de twee ondervoorzitters, en het secretariaat te 
belasten met het opstellen van een voorontwerp van verdrag waarbij zij naar behoren 
rekening houden met de besprekingen tijdens de eerste vergadering.  
 
Het ad hoc comité voor de bestrijding van mensenhandel heeft van 8 tot 10 december 2003 
een tweede werkvergadering gehouden, tijdens welke het comité de eerste 13 artikelen van 
het voorontwerp van verdrag onderzocht heeft. Tijdens dit plenair comité zijn twee grote 
stromingen ontstaan: enerzijds de voorstanders van de onvoorwaardelijke hulp en bijstand 
aan de slachtoffers van mensenhandel, die voorzien in zeer volledige maatregelen voor hulp 
en bijstand, en anderzijds een realistischere stroming die alleen maatregelen aanbeveelt die 
budgettair haalbaar zijn. 
 
België speelt een belangrijke rol in het kader van de oprichting van de Conventie. Naast de 
rol van redacteur toegekend aan een Belg, wordt het voorzitterschap van het ad hoc comité 
voor de bestrijding van mensenhandel waargenomen door het directoraat-generaal 
Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden. De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 
vertegenwoordigt de Stuurgroep strafrechtelijke vraagstukken van het Raad van Europa 
binnen het Comité. 
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4. Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa 
 
Antwoord van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, FOD Justitie 
 
De vijfde ontmoeting van de Taskforce van het stabiliteitspact inzake mensenhandel vond 
plaats in maart 2003 in Portoroz. Op vraag van de organisatoren heeft een 
vertegenwoordiger van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid een uiteenzetting gegeven 
over het stelsel van opvang en bijstand in België. Een bijzondere bepaling werd tijdens de 
vergadering toegekend aan de bescherming van slachtoffers van mensenhandel en het 
opstellen van een nationaal actieplan in elk land.  
 
 
5. Lara-project 
 
Antwoord van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, FOD Justitie 
 
Het LARA-project beoogt ertoe bij te dragen dat mensenhandel daadwerkelijk wordt gestraft 
en strekt tot bescherming van de fundamentele rechten van de slachtoffers overeenkomstig 
de aanbeveling nummer R(2000)11 van de Raad van Europa en overeenkomstig het 
Protocol van de Verenigde Naties inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van 
mensenhandel. 
 
In dit kader heeft van 30 oktober tot 1 november 2003 een regionaal seminarie 
plaatsgevonden in Albanië met als doel een balans op te maken van de laatste 
ontwikkelingen betreffende de hervormingen van de wet inzake mensenhandel. Aan een lid 
van de Dienst werd gevraagd eraan deel te nemen in de hoedanigheid van deskundige van 
de Raad van Europa. Naast een algemene voorstelling van de laatste wetgevende 
instrumenten inzake mensenhandel goedgekeurd door de Verenigde Naties en de Europese 
Unie, is deze ook belast met het evalueren van de geboekte vooruitgang van Bulgarije en de 
voormalige joegoslavische republiek Macedonië.  
 
 
6. Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa - OVSE 
 
Antwoord van de FOD Buitenlandse Zaken 
 
Eind 2002 hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de Organisatie voor Veiligheid 
en Samenwerking in Europa (OVSE), in de vergadering te Porto, een substantiële verklaring 
goedgekeurd die de algemene beginselen omschrijft volgens welke de deelnemende staten 
moeten optreden om mensenhandel doeltreffender te bestrijden en de slachtoffers ervan 
beter te beschermen. Bij die gelegenheid werd de Permanente Raad van de OVSE verzocht 
een actieplan uit te werken dat ertoe strekt het optreden van de deelnemende staten ter zake 
te coördineren. Het actieplan werd dit jaar goedgekeurd en gesteund door de ministers van 
Buitenlandse Zaken tijdens de vergadering van ministers die begin december 2003 in 
Maastricht heeft plaatsgehad. In het actieplan wordt inzonderheid de verantwoordelijkheid 
van de landen van bestemming onderstreept. 
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B. Internationaal niveau 
 
 
1. Wetgevende richtlijnen betreffende het Verdrag van de Verenigde Naties tegen 
transnationale georganiseerde criminaliteit en aanvullende protocollen (inzake de preventie, 
bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en 
kinderhandel; tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht) 
 
Antwoord van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, FOD Justitie 
Antwoord van het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden, 
FOD Justitie 
 
Teneinde de bekrachtiging en de tenuitvoerlegging van het Verdrag van de Verenigde Naties 
tegen transnationale georganiseerde criminaliteit en van de protocollen te bevorderen heeft 
de “United Nations Office on Drugs and Crime” beslist wetgevende richtlijnen op te stellen. 
 
Die richtlijnen strekken ertoe de teksten van het Verdrag en van de protocollen te 
verduidelijken door te omschrijven wat wordt verwacht van de verdragsluitende staat die zich 
ertoe verbindt het te bekrachtigen, alsmede door enkele mogelijkheden inzake de toepassing 
ervan nader te omschrijven. Die richtlijnen bevatten geenszins een analyse van of 
interpretatieve commentaar op de bepalingen van die instrumenten. Het zijn middelen die ter 
beschikking worden gesteld van de nationale wetgevers of van iedere andere instantie die 
betrokken is bij de tenuitvoerlegging van die bepalingen. 
 
Van 18 tot 20 november 2002 is een vergadering van deskundigen gehouden te Parijs met 
als doel de werkzaamheden inzake de richtlijnen betreffende de aanvullende protocollen bij 
het Verdrag af te bakenen. Op 22 en 23 februari 2003 vond te Vancouver een 
werkvergadering plaats met als doel de richtlijn betreffende het Verdrag te analyseren. Ten 
slotte is het geheel van de richtlijnen in de loop van september 2003 te Monaco herlezen. 
 
De Verenigde Naties hebben een lid van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid ermee 
belast de richtlijnen op te stellen met betrekking tot de protocollen mensenhandel en 
mensensmokkel. Het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en 
Vrijheden heeft in 2002 en 2003 actief deelgenomen aan het opstellen van die richtlijnen. 
 
 
2. Commissie voor Misdaadpreventie en Strafrecht van de Verenigde Naties 
 
Antwoord van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, FOD Justitie 
Antwoord van het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden 
FOD Justitie 
 
De twaalfde zitting van de Commissie voor Misdaadpreventie en Strafrecht is van 13 tot 22 
mei 2003 gehouden te Wenen. 
 
De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid en Buitenlandse Zaken heeft de werkzaamheden 
van die twaalfde zitting bijzonder aandachtig gevolgd aangezien het thematische debat was 
toegespitst op mensenhandel. In de uiteenzettingen tijdens de plenaire vergadering werden 
diverse thema’s behandeld: de “tendensen” inzake mensenhandel; de opsporingen en 
vervolgingen inzake mensenhandel met betrekking tot de nationale en internationale justitiële 
samenwerking en bijstand; de sociale preventie en interventie; de bijstand aan de 
slachtoffers en de rol van het maatschappelijke middenveld inzake de bestrijding van 
mensenhandel. 
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Naast die debatten in plenaire vergadering was tevens een workshop georganiseerd inzake 
hetzelfde thema, die evenwel veeleer was toegespitst op de vrouwen en de kinderen. Alle 
debatten werden samengevat en besproken door de wetenschappelijke rapporteur. Uit het 
geheel van die zeer gevarieerde presentaties blijkt dat de omvang van het fenomeen niet 
gekend is, dat grote verschillen bestaan tussen de schattingen, dat een methodologie 
ontbreekt om een fenomeen als dat van de uitbuiting op kwantitatieve wijze te omschrijven, 
alsook dat de verkregen statistische gegevens niet als betrouwbaar kunnen worden 
gedefinieerd. Het lijkt noodzakelijk methodologieën aan te passen, te wijzigen en zelfs te 
ontwikkelen die de mogelijkheid bieden de betrouwbaarheid en de geldigheid van de 
gegevens betreffende de mensenhandel te verbeteren. 
 
De debatten betreffende de mensenhandel werden gesloten met de volgende 
aanbevelingen: de sleutelbegrippen inzake mensenhandel moeten dringend worden 
omschreven en er moet op uiterst korte termijn in doeltreffende maatregelen en 
methodologieën ter zake worden voorzien. Het is ook noodzakelijk standaarden en normen 
betreffende de “best practices” uit te werken, alsook een aangepaste methodologie voor het 
verzamelen van gegevens uit te stippelen zodat die onderling vergeleken kunnen worden. 
Ten slotte is het van belang de kwaliteit van die gegevens te verbeteren door middel van 
relevante uitwisseling van informatie van een hoge kwaliteit. 
 
 
3. Groep van Boedapest 
 
Antwoord van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, FOD Justitie 
 
Teneinde de ministeriële conferentie met als thema het voorkomen van illegale immigratie in 
een uitgebreid Europa voor te bereiden, heeft de Dienst deelgenomen aan twee 
voorbereidende vergaderingen in januari 2003. Die vergaderingen werden in Wenen en 
Boedapest gehouden en strekten ertoe de aanbevelingen van de groep van Boedapest5 te 
onderzoeken. 
 
De FOD Binnenlandse Zaken en de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie 
hebben deelgenomen aan de ministeriële Conferentie die op 25 en 26 juni 2003 plaats vond 
in Rhodos in het kader van het Griekse Europese voorzitterschap. Die Conferentie, die 
precies tien jaar na de eerste ministeriële Conferentie te Boedapest (1993) heeft 
plaatsgevonden, heeft geleid tot nieuwe krachtlijnen voor de werkzaamheden opgestart te 
Boedapest. 
 
 
4. International Organization for Migration – IOM: European Conference on Preventing and 
Combatting Trafficking in Human Beings: global challenge for the 21st Century 
 
Antwoord van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, FOD Justitie 
 
In maart 2002 werd de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid door de Internationale 
Organisatie voor Migratie (IOM) gevraagd lid te worden van het “steering comittee” dat in 
september 2004 te Brussel een conferentie van enkele dagen zou organiseren over de 
voorkoming en de bestrijding van mensenhandel. 
 
Dat initiatief van de IOM, in samenwerking met de Europese Commissie, het Europees 
Parlement en de lidstaten van de Europese Unie, paste in het kader van het optreden en de 
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preventieve maatregelen ter bestrijding van de mensenhandel goedgekeurd onder het 
Zweedse en Belgische voorzitterschap, alsmede met de kennisgeving van de Commissie 
betreffende de mensensmokkel en de seksuele uitbuiting van kinderen en van de 2 
kaderbesluiten goedgekeurd door de Raad. 
 
De conferentie strekte ertoe mensenhandel op een “menselijker” wijze te beschouwen en te 
benaderen en in het bijzonder de aandacht te vestigen op de uitbreiding van de Europese 
Unie met de kandidaat-lidstaten. 
 
Bovendien streefde de conferentie ernaar bij te dragen tot het uitwerken en formuleren van 
een nieuw Europees beleid terzake, alsmede tot het ontwikkelen van operationele vormen 
voor de bestrijding gegrond op de “best practices” van eenieder. 
 
Hiertoe heeft de IOM een “steering comittee” in het leven geroepen dat is samengesteld uit 
deskundigen van de instellingen van de Europese Unie, van de lidstaten en van de 
kandidaat-lidstaten, die de krachtlijnen moesten bepalen die tijdens de conferentie aan bod 
zouden komen, te weten de voorkoming van mensenhandel, de versterking van de 
wetgevingen, de politiële samenwerking en de bescherming van de slachtoffers. Het steering 
comittee kwam elke maand bijeen in verschillende Europese steden. Hoewel de Dienst voor 
het Strafrechtelijk beleid de vergaderingen in het buitenland niet bijwoonde, was hij in 
samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken betrokken bij elke van de voorbereidende 
vergaderingen. 
 
Met het oog op die conferentie hebben de Belgische leden van het steering comittee een 
document opgesteld waarin het beleid inzake en de benadering van mensenhandel in België 
worden  behandeld.  
 
De Conferentie resulteerde in “de Verklaring van Brussel inzake de preventie van en de strijd 
tegen de mensenhandel”. De Verklaring wil de Europese en internationale samenwerking ter 
zake meer kracht bijzetten. Ze wil bovendien maatregelen, normen, best practices en 
concrete mechanismen definiëren, teneinde het fenomeen mensenhandel te voorkomen en 
te bestrijden. 
 
In het kader van deze Conferentie, heeft de Europese Commissie in maart 2003 een 
expertengroep inzake mensenhandel opgericht. De expertengroep stelt initiatieven inzake 
deze materie op Europese niveau voor.   
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DEEL 2 :  BESTRIJDING VAN KINDERPORNOGRAFIE 

 
 

 
Inleiding 
 
In de wet van 13 april 1995 wordt mensenhandel als dusdanig strafbaar en wordt tevens 
voorzien in specifiekere bepalingen ter bestrijding van kinderpornografie. Aangezien 
dergelijke feiten worden beschouwd als ernstige feiten van agressie ten aanzien van 
minderjarigen moet vastberaden worden opgetreden tegen de daders ervan, maar moet 
tevens alles in het werk worden gesteld om dergelijke feiten te voorkomen. 
 
Net als mensenhandel is kinderpornografie een grensoverschrijdend crimineel fenomeen: 
deze onderstelt internationale samenwerking tussen de verschillende instanties belast met 
het opsporen en het vervolgen van de daders van dit soort strafbaar feit. 
 
Bovendien kan niet worden ontkend dat het ontstaan en het aanwenden van de nieuwe 
communicatietechnologiëen, bijvoorbeeld het internet, ertoe leiden dat dergelijke strafbare 
feiten meer en makkelijker worden gepleegd, zodat de bestrijding ervan wordt bemoeilijkt. 
 
De virtuele drager gevormd door het internet biedt de daders immers de mogelijkheid steeds 
meer kinderpornografisch materiaal uit te wisselen, te verzamelen en op gemakkelijke wijze  
aan te bieden. Daardoor is er op het internet steeds vaker kinderpornografie te vinden. 
Bijgevolg worden kinderen en jongeren, die op steeds jongere leeftijd beginnen te surfen,  
soms zonder medeweten van hun ouders, geconfronteerd met dergelijke beelden. In 
bepaalde gevallen komen zij daardoor ook makkelijker in contact met pedofielen en 
potentiële misbruikers, bijvoorbeeld via de chatdiensten.  
 
 
 
I. NATIONAAL NIVEAU 
 
 
Aanbevelingen van de Senaat betreffende de bestrijding van de kinderpornografie gezien in 
het licht van de politiepraktijk, Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de 
Administratieve Aangelegenheden, zitting 2001-2002, 14 mei 2002, Gedr. St. 2-1040  
 

De Commissie doet inzonderheid de volgende aanbevelingen: 
 
- de budgetten en de (technische en menselijke) middelen die nodig zijn om de 

ontwikkeling van de Federal Computer Crime Unit en de Computer Crime Units te 
voltooien snel toekennen; 

- de samenwerking met Interpol, Europol en de andere landen (vooral met Rusland, de 
Verenigde Staten en de landen van Centraal- en Oost-Europa) opvoeren om de 
kinderpornografie op het internet efficiënter te bestrijden; 

- de informatie die in Europa werd verzameld door cellen als de Federal Computer 
Crime Unit samenbrengen om onderzoek en identificatiewerk beter te coördineren 

- een centrale databank (!) oprichten (foto’s, …); 
- de ethische regels inzake de internetproviders verstrengen, inzonderheid door het 

gebruik van labels te ontwikkelen. 
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1. Preventiecampagnes 
 
Antwoord van de minister van Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap 
 
Er moest worden opgetreden, oplossingen moesten worden geformuleerd, niet om de 
jongeren te beletten op het internet te surfen maar veeleer om aan die kinderen en jongeren 
middelen te geven om zich te beschermen tegen de risico’s die verbonden zijn aan het 
gebruik van het internet en om hen te leren veiliger te surfen. Dat is de opzet van de 
campagne “Cliquer futé”, die op 4 februari 2003 gelanceerd werd en gegrond is op het 
programma Educaunet, ondersteund door het “Safer Internet Action Plan” van de Europese 
Commissie. Die educatieve campagne is gevoerd in samenwerking met de Conseil de 
l’éducation aux médias en in samenwerking met zes actoren van het maatschappelijke 
middenveld: het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties 
(O.I.V.O.), het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties 
(IACSSO), het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, Child 
Focus, de Algemeen Afgevaardigde voor de rechten van het kind van de Franse 
Gemeenschap en de Gezinsbond. Ten slotte wordt de campagne “Cliquer futé” aangevuld 
met een website - www.cliquerfute.be - waarin de opzet wordt omschreven en tevens 
toegang biedt tot de verschillende instrumenten die in dit kader ontwikkeld werden. 
 
 
Antwoord van de minister van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
 
De Vlaamse Gemeenschap heeft een soortgelijke campagne uitgewerkt. 
In samenspraak met de FOD Justitie, Childfocus, de Computer Crime Unit van de federale 
politie en diverse media lanceerde de minister van Onderwijs eind 2002 een bewustmakings- 
en preventiecampagne inzake veilig ICT-gebruik. Deze campagne richtte zich op 4 
doelgroepen : ouders, kinderen, jongeren en leerkrachten. Binnen dit project gaf het 
departement onderwijs een veiligheidsgids inzake ICT-gebruik uit en financierde een 
affichecampagne voor de scholen. Er bestaat ook een gezamenliike website, “Clicksafe”. De 
gids “Klikvast, ook op de informatiesnelweg. Tips voor veilig ICT-gebruik op school” die in dat 
kader werd verspreid besteedt ruimschoots aandacht aan schadelijke inhouden zoals porno. 
In dit deel leren scholen hoe ze daar in klassikale context mee om kunnen gaan, welke 
filteringsmechanismen er bestaan en hoe ze deze problematiek bespreekbaar kunnen 
maken. Voor de doelgroep van kinderen uit de basisschool werd een affiche met tips voor 
veilig surfen en chatten door het departement onderwijs verspreid. 
 
 
2. Activiteiten van de Federal Computer Crime Unit van de federale politie en van de 
Computer Crime Units 
 
In 2002 en 2003 heeft de Federal Computer Crime Unit zijn werkzaamheden inzake 
bestrijding van kinderpornografie, zowel op preventief als op operationeel vlak, voortgezet.  
 
 

2.1. Centraal Gerechtelijk Meldpunt 
 
Het Centraal Gerechtelijk Meldpunt – Internet speelt een belangrijke rol inzake de strijd tegen 
de verspreiding van kinderpornografisch materiaal op het net en op het stuk van de 
identificatie van de daders van dergelijke misdrijven, door de internetgebruikers de 
mogelijkheid te bieden via het net aan de politie het bestaan van kinderpornografische sites 
te signaleren. 
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- In juni 2002 werd tussen de federale politie, de FOD Justitie, het College van PG’s en 
Childfocus een protocol afgesloten waarbij werd overeengekomen dat de meldingen 
op de website met het Meldpunt van Childfocus o.m. worden doorgezonden naar de 
FCCU voor verdere behandeling. Op deze manier wordt getracht aan de Internauten 
een vorm van anonimiteit te bieden bij het melden van misdrijven op het Internet. Met 
het protocol wordt de samenwerking tussen enerzijds Child Focus/ NetAlert en 
anderzijds DJP/Dienst Mensenhandel en DJF/FCCU/CGM, via vastgelegde 
procedures geregeld.  

 
Naast het beheer van het Centraal Gerechtelijk Meldpunt droeg de FCCU bij tot de strijd 
tegen de (mensenhandel) kinderpornografie met het : 
 

- leveren van bijstand in gerechtelijk dossiers ; dit ten behoeve van magistraten als van 
federale en lokale politiediensten, met het zoeken, verzamelen en interpreteren van 
sporen die bij Internetgebruik zijn tot stand gekomen, en deze (o.m. E-mailadressen 
en IP-adressen) te koppelen aan een persoon om de dader(s) van een misdrijf te 
identificeren; 

 
- verwerken van vragen en informatie ontvangen van nationale overheden en van 

Belgische en buitenlandse politiediensten . 
 
Door de afdeling Internetopsporingen werd in een aanzienlijk aantal gerechtelijke dossiers 
bijstand geleverd voor de identificatie van Internetsporen. 
 
In 2002 werden 356 gerechtelijke dossiers behandeld. Op 15 november 2003 waren dit er 
565. 
 
 

2.2. Dossier landslide/Operation Cleansweep 
 
In 2002, van de US Customs werd informatie ontvangen over de vaststellingen die in de USA 
waren gedaan i.v.m. de site landslide uit hoofde van verspreiding van kinderpornografie. 
 
Op grond van de informatie werden 463 aanvankelijke processen-verbaal opgesteld. 
 
Onder leiding van de Federaal Magistraat, heeft de Dienst Mensenhandel (DJP), met de 
steun van de FCCU, een nationale operatie (gelijktijdige huiszoekingen) in België voorbereid. 
 
Voor de nationaal gecoördineerde operatie Cleansweep, stond de FCCU, in samenwerking 
met de Dienst Mensenhandel, in voor de voorbereiding van de dossiers met o.m. 
identificaties, de briefing ten behoeve de betrokken Parketten en de betrokken onderzoekers, 
en de technische en operationele ondersteuning tijdens de operatie zelf. 
 
De nationale actie leidde tot een reeks aanhoudingen.  
 
 

2.3. Samenwerking met de Computer Crime Units 
 
Enkele positieve realisaties moeten worden aangehaald: 
 

- De gestructureerde organisatie en samenwerking met de CCU’s kwam tot stand; 
- Gestandaardiseerd materiaal voor FCCU en CCU’s werd aangekocht; 
- Vormingen werden ontwikkeld en zijn voorzien voor 2004. 
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De resultaten zijn : 
 

- De operationele ondersteuning verloopt steeds meer volgens de nieuwe 
taakafbakening en blijkt succesvolle resultaten op te leveren; 

- Het Centraal Gerechtelijk Meldpunt blijft een belangrijk baken in de wereld van de 
Internauten, in het bijzonder betreffende de strijd tegen de kinderpornografie op het 
internet ; de eerder vermelde cijfers bevestigen dit; 

- Contacten met de buitenwereld (politie, bedrijfswereld, zowel op Belgisch als op 
internationaal vlak) werden gelegd en verstevigd.  

 
 
Er moet tevens worden vermeld dat de afdeling “Internet Opsporingen” van de Federal 
Computer Crime Unit in 2002 en 2003 zowel op nationaal als op internationaal vlak  
deelgenomen heeft aan verschillende studiedagen en colloquia... gewijd aan dat onderwerp 
maar ook nauw betrokken was bij bepaalde preventieprojecten zoals Click-Safe. 
 
De Federal Computer Crime Unit en de Computer Crime Units hebben in die periode veel 
subsidies heeft gekregen, zowel op materieel vlak als op dat van het personeel. 
 
 
3. Activiteiten van de Dienst Mensenhandel van de federale politie 
 
Ook de Dienst mensenhandel van de federale politie is bijzonder actief geweest in 2002: 

 
- In 2002 werkte de dienst een structuur uit voor de follow-up van de dossiers 

kinderpornografie; 
 
- De dienst raakte stilaan bekend als ondersteunende dienst voor de onderzoeken 

kinderpornografie.  De aangeboden diensten kwamen aan bod in de kranten; 
 
- De samenwerking met belangrijke partners werd gestroomlijnd.  Hierbij denken we 

aan het FCCU binnen de federale politie, Child Focus en ECPAT.  De 
informatiedoorstroming verloopt vlotter; 

 
- De dienst beschikt over een software als hulp bij een onderzoek kinderpornografie en 

voor exploitatie van de foto’s die door verschillende onderzoeken worden 
geïnventariseerd.  Dankzij deze software kunnen de dossiers met elkaar in verband 
worden gebracht en kan een beeldengegevensbank worden opgebouwd. Deze 
beelden zullen op internationaal niveau kunnen worden vergeleken; 

 
- De deelname aan de uitwerking van het Interpol handboek seksuele uitbuiting van 

vrouwen en kinderen met verschillende methodes van het onderzoek.  Naast het 
onderzoek op basis van getuigenis van het slachtoffer, bevat het handboek ook 
aanbevelingen en leidraden voor een proactief onderzoek naar de daders van 
seksuele exploitatie. Een aantal onderzoekers en partners ontvingen een 
proefexemplaar en konden hun bemerkingen geven. De onderzoekers gebruiken 
verschillende vragenlijsten ter ondersteuning. De lijsten werden vertaald in het 
Nederlands en het Frans. Het handboek zal de basis zijn voor de modulaire opleiding 
seksuele exploitatie voor de gespecialiseerde onderzoeker ; 

 
- In 2002 en onder leiding van het Federaal Parket coördineerde de Dienst 

Mensenhandel een landelijke operatie kinderpornografie. 
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4. Bestrijding van het sekstoerisme 
 
Aanbevelingen van de Senaat betreffende mensenhandel en visafraude,                    
Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden, 
zitting van 2002-2003, 4 februari 2003, Gedr. St. 2-1018 
 
De Commissie heeft onderstreept dat die problematiek de bijzondere aandacht van de 
bevoegde autoriteiten verdient. De gepaste middelen moeten worden aangewend om te 
voorkomen dat die personen een visum krijgen. 
 
 
Antwoord van de FOD Buitenlandse Zaken 
 
In het nationaal actieplan tegen de seksuele uitbuiting van kinderen met commerciële 
doeleinden (versie 2001) werd gewag gemaakt van een samenwerkingsakkoord over het 
statuut van de reisbureaus. Daarin werd bijzondere aandacht besteed aan de recente 
ontwikkelingen inzake de bestrijding van het sekstoerisme waarvan kinderen het slachtoffer 
zijn. Een van de bepalingen voorziet in het verbod overeenkomsten te sluiten met 
instellingen die contacten onderhouden met het milieu actief inzake seksuele uitbuiting van 
kinderen. Dit ontwerp van tekst over de reisbureaus van het Belgische voorzitterschap in 
2001 heeft in 2002 geleid tot de goedkeuring van een tekst die sindsdien is opgenomen in de 
Schengen-richtlijnen, meer bepaald in het hoofdstuk gewijd aan de consulaire 
samenwerking. Het maakte een geharmoniseerde en meer aangepaste samenwerking 
mogelijk met de verschillende dienstverleners op dit vlak, die vaak optreden als bemiddelaar 
tussen de aanvrager van een visum en de diplomatieke vertegenwoordigingen, waarvan de 
betrouwbaarheid vaak ter discussie kon worden gesteld.  
 
 
Antwoord van de Dienst Mensenhandel, federale politie, FOD Binnenlandse Zaken 
 
Een preventieproject is opgezet in samenwerking met ECPAT, Child Focus, NMBS, 
FEBETRA, de overkoepelende dienst voor toerisme, het leger en de FOD Buitenlandse 
Zaken om het misbruik of het gebruik van deze sectoren voor het sekstoerisme terug te 
dringen.  Het project beoogt de bewustwording van de medewerkers van de verschillende 
sectoren voor de problematiek.  Dat gezamenlijk project resulteerde op het einde van 2004 in 
het ontwerp en de verspreiding van folders en affiches, in combinatie met infosessies.   
 
 
II. EUROPEES NIVEAU 
 
 
1. Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende de bestrijding van de 
seksuele uitbuiting van kinderen en de kinderpornografie 
 
Antwoord van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, FOD Justitie 
Antwoord van het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden, 
FOD Justitie 
 
In samenwerking met het directoraat-generaal Strafwetgeving en Rechten van de Mens heeft 
de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid de werkzaamheden gevolgd van de groep materieel 
strafrecht met betrekking tot het opstellen van het kaderbesluit inzake de bestrijding van 
seksuele uitbuiting van kinderen en van kinderpornografie. 
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De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid heeft een voorbehoud gemaakt bij de definitie in het 
kaderbesluit, waarin kinderpornografie op tautologische wijze wordt omschreven. Ingeval de 
definitie in het kaderbesluit niet gewijzigd wordt, dreigt zij onbruikbaar te zijn.  
 
Dit probleem, dat meer dan eens is aangekaart door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 
tijdens de vergaderingen van de werkgroep “materieel strafrecht” van de Europese Unie, 
heeft weerklank gevonden bij andere delegaties. Maar aangezien een politiek akkoord 
bestond, kon in de tekst geen enkele wijziging aangebracht worden. 
 
Het kaderbesluit werd uiteindelijk goedgekeurd op 19 juli 2002. 
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ALGEMENE CONCLUSIE 
 
Uit dit verslag blijkt dat België – zowel in het kader van de federale regering als in dat van de 
gemeenschappen en gewesten – in 2002 en 2003 bijzonder actief geweest is inzake de 
bestrijding van mensenhandel en kinderpornografie.  
 
De bestaande initiatieven die hun waarde reeds hebben bewezen werden voortgezet en 
nieuwe projecten – gericht op de preventie en bestrijding van mensenhandel en 
kinderpornografie of op de bijstand aan slachtoffers – werden opgestart om de strijd tegen 
die fenomenen verder te optimaliseren. 
 
Ondanks de onmiskenbare vooruitgang die de laatste jaren zowel op nationaal als op 
internationaal niveau is gemaakt, zijn duizenden mensen – vooral vrouwen en kinderen – in 
België en elders nog dagelijks het slachtoffer van seksuele of economische uitbuiting. 
 
Het regeerakkoord van juli 2003, “Een creatief en solidair België – Zuurstof voor het land” 
onderstreept bijgevolg dat de bestrijding van de mensenhandel opgevoerd wordt: 
 
“Aan de Procureurs-generaal zal opdracht worden gegeven voorrang te verlenen aan dit 
vraagstuk. 
 
De regering zal de financiering van de gespecialiseerde onthaalcentra die een essentiële rol 
spelen in het verbeteren van de situatie van de slachtoffers bestendigen. De regering zal ook 
heel wat nieuwe initiatieven nemen: 
 
- aanpassing van de wet van 13/04/1995 teneinde een duidelijke scheidingslijn te trekken 

tussen mensenhandel en mensensmokkel; 
- opvoeren van de strijd tegen de mensenhandel en tegen het misbruik van de 

immigratieprocedures (vooral schijnhuwelijken en fraude inzake gezinshereniging) 
Gebruik van biometrische gegevens bij een visumaanvraag (foto, vingerafdrukken...) 

- aanpassing van de Belgische wetgeving aan de verworvenheden van de Conferentie van 
Palermo (17/12/2000); 

- juridische zekerheid zal worden verschaft aan de slachtoffers van mensenhandel door 
het opnemen in de wet van de bepalingen van de omzendbrief betreffende het 
verblijfsstatuut van de slachtoffers van mensenhandel; 

- indienen van een wetsontwerp waarbij “opdrachtgevers”, die werkzaamheden opdragen 
aan onderaannemers die clandestien arbeidskrachten uitbuiten, worden bestraft; 

- bijzondere aandacht besteden aan de situatie van het huispersoneel dat tewerkgesteld is 
in ambassades en consulaten. Noodzaak van aangepaste informatie aan de kandidaat-
werknemers bij de aflevering van de verblijfsvergunning (informatieblad dat met het 
visum wordt verstrekt).” 

 
Het is evenwel duidelijk dat het voorontwerp van wet betreffende de bestrijding van 
mensenhandel de strijd tegen dit fenomeen zou moeten verbeteren en vergemakkelijken, 
omdat eindelijk een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de begrippen 
mensenhandel en mensensmokkel, omdat elke vorm van handel wordt beoogd (bijvoorbeeld 
de handel in organen), maar ook omdat aan de erkende verenigingen en de instellingen van 
openbaar nut uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden de individuele rechten van de 
slachtoffers van mensenhandel te verdedigen, zelfs zonder hun toestemming. 
 
De bestrijding van mensenhandel blijft bijgevolg een van de prioriteiten van de Belgische 
regering, die zich meer dan ooit blijft inspannen om een oplossing uit te werken voor de 
problemen en leemten die terzake blijven bestaan. 
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