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Voorwoord 
 
Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 13 april 1995 houdende bepaling tot 
bestrijding van de mensenhandel en de kinderpornografie, moet de Regering jaarlijks 
verslag uitbrengen aan het Parlement over de toepassing van bovenvermelde wet en 
de strijd tegen de mensenhandel in het algemeen.  
 
De in 2004 door de Belgische regering gevoerde activiteiten en ondernomen 
initiatieven om mensenhandel en kinderpornografie te bestrijden worden in het 
huidige verslag uitgewerkt. 
 
Er dient te worden vermeld dat de wet van 10 augustus 2005 (B.S.: 2 september 
2005, inwerkingtreding sinds 12 september 2005) tot wijziging van diverse 
bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen de mensenhandel en 
de mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers de periodiciteit van dit 
verslag voortaan op twee jaar heeft gebracht. Dit verslag zal dus betrekking hebben 
op de jaren 2005 en 2006. 
 
 

Methodologie en ondervraagde actoren 
 

 Methodologie  
 
De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (FOD Justitie), die belast is met het opstellen 
van dit verslag, heeft, voor het deel met betrekking tot de strijd tegen de 
mensenhandel, voor een methodologie gekozen die enigszins verschilt van de 
methodologie die in het verleden werd gebruikt. 
 
De gedachte is immers de door de slachtoffers van mensenhandel afgelegde weg als 
invalshoek en leidraad te nemen. Op die manier wordt dit verslag niet alleen 
coherenter, maar ook dynamischer.  
 
Een voorbereidende nota werd dus in deze zin op het einde van het eerste trimester 
van 2005 door de eenheid mensenhandel van de Dienst voor het Strafrechtelijk 
beleid opgesteld. Deze nota stelt een algemeen en onvolledig canvastype op van de 
weg die deze personen, vanaf hun land van herkomst tot hun land van bestemming 
(in dit geval België) afleggen waar ze dan op verschillende manieren worden 
uitgebuit. 
 
Deze nota zou iedere in de strijd tegen de mensenhandel betrokken actor de 
mogelijkheid bieden om enerzijds het moment/de momenten te bepalen waarop hij 
wordt verondersteld op te treden en anderzijds, via verschillende vragen die in de 
tekst werden opgenomen, de in dit domein tijdens 2004 ondernomen initiatieven en 
gevoerde activiteiten, in functie van eenieders bevoegdheden, te beschrijven. 
 
Met het oog op het opstellen van het tweede deel van het verslag dat gewijd is aan 
kinderpornografie, had het tweede deel van deze nota - tevens door middel van 
talrijke vragen - betrekking op de problematiek van dit criminele fenomeen.  
 
De volledige nota-vragenlijst werd in bijlage opgenomen. 
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 Ondervraagde actoren 
 
Deze nota-vragenlijst, die als basis diende voor het opstellen van het verslag, werd in 
mei 2005 aan een veertigtal actoren bezorgd die zowel op federaal, gemeenschaps- 
en gewestelijk vlak betrokken zijn in de strijd tegen de mensenhandel. 
 
Hierbij dient er te worden op gewezen dat de actoren van de Gemeenschappen en 
Gewesten geen verantwoording voor het federaal Parlement moeten afleggen. Hun 
bijdrage in de strijd tegen de mensenhandel is evenwel belangrijk. De door hen 
verzamelde informatie is bovendien vaak waardevol, omdat er een duidelijk beeld 
kan worden verkregen van de evolutie van het fenomeen en de huidige situatie ter 
zake.  
 
Deze nota-vragenlijst werd tevens aan de betrokken politiële en gerechtelijke actoren 
bezorgd. 
 
Ook werden de activiteitenverslagen van de 3 centra die belast zijn met de hulp aan 
slachtoffers van mensenhandel - Sürya (Luik), Pagasa (Brussel), Payoke 
(Antwerpen) - en van Child Focus en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding geraadpleegd.  
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DEEL I: STRIJD TEGEN DE MENSENHANDEL 
 
 
Inleiding 
 
Door deze problematieken tot de prioritaire criminele fenomenen te rekenen, heeft de 
Regering, via de Kadernota Integrale Veiligheid van 30 en 31 maart 2004, 
goedgekeurd door de Ministerraad van 30 maart 2004, het verlangen bevestigd 
mensenhandel en mensensmokkel te bestrijden. 
 
Om doeltreffend te kunnen zijn, kan uit ervaring worden aangetoond dat de strijd 
tegen de mensenhandel een multidisciplinaire, zowel integrale - waarbij preventieve, 
repressieve en hulpmaatregelen voor de slachtoffers worden omvat - als 
geïntegreerde - met betrekking tot alle departementen die door deze problematiek 
betrokken zijn - aanpak vergt. 
 
Bij wijze van inleiding tot dit verslag, kan worden gesteld dat België in 2004 bijzonder 
actief is geweest in de strijd die het sinds talrijke jaren tegen de mensenhandel voert. 
 
In termen van strafrechtelijk beleid, is een nieuwe richtlijn van de Minister van Justitie 
houdende het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel, "Col. 
10/04", op 1 mei 2004 in werking getreden. 
 
Op nationaal vlak werden tevens meerdere noemenswaardige wetgevende 
initiatieven genomen. De twee belangrijkste zijn het Koninklijk besluit van 16 mei 
2004 betreffende de bestrijding van de mensenhandel en mensensmokkel en het 
wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van 
de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van 
huisjesmelkers. Zoals reeds in het voorwoord werd aangehaald, werd dit 
wetsontwerp intussen de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse 
bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en 
mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers. 
 
Aangezien het om een internationaal crimineel fenomeen handelt, heeft de strijd 
tegen de mensenhandel in 2004 ook opmerkelijke vooruitgang geboekt binnen de 
Europese en internationale instellingen. België heeft op bijzonder actieve wijze 
hiertoe bijgedragen. 
 
Zo heeft België, op Europees niveau, deelgenomen aan het debat over de aflevering 
van een verblijfstitel aan slachtoffers van mensenhandel. Wat betreft de Raad van de 
Europese Unie, kunnen met name de werkzaamheden in verband met de richtlijn 
betreffende de verblijfstitel worden vermeld die, in ruil voor samenwerking met de 
bevoegde overheden, aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van 
mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie wordt afgeleverd. 
 
België heeft tevens een voorname rol gespeeld door het voorzitterschap van het 
Comité ad hoc contre la traite des êtres humains (CAHTEH) waar te nemen dat 
belast is met het opstellen van het Europees Verdrag inzake de bestrijding van 
mensenhandel. In dit Verdrag staat de bezorgdheid ten aanzien van slachtoffers van 
dergelijke handelingen centraal. 
 
Deze verschillende punten zullen verder in dit verslag in detail worden besproken. 
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I. Algemeen op nationaal vlak 
 
 

1. Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en 
mensenhandel 

 
Teneinde de coördinatie van de verschillende initiatieven in het kader van de strijd 
tegen de mensenhandel en de mensensmokkel te verzekeren, werd een 
interdepartementale coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de 
mensenhandel door het Koninklijk besluit van 16 mei 2004 opgericht1. Door haar 
dynamiserende rol tussen de actoren die in de strijd tegen de mensenhandel 
betrokken zijn, beantwoordt deze Cel daadwerkelijk aan het geïntegreerde 
aanpaksconcept dat reeds werd aangehaald. 
 
Deze Cel, onder het voorzitterschap van de FOD Justitie, omvat dus alle federale 
(zowel operationele als politieke) actoren die actief zijn in de strijd tegen voornoemde 
fenomenen. Naast deze coördinatiefunctie, moet ze de resultaten van de strijd tegen 
de mensensmokkel en de mensenhandel tevens op kritische wijze evalueren en, zo 
nodig, meewerken aan de formulering van voorstellen en aanbevelingen over het 
beleid dat met de twee fenomenen verband houdt.  
 
Aangezien deze cel wettelijk minstens twee keer per jaar samenkomt, werd een 
Bureau opgericht dat is samengesteld uit de diensten van de belangrijkste 
departementen (Justitie, Binnenlandse Zaken, ...) die in de strijd tegen de 
mensenhandel en de mensensmokkel betrokken zijn. Dit Bureau, dat  door de Dienst 
voor het Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie wordt voorgezeten en maandelijks 
samenkomt, moet de stipte werking van de cel verzekeren en haar beslissingen, 
aanbevelingen en initiatieven voorbereiden of uitvoeren. 
 
Er werd tevens een Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel en 
Mensenhandel (IAMM) door het Koninklijk besluit van 16 mei 2004 opgericht. Dit 
centrum moet een geïnformatiseerd netwerk vormen dat vanuit anonieme gegevens, 
afkomstig van verschillende leden van de interdepartementale coördinatiecel, wordt 
samengesteld. De basisgedachte van dit centrum is dat de verzameling van 
geïsoleerde informatie, die verschillende actoren of getuigen bezitten, een 
meerwaarde kan bieden door deze elementen samen te brengen, waardoor het 
beeld van het fenomeen verbetert. Er zullen, op basis van deze gegevens, 
strategische analyses worden uitgevoerd. Deze zullen aan de verschillende leden 
van de Cel worden meegedeeld. Vervolgens kunnen zij, in functie van eenieders 
bevoegdheden en finaliteiten, beleids- en operationele initiatieven nemen die nodig 
zijn om de mensenhandel en de mensensmokkel te bestrijden. Het IAMM staat onder 
het voogdijschap van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse 
Zaken2.  
 
Teneinde het IAMM zo goed mogelijk te laten functioneren, werd een Beheerscomité 
opgezet. Dit comité, waarvan het voorzitterschap tevens aan de Dienst voor het 

                                                 
1Het gaat meer bepaald om een herdynamisering van een Cel die in 1995 werd opgezet waarvan de 
werking enigszins was vast komen te zitten. Dit ligt aan de basis voor het oprichten door de Eerste 
Minister in december 2000 van een "task force mensenhandel" die belast is met het op korte termijn 
bepalen van de noodzakelijke voorwaarden voor een geïntegreerd beleid ter zake. 
2 Op heden toetst het IAMM nog steeds de haalbaarheid en werkt aan een strategische analysetest 
betreffende economische uitbuiting. Dit centrum verspreidt tevens een elektronische nieuwsbrief die 
dienst doet als verbinding tussen de leden van de cel.  
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Strafrechtelijk beleid werd toevertrouwd, is samengesteld uit de belangrijkste actoren 
die betrokken zijn in de strijd tegen de mensensmokkel en de mensenhandel. Het 
vergadert minstens eenmaal per maand en staat in de eerste plaats in voor de 
informatieoverdracht tussen de verschillende leden van Cel. Bovendien verzekert het 
de kwaliteit van de uitgewisselde gegevens die tevens als basis dienen voor de 
analyses. Ten slotte zorgt het ook voor de verwezenlijking, opvolging, bekrachtiging 
en communicatie van de uitgevoerde strategische analyses.  
 
Een van de eerste taken die door het Bureau werd verwezenlijkt was het opstellen 
van een inventaris van alle door de verschillende partners ondervonden 
moeilijkheden op het vlak van de strijd tegen de mensenhandel en deze in een 
boordtabel te operationaliseren. Op die manier kon worden bepaald wie wat doet, 
hoe en binnen welke termijn het wordt gedaan, zodat de controle op de uitvoering 
van de weerhouden beslissingen wordt vergemakkelijkt. 
 
Na deze werkzaamheden, heeft het Bureau de Interdepartementale Cel voorgesteld 
vier ad hocwerkgroepen omtrent volgende thema's op te richten: 
 

a) De burgerlijke en strafrechtelijke medeverantwoordelijkheid van 
opdrachtgevers die gebruik maken van tussenpersonen die zich schuldig 
maken aan mensenhandel; 

b) De toekenningsmodaliteiten van de verblijfsvergunningen en de 
toekenningsvoorwaarden voor het statuut van slachtoffer van 
mensenhandel; 

c) Het gebruik van tolken in het kader van controleoperaties en de 
gerechtelijke procedure die wordt gestart naar aanleiding van feiten van 
mensenhandel; 

d) De goedkeuring van de gespecialiseerde diensten in de opvang van 
slachtoffers van mensenhandel3. 

 
Er dient tevens te worden opgemerkt dat dit Koninklijk besluit de rol van het Centrum 
voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) verduidelijkt. Deze 
wordt belast met de stimulatie, coördinatie en opvolging van het beleid van de strijd 
tegen de mensensmokkel en de mensenhandel. Het staat tevens in voor de 
coördinatie en samenwerking tussen de verschillende goedgekeurde private diensten 
die gespecialiseerd zijn in de hulp en begeleiding van slachtoffers van 
mensenhandel. 
 
 

2. Richtlijn van de Minister van Justitie houdende het opsporings- en 
vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel en kinderpornografie - Col. 
10/04  

 
In termen van repressie vormt de Richtlijn van de Minister van Justitie houdende het 
opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel en kinderpornografie, 
"Col.10/04", die sinds 1 mei 2004 van toepassing is een belangrijke vooruitgang op 
het vlak van de strijd tegen de mensenhandel. 
 

                                                 
3 Deze werkgroepen hebben hun werkzaamheden tijdens 2005 aangevat, met uitzondering van de 
werkgroep "tolken" die nog niet is samengekomen omwille van het bestaan van een wetsontwerp ter 
zake. 
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Col. 10/04 vervangt de in 2002 geëvalueerde en in 2003 aangepaste Col. 12/99 - de 
vorige Richtlijn van de Minister van Justitie houdende het opsporings- en 
vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel en kinderpornografie. 
 
Col. 10/04 wil een gecoördineerd en coherent beleid inzake opsporingen en 
vervolgingen op dit vlak uitwerken. Deze omzendbrief heeft betrekking op een 
uniform beleid op het terrein en voorziet daartoe in een uniform formulier en 
gemeenschappelijke criteria die de basis vormen voor opsporingen en vervolgingen: 
jonge leeftijd van de slachtoffers, mate waarin schade aan de menselijke 
waardigheid wordt berokkend, ernst van geweld en dreigingen, verdenking van 
criminele organisaties, sociale impact en mate waarin de criminele activiteit blijft 
aanhouden. 
 
Bovendien beperkt deze richtlijn zich niet tot de "traditionele" uitbuitingsvormen, 
zoals prostitutie en economische uitbuiting. Er wordt voortaan immers ook rekening 
gehouden met recentere vormen, zoals illegale adoptie, orgaanhandel, 
schijnhuwelijken of gedwongen bedelarij. 
 
De richtlijn houdt tevens rekening met de hervorming van het Belgische 
politielandschap en heeft dus zowel betrekking op een lokaal als nationaal beeld van 
mensenhandel. 
 
Col. 10/04 heeft ook betrekking op de bestaande bijzondere onderzoekstechnieken 
en de vermogensgerichte en financiële aanpak van het fenomeen door middel van 
de huidige mogelijkheden op het vlak van inbeslagneming en verbeurdverklaring. 
 
Bovendien schenkt Col. 10/04 bijzondere aandacht aan slachtoffers van 
mensenhandel en legt deze de nadruk op de te vermijden secundaire victimisatie van 
deze personen in het kader van de opsporingen en vervolgingen ter zake4. 
 
 

3.  Studiedag mensenhandel, 6 mei 2004 
 
Opdat de verschillende actoren op het terrein die actief zijn in het kader van de 
opsporing en vervolging van de mensenhandel op de hoogte zouden zijn van de 
nieuwe richtlijn van de Minister van Justitie houdende het opsporings- en 
vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel (Col.10/2004), werd ervoor geopteerd 
om een studiedag over de strijd tegen de mensenhandel te organiseren. Deze 
studiedag vond plaats op 6 mei 2004. 
 
Deze studiedag bestond uit twee grote luiken. Tijdens de voormiddag werden de 
verschillende aanwezigen op de hoogte gebracht van de inhoud van de nieuwe 
richtlijn Col. 10/2004 en haar bijlagen waarbij specifieke aandacht aan de bijlage 
houdende het eenvormige formulier mensenhandel en de website van het 
expertisenetwerk mensenhandel en mensensmokkel werd besteed. In de namiddag 
werden een aantal capita selecta uit de strijd tegen de mensenhandel aan de hand 
van workshops belicht. De aanwezigen konden hiervoor 2 keuzes maken uit 
volgende onderwerpen: 
 
- Het financieel onderzoek in het kader van de strijd tegen de mensenhandel; 
- Definities en begripsinhoud van het fenomeen mensenhandel; 
- De praktische voorbereiding en uitvoering van acties, een multidisciplinaire 

aanpak; 
                                                 
4 De evaluatie van deze Richtlijn is voorzien in de loop van 2006. 
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- De afhandeling van acties mensenhandel. 
 
Zo'n 230 beroepsmensen uit de sector hebben aan deze dag deelgenomen. 
 
 
 

4.  Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de 
versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen 
praktijken van huisjesmelkers - intussen de wet van 10 augustus 2005 

 
Op het einde van het eerste trimester van 2004, heeft de Minister van Justitie een 
werkgroep opgezet die belast was met het onderzoek naar een voorontwerp van wet 
betreffende mensenhandel en mensensmokkel dat door het Directoraat-generaal 
Fundamentele Rechten en Vrijheden van de FOD Justitie werd voorbereid. Dit 
voorontwerp had meer bepaald betrekking op de aanpassing van de Belgische 
wetgeving aan volgende internationale instrumenten: 
 
- Het Protocol van de Verenigde Naties van 15 november 2000 inzake de 

preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder 
vrouwenhandel en kinderhandel bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen 
transnationale en georganiseerde misdaad; 

- Het Aanvullende Protocol van 15 november 2000 tegen de smokkel van 
migranten over land, over de zee en in de lucht bij het Verdrag van de Verenigde 
Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad; 

- Het Kaderbesluit van 19 juli 2002 van de Raad van de Europese Unie inzake de 
bestrijding van mensenhandel; 

- De Richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2002 tot 
omschrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en 
illegaal verblijf; 

- Het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2002 tot 
versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij 
illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf. 

 
De werkgroep, voorgezeten door het Directoraat-generaal Fundamentele Rechten en 
Vrijheden van de FOD Justitie, waaraan zowel de Dienst voor het Strafrechtelijk 
beleid als de vertegenwoordigers van het College van procureurs-generaal, het 
Federaal parket en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding hebben deelgenomen, heeft de tekst besproken en aangepast die 
vervolgens bij de Raad van State werd ingediend. 
 
Een van de specificiteiten van de nieuwe tekst is dat feiten van mensenhandel beter 
worden onderscheiden van feiten van mensensmokkel, ook al kan in werkelijkheid 
soms moeilijk het onderscheid worden gemaakt.  
 
Dit wetsontwerp is intussen de wet geworden van 10 augustus 2005 tot wijziging van 
diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel 
en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers, gepubliceerd in het B.S. 
op 2 september 2005.    
 
Deze wet beantwoordt aan de vereiste onze wetgeving in overeenstemming te 
brengen met de Europese en internationale bepalingen ter zake en voert bovendien 
enkele wijzigingen uit:  
 
- Ze maakt een duidelijk onderscheid tussen mensenhandel en mensensmokkel. 

Deze twee inbreuken zijn voortaan duidelijk gedefinieerd en worden bestraft op 
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basis van verschillende en specifieke bepalingen: het Strafwetboek voor 
mensenhandel (artikel 433quinquies tot 433nonies) en het nieuwe artikel 77bis 
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen voor 
mensensmokkel. 

- Bovendien is mensenhandel niet meer beperkt tot vreemdelingen. Het fenomeen 
omvat voortaan ook Belgen die er het slachtoffer van zijn.  

- Ook de uitbuiting van de bedelarij wordt, door de opname van artikel 433ter en 
433quater in het Strafwetboek, strafbaar gesteld. 

- Door de opname van artikel 433decies tot 433quinquiesdecies in het 
Strafwetboek, verbreedt de wet tevens de bescherming tegen "huisjesmelkers" 
(individu's die ongezonde woningen tegen woekerprijzen verhuren, verkopen of 
ter beschikking stellen met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren) tot 
iedere persoon - zowel Belg als buitenlander. De strafbaarstelling 
"huisjesmelkers" wordt dus voortaan niet meer als een specifieke vorm van 
mensenhandel beschouwd, maar als een misdaad als dusdanig dat autonoom 
wordt behandeld. 

- Deze wet voert tevens verschillende verzwarende omstandigheden in op drie 
niveaus: de verzwarende omstandigheden die verband houden met de 
hoedanigheid van de dader, de verzwarende omstandigheden die gelinkt zijn aan 
de minderjarigheid van het slachtoffer, de actiemiddelen, de omstandigheden en 
de gevolgen van het misdrijf en ten slotte de verzwarende omstandigheden die 
verband houden met de betrokkenheid van een criminele organisatie en de niet-
opzettelijke dood van het slachtoffer. 

- De wet past de straffen aan in functie van de ernst van het misdrijf van 
mensenhandel en de hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en 
illegaal verblijf van migranten, meer bepaald wanneer deze misdrijven met 
winstoogmerk werden gepleegd. Dankzij de nieuwe wet kan op die manier een 
gewoon misdrijf van mensenhandel door een vrijheidsstraf van een tot vijf jaar 
(hetgeen voordien reeds het geval was) en door een aanzienlijke verhoogde 
geldboete van 500 tot 50.000 euro worden bestraft. Op die manier wordt de straf 
opgevoerd door zich met name te richten op de winsten die voortvloeien uit deze 
criminaliteitsvormen. 

 
 

5.  Expertisenetwerk mensenhandel van het College van procureurs-generaal 
 
Met het oog op goed informatieverkeer, werd, eind 2001, op vraag van de Minister 
van Justitie, een expertisenetwerk5 "mensenhandel" opgericht. Het expertisenetwerk 
inzake mensenhandel heeft tot doel, via concrete projecten, de procureur-generaal 
die belast is met vragen omtrent mensenhandel (procureur-generaal van Luik) bij te 
staan in zijn opdracht tot uitbreiding en uitwerking van het algemene, coherent en 
gecoördineerd, strafrechtelijk beleid op het vlak van de strijd tegen de 
mensenhandel. 
 
Wat betreft de samenstelling, behoren de leden van het Openbaar Ministerie, de 
centrale cel mensenhandel van de Federale Politie, de Lokale Politie en externe 
leden, zoals het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en 
de nationale coördinatoren van de inspectiediensten, tot het netwerk. 
 
                                                 
5 Artikel 143bis van het Gerechtelijk Wetboek biedt het College van procureurs-generaal de 
mogelijkheid expertisenetwerken op te zetten, waarvan magistraten van het federaal parket, de 
parketten-generaal, de parketten van de procureur des Konings, de arbeidsauditoraten-generaal en de 
arbeidsauditoraten en, desgevallend, andere deskundigen deel uitmaken.  
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In het algemene beheer van het netwerk wordt de procureur-generaal bijgestaan 
door een coördinatieteam dat is samengesteld uit verbindingsmagistraten 
mensenhandel van de parketten-generaal, magistraten van de auditoraten-generaal, 
de magistraat van het federaal parket die belast is met mensenhandel en de Dienst 
voor het Strafrechtelijk beleid. 
 
Het coördinatieteam van het expertisenetwerk is in 2004 drie keer samengekomen. 
 
Het coördinatieteam heeft zich prioritair toegelegd op het afronden van de herlezing 
en finalisering van de nieuwe richtlijn voor het strafrechtelijk beleid van de Minister 
van Justitie inzake het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel. 
 
Leden van het coördinatieteam hebben zich bovendien bijzonder ingezet voor de 
voorbereiding van de studiedag van 6 mei 2004 ter voorstelling van Col. 10/04, meer 
bepaald door de rol van moderator in de verschillende workshops waar te nemen. 
 
Het coördinatieteam heeft bovendien een reeks nauwkeurige (aan)vragen 
onderzocht, zoals: 

 
- de deelname van het expertisenetwerk aan projecten die worden ingeleid 

door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). 
- de gegevensverzameling betreffende mensenhandel binnen de auditoraten. 
- de vertegenwoordiging van het College van procureurs-generaal binnen de 

Interdepartementale coördinatiecel en het Beheerscomité van het Informatie- 
en Analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel. 

- de deelname aan het jaarverslag 2004 van het Centrum voor gelijkheid van 
kansen en voor racismebestrijding. 

- … 
 
In het kader van het expertisenetwerk werd tevens een website opgericht voor alle 
leden van het netwerk en de magistraten van het Openbaar Ministerie die zich met 
deze materie bezighouden. Deze website bundelt informatie, zoals de nationale en 
internationale wetgeving, de rechtspraak, de rechtsleer, de parlementaire 
voorbereidingen, nuttige adressen, verslagen van vergaderingen van het 
expertisenetwerk of werkgroepen van het netwerk, ... 
 
De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid heeft op actieve wijze deelgenomen aan de 
ontwikkeling van deze website door met name een persoon ter beschikking te stellen 
om deze aan te vullen. Deze Dienst werd bovendien belast met het beheer van de 
aanpassing van Col. 12/99 en het opstellen van Col. 10/04, alsook met de uitwerking 
van een ontwerprichtlijn inzake mensenhandel. 
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II. Afgelegde weg van de slachtoffers van mensenhandel 
 

Dit deel van het verslag volgt de structuur van de nota-vragenlijst die in 
de rubriek "methodologie" wordt vermeld. 

 
De door de verschillende ondervraagde actoren meegedeelde 

antwoordelementen worden achtereenvolgens in de nota ingevoegd. 
 
 
A. In hun land van herkomst 
 
 
 
Uittreksel uit de nota-vragenlijst: 
 
Mensenhandel en mensensmokkel zijn fenomenen die aanvankelijk door de 
specifieke situatie in de landen van herkomst van de slachtoffers kunnen worden 
verklaard. Deze – vaak Afrikaans, Aziatische of Oost-Europese - landen zijn 
aangetast door een erbarmelijke sociaaleconomische en/of politieke toestand. 
 
Oorlog, armoede, werkloosheid, het gebrek aan professionele vooruitzichten, 
seksuele discriminatie of milieuschade door natuurrampen zijn de voornaamste 
redenen die mensen, op zoek naar een beter leven, ertoe aanzetten naar het 
Westen te vluchten, ook al moeten ze zich hiervoor tot illegale netwerken 
richten. 
 
Voor smokkelaars en handelaars die deze menselijke ellende uitbuiten, blijken 
vrouwen en kinderen, binnen deze verzwakte bevolkingen, het meeste kwetsbaar. 
Deze smokkelaars en handelaars misbruiken het vertrouwen en de kwetsbaarheid 
van deze mensen die de smokkelaars en handelaars zien als hun laatste kans 
waarmee ze via een kennis of familielid in contact komen. 
 
 
 

1.   Ontwikkelingssamenwerking  
 
Belgische ontwikkelingssamenwerking 
 
Tijdens de viering van de 15e verjaardag van het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake de rechten van het kind in november 2004, organiseerde Unicef een 
conferentie over "kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking" (United Nations 
Children’s Fund) die door de Belgische Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) werd ondersteund.  
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In 2004 kwamen de inspanningen van België in het kader van ontwikkelingshulp in 
de landen van herkomst van de slachtoffers van mensenhandel concreet tot uiting in 
de uitwerking of de ondersteuning van de verschillende programma's door de DGOS: 
 
- Zo ondersteunt de multilaterale samenwerking, via UNICEF, een programma ter 
bestrijding van kinderhandel in West-Afrika.  Dit programma richt zich op de handel in 
Mali, Niger, Togo en Ghana.  Het wil de nationale capaciteiten versterken om 
situaties van kinderhandel te voorkomen en er een gepaste oplossing te vinden. 
UNICEF tracht tevens indicatoren te ontwikkelen waardoor onderzoek kan worden 
gevoerd en het ondertekenen van bilaterale overeenkomsten in de regio kan worden 
aangemoedigd. 
 
- De conflict-preventielijn heeft met name een demobilisatieprogramma van 
kindsoldaten in de regio van de grote meren ondersteund.  Dit programma, dat 
samen met Unicef werd ontwikkeld, beoogt de preventie van de rekrutering. De 
aspecten hebben betrekking op de demobilisatie, maar ook op sociale re-integratie 
van de kinderen.  In Oeganda werd meer bepaald een specifiek project voor het 
optrekken van een kostschool voor kindsoldaten opgezet. 
 
- Bovendien werden, in samenwerking met de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa) en de IOM (Internationale Organisatie voor Migratie), twee 
programma’s voor Georgië ontwikkeld. Deze programma’s, die tevens door de 
conflict-preventielijn worden gefinancierd, willen enerzijds de Georgische politie 
opleiden in het kader van onderzoeken die te maken hebben met mensenhandel en 
anderzijds de Georgische burgerlijke staat hervormen.  De IOM zet een aanvullend 
luik op dat betrekking heeft op de sensibilisering van de bevolking voor het gevaar 
van mensenhandel.  
 
- Bovendien heeft de DGOS, naar aanleiding van de aanbevelingen van het meest 
recente verslag van de Senaat met betrekking tot mensenhandel6, programma’s 
ondersteund waardoor registers van de burgerlijke stand konden worden opgesteld. 
Door het gebrek aan registratie zijn kinderen immers gemakkelijker het slachtoffer 
van mensenhandel. Zo hebben twee samenwerkingsprogramma’s tussen 
gemeentebesturen uit België en de Democratische Republiek Congo (DRC) een 
financiering van indirecte programma’s genoten. Deze programma’s tussen 
Brussel/Kinshasa en Luik/Lubumbashi beogen de invoering van een 
bevolkingsregister en het in overeenstemming brengen van alle akten van de 
burgerlijke stand.  Een beheerprogramma van de burgerlijke stand en de verbetering 
van het bestaande bevolkingsprogramma maken het voortaan mogelijk het 
bevolkingsregister automatisch bij te werken. 
 
- Sinds 2004 financierde de multilaterale samenwerking een gemeenschappelijk 
project UNFPA (VNBevolkingsfonds)/Unicef/OHCHR (Hoog Commissariaat voor de 
Mensenrechten) om het geweld tegen vrouwen en kinderen in de DRC te bestrijden.  
Dit programma, dat tot in 2007 zal doorlopen, past in een geïntegreerde aanpak en 
omvat vijf luiken: luik met betrekking tot de gegevensverzameling; luik 
"sensibilisering en informatie"; medisch-sanitair luik; psychosociaal luik; juridisch/ 
rechterlijk/beschermingsluik en ten slotte een familiaal, communautair luik, eveneens 
gericht op sociale integratie. Het project is preventiegericht en zou moeten leiden tot 
een zorgverlening voor de slachtoffers van seksueel geweld die door de versterking 

                                                 
6 Aanbevelingen van de Senaat met betrekking tot mensenhandel en visumfraude, Commissie 
Binnenlandse zaken en administratieve aangelegenheden, zitting 2002-2003, 4 februari 2003, doc. 2-
1018. 
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van de capaciteiten inzake wachtdienst en medisch-sanitaire, psychosociale, 
juridische en sociaaleconomische diensten wordt verbeterd. 
 
- Het comité van het Rode Kruis zette daarenboven een specifiek 
beschermingsprogramma op voor de slachtoffers van gewapende conflicten in Afrika. 
Dit programma werd in het kader van de conflict-preventielijn gefinancierd.  De 
identificatie van niet-begeleide kinderen en de hereniging van families is, net als de 
hulp aan gedemobiliseerde kindsoldaten om hun terugkeer naar hun familie mogelijk 
te maken, een van de doelstellingen van het actieprogramma. 
 
De preventieprogramma's blijven tevens belangrijk, omdat preventie ook steunt op 
de vorming van kwetsbare personen: 
 
- Zo ontwikkelde UNICEF sensibiliseringsprogramma's in Niger.  Dit land beschikt 
voortaan over een nationaal opleidingsplan waarin tevens de preventie van 
aidsoverdracht wordt geïntegreerd.  
 
- Bovendien werd in het kader van het communicatieluik van UNICEF een 
programma van landelijke radio-omroep opgezet. Dit luik wordt door het 
overlevingsfonds gefinancierd.  Dit programma wordt in Niger, Katanga, Senegal en 
Ethiopië opgezet.  De sensibiliseringsactiviteiten die door de radio worden uitgewerkt 
richten zich op de promotie van vrouwen- en kinderrechten, campagnes voor 
onderwijs, alsook op de preventie van jonge huwelijken.   
 
 
Dienst Mensenhandel van de Federale Politie 
 
In 2004 tekende de Minister van Binnenlandse Zaken een politieel 
samenwerkingakkoord met Bulgarije waarin ook de samenwerking voor de 
problemen mensenhandel en mensensmokkel aan bod kwam. De Dienst nam als 
medeorganisator deel aan enkele opleidingen mensenhandel en mensensmokkel die 
CEPOL  (Collège européen de Police) organiseerde in landen van herkomst of voor 
politiediensten van landen van herkomst  (Roemenië, Rome). Daarnaast engageerde 
de Dienst zich om met het IOM (International Organisation for Migration) in enkele 
landen van herkomst thematische politieopleidingen mensenhandel te verzorgen. 
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B. Bij de overbrenging naar het land van bestemming: 
 
 
 
Uittreksel uit de nota-vragenlijst:  
 
We stellen vast dat het gebruik van valse identiteitspapieren of het frauduleuze 
gebruik van (toeristische, zaken- of studie)visums een belangrijke modus 
operandi vormt voor handelaars en smokkelaars. Soms wordt zelfs de 
betrokkenheid van reisagentschappen, touroperatoren of transportfirma’s in de 
fenomenen van mensenhandel en mensensmokkel vastgesteld. 
 
 

1.    Strijd tegen visumfraude en valse identiteitspapieren 
 
Centrale Dienst voor de bestrijding van valsheden (CDBV) van de Federale Politie 
 
De Centrale Dienst voor de bestrijding van valsheden (CDBV) staat, binnen de 
Federale Politie, de repressieve acties inzake vervalsing van de federale en lokale 
politiediensten bij door een expertise en een aanzienlijke technische ondersteuning 
te bieden om het gebruik van valse documenten te beperken. Deze Dienst heeft 
tevens als opdracht de bevoegde instanties bij te staan in de verbetering van de 
veiligheid van hun documenten. 
 
In 2004 werden 20 opleidingen van anderhalve dag bij de GDA (Gerechtelijke Dienst 
Arrondissement) en de SER (Service Enquête et Recherche) van de Lokale Politie 
gegeven. Sensibiliseringscursussen werden tevens in provinciale scholen verstrekt. 
 
Opleidingen over het opsporen van valse documenten werden tevens aan 
verschillende actoren gegeven die bij deze problematiek betrokken zijn: gemeente, 
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, Dienst 
Vreemdelingenzaken, ... 
 
Aangezien valse documenten moeilijk kunnen worden opgespoord, heeft de CDBV 
tevens een indentificatieprocédé op afstand ontwikkeld waarmee deze een advies op 
basis van een fax of email formuleert. Deze procedure wordt erg door de 
politiediensten, maar ook door de posten in het buitenland op prijs gesteld. 
 
De CDBV neemt, samen met de FOD Buitenlandse Zaken, deel aan de opleiding van 
consuls van een welbepaalde regio en legt hierbij de nadruk op het onderzoek van 
een aanvraag van een visumdossier. 
 
 
FOD Buitenlandse Zaken 
 
De FOD Buitenlandse Zaken vestigt de aandacht op het feit dat er, naast illegale 
immigratie, ook pseudolegale immigratie bestaat. Deze wordt gekenmerkt door de 
omzeiling van de procedure van afgifte (presentatie van valse documenten ter 
ondersteuning van een visumaanvraag, valse motivering, documenten die werden 
afgeleverd in verdachte omstandigheden, corruptie in bepaalde landen, ...). De 
opdracht van onze visumconsuls en -agenten wordt steeds ingewikkelder.  Zo zal 
een verdacht lijkend volledig administratief dossier aan de Belgische centrale 
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overheid met het nodige voorbehoud omtrent het mogelijke malafide karakter van de 
aanvraag worden overgedragen. Deze overheid kan vervolgens enkel een weigering 
op basis van het administratieve recht uitspreken, volgens hetwelke ze haar 
beslissing aan de visumaanvrager feitelijk en juridisch dient te motiveren. Zodra een 
weigeringsbeslissing niet correct door feiten kan worden gestaafd die met de eigen 
situatie van het dossier en/of de aanvrager verband houden, dan is de aflevering van 
het visum zo goed als onvermijdelijk. In dit opzicht is het visumbeleid in het Europese 
kader (Schengen) niet geharmoniseerd. Bijgevolg verschillen de nationale praktijken. 
De meeste van onze Europese partners gaan er immers van uit dat ze deze materie 
soeverein dienen te behandelen. Hun beslissingen worden bijgevolg geenszins 
feitelijk en juridisch gemotiveerd. Een meer betrouwbare identificatie van de 
visumaanvrager is dus nodig om deze persoon, meer bepaald bij de grensovergang, 
doeltreffender te controleren.  
 
Op communautair vlak is men bewust van de evolutie en werd beslist gebruik te 
maken van biometrische gegevens (foto en digitale afdrukken) bij het invoeren van 
de visumaanvraag. Deze gegevens zullen een Europese gegevensbank, "Visa 
Information System" aanvullen. Op dat moment zullen alle geïnteresseerde en 
gemachtigde diensten van de lidstaten (met inbegrip van in de eerste plaats de 
diplomatieke en consulaire posten in het buitenland) het verband kunnen leggen 
tussen de persoon die zich aan de grens aanbiedt en de persoon die een visum in 
het buitenland heeft aangevraagd7.  
 
Hoewel de onder het Belgische voorzitterschap van de EU in 2001 ingeleide 
initiatieven werden verdergezet, werden sindsdien tevens nieuwe initiatieven, met 
name in 2004, opgestart: 
 
• Gegevensbank inzake documentenfraude 
 
Op het vlak van de consulaire samenwerking, lost de gegevensbank inzake 
documentenfraude die in Kinshasa, met medewerking van de Schengenpartners ter 
plaatse en de Amerikaanse, Zwitserse, Canadese en Japanse ambassade, werd 
opgezet (en waarvan de doelstelling de uitwisseling en raadpleging van gegevens is 
omtrent voordien ingevoerde dossiers die door documentenfraude gekenmerkt zijn) 
de verwachtingen in. Deze biedt de voornoemde actoren duidelijke informatie over 
de dossiers of "malafide" aanvragers, waardoor "visumshopping" en het gebruik van 
valse en vervalste documenten beter worden bestreden. 
 
• Gegevensbank "Visa.Net" (niet te verwarren met het VISANET-programma dat in 

het volgende punt wordt beschreven) 
 
In de zin van en in aansluiting op de gegevensbank Visanet, die door het Belgische 
voorzitterschap in 2001 werd ingeleid maar niet het verwachte succes had omwille 
van verschillende struikelblokken (zie jaarverslag 2003), werd, met de medewerking 
van de Belgische ambassade, een gelijklopend initiatief ("SchengenNetPeru") door 
de Italiaanse ambassade in Lima opgezet. Dit initiatief is zeer beloftevol en zou, 
onder impuls van de Werkgroep Visa bij de Raad van de Europese Unie (waarin elke 
maand de vertegenwoordigers van de lidstaten de Raad en de Commissie 
verzamelen), tot andere posten kunnen worden verruimd.  
 

                                                 
7 Deze zal in 2007 worden opgestart voor de lidstaten die er op voorbereid zijn. België hoopt in staat te 
zijn deel uit te maken van deze landen. 
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Het betreft een gegevensbank die door Web Service kan worden geraadpleegd en 
die verschillende informatie bevat over afgewezen visumaanvragers (zoals 
weigeringsmotieven, een leeg veld voor de opmerkingen van de post die de 
aanvraag heeft ontvangen, statistieken). Bovendien kan dankzij het systeem een 
constante update van de informatie worden doorgevoerd over de gegevens die er 
door alle Schengenvertegenwoordigingen ter plaatse in worden ingevoerd (het 
signalement kan vanzelfsprekend, in functie van een gewijzigde situatie, worden 
verwijderd, weliswaar enkel door de post die het signalement heeft ingevoerd). Het 
systeem biedt, voor en door deze vertegenwoordigingen, de ogenblikkelijke 
raadpleging en ter beschikking stelling van alle relevante informatie over verdachte 
visumaanvragen, teneinde "visumshopping", omzeiling van de procedure en 
documentenfraude te bestrijden. 
 
• VISANET-programma (niet te verwarren met de gegevensbank Visa.Net dat in 

het vorige punt werd beschreven) 
 
De informatisering van Belgische posten in het buitenland (invoering van het 
VISANET-programma voor de elektronische overdracht van gegevens betreffende 
aanvragen naar de Belgische centrale overheid en vice versa) is inmiddels 
bewerkstelligd8.  
 
• "Regionale" opdrachten 
 
De eigenschappen van de "pluridisciplinaire" opdrachten waaraan deskundigen uit 
verschillende Belgische administraties deelnamen werden gewijzigd om meer gericht 
te zijn op de werking van de Belgische consulaatsafdelingen in het buitenland ten 
aanzien van de van toepassing zijnde reglementering op het visum-/immigratievlak. 
Ze vormen de gelegenheid om de bestaande instructies te doorlopen, alle nodige 
ophelderingen en opleidingen aan het personeel, onder meer over VISANET-
programma en de valse en vervalste documenten, te geven. De Federale Politie 
(CDBV-D), de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken en de 
Visumdienst van de FOD Buitenlandse Zaken nemen deel aan deze opdrachten. Ze 
worden eventueel ter plaatse bijgestaan door de lokale overheden (politie, ...), 
internationale organisaties (IOM, ...), verbindingsofficieren, ... Het belang van deze 
opdrachten schuilt ook in hun geografische omvatting: Zo worden alle aanwezige 
consuls in een deel van de wereld gevraagd naar de post te komen waar de 
regionale opdracht  plaatsvindt. De opleiding en bijscholing van deze personen 
kunnen, in een zone waar de lokaal ondervonden problemen meestal van dezelfde 
aard zijn, ook op grote schaal gebeuren. 
 
• Monitoring van de posten 
 
De invoer van gegevens betreffende visumaanvragen in de posten vult een 
gegevensbank aan die binnen de FOD Buitenlandse Zaken kan worden 
geraadpleegd. Hierdoor kan de opvolging van de behandeling van ingevoerde 

                                                 
8 Sinds september 2005 neemt een nieuwe versie van dit programma nieuwe parameters op en wijzigt 
nog enkele aspecten van het programma, zodat het beter inspeelt op de gevallen die op het terrein 
kunnen voorkomen. Het vormt voortaan een doeltreffend beheers- en zoekinstrument van gegevens: na 
verschillende jaren, maken de verzamelde gegevens een snelle onderscheiding mogelijk van 
gebruikelijke en nieuwe aanvragers en leveren een aanzienlijke tijdswinst op in het onderzoek van de 
dossiers en de daaropvolgende besluitvorming (zowel op lokaal niveau als op het niveau van de 
bevoegde centrale overheid). Ten slotte zorgt de invoer van de aanvraag in VISANET, dat overal 
aanhang vindt, voor een vloeiende procedure, een betere opvolging en een aanzienlijke tijdswinst die 
nuttig kan worden ingezet om bepaalde dossiers diepgaander te bestuderen. 
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dossiers worden nagegaan en kan dienovereenkomstig gevalsgewijs worden 
ingegrepen. De cel monitoring, die eind 2003 werd opgericht, was een eerste reactie 
op een aanbeveling van de Senaat (zie jaarverslag 2003) voor de 
controleopdrachten van de consulaire afdelingen van de posten die voordien niet 
over deze informatie beschikten. 
De agenten van de cel monitoring binnen de FOD Buitenlandse Zaken zijn evenwel 
nog niet talrijk genoeg en de budgettaire middelen waarover de cel beschikt zijn te 
beperkt om het werk dat hen is toegekend volledig uit te voeren. Zo staat het voeren 
van "verassingsopdrachten", aanbevolen door de Senaat, nog niet op de agenda. Ze 
blijven wel tot de doelstellingen behoren die door deze cel moeten worden vervuld. 
De cel heeft echter al enkele opdrachten in verschillende posten (Ankara, Istanbul, 
Moskou, Mumbai en New Delhi, Londen, Casablanca) bij specifieke monitoring 
kunnen uitvoeren. 
 
Ze maakt gebruikt van alle middelen die ze binnen de gegevensbank visum ter 
beschikking heeft die binnen de FOD Buitenlandse Zaken kan worden geraadpleegd 
om van op afstand de in de posten ingevoerde visumdossiers te volgen, de 
omstandigheden te kennen binnen dewelke visums ambtshalve werden afgeleverd 
en analyses van verschillende beschikbare statistische gegevens uit te voeren om 
tendensen te vinden en zo nodig sommige afwijkingen te melden.  
 
Deze cel heeft dus reeds haar nut bewezen enerzijds in het ontdekken van praktijken 
die niet aan de door de posten na te leven procedures beantwoorden en anderzijds 
vooral om het Departement de mogelijkheid te bieden een betere kennis van de 
terreinsituaties te hebben. Ze heeft ook een betere opvolging op managementvlak 
van de visumafdelingen mogelijk gemaakt door - vanuit een constante dialoog met 
de posten - gemeenschappelijke normen op te stellen die moeten worden ingezet 
voor het beheer van de visumafdeling en de dossiers die er worden behandeld. Ten 
slotte hebben de werkzaamheden van de cel ook geleid tot de identificatie van 
bepaalde problemen die met VISANET werden ondervonden en de daaruit 
voortvloeiende vaststelling dat bepaalde aspecten van dit programma moesten 
worden gewijzigd. 
 
• Opleiding van visumagenten 
 
De FOD Buitenlandse Zaken heeft in 2004 zijn gevoelige posten verder versterkt met 
visumagenten waarvan de opleiding sinds 2002 werd uitgewerkt (6 maanden als 
volgt onderverdeeld: eerst 3 maanden - binnen het Departement - tijdens dewelke ze 
in contact komen met en opgeleid worden door de betrokken diensten van de 
administratie van Buitenlandse Zaken, de Dienst Vreemdelingenzaken, de Federale 
Politie en in het bijzonder de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Fraude die 
hen een opleiding geeft over valse en vervalste documenten,... vervolgens 3 
maanden in een post, waarna de post een evaluatieverslag moet opstellen (vast 
model) waarmee bij de algemene evaluatie van de stagiair voor zijn definitieve 
aanwerving) rekening wordt gehouden. Hun schakelfunctie tussen de (lokale) 
agenten aan de loketten en de Consul lijkt, bij de analyse die ze van de te 
behandelen Visumdossiers moeten uitvoeren, nog steeds de moeite waard in het 
opsporen van bepaalde "malafide" dossiers waarvan de betrouwbaarheid in twijfel 
kan worden getrokken. De relevantie van de functie van visumagent als middel in de 
strijd tegen documentenfraude/visums is sinds 2000 blijven toenemen. Het 
wegnemen van deze personen zou de kwaliteit van het werk van onze consulaire 
afdelingen op het vlak van visums in het gedrang brengen. 
De FOD Buitenlandse Zaken organiseert voor deze visumagenten bovendien 
voortaan om de twee jaar bijscholingscursussen.  
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• DNA-tests 
 
Het pilootproject en de betreffende procedure die in 2003, in samenwerking met de 
FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Binnenlandse Zaken, werd opgezet, bieden de 
visumaanvragers de mogelijkheid om in het kader van gezinshereniging de 
familieband (DNA-tests) met de persoon te bewijzen met wie de hereniging in België 
zou moeten plaatsvinden. De resultaten zijn erg bemoedigend. De bedoeling was de 
misbruiken die sinds lang werden vastgesteld op het vlak van visumaanvragen van 
gezinshereniging door het voorleggen van valse, vervalste of niet-bestaande 
documenten van de burgerlijke stand (of intellectuele documenten) op lokaal niveau 
tegen te werken. 
 
Er wordt een evaluatie van het project uitgevoerd die waarschijnlijk op een 
progressieve veralgemening tot alle posten zal uitlopen binnen dewelke deze 
procedure nuttig zal kunnen zijn om deze pseudolegale immigratie te bestrijden. Ten 
slotte zal, omwille van verschillende redenen van materiële en praktische aard, de 
voorkeur waarschijnlijk uitgaan naar de test op basis van speeksel. De Belgische 
ziekenhuizen die ermee belast zullen worden zullen immers moeten kunnen 
aantonen dat ze reeds voldoende zijn uitgerust opdat de test als betrouwbaar zou 
kunnen worden beschouwd. 
 
Op heden maken 12 posten gebruik van deze test waaraan de aanvragers zich enkel 
op vrijwillige basis onderwerpen (Kinshasa, Lubumbashi, Beijing, Sjanghai, Addis-
Abeba, New-Delhi, Lagos, Islamabad, Abidjan, alsook Dakar, Nairobi en Kigali die 
zich in 2004 hierbij hebben aangesloten). 
 
• Opzetten van een Stuurgroep, samengesteld uit hoge ambtenaren van de FOD 

Buitenlandse Zaken en de FOD Binnenlandse Zaken 
 
De Directeurs-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD 
Binnenlandse Zaken (DVZ) en van de Directie Consulaire Zaken van de FOD 
Buitenlandse Zaken hebben een "Stuurgroep" opgericht die ze voorzitten en 
waarmee de ondervonden moeilijkheden en problemen in het kader van de 
samenwerking tussen de twee administraties op het vlak van visum moeten worden 
opgelost. 
 
De problemen, waarover meerdere malen werd gedebatteerd, werden reeds 
geïdentificeerd. 
 
Er werden meerdere werkgroepen opgericht omtrent de informatie-uitwisseling 
tussen de betrokken federale diensten (voornamelijk de DVZ en het Directoraat-
generaal Consulaire Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken), omtrent de 
aanbevelingen van de Commissie Binnenlandse Zaken en de Administratieve 
Aangelegenheden van de Senaat in het verslag "Mensenhandel en Visumfraude", 
omtrent de kortere verwerkingstermijnen voor de visumaanvragen, omtrent de 
raadpleging van Vision + aflevering van visums voor vertegenwoordiging van een 
andere Staat, omtrent procedures in verband met DNA-tests en omtrent de 
legalisering van documenten en visums lang verblijf. 
 
Voor verschillende van deze thema's werden praktijkgerichte beslissingen tussen de 
betrokken administraties genomen die in werking zijn getreden.  
 
De vraag omtrent de verdeling van de bevoegdheden inzake visums tussen de FOD 
Binnenlandse Zaken en de FOD Buitenlandse Zaken - of op zijn minst het rekening 
houden met de bevoegdheden die in het algemeen door de FOD Buitenlandse Zaken 
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en de posten worden waargenomen (autonomie van de posten om het visum 
ambtshalve te weigeren zonder voorafgaandelijke raadpleging van de DVZ) - wordt 
ten slotte nog steeds besproken en zal binnen de Stuurgroep zelf worden behandeld. 
 
• Volledige herziening van de richtlijnen inzake visums 
 
Op basis van een tekst van de DVZ, werd een volledige herziening van de richtlijnen 
inzake visums door de FOD Buitenlandse Zaken uitgevoerd. Hierbij werd een 
onderscheid gemaakt tussen het lange verblijf (opstellen van een vademecum) en 
het korte verblijf (voortaan wordt een jaarlijkse bijwerking van de 
Gemeenschappelijke Consulaire Instructies inzake visums uitgevoerd. Deze omvat 
enerzijds de communautaire regelgeving (Schengen-acquis) en anderzijds de BNL-
instructies).  
 
• VIS-project/pilootexperiment BIODEV:  
 
Dit project, dat erop gericht is de lidstaten van de EU een gemeenschappelijk 
uitwisselingssysteem van gegevens te bieden over afgeleverde visums die in eerste 
instantie worden afgeleverd en in voorkomend geval vervolgens worden 
aangevraagd en geweigerd, wordt sinds 2004 uitvoerig in het kader van de groep 
Visa binnen de Raad besproken.  
 
Het handelt om een heel ambitieus project dat alle betrokken nationale diensten in de 
aflevering en controle van visums (politiediensten in het algemeen, grenscontroles, 
consulaire afdelingen van buitenlandse posten die visums afleveren) zo volledig 
mogelijk informatie moet bieden (klassieke persoonlijke gegevens, foto's, 
biometrische gegevens, scanning van reisdocumenten, ...) over een intra-Schengen 
gecontroleerde persoon of een persoon die zijn aanvraag in het buitenland indient. 
De historiek "visums" van iedere aanvrager, onafgezien van de persoon en de plaats 
waarop de aanvraag in de wereld wordt ingediend, zal op die manier tot bij 
voornoemde diensten geraken.  
 
Dit project van lange adem geniet de steun van de FOD's die rechtstreeks hierbij 
betrokken zijn (Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken). Zij gaan er immers van 
uit dat het project volledig past in het algemene kader van een gemeenschappelijk 
beleid inzake visums en de algemene doelstellingen hiervan: strijd tegen 
documentenfraude en diens logische gevolg, met name de pseudolegale immigratie 
Het opzetten van een vrijheids- en veiligheidsruimte binnen Europa waarnaar 
iedereen vraagt is meer dan ooit actueel. 
 
Onder impuls van Frankrijk en België, wordt gelijktijdig een project gevoerd dat voor 
80% door de Europese Commissie wordt gefinancierd: de digitale afdrukken van de 
aanvragers worden opgeslagen. Deze worden naar Brussel en Parijs verzonden om 
ze, bij het overschrijden van de buitengrenzen van het Schengengebied in de 
luchthavens van Brussel-Nationaal en Charles De Gaulle, te kunnen raadplegen.  
 
De lessen die uit deze ervaring zullen kunnen worden getrokken, zouden praktische 
informatie moeten kunnen leveren voor het ontwikkelen en opzetten van de VIS in de 
komende jaren. 
 
• Gerichte opdrachten (versterking van de consulaire samenwerking) 
 
Onder impuls van het Belgische voorzitterschap van de EU in 2001, werd bijzondere 
aandacht geschonken aan de lokale consulaire samenwerking tussen de posten van 
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eenzelfde stad of land, teneinde eenieders praktijken meer op elkaar af te stemmen 
(wanneer deze niet binnen het kader van de communautaire regelgeving passen) en 
visumshopping, documentenfraude en pseudolegale immigratie doeltreffend te 
bestrijden 
 
De "gerichte" opdrachten passen rechtstreeks in dit kader. Ze werden door de Raad 
ingevoerd die een mandaat aan een deskundigencomité, voorgezeten door een Belg, 
heeft toegekend om een stand van zaken op te maken van de consulaire 
samenwerking in de posten in het buitenland. 
 
Zo is dit Deskundigencomité (samengesteld uit personeelsleden van de Commissie, 
de Raad en nationale administraties van verschillende lidstaten) naar Caïro en New 
Delhi getrokken om alle Schengenvertegenwoordigingen ter plaatse te horen, hun 
praktijken te vergelijken, hun samenwerkingsgraad en informatie-uitwisseling te 
beoordelen, ... met de bedoeling er zo goed mogelijk lessen uit te trekken om 
vervolgens een soort "praktische gids van de consulaire samenwerking" op te stellen. 
Deze zou in 2005 in alle buitenlandse steden waar Schengenvertegenwoordigingen 
aanwezig zijn worden besproken en becommentarieerd.  De bedoeling was ook de 
consulaire samenwerking inzake visums in de bezochte posten te reorganiseren, met 
name door rekening te houden met het kader van regels en praktijken die in de 
Gemeenschappelijke Consulaire Instructies zijn vastgelegd.  
 
Het gaat hierbij dus om een grootschalige oefening waarvan de positieve effecten - 
die, voor zover de Raad rekening houdt met alle opmerkingen en aanbevelingen die 
de Deskundigengroep in de aan de Raad overhandigde verslagen formuleert, in elk 
geval binnen de bezochte posten reeds onmiddellijk meetbaar zijn - voornamelijk op 
middellange termijn doorslaggevend zouden moeten worden door de samenhang 
tussen alle partners op het vlak van geharmoniseerde praktijken te versterken.  
 
 
Dienst Mensenhandel van de Federale Politie 
 
In de context van het nationaal Veiligheidsplan, prioriteit illegale immigratie en 
mensensmokkel, maar ook mensenhandel verzorgde de Dienst Mensenhandel 
vanuit de idee van het partnerschap ook een deelopleiding voor de visa-ambtenaren 
van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en 
ontwikkelingssamenwerking. Vanuit ditzelfde partnerschap zocht de Dienst 
Mensenhandel met de FOD Buitenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken in 
2004 naar alternatieve manieren om met partnergerichte projecten het aantal 
misbruiken van visa bij mensensmokkel en mensenhandel terug te dringen.  
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Uittreksel uit de nota-vragenlijst: 
 
Slachtoffers van mensenhandel worden vaak in groep naar het land van 
bestemming geleid, hoofdzakelijk over de zee of over land. Aangezien de 
identiteitspapieren snel worden ontnomen, zijn de slachtoffers volledig 
afhankelijk van de smokkelaars en handelaars. 
 
Er moet evenwel worden opgemerkt dat, wanneer het de eerste keer niet lukt, 
de netwerken, bij wijze van garantie of “tweede keer voor dezelfde prijs”, vaak 
in een tweede kans voorzien. Dergelijke voorbeelden werden met name in 
Albanese en Marokkaanse netwerken ontdekt. 
 
Vaak begint de uitbuiting, die al dan niet gepaard gaat met geweld en/of 
bedreigingen, reeds tijdens de overbrenging. 
 
Vaak is er sprake van een doortocht via transitplaatsen  (“safehouse”), alvorens, 
soms na meerdere maanden, het land te bereiken dat oorspronkelijk voorzien 
was. Tijdens deze periode zijn de slachtoffers opnieuw onderhevig aan 
verscheidene uitbuitingen, zodat ze hun “reiskosten” kunnen beginnen afbetalen.  
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C. In België: 
 
 
 
Uittreksel uit de nota-vragenlijst:  
 
België, dat als transitland binnen de Europese Unie fungeert - met name naar het 
Verenigd Koninkrijk, het land bij uitstek van mensenhandelaars - is tevens een 
welbekend bestemmingsland. 
 
Zodra de slachtoffers aankomen, worden ze onderworpen aan verscheidene 
uitbuitingen, vaak van seksuele – gedwongen prostitutie – of economische aard. 
Mettertijd worden sommige activiteitssectoren als “risicovoller” aanzien: bouw, 
horeca – meer bepaald Chinese restaurants -, landbouw, textielateliers, … 
 
Andere sectoren verdienen tevens bijzondere aandacht: de sector van de  "au-
pairjongeren, huispersoneel, maar ook de sportsector - voornamelijk de 
voetbalclubs. Schijnhuwelijken en het fenomeen van huisjesmelkers kunnen ook 
wijzen op mensenhandel. 
 
 
 

1.   Strijd tegen economische uitbuiting in het algemeen 
 
Er dient te worden herhaald dat verschillende actoren actief zijn op het vlak van de 
strijd tegen de illegale arbeid, uitbuiting op het werk en mensenhandel. Hoewel het 
Arbeidsauditoraat, de Sociale Inspectie en het Toezicht op de Sociale wetten hier 
inderdaad een belangrijke rol in spelen, stellen andere diensten, zoals de RSZ 
(Rijksdienst voor sociale zekerheid) en de RVA (Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening), in het kader van hun respectieve controles, niet alleen situaties 
vast waar buitenlandse werknemers illegaal tewerkgesteld zijn, maar ook gevallen 
van mensenhandel. Hoewel ze hetzelfde actieterrein hebben, beschikken deze 
diensten in bepaalde domeinen evenwel over eigen bevoegdheden. 
 
Verschillende inspectiediensten - Het COLUTRIL-verslag van 2004 betreffende de 
strijd tegen de illegale arbeid, uitbuiting op het werk en mensenhandel 
 
Het COLUTRIL (Federaal Coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en 
de sociale fraude) heeft in november 2005 een exhaustief verslag gepubliceerd over 
de strijd tegen de illegale arbeid, uitbuiting op het werk en mensenhandel in 2004. 
 
Dit eerste verslag is tevens de gelegenheid om kort de evolutie van de beleidslijnen 
te beschrijven in de context van de strijd tegen de illegale arbeid en de 
mensenhandel vanaf het begin van de jaren '90, met name de ondertekening in 1993 
van een samenwerkingsprotocol tussen de Ministers van Tewerkstelling en Arbeid, 
Sociale Zaken, Financiën, Justitie, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en 
Maatschappelijke Integratie. Dit protocol heeft gezorgd voor het opzetten van 
Arrondissementscellen die collectieve maandelijkse controles in ieder gerechtelijk 
arrondissement voeren. 
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Na dit protocol volgde een specifiek miniprotocol betreffende de samenwerking 
inzake de strijd tegen de mensenhandel dat in 2001 tussen de Sociale Inspectie van 
de FOD Sociale Zekerheid en het toezicht op de sociale wetten van de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg werd gesloten en de 
gemeenschappelijke controles in de "risicosectoren" inzake mensenhandel regelt: 
prostitutie, land- en tuinbouw, Chinese en exotische restaurants, confectieateliers, 
textielbedrijven, schoonmaakbedrijven, bouw... De frequentie van de controles 
bedraagt normaliter één maandelijkse actie. In bepaalde gerechtelijke 
arrondissementen is het, bij gebrek aan voldoende personeel, evenwel soms moeilijk 
deze frequentie vol te houden. 
 
Een nieuwe coördinatiestructuur bestaande uit 3 niveaus werd opgezet door de wet 
van 3 mei 2003 (BS 10 juni 2003) houdende oprichting van: 
 
 
De nieuwe coördinatiestructuur voor de strijd tegen de illegale arbeid en de 
sociale fraude (in werking sinds januari 2005): 
 

de Federale Raad tegen illegale arbeid en sociale fraude 
 
Opdracht: uitvoering van het beleid waarvan de materie door de Ministerraad is bepaald 

↓ 
het Federaal Coördinatiecomité (operationele insteling) 

 
Opdracht: planning en sturing van het operationeel plan dat door de Federale Raad wordt 
uitgevoerd 

↓ 
Arrondissementscellen 

 
Opdracht: omzetten op lokaal vlak van bovenvermeld plan 
 
 
 
Dit jaarverslag heeft dus betrekking op de door de inspectiediensten in 2004 
gevoerde activiteiten in het kader van de strijd tegen de illegale arbeid, uitbuiting op 
het werk en mensenhandel.  
 
Het verslag omvat meer bepaald een gedetailleerd deel "statistische analyse". 
 
Wat betreft de activiteiten die in het kader van het miniprotocol werden gevoerd, stelt 
het verslag dat de meeste respondenten één actie per maand, per gerechtelijk 
arrondissement, vermelden. Er blijkt in het algemeen overleg te zijn tussen de 
Sociale Inspectie en het Toezicht op de sociale wetten. De Gerechtelijk Dienst 
Arrondissement (GDA) wordt er vaak bij betrokken. Er wordt rekening gehouden met 
verschillende elementen bij de keuze van de te voeren acties: de resultaten van de 
vorige controles, de informatie die wordt doorgegeven door de verschillende 
inspectiediensten en de Politie, de "risicosectoren", ... 
 
In het verslag wordt vermeldt: "bij de helft van de respondenten is er sprake van de 
integratie van de controles met betrekking tot mensenhandel binnen de 
Arrondissementscel. Er worden verschillende redenen aangehaald om deze optie te 
rechtvaardigen: het feit dat het miniprotocol overbodig wordt geacht door het 
Arbeidsauditoraat omwille van het bestaan van de arrondissementscellen, de 
overeenkomst of overlapping tussen arrondisementscellen en het miniprotocol 
wegens de goede samenwerking tussen de diensten, de wens om andere diensten 
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te betrekken zoals de RSZ en de RVA en ten slotte het gebrek aan middelen binnen 
de Sociale Inspectie en het Toezicht op de sociale wetten." 9  
 
Uit de cijfers die in het verslag worden gegeven, kan het volgende worden afgeleid: 
 
- In 2004 werden in het kader van het miniprotocol in totaal 942 controles 

uitgevoerd. In de gerechtelijke arrondissementen van Nijvel en Luik werden de 
meeste misdrijven vastgesteld. 

- Met 20% vormen de Chinese burgers in 2004 de grootste categorie 
gecontroleerde personen van buitenlandse nationaliteit. Met meer dan 29% is het 
ook de eerste nationaliteit in termen van onregelmatig verblijvende personen. 

- Per activiteitensector ziet de verdeling (%) van illegaal tewerkgestelde 
werknemers in 2004 er als volgt uit: 

  
o Horeca: 34% (in totaal) waarvan 18% in Chinese restaurants en 11% 

in exotische restaurants 
o Bouw: 17% 
o Land- en tuinbouw: 9% 
o Vleesindustrie: 8% 
o Nachtwinkels: 5% 
o Prostitutie: 4% 
o Overige: 23% 

 
 
Het verslag stelt dat "het resultaat van de verschillende gevoerde acties niet alleen 
afhangt van de interventie van beide inspectiediensten. De nadruk moet blijvend 
worden gelegd op de nood aan een ruimere aanpak waaraan de betrokken diensten 
van de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Justitie hun steun zouden verlenen."10 
 
Ten slotte stelt het verslag een gunstige balans op van de toepassing sinds 1 mei 
2001 van het minisamenwerkingsprotocol betreffende de strijd tegen de 
mensenhandel. Zo wordt geacht dat "de balans na drie jaar ruimschoots positief is. In 
de meeste regio's bestaat een reëel overleg tussen de verantwoordelijken van beide 
diensten. De boordtabellen worden aangevuld en de werkverdeling wordt opgesteld 
op het niveau van de organisatie en de opvolging van de gevoerde acties. Dit 
miniprotocol heeft de samenwerking ter zake ook gedynamiseerd en doeltreffender 
gemaakt. Ten slotte heeft het de samenwerking en complementariteit van de door 
beide inspecties, de verschillende politiediensten en de Dienst Vreemdelingenzaken 
gevoerde acties mogelijk gemaakt, waarbij de afstemming op de doelstellingen van 
de magistraten van het Arbeidsauditoraat en het Parket niet verloren gaat"11. 
 
Het verslag wijst evenwel op enkele moeilijkheden, met name het feit dat "de Sociale 
Inspectie en het Toezicht op de sociale wetten de rol die ze moeten spelen enigszins 
anders aanpakken. De ontwikkeling sinds 1995 van de cellen mensenhandel heeft 
de Sociale inspectie de mogelijkheid geboden zich in deze materie te specialiseren. 
Deze specialisatie verschilt van de meer algemene aanpak van het Toezicht op de 
sociale wetten. Deze verschillende opvattingen van de werkorganisatie (algemeen-
cel mensenhandel) hebben soms voor problemen gezorgd bij het opzetten van het 

                                                 
9 Verslag 2004 van het Federaal Coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en de 
sociale fraude betreffende illegale arbeid, mensenhandel en uitbuiting op het werk, november 2005, p. 
15 
10 Idem, p.51. 
11 Idem, p.97 
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miniprotocol. In de meeste gerechtelijke arrondissementen hebben deze 
verschillende tendensen evenwel ook de mogelijkheid geboden om een betere 
complementariteit bij de gevoerde controles en hun opvolging te ontwikkelen."12. 
 
Ten slotte benadrukt het verslag dat "het miniprotocol zich in een overgangsfase 
bevindt". Afgezien van de besluiten van de werkgroepen die sinds september 2005 
vergaderen omtrent de modernisering van de arrondissementscellen, zou het 
wenselijk zijn dat dit miniprotocol in deze cellen zou worden geïntegreerd teneinde 
de centrale rol te garanderen die de arrondissementscellen in de strijd tegen de 
illegale arbeid en de sociale fraude moeten waarnemen (...). Deze integratie zou ook 
de toename aan vergaderingen en de versnippering van de bevoegdheden 
voorkomen. De vergaderingen in het kader van de omzendbrief Col. 10/2004 kunnen 
bijvoorbeeld immers binnen de arrondissementscellen plaatsvinden, omdat vaak 
dezelfde personen er aan deelnemen"13. 
 
 

2.   Specifieke gevallen van mensenhandel 
 
• Strijd tegen de mensenhandel in landbouwbedrijven 
 
Dienst Mensenhandel van de Federale Politie 
 
Naar de tuinbouwsector ontwikkelde de multidisciplinaire projectgroep van partners 
bij de aanpak van mensenhandel in Mechelen in samenwerking met de Veiling 
Mechelen en de Boerenbond een brochure "tuinbouw". De brochure bevat een aantal 
tips en aanbevelingen voor de tuinbouwers om hun sector « te saneren » naar 
illegale tewerkstelling in al dan niet omstandigheden van mensenhandel. In 
combinatie met de brochure presenteerde dezelfde multidisciplinaire groep ook het 
opzet aan de tuinbouwers. De centrale Dienst Mensenhandel nam in samenwerking 
met de projectgroep het initiatief de aanpak en de realisatie van de brochure 
« tuinbouw » naar andere regio met veilingen in Vlaanderen uit te breiden. 
Daarnaast verspreidde de Dienst Mensenhandel een beeld over de (vooral) 
economische uitbuiting van Ecuadoranen aan politiediensten en partners. Met de 
brochure of beeld vulde de centrale Dienst Mensenhandel haar engagement van het 
nationaal Veiligheidsplan in om een specifiek beeld van een verschijningsvorm 
mensenhandel te maken. Met het beeld nodigde de Dienst de politiemensen in het 
werkveld uit meer aandacht te besteden aan de alom verspreide Ecuadoraanse 
straatverkopers die vaak worden uitgebuit. 
De controles in de risicosectoren en –plaatsen vinden plaats binnen de context van 
de Col. 10/04 onder leiding van de referentiemagistraten mensenhandel. Zij maken 
de inventaris van onder andere het aantal controles en gecontroleerde sectoren. 
 
• Uitbuiting van diplomatiek personeel 
 
FOD Buitenlandse Zaken 
 
De FOD Buitenlandse Zaken heeft, via haar directie Protocol&Veiligheid, ook in 2004 
een actief beleid ter voorkoming van mensenhandel en misbruik van huisbedienden 
bij buitenlandse diplomaten die in België geaccrediteerd zijn. 
 

                                                 
12 Idem, p.97 
13 Idem, pp. 98-99 
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De directie Protocol heeft een ambtenaar die zich specifiek met de kwestie van de 
particuliere huisbediende bij buitenlandse diplomaten bezig houdt. 
Inzake de bestrijding van de uitbuiting van huispersoneel bij buitenlandse diplomaten 
in België kan de rol van de directie Protocol in twee fasen worden gesitueerd: 
 
- Alvorens een visumaanvraag door de huisbediende kan worden ingediend 
- Tijdens de duur van het contract diplomaat-huisbediende, in België 
 
Alvorens een visumaanvraag door de huisbediende kan worden ingediend: 
 
Past Buitenlandse Zaken een strenge controle toe, waarbij sprake is van een nauwe 
samenwerking tussen de Directie Protocol, de Directie Consulaire Zaken, de 
Belgische ambassades en de Dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse 
Zaken). 
 
De directie Protocol verplicht buitenlandse vertegenwoordigingen haar op de hoogte 
te stellen van de wens van een diplomaat een particuliere huisbediende aan te 
werven; en dit per officieel bericht, vergezeld van het betrokken arbeidscontract, 
ondertekend door werknemer en werkgever. 
 
De directie Protocol controleert of er elementen zijn m.b.t de buitenlandse 
vertegenwoordiging en de diplomaat in kwestie, die de inwilliging van het verzoek 
een huisbediende aan te nemen in de weg staan. 
Zij controleert ook of de inhoud van het contract tussen werkgever en werknemer 
beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden die aan een dergelijk contract ten 
grondslag liggen (het modelcontract is opgesteld in samenwerking met de FOD 
Tewerkstelling). 
 
Slechts indien alle voorwaarden vervuld zijn en de controles een gunstig resultaat 
opleveren wordt overgegaan tot inwilligen van de wens de huisbediende te laten 
overkomen en kan de procedure voor de uitreiking van een visum aan de 
huisbediende starten. Daartoe maakt de directie Protocol een dossier 
(contract+attest) over aan: de Belgische ambassade die bevoegd is om een visum 
aan betrokkene uit te reiken, de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD 
Binnenlandse Zaken en de Dienst Visa van de FOD Buitenlandse Zaken. Beide 
laatste diensten controleren of er formeel bezwaar is tegen uitgifte van een visum. 
 
De betrokken Belgische ambassade of het Consulaat vervolgt de procedure 
betreffende de visumaanvraag, zoals gestipuleerd in omzendbrief nr. 74 van 
25/06/1998. Dit betekent dat de Belgische Ambassades en Consulaten verplicht zijn 
om voor iedere visumaanvraag een persoonlijk gesprek te laten plaats vinden op de 
Ambassade of Consulaat tussen het Posthoofd of de Consul en de aanvrager, aan 
de hand van een kopie van het arbeidscontract dat de Post heeft ontvangen 
vanwege de Directie Protocol en Veiligheid. Tijdens het gesprek op de Ambassade of 
Consulaat wordt het toekomstig huispersoneel bewust gemaakt van de 
werkvoorwaarden in ons land en van de rechten en plichten ten opzichte van de 
werkgever. De bepalingen van het arbeidscontract worden gezamenlijk overlopen om 
zich ervan te verzekeren dat de aanvrager de bepalingen en de draagwijdte ervan 
ten volle heeft begrepen. Tijdens het onderhoud wordt de aanvrager eveneens 
ingelicht over de te volgen procedure bij aankomst in België. 
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Tijdens de duur van het contract diplomaat-huisbediende, in België 
 
Na aankomst in België is de huisbediende verplicht om persoonlijk zijn/haar speciale 
identiteitskaart te komen afhalen bij de directie Protocol. 
 
Bij het afhalen van de kaart heeft de huisbediende een persoonlijk gesprek met de 
bevoegde ambtenaar. Daar de huisbediende een identiteitskaart, geldig voor 
maximaal 1 jaar, ontvangen dienen zij minstens 1 keer per jaar persoonlijk een 
bezoek te brengen aan de directie Protocol. Per jaar vinden gesprekken met zo’n 
600 huisbedienden plaats. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan op de werksituatie en 
de vergoeding en wordt de gelegenheid gegeven tot vragen stellen. 
 
Aldus krijgen alle bij de directie Protocol geregistreerde huisbedienden die een 
contract hebben met een diplomaat, de kans gevallen van uitbuiting of misbruiken 
naar voren te brengen. 
De huisbedienden weten dat zij ook buiten het jaarlijks bezoek bij de bevoegde 
ambtenaar terecht kunnen. Zij maken daar indien nodig ook gebruik van. Tevens 
worden raadgevingen en adressen van instanties verstrekt die nuttig kunnen zijn in 
geval van problemen. 
 
Bij geschillen waarin geen sprake is van schending van mensenrechten wordt indien 
nodig samengewerkt met de FOD Tewerkstelling, teneinde de naleving van de 
wettelijke verplichtingen te laten controleren en neemt de directie Protocol zelf 
maatregelen die, naargelang de ernst van de zaak, gaan van bemiddeling tot officiële 
convocatie van de ambassadeur om deze te verplichten een misstanden recht te 
zetten. 
 
In geval van klachten over ernstige uitbuiting en vrijheidsbeperking schakelt de 
directie Protocol externe instanties in, die de huisbediende opvangen en begeleiden 
in het nemen van juridische stappen. In 2004 werden een zestal huisbedienden aldus 
begeleid.  
 
 
Dienst Vreemdelingenzaken, FOD Binnenlandse Zaken 
 
De Dienst Vreemdelingenzaken stelt vast dat het aantal personen die in deze sector 
over het slachtofferstatuut van mensenhandel beschikken bijzonder klein is. 
Wanneer een onderzoek wordt gevoerd op basis van een klacht die door een van 
deze personen wordt ingediend, dan wordt de zaak bovendien vaak door het parket 
geseponeerd.  
 
Sinds 2005 worden deze dossiers grondig door de Dienst Vreemdelingenzaken 
onderzocht. Deze schenkt bijzondere aandacht aan de situatie van de persoon, met 
inbegrip van de elementen die geen verband houden met het mensenhandeldossier. 
Het dossier wordt vervolgens stelselmatig ter beslissing aan de Algemene Directie 
Dienst Vreemdelingenzaken voorgelegd. 
 
 
• Huisjesmelkers 
 
FOD Binnenlandse Zaken 
 
Op 14 september 2004 organiseerde de Algemene Directie Veiligheids- en 
Preventiebeleid een colloquium omtrent "woninginbraken en rondtrekkende 
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dadergroeperingen". Doelstelling was een zo groot mogelijke groep geïnteresseerde 
burgemeesters, als lokale veiligheidsverantwoordelijken, rechtstreeks aan te spreken 
en te informeren d.m.v. de presentatie van een aantal goede praktijken. De 
doelstelling van zo’n presentatie bestaat erin het doelpubliek van burgemeesters te 
informeren over een concrete aanpak die succesvol is opdat deze eventueel een 
soortgelijke aanpak zouden kunnen starten in hun eigen gemeente. 
 
Als één van deze  goede praktijken werd het project "krot-op", dat een integrale 
aanpak van verkrotting en huisjesmelkerij in de Stad Antwerpen omvat, voorgesteld 
door de Antwerpse schepen van Integrale Veiligheid. Belangrijk in dit project is de rol 
van de cel “Krot op”. De handhaving richt zich op verwaarlozing, ongeschikt –en 
onbewoonbaarheid en op de leegstand van panden. Deze aanpak werd nog 
uitgebreid met een proactief luik, d.w.z. dat een architect en een maatschappelijke 
werker actief op zoek gaan naar niet gemelde krotten. Troef van dit project is het 
integrale perspectief, waarbij bestuur, stad en gerecht in een vorm van “gewapend 
bestuur” op het terrein samenwerken. Concreet betekent dit dat o.a. politiediensten, 
Wooninspectie en dienst Vreemdelingenzaken betrokken worden. In dit opzicht heeft 
de algemene directie Veiligheids- en Preventie beleid meegewerkt aan de 
verspreiding van knowhow in de aanpak van huisjesmelkerij. 
 
 

3.   Kwetsbaarheid van minderjarigen 
 
Als mogelijke slachtoffers van mensenhandel, vormen de minderjarigen een 
bijzonder kwetsbare doelgroep. Ze kunnen gemakkelijke prooien zijn voor 
mensenhandelaars en/of seksuele uitbuiters. 
 
• De problematiek van de NBMV 
 
Dienst Voogdij, FOD Justitie 
 
De Regering schenkt sinds enkele jaren bijzondere aandacht aan de problematiek 
van de NBMV. Dit heeft zich geconcretiseerd in de programmawet van 24 december 
2002 betreffende de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die, 
ingevolge de goedkeuring van het Koninklijk besluit van 22 december 2003, op 1 mei 
2004 in werking is getreden. Artikel 5 van Titel XIII, Hoofdstuk 6 "niet-begeleide 
minderjarigen" van de programmawet van december 2002 werd door artikel 265 van 
de programmawet van 27 december 2004 gewijzigd. 
 
In ons land wordt sindsdien voorzien in een specifiek mechanisme voor de 
begeleiding, vertegenwoordiging en tenlasteneming van deze minderjarigen. Hiertoe 
werd een dienst Voogdij bij de FOD Justitie opgericht. Deze heeft als opdracht de 
minderjarigen te identificeren en de coördinatie van en het toezicht op de organisatie 
van het werk van de voogden waar te nemen. 
 
De wet stelt dat iedere overheid die kennis heeft van de aanwezigheid aan de grens 
of op het grondgebied van een persoon "die er jonger uitziet dan 18 jaar of verklaart 
jonger dan 18 jaar te zijn" daarvan onmiddellijk de dienst Voogdij en de Dienst 
Vreemdelingenzaken in kennis moet stellen en deze diensten alle informatie moet 
meedelen die zij over de betrokkene heeft, met name door middel van de 
inlichtingenfiche die door de daartoe door beide overheden opgestelde 
omzendbrieven wordt voorzien. 
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De omzendbrief van de FOD Justitie van 19 april 2004 betreffende de plaatsing 
onder de hoede van de dienst Voogdij en de identificatie van niet-begeleide 
minderjarigen levert de meldende overheid de belangrijkste elementen waarmee 
rekening moet worden gehouden en de te volgen stappen bij het ten laste nemen 
van personen die verklaren dat ze niet-begeleide minderjarigen zijn of er als 
dusdanig uitzien. Een bijzonder punt wordt gewijd aan de tenlasteneming van 
minderjarigen die vermoedelijk het slachtoffer zijn van mensenhandel. 
 
Zodra de dienst Voogdij deze informatie ontvangt, neemt deze de betrokken persoon 
ten laste. Er gaat bijzondere aandacht uit naar minderjarigen die vermoedelijk het 
slachtoffer zijn van mensenhandel: de opvangcentra voor buitenlandse minderjarigen 
worden verwittigd en de gespecialiseerde diensten worden gecontacteerd om de 
opvolging van de zaak te evalueren. 
 
De dienst Voogdij, die werd bedacht als een centralisatieorgaan van alle voogdijen, 
is een zenuwcentrum waar talrijke informatie omtrent de identificatie van 
gesignaleerde personen en de opvolging van de voogdijen terechtkomt. Deze 
identificatie wordt niet alleen uitgevoerd om de toegangscriteria tot het 
toepassingsveld van de wet te controleren, maar ook om de identiteit van de 
minderjarige te beschermen. In 2004 heeft de dienst Voogdij, 24 uur op 24, 7 dagen 
op 7, 2045 NBMV-fiches ontvangen en 616 voogdijen toegekend, waaronder 20 
situaties van minderjarigen werden behandeld die vermoedelijk het slachtoffer zijn 
van mensenhandel. 
 
Sinds september 2004, heeft de dienst Voogdij een regelmatig algemeen overleg 
ingesteld om de samenwerking ter zake en de werking tussen de verschillende 
betrokken diensten te verbeteren. Het parket-generaal van Brussel, de Dienst 
Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de 
staatlozen hebben hieraan deelgenomen. Er heeft tevens bilateraal overleg 
plaatsgevonden met het Brusselse netwerk van instellingen en verenigingen dat 
actief is in de sector en de Gemeenschappen en de Gewesten. 
 
Inzake mensenhandel leert de ervaring dat een overheid geloof kan hechten aan de 
verklaringen van een persoon die beweert meerderjarig te zijn of begeleid te zijn door 
iemand die over hem het ouderlijk gezag uitoefent, dan wel die beweert afkomstig te 
zijn uit een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, terwijl dit 
niet het geval is. Zo kan het zijn dat in geen enkel geval twijfel wordt geuit over de 
verklaringen van een persoon die beweert meerderjarig te zijn. Dit is belangrijk 
wanneer het gaat om personen die het slachtoffer zouden kunnen zijn van 
mensenhandel of mensensmokkel. Het algemene overleg zou een betere 
samenwerking moeten mogelijk maken, met name wat betreft het burgerlijk huwelijk. 
Volgens de wettelijke bepalingen dienen de niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen die een dergelijk huwelijk aanhalen niet bij de dienst Voogdij te 
worden gesignaleerd. Het zou volstaan dat de minderjarigen waarover twijfel bestaat 
(valse verklaringen, tegenstrijdige verklaringen van de "echtgenoten", aanwijzingen 
van vermoeden van slachtoffer van mensenhandel, ...) bij de dienst Voogdij worden 
aangegeven. 
 
Dienst Vreemdelingenzaken, FOD Binnenlandse Zaken 
 
Een omzendbrief van de Dienst Vreemdelingenzaken van 23 april 2004 verplicht de 
politie en de Dienst Vreemdelingenzaken een NBMV-fiche in te vullen voor iedere 
onderschepte minderjarige bij elke eerste ontmoeting of wanneer ze kennis hebben 
van de aanwezigheid van een NBMV op het grondgebied. 

 31



Jaarverslag van de Regering inzake de strijd tegen de mensenhandel en de kinderpornografie in 2004 

 
Een rubriek van deze fiche heeft betrekking op mensenhandel, omdat ze verwijst 
naar het mogelijke bestaan van "aanwijzingen dat de persoon een slachtoffer van 
mensenhandel zou kunnen zijn". 
 
De dienst Voogdij heeft sinds zijn inwerkingtreding in mei 2004 1732 fiches van de 
Dienst Vreemdelingenzaken ontvangen. De Dienst Vreemdelingenzaken benadrukt 
het gebrek aan de gecentraliseerde verzameling van gegevens met betrekking tot 
NBMV. Iedere interveniënt stelt immers zijn eigen overzicht op. Het verboden 
karakter dat verband houdt met deze problematiek biedt tevens niet de mogelijkheid 
om een algemeen en volledig beeld van het fenomeen te hebben. 
 
De dienst Voogdij heeft in 2004 2045 NBMV-fiches ontvangen. 
De Dienst Vreemdelingenzaken organiseert informatiebijeenkomsten voor de 
voogden tijdens dewelke de aandacht systematisch op de risico's wordt gevestigd 
die de NBMV op het vlak van mensenhandel lopen. Deze bijeenkomsten vormen 
tevens de gelegenheid om de voogden in te lichten over de wettelijke bepalingen die 
inzake mensenhandel van toepassing zijn. 
 
Bij verdwijning van NBMV, doen de politiediensten, teneinde de opsporingen te 
vergemakkelijken, ook vaak beroep op het Bureau "NBMV van de Directie Toegang 
en Verblijf binnen de Dienst Vreemdelingenzaken" om inlichtingen te verkrijgen 
omtrent verdwenen NBMV. 
 
De Dienst Vreemdelingenzaken stelt bovendien een daling van de aanvragen van 
verblijfdocumenten door NBMV vast: in 2003 bedroegen de aanvragen van NBMV 
die het slachtoffer zijn van mensenhandel 15,12% van het totale aantal aanvragen 
van slachtoffers (31 dossiers op 205). In 2004 was de verhouding kleiner: 11,64% 
(22 dossiers op 184). 
 
 
FEDASIL - Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers 
 
Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers - FEDASIL - heeft als 
taak de opvang van asielzoekers, met inbegrip van niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen, te coördineren en te harmoniseren. 
 
In 2004 hebben twee grote evoluties plaatsgevonden: 
 

1- Het opzetten van een opvangmodel in twee fases: de eerste fase, "observatie 
en oriëntatie", wil de behoeftes van de minderjarige identificeren, teneinde 
deze op gepaste wijze te oriënteren. Het federale niveau moet deze fase 
organiseren, maar de Gemeenschappen moeten deze mee financieren. De 
tweede fase, die zowel op federaal als gemeenschapsvlak wordt 
georganiseerd, bestaat uit het oriënteren van minderjarigen naar de 
opvangstructuur die het beste bij hun situatie aanleunt. Dit opvangmodel 
werd, op voorstel van de voormalige Minister van Maatschappelijke Integratie, 
in maart 2004 door de Ministerraad goedgekeurd. 

 
2- Het opzetten van een dienst Voogdij voor NBMV: deze dienst, voorzien door 

de wet van 24 december 2002, die afhangt van de FOD Justitie, werd op 1 
mei 2004 opgericht, in navolging van de goedkeuring van het Koninklijk 
besluit van 22 december 2003. De hoofddoelstelling van deze Dienst is 
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rechtsbescherming in ons land voor niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen te verzekeren. 

 
In het licht van het besluit van een protocolakkoord tussen het federale niveau en de 
Gemeenschappen, heeft FEDASIL twee centra aangewezen (elk 50 plaatsen) om de 
eerste opvang van alle NBMV, al dan niet asielzoekers, waar te nemen. Het centrum 
van Neder-Over-Heembeek en het centrum van Steenokkerzeel hebben hun deuren 
respectievelijk in augustus 2004 en juni 2005 geopend. 
 
Bij verdenking van feiten van mensenhandel ten aanzien van een niet-begeleide 
minderjarige, wordt deze, in samenwerking met de voogd en/of de dienst Voogdij, 
doorverwezen door het centrum voor eerste opvang naar specifieke centra voor 
minderjarige slachtoffers die het slachtoffer zijn van mensenhandel. Deze centra - 
Esperanto en T'huis - hangen respectievelijk af van de Franse en Vlaamse 
Gemeenschap. Er wordt tevens contact opgenomen met het centrum Pagasa 
(centrum voor slachtofferhulp van mensenhandel in het Brusselse Gewest) dat de 
jongere kan verhoren en vervolgens het team kan helpen bij de oriëntatie van de 
minderjarige. In 2004 werden op die manier 3 jongeren naar Esperanto georiënteerd 
waar ze door een begeleider werden bijgestaan, teneinde het nodige te doen om een 
aankomstverklaring bij de Dienst Vreemdelingenzaken te verkrijgen en de hele 
procedure die ermee gepaard gaat te doorlopen. 
 
In 2004 is de opvangcapaciteit van het FEDASIL-netwerk aanzienlijk uitgebreid. 
Deze werd uitgebreid van 336 opvangplaatsen naar 593 effectieve opvangplaatsen. 
 

Délégué général aux Droits de l’Enfant van de Franse Gemeenschap 
 
Op initiatief van de Minister van Volksgezondheid, het Kind en Jeugdhulp van de 
Franse Gemeenschap, wordt het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan 
de jeugd sinds november 2004 geëvalueerd. In het kader van deze evaluatie werd 
een pilootgroep opgezet waarvan de Délégué général aux droits de l’enfant deel 
uitmaakt. In maart 2005 heeft deze groep meerdere thema's bepaald waarover 
gedebatteerd zou moeten worden, waaronder "problématiques et publics émergents" 
dat voornamelijk gericht is op NBMV. 
 
 
Dienst Mensenhandel van de Federale Politie 
 
De problematiek van de NBMV is een aandachtspunt van het nationaal 
veiligheidsplan, prioriteit mensensmokkel en mensenhandel. De centrale Dienst 
Mensenhandel schreef zich met andere Europese politiediensten in 2004 voor een 
partnergericht project om de politiële respons bij dossiers mensenhandel en 
mensensmokkel NBMV te verfijnen. Het project krijgt pas in 2005 vorm. 
 
 
• Problematiek van illegale adoptie 
 
 
Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de jeugd en Gezondheid van de 
Franse Gemeenschap 
 
Het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie wil zowel garanties bieden die 
door het Verdrag inzake de rechten van het kind en het Verdrag van Den Haag 
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worden opgelegd en mechanismen opzetten die passen bij hetgeen in de wet van 24 
april 2003 wordt voorgeschreven, als een continuïteit verzekeren binnen het beleid 
dat in de Franse Gemeenschap, op basis van klinische en wetenschappelijke 
vereisten die sinds meer dan 10 jaar worden uitgewerkt, wordt gevoerd. 
 
Bij het opstellen van het decreet werd toegezien op volgende punten: subsidiariteit 
van de adoptie, beschermmaatregelen voor het kind, preventie en professionele 
omkadering van alle adoptieprocedures vanaf de voorbereiding tot het 
afstemmingsproces. Deze hervorming, waarbij de belangen van het kind voorrang 
hebben, zorgt evenwel voor de eerbiediging van de vraag van kandidaat-adoptanten 
en stelt alles in het werk om hen in het verwezenlijken van een geslaagde adoptie te 
begeleiden. 
 
Wat betreft het sluiten van verdragen en bilaterale akkoorden inzake adoptie, die 
door artikel 21 van het Verdrag van de rechten van het kind wordt aanbevolen, moet 
er worden op gewezen dat: 

- België, door deze nieuwe wetgevingen, eindelijk in staat is het Verdrag van 
Den Haag te ratificeren (ratificatie voorzien op 1 juni 2005); 

- De Franse Gemeenschap op 17 maart 2004 een samenwerkingsverdrag 
inzake adoptie met de Socialistische Republiek Vietnam heeft gesloten.  

 
Wat betreft de strijd tegen de illegale adoptie van kinderen uit het buitenland, voorziet 
artikel 61 van het decreet van 4 maart 1991 dat de Franse Gemeenschap klacht kan 
indienen, in het bijzonder tegen elke natuurlijke persoon die doorgaans als 
tussenpersoon dient maar daartoe niet werd erkend. In 2004 werd geen enkele 
klacht op basis van dit decreet ingediend. 
 
De FOD Buitenlandse Zaken, sommige Belgische consulaire en diplomatieke posten 
in het buitenland, de Dienst Vreemdelingenzaken en sommige parketten doen 
evenwel vaak beroep op de Autorité communautaire pour l’adoption internationale 
(A.C.A.I.), die door de Direction générale de l’aide à la jeunesse van het Ministerie 
van de Franse Gemeenschap werd opgezet en belast is met de contacten met de 
andere buitenlandse overheden die bevoegd zijn voor adoptie, wanneer ze uitspraak 
moeten doen in adoptiedossiers, met name in het kader van de "vrije" of 
"onafhankelijke" circuits of wanneer ze adoptiedocumenten ontvangen die niet alle 
authenticiteitseigenschappen bezitten. Zo werd in 2004 het advies van de A.C.A.I. 
gevraagd omtrent adopties die in Haïti, Cambodja en Laos waren uitgesproken. 
 
Wat betreft de gevolgen van de tsunami in Zuidoost-Azie, heeft de Minister van 
Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de jeugd en Gezondheid van de Franse 
Gemeenschap, via een perscommuniqué, om de nodige voorzorg in dergelijke 
situaties gevraagd. Er werd op gewezen dat de betrokken landen zelf de noden en 
procedures moeten bepalen waardoor kan worden gesteld of een kind kan worden 
geadopteerd en dat de voorrechten ter zake van deze landen moeten worden 
nageleefd. Ook werd benadrukt dat geen enkel kind uit het buitenland kan worden 
geadopteerd, tenzij duidelijk werd vastgesteld dat het noch over een ouder, familie, 
of gemeenschap beschikt die er zorg kan voor dragen. Bovendien moet een zekere 
termijn worden nageleefd om er zich van te verzekeren dat het kind geen familie 
meer heeft en dat geen enkele oplossing met de bredere familiekring van het kind 
werd gevonden.  
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FOD Buitenlandse Zaken  
 

De diensten van de FOD Buitenlandse Zaken hebben, in samenwerking met DVZ, de 
controle op adopties versterkt in een aantal landen. Het gaat meer specifiek om de 
landen waar er lokaal geen waarborgen bestaan (of onvoldoende waarborgen 
bestaan) aangaande de herkomst van de kinderen: 
 
- Centraal en West-Afrika 
- Centraal Europa (Oekraïne, Kazachstan) 
- Bulgarije  valt niet onder de versterkte controles maar waakzaamheid is geboden 
- Azië: Nepal, Cambodja, Laos, Birma 
- Caraïben: Haïti. 
 
De versterkte controles houden in dat de regelmatigheid van de gevolgde procedure 
van zeer nabij wordt onderzocht en dat bij de minste onregelmatigheid een Belgisch 
paspoort  geweigerd wordt of de afgifte van een visum niet kan doorgaan (dit laatste 
is een beslissing van DVZ). Deze bijkomende controles gelden niet voor adoptanten 
die via een in België erkende organisatie adopteren of die in bezit zijn van een 
beginseltoestemming afgegeven door de bevoegde Gemeenschapsdienst. 
 
Wat  betreft de landen getroffen door de Tsunami, is er voor het ogenblik geen 
indicatie dat er onregelmatigheden gebeuren. Lokale overheden hebben immers 
beslist of tijdelijk alle interlandelijke adopties op te schorten of het nodige te doen om 
kinderen wiens ouders overleden of verdwenen zijn in eigen land op te vangen. 
In samenwerking met onze Ambassades in Azië volgt de FOD Buitenlandse Zaken 
de evolutie van de toestand. 
 
Dienst Mensenhandel van de Federale Politie 
 
De centrale Dienst Mensenhandel kwam tussen in één dossier en de dienst kent 
twee dossiers van de GDA die startten op basis van een mogelijke illegale adoptie. 
 
 
• Problematiek van de bedelarij van minderjarigen 
 
Délégué général aux Droits de l’Enfant van de Franse Gemeenschap 
 
Hoewel bedelarij altijd heeft bestaan, is bedelarij van minderjarigen een relatief 
recent fenomeen (begin van de jaren '90) waarvan de alsmaar toenemende omvang 
in grote steden zorgwekkend is. Ons land is ook in de ban van dit fenomeen dat op 
heden verschillende vormen kan aannemen: alleenstaande of in groep bedelende 
minderjarigen, gehandicapten, (erg) jonge slapende kinderen in de armen van hun 
"moeder" die om de vrijgevigheid van voorbijgangers vraagt. 
 
Aangezien de meeste van deze kinderen illegaal in België verblijven, is het moeilijk 
een cijfer te geven van het aantal minderjarigen die door deze problematiek 
betrokken zijn. 
 
Zoals reeds vermeld in het verslag van de Regering over de strijd tegen de 
mensenhandel in 2002-2003, heeft de Minister voor Hulpverlening, samen met de 
Minister van Kinderwelzijn, in 2003 een onderzoek ter zake aan de CODE 
(Coordination des ONG pour les droits de l’enfant) gevraagd. Met deze studie wou 
een stand van zaken van de situatie worden geboden en sociale reactiepistes voor 
dit fenomeen in België worden uitgewerkt. Deze studie levert interessante informatie 
op het vlak van definities en bepaalt de verschillende (sociale, economische en 
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politieke) karakteristieken die kinderen tot bedelen kunnen aanzetten. In het verslag 
is er sprake van twee grote categorieën minderjarige bedelaars: de minderjarige 
vreemdelingen die door hun ouders, die illegaal in België verblijven of zich op zijn 
minst in een uiterst precaire situatie bevinden, worden vergezeld (de meest 
voorkomende gevallen) en de NBMV waarvan sommigen het slachtoffer zijn van een 
uitbuiter en mensenhandel. 
 
Dit eerste onderzoek - "Recherche relative au développement d'une réponse sociale 
à la question de la mendicité des enfants en Belgique" - werd in 2004 verdergezet 
met "Recherche-pilote sur la sensibilisation des autorités publiques à la 
Communauté Rom et sur l'intégration scolaire des enfants Roms" dat tevens door de 
CODE werd gecoördineerd. 
Dit onderzoek kan via volgende link worden geraadpleegd: 
http://www.lacode.be/pdf/Rech_Communaute_Rom.pdf. Het telt meer dan 200 
pagina's en legt meer bepaald de nadruk op de sensibilisering van de politieagenten 
voor deze problematiek (tijdens voortgezette opleidingen) en op het belang de 
schoolgang van Romakinderen te verbeteren. Het onderzoek bevestigt tevens het 
feit dat de meeste minderjarigen vaak in familieverband bedelen. De familie bevindt 
zich meestal illegaal in België of in een bijzonder precaire situatie en de 
minderjarigen maken, in tegenstelling tot wat zou kunnen worden verwacht, zelden of 
geen deel uit van georganiseerde mensenhandelnetwerken. 
 
Eind januari 2004, heeft de Délégué général de Minister van Justitie uitgenodigd om 
samen te komen teneinde mogelijke pistes voor de strijd tegen het probleem van 
kinderbedelarij te bestuderen. 
 
Het parket-generaal van Brussel heeft in mei 2004 een werkgroep opgezet die leden 
van het parket, vertegenwoordigers van de politie, van NGO's van de CODE, de 
Délégué général aux Droits de l'Enfant en de Dienst Vreemdelingenzaken 
bijeenbrengt. De doelstelling van deze gemeenschappelijke reflectie over deze 
problematiek is een oplossing, een sociale reactie te bieden - in navolging  van het 
onderzoek van 2003 - op het lot van deze kinderen. De bedoeling is deze situaties te 
vermijden, maar ook de noden van deze minderjarigen en het soort begeleiding dat 
hun moet worden geboden te bepalen. Een andere doelstelling van deze werkgroep, 
die in 2004 5 keer is samengekomen, is tevens een gemeenschappelijk beleid inzake 
opsporingen en vervolgingen voor het gerechtelijke arrondissement Brussel op te 
zetten. 
 
 
Dienst Mensenhandel van de Federale Politie 
 
Bedelarij in omstandigheden van mensenhandel is een specifieke verschijningsvorm 
van mensenhandel. De eerste vaststellingen van en het eerste onderzoek bij 
bedelarij in omstandigheden van mensenhandel is dan ook - overeenkomstig het 
Nationaal Veiligheidsplan - een bijdrage die de Lokale Politie levert. 
Alhoewel overal in het land de bedelarij in het straatbeeld toeneemt, ontbreken 
cijfergegevens over de bedelarij in omstandigheden van mensenhandel. Bovendien 
situeren de activiteiten van de Lokale Politie eerder in een bestuurlijke (i.c. de 
overlast in combinatie met de vreemdelingenwetgeving) dan een gerechtelijke 
context. Bij minderjarige bedelaars met mogelijk een verband met mensenhandel 
neemt de Jeugdrechtbank bovendien beslissingen die verder onderzoek onmogelijk 
maken. 
Eind 2004 bekeek de centrale dienst in samenwerking met collegae van de 
spoorwegpolitie Brussel en de GDA Brussel in hoeverre een mogelijk gerechtelijk 
onderzoek naar bedelarij en mensenhandel bij interpellaties van bedelaars met 
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minderjarigen nieuwe elementen kon aanreiken. Deze studie leidde tot een voorstel 
aan het parket-generaal van Luik voor een éénmalige, kleinschalige en 
experimentele aanpak van bedelarij in omstandigheden van mensenhandel om meer 
zicht op zaken te krijgen en geruchten over bedelarij en mensenhandel te 
ontkrachten of te bevestigen met vaststellingen. De verschillende politiediensten 
engageerden zich voor een dergelijke test.  
 
 
4.   Politiecontroles 
 
 
 
Uittreksel uit de nota-vragenlijst: 
 
Wanneer slachtoffers bij een controle door een politie- of inspectiedienst worden 
ontdekt, dan hebben ze twee mogelijkheden. Na een reflectieperiode van 45 dagen, 
moeten ze immers kiezen tussen: ofwel samenwerken met de bevoegde overheden 
met het oog op het ontmantelen van het netwerk – door het afleggen van 
verklaringen tegen hun uitbuiters – en het gelijktijdig opstarten van een procedure om 
een verblijfstitel te verkrijgen, ofwel zich voorbereiden op de terugkeer naar hun land 
van herkomst  
 
 
 
Dienst Mensenhandel van de Federale Politie 
 
De Federale Politie voert gerichte controles naar illegale immigratie aan de 
Schengenbuitengrenzen en op de belangrijke verkeersassen in het binnenland uit. 
Het gaat om controles op de treinen, de autosnelwegen en de parkings lang die 
assen, de zee- en binnenhavens en de nationale en regionale luchthavens. De 
belangrijke verkeersassen zijn bij uitstek risicoplaatsen voor mensensmokkel. Een 
controle aan de buitengrenzen of op verkeersassen  leidt om verschillende redenen 
zelden tot de interceptie van een mensenhandelaar, het ontdekken van een 
slachtoffer mensenhandel of een onderzoek mensenhandel. 
 
Naast de gerichte controles op de grote verkeersassen verrichtten de politiemensen 
van de Lokale Politie ook controles in het binnenland op zowel illegale immigratie, als 
op risicoplaatsen voor mensensmokkel en risicoplaatsen en –sectoren voor 
mensenhandel. 
 
Het aantal controles 2004 aan de grensposten is onmogelijk te geven. Wel dekt de 
Federale Politie volledig de geviseerde controles aan alle buitengrenzen (lucht-, zee- 
en landsgrenzen). Geen enkele buitengrens ontsnapt eraan. De controles op het 
binnenkomend- en buitengaand passagiersvervoer kunnen plaatsvinden zeven op 
zeven en op elk moment van de dag. 
 
Er zijn geen specifieke controles met oog op de interceptie van mensensmokkelaars 
uitgevoerd. De uitgevoerde controles richtten zich in eerste orde op de detectie en 
interceptie van irreguliere migranten en de personen die hen daarbij hand- en 
spandiensten leverden. Bij deze gerichte controles interpelleerden politiemensen dus 
ook "sporadisch passeurs" of smokkelaars. 
 

 37



Jaarverslag van de Regering inzake de strijd tegen de mensenhandel en de kinderpornografie in 2004 

De LPA (luchthavenpolitie) Zaventem deed naast de bovenvermelde controles 
eveneens gericht toezicht naar de aankomst en naar vertrek van risicovluchten voor 
mensensmokkel en mensenhandel. Met een aantal gespecialiseerde politiemensen 
trachtten zij op basis van gedrag en handelingen mogelijke mensensmokkelaars 
en/of – handelaars te detecteren. Zo’n gericht toezicht en de interpellatie die ermee 
gepaard gaat, kon opnieuw leiden tot intercepties. 
 
 
België had slechts één landbuitengrens waar passagiers worden gecontroleerd van 
en naar het Verenigd Koninkrijk (extra-Schengen). Aan deze buitengrens werd vanaf 
1 april 2004 geen controle meer uitgevoerd op de binnenkomende treinen. In 
uitvoering van een overeenkomst met de Franse en de Britse overheden controleren 
Franse collegae de passagiers bij hun vertrek uit het Verenigd Koninkrijk. 
 
Aan de overige lucht- en zeegrenzen controleerde de politie in 2004 op dezelfde 
manier als in 2003. Wel sleutelen de controlerende politiediensten voortdurend aan 
de optimalisering en vernieuwing van het materiaal waarover de controleurs aan de 
buitengrenzen beschikken. 
 
In 2004 investeerde de wegpolitie (WPR) in gerichte controles naar risicoplaatsen 
langsheen de autosnelweg. De gerichte controles kregen de naam "Operatie 
Parkingstorm". Deze operaties viseerden twee grote assen: de AS 1 (Aarlen-Brussel-
Oostende) en de AS 2 (Luik-Namen-Bergen). 
 
Deze controles leverden volgende resultaten op: 
 
AS1: aantal gevoerde acties: 82; aantal gecontroleerde voertuigen: 4226; aantal 
opgepakte illegaal in België verblijvende personen: 76 
 
AS 2: aantal gevoerde acties: 101; aantal gecontroleerde voertuigen: 4037; aantal 
opgepakte illegaal in België verblijvende personen: 31; 1 vermoedelijke passeur 
opgenomen. 
 
Voor de controles "Parkingstorm" op beide assen presteerden de politiemensen van 
WPR 6471 manuren.  
 
In de strijd tegen de mensensmokkel organiseerden Justitie en politie van het 
gerechtelijk arrondissement Brugge vanaf 2002 de eerste geïntegreerde acties 
Beaufort. In 2003 werd de strijd tegen de mensensmokkel gediversifieerd en 
geïntensifieerd. Na een evaluatie van de Beaufort acties zetten justitie en politie van 
het gerechtelijk arrondissement Brugge de controles Breeze op het getouw. Het ging 
hierbij over kleinschalige operaties in de drie regio’s die vooral met de 
illegalenproblematiek geconfronteerd werden: de zeehavens Zeebrugge en 
Oostende en de parking E40 te Jabbeke. Bijna dagelijks liepen dergelijk Breeze-
acties. Soms werd daarbij gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen zoals een 
scanner en een speciaal op geleide hond. Een maal per maand mondde Breeze uit 
in een geïntegreerde actie waaraan alle politiediensten (Lokale Politie en Federale 
Politie) uit de regio hun medewerking verleenden. De bestuurlijke directeur-
coördinator van het arrondissement coördineerde het geheel. 
Ook in 2004 en vooral naar het laatste trimester vonden meerdere acties Beaufort en 
Breeze plaats. In die periode nam het aantal irreguliere migranten in de regio 
Brugge-Zeebrugge opnieuw toe. Op vraag van de burgemeester van Brugge 
intensifieerde de politie het toezicht in Zeebrugge en aan het station van Brugge (en 
omgeving). Ook het verkeer richting Zeebrugge vanuit de naburige politiezones 
Damme – Knokke-Heist en Blankenberge-Zuienkerke werd geobserveerd. De Dienst 
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Vreemdelingenzaken deed een bijzondere inspanning om de opgepakte irreguliere 
migranten onmiddellijk te repatriëren of naar een gesloten centrum over te brengen. 
Deze gecoördineerde actie liep over twee weken (in september en oktober). Reeds 
in de tweede week noteerde men de eerste resultaten. De politiediensten troffen 
minder irreguliere migranten aan en vonden minder vaak “recidivisten”. De 
aanhouding van enkele “runners” heeft hier ongetwijfeld eveneens in meegespeeld. 
Om deze gunstige evolutie te consolideren, volgden nog enkele Beaufort-acties 
einde oktober, begin november en begin december. 
In 2004 intercepteerden de wegpolitie (WPR) 963 irreguliere migranten, de 
spoorwegpolitie (SPC) 3296, de zeevaartpolitie (SPN) 2492 en de luchthavenpolitie 
(LPA) 1009 irreguliere migranten op de grote verkeersassen. 
 
In 2003 intercepteerden de verschillende diensten respectievelijk 1198 (WPR); 3023 
(SPC), 4690 (SPN) en 1410 (LPA) irreguliere migranten. 
 
De politiemensen van de Lokale Politie interpelleerden, in 2004, 22505 mensen 
zonder geldige verblijfstitel in het binnenland. In 2002 en 2003 ontdekten zij nog 
respectievelijk 21806 en 22665 mensen zonder geldige verblijfstitel. 
 
Bij de intercepties vallen de diensten terug op een draaiboek voor een kwalitatieve 
vaststelling van de interceptie van een vreemdeling zonder geldige toegangs- of 
verblijfstitel als start voor navolgend een onderzoek mensenhandel of 
mensensmokkel. De Dienst Mensenhandel stelde dit draaiboek samen op basis van 
goede praktijken in het werkveld. Dit draaiboek – een praktisch handboek – bezorgde 
de Dienst Mensenhandel via het AIK aan de politiemensen op het terrein. 
 
Aan de buitengrenzen intercepteerde de politie 79 vermoedelijke daders van 
mensenhandel/mensensmokkel. Het ging hierbij om Belgen (al dan niet van vreemde 
origine), Nederlanders, Turken en Afghanen. De politie vond er 147 mogelijke 
slachtoffers (meestal Turken). 
 
Op Zaventem werkt een team « fenomenen » bijna uitsluitend op dossiers 
mensenhandel en mensensmokkel. Het is 10 man sterk. 
 
In 2004 startte het team “fenomenen” 101 onderzoeken op in zaken van (al dan niet 
vermeende) mensenhandel of mensensmokkel. Daarnaast kwam het team tussen bij 
de interceptie van 210 irreguliere migranten die op de luchthaven ronddoolden en 
individueel – dus niet binnen een netwerk – poogden het land binnen te komen. 
 
In 2004 werden in Zaventem in totaal 41 personen aangehouden en voorgeleid als 
verdachte “passeur” mensensmokkel of dader van mensenhandel. De aanhouding 
van 73% van de voorgeleide verdachtenpersonen werd bevestigd. Het ging hierbij 
om Nigerianen, Nederlanders (van vreemde origine), Congolezen, Belgen (van 
vreemde origine) en Sudanezen. 
 
In 2004 trof de LPA Zaventem 55 personen aan die (mogelijk) slachtoffer waren van 
mensenhandel. Bij die 55 slachtoffers bevonden zich 8 minderjarigen. Het ging hierbij 
om Congolezen, Turken, Roemenen en Sudanezen. 
 
De nieuwe technische middelen belandden uitsluitend bij de Scheepvaartpolitie 
(SPN). SPN ontving in 2004 een X-ray scanner bijkomend technisch hulpmiddel in de 
strijd tegen mensensmokkel. De X-ray scanner is geplaatst en operationeel sinds juni 
2004. Daarnaast kocht de Federale Politie in 2004 documentlezers die vanaf 2005 
ter beschikking staan van alle grensposten. Sinds de ingebruikname van de scanner 
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controleerde SPN ongeveer 1400 voertuigen (vrachtwagens). SPN trof bij het 
doorzoeken van de voertuigen slechts één illegale immigrant aan. Het 
ontradingseffect van de scanner mag evenwel niet worden onderschat. 
 
De CO2-sonde en de bioradar zijn andere technische middelen waarmee tevens 
weggedoken personen in afgesloten ruimtes, zoals aanhangwagens en containers, 
kunnen worden opgespoord. 
 
 

5.   Hulp aan slachtoffers van mensenhandel 
 
 
 
Uittreksel uit de nota-vragenlijst: 
 
Opvang en duurzame sociale re-integratie van de slachtoffers zijn van het 
grootste belang in de strijd tegen de mensenhandel: het risico dat de persoon 
opnieuw in de greep valt van mensenhandelaars is immers groot. Jammer genoeg 
is dit falen een toonbeeld in het criminele milieu, waardoor andere slachtoffers 
worden afgeschrikt om uit het netwerk te stappen. 
 
Om de slachtoffers bij te staan in de talrijke stappen, worden ze verwezen naar 
een van de drie opvangcentra die belast zijn met de begeleiding (op psycho-
medisch-sociaal en juridisch vlak) van de slachtoffers van mensenhandel - Sürya 
(Luik), Pagasa (Brussel), Payoke  (Antwerpen). Indien enkel het criminele milieu 
de slachtoffers verblijfsmogelijkheden biedt of indien hun veiligheid op het spel 
wordt gezet, beschikken deze centra tevens over een opvangtehuis waar ze voor 
een beperkte tijdsduur kunnen worden ondergebracht, alvorens de begeleiding 
buiten deze centra wordt voortgezet. 
 
 
Begeleiding door de gespecialiseerde centra 
 
In het verslag van november 2005 betreffende de strijd tegen de mensenhandel14 
van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding is er voor 
2004 sprake van 586 slachtoffers die door de 3 bovenvermelde centra werden 
gesignaleerd (278 voor Pagasa, 228 voor Payoke en 80 voor Sürya). In totaal 
werden in 2004 144 slachtoffers door een van deze centra begeleid (58 voor Pagasa, 
43 voor Payoke en 43 voor Sürya). Er kan worden vastgesteld dat de meeste 
slachtoffers uit Aziatische, Afrikaanse of Oost-Europese landen afkomstig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Jaarverslag: "het Belgische mensenhandelbeleid", Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding, november 2005 
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Onderstaande tabel maakt een vergelijking met het voorgaande jaar mogelijk: 
 
 Pagasa  Payoke Sürya  
 

SIGNALEMENTEN 
 
In 2003 337 196 134 Totaal 2003: 667 
In 2004 278 228 80 Totaal 2004: 586 

 
BEGELEIDINGEN 

 
In 2003 105 47 23 Totaal 2003: 175 
In 2004 58 43 43 Totaal 2004: 144 

 
 
 
Uittreksel uit de nota-vragenlijst: 
 
1/ Hoewel de slachtoffers van mensenhandel, uit schrik voor represailles (tegen 
hun persoon of hun familie in het land van herkomst), soms aarzelen om klacht in 
te dienen tegen de personen door wie ze werden uitgebuit, toch kan hun 
medewerking met de bevoegde overheden hen de kans bieden een verblijfs- en 
arbeidsvergunning te verkrijgen. Dit is een belangrijk element voor hun re-
integratie.    
 
De slachtoffers die klacht indienen of verklaringen afleggen binnen de 45 dagen 
ontvangen een voorlopig verblijfsdocument van 3 maanden. De begeleiding door 
een van de bovenvermelde gespecialiseerde opvangcentra blijft verplicht binnen 
deze periode. Tijdens deze fase kunnen de slachtoffers tevens een in de tijd 
beperkte arbeidsvergunning krijgen. 
 
Een verblijfsvergunning van onbepaalde duur kan vervolgens door de Dienst 
Vreemdelingenzaken worden toegekend, zodra de aangifte of de klacht op een 
veroordeling in eerste aanleg is uitgelopen of wanneer, zelfs zonder veroordeling 
voor feiten van mensenhandel, het Openbaar Ministerie in zijn vorderingen de 
preventie van mensenhandel heeft weerhouden en indien de verklaring of de 
klacht als relevant voor de procedure wordt beschouwd. 
 
2/ Wanneer de slachtoffers beslissen om naar hun land van herkomst terug te 
keren, dan zal het gespecialiseerde centrum contact opnemen met het IOM 
(Internationale Organisatie voor Migratie) en zal het de vrijwillige repatriëring 
van deze personen organiseren. Indien nodig, zullen contacten met de familie en 
lokale organisaties worden gelegd om de opvang en mogelijke begeleiding ter 
plaatse, door middel van re-integratieprojecten of opleidingen, te verzekeren. 
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Dienst Vreemdelingenzaken, FOD Binnenlandse Zaken 
 
 
In 2004 werden bij de Dienst Vreemdelingenzaken 184 nieuwe aanvragen van 
verblijfsdocumenten vanwege slachtoffers in het kader van een 
mensenhandelprocedure geregistreerd. 
 
Bovendien verklaart de Dienst Vreemdelingenzaken dat, omwille van verschillende 
redenen, 25 aanvragen werden afgesloten: beëindiging van de begeleiding door een 
van voormelde centra (op beslissing van de betrokkene of op beslissing van het 
centrum), verdwijning, vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst, terugkeer 
naar het criminele milieu, regularisatie op basis van een ander statuut (bijvoorbeeld 
huwelijk met een Belgische burger), ... 
 
Burgers uit China, Bulgarije, Nigeria, Roemenië, Albanië en Rusland zijn het meeste 
vertegenwoordigd. De Dienst Vreemdelingenzaken benadrukt dat van de nieuwe 
aanvragen in 2004 zo'n 34% afkomstig was van administratief gevolgde slachtoffers 
uit de Oostbloklanden, terwijl dit cijfer in 2003 40% bedroeg. 
In 2004 werd, ofwel na vonnis, ofwel op basis van een zogeheten "stopprocedure", 
ofwel op humanitaire basis, voor 41 dossiers een verblijfsvergunning van onbepaalde 
duur toegekend. 
 
 
Ten slotte dient te worden herhaald dat de toegang tot de Commissie voor financiële 
hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden door de wet van 26 maart 2003, 
die op 1 januari 2004 in werking is getreden, werd verruimd tot slachtoffers van 
mensenhandel. Voortaan is de Belgische nationaliteit of het recht tot binnenkomst en 
wettelijk verblijf in België geen vereiste meer. Het verkrijgen van een 
verblijfsvergunning van onbepaalde duur van de Dienst Vreemdelingenzaken in het 
kader van een onderzoek naar mensenhandel geeft tevens toegang tot deze 
Commissie. 
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III. Europees en internationaal niveau 
 
 
A. Europees niveau 
 
 

1.   Comité ad hoc sur la lutte contre la traite des êtres humains (CAHTEH) 
 
 
Tijdens de vergadering van 30 april 2003, heeft het Comité van Ministers beslist dat 
de Raad van Europa een Europees Verdrag inzake de strijd tegen de mensenhandel 
zou uitwerken. Hiertoe heeft het het mandaat van een ad hoccomité (CAHTEH) dat 
met deze werkzaamheden zou belast zijn goedgekeurd. 
 
Dit comité bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere lidstaat, twee 
wetenschappelijke deskundigen, vertegenwoordigers van verschillende 
directiecomités (gelijkheid van mannen en vrouwen, strafrechtelijke problemen, 
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 landen, van de internationale instellingen en organisaties 
zoals de OVSE, de OESO, de IAO, UNICEF, de IOM, de UNHCR, ... Voor het 
aanstellen van nationale vertegenwoordigers, werd de regeringen gevraagd een 
gelijke verhouding te respecteren tussen hoge ambtenaren die gespecialiseerd zijn in 
mensenrechten en hoge ambtenaren die gespecialiseerd zijn in vragen die verband 
houden met het strafrecht en vervolgingen. 
 
In het algemeen heeft het Comité besloten dat het Verdrag een evenwicht moet 
weerspiegelen tussen enerzijds de strafrechtelijke repressieve maatregelen en de 
maatregelen die erop gericht zijn de fundamentele rechten van de slachtoffers na te 
leven.  
 
Het Verdrag richt zich op volgende thema's: 
 

- Preventiemaatregelen op lokaal, nationaal en internationaal niveau, met 
inbegrip van sensibiliserings-, informatie-, en opleidingscampagnes, in 
samenwerking met het maatschappelijke middenveld en de media. De 
preventie omvat zowel de primaire preventie (algemeen) als de secundaire en 
tertiaire preventie die gericht zijn op reeds bepaalde groepen. 

 
- Maatregelen van het materieel strafrecht en de strafrechtspleging. Hebben 

betrekking op de strafbaarstellingen (mensenhandel, misdrijven die verband 
houden met mensenhandel maar ook met poging tot mensenhandel, 
medeplichtigheid, ...), gebruik van speciale onderzoekstechnieken, 
verbeurdverklaringen van goederen, strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen, ... Er worden ook delicate vragen behandeld, zoals de 
bepaling voor vrijstelling van strafrechtelijke vervolging of de strafbaarstelling 
van de persoon die wetens gebruik maakt van de diensten van een persoon 
die het slachtoffer is van mensenhandel. Dit zal verder bij de analyse van de 
artikelen worden behandeld. 

 
- Beschermingsmaatregelen voor de slachtoffers. Er werden heel wat 

maatregelen voorgesteld, van klassieke maatregelen zoals huisvesting, 
juridische informatie, medische en psychologische hulp en bijstand tot 
maatregelen zoals de schadeloosstelling van slachtoffers, de bescherming 
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van slachtoffers en hun familie in hun land van herkomst, de toekenning van 
tijdelijke of permanente verblijfsvergunningen, ... 

 
- Internationale samenwerkingsmaatregelen die gericht zijn op informatie-

uitwisseling en technische vragen, zoals wederzijdse rechtshulp en 
uitlevering. Het was onduidelijk of in specifieke maatregelen ter zake in het 
Verdrag moest worden voorzien of dat het toepassen van bestaande 
Verdragen volstaat. Hierover werd geen beslissing genomen. Deze vraag zal 
tijdens het onderzoek van deze artikelen door het Comité opnieuw worden 
bekeken. 

 
- Opvolgingsmaatregelen. Het betreft een controlemechanisme, opgezet door 

een onafhankelijke deskundigengroep, dat de problemen voor de uitwerking 
van het toekomstige Verdrag zou moeten identificeren en technische bijstand 
zou moeten verlenen om deze problemen op te lossen. Hoewel er diverse 
opvolgingsmechanismen binnen de Raad van Europa of de Verenigde Naties 
bestaan, heeft het Comité zich uitgesproken voor het opzetten van een 
vernieuwend en specifiek controlesysteem. 

 
In 2004 heeft het CAHTEH 5 zittingen gehouden: van 3 tot 5 februari, van 11 tot 14 
mei, van 29 juni tot 2 juli, van 27 september tot 1 oktober en van 7 tot 10 december. 
 
België wenste een zo groot mogelijke reikwijdte van dit Verdrag om ervoor te zorgen 
dat het een echte toegevoegde waarde voor het Protocol van Palermo van 2000 zou 
betekenen. Op dit vlak moet worden toegegeven dat de geboekte resultaten - met 
talrijke ontwerpen van artikelen van het Verdrag waarbij de Staten niet juridisch 
zullen worden verplicht maatregelen te treffen, maar zich ertoe verbinden "rekening 
te houden met" bepaalde maatregelen - onder de verwachtingen zullen liggen.  De 
Staten die zich in de onderhandelingen het meest huiverig hebben opgesteld, 
behoren vaak tot de EU (Duitsland op kop).  
 
België was bijzonder actief in dit dossier. Het voorzitterschap van het Comité werd 
immers door het Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten 
waargenomen. De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid zetelde in het Comité als 
vertegenwoordiger van het Directiecomité voor strafrechtelijke problemen. 
 
De werkzaamheden van de CAHTEH werden in februari 2005 afgerond.  
 
Het Verdrag van de Raad van Europa inzake de strijd tegen de mensenhandel werd 
door het Comité van Ministers op 3 mei 2005 goedgekeurd en op 16 mei 2005, ter 
gelegenheid van de derde Top van de staatshoofden en regeringsleiders van de 
Raad van Europa, te Warschau ter ondertekening voorgelegd.  
 
België heeft dit Verdrag in november 2005 ondertekend. 
 
 

2.   Deskundigengroep "Mensenhandel" van de Europese Commissie 
 
De Europese Commissie heeft in maart 2003 een Deskundigengroep opgericht, 
samengesteld uit twintig deskundigen - waaronder een Belg -, die belast is met het 
concretiseren van de Verklaring van Brussel15. In december 2004 heeft deze 
                                                 
15 Ter herinnering: de Verklaring van Brussel vloeit voort uit de Europese Conferentie over de 
"preventie en bestrijding van de mensenhandel - Wereldwijde uitdaging voor de 21e eeuw" 
die op initiatief van de Europese Commissie in september 2002 in Brussel heeft 
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deskundigengroep zijn eindverslag voorgesteld16 en een reeks aanbevelingen ter 
zake geformuleerd. 
 

3.  Europees Directiecomité voor strafrechtelijke vraagstukken (CDPC) van de 
Raad van Europa 
 
De jaarlijkse zitting van het Europees Directiecomité voor strafrechtelijke 
vraagstukken heeft van 16 tot 19 maart 2004 in Straatsburg plaatsgevonden. 
 
Tijdens deze zitting heeft de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, als 
vertegenwoordiger van het CDPC bij het Comité ad hoc sur la lutte contre la traite 
des êtres humains, voor het voltallige Comité verslag uitgebracht van de stand van 
zaken van de werkzaamheden van bovenvermeld Comité. 
 
  

4.   Stabiliteitspact in Zuidoost-Europa 
 
Op 23 en 24 maart 2004 heeft in Belgrado het zesde treffen van de Taks force van 
het Stabiliteitspact inzake mensenhandel plaatsgehad. Twee thema's zijn bij deze 
jaarlijkse samenkomst aan bod gekomen: kinder- en mensenhandel in dwangarbeid 
en slavernij. 
 
Volgende lessen werden uit deze jaarlijkse samenkomst getrokken: 
- Belang van een jaarlijkse conferentie met mensen van op het terrein 
- Nood aan een integrale aanpak om dit fenomeen te bestrijden 
- De onstabiele politieke en sociaaleconomische situatie in de Balkan vormt de 

ideale basis voor de ontwikkeling van criminele activiteiten zoals mensenhandel 
en mensensmokkel 

- Documentenfraude (reis- of identiteitsdocumenten) moet niet worden bestreden 
door een verstrenging of versoepeling van de wetgeving, maar door een uniforme 
en transparante toepassing van de huidige wetgeving en door proactieve 
informatie-uitwisseling. 

 
 
B. Internationaal niveau 

 
 

1.   Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale en georganiseerde 
misdaad 
Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in 
het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel 
Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de 

lucht 
 

De Conferentie van de partijen bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen 
transnationale georganiseerde misdaad en zijn protocollen werd van 28 juni tot 9 juli 
2004 in Wenen georganiseerd. 

                                                                                                                                            
plaatsgevonden. De Verklaring van Brussel wil de Europese en internationale samenwerking, 
concrete maatregelen, alsook een reeks normen, best practices en andere 
preventiemaatregelen die erop gericht zijn mensenhandel doeltreffend te bestrijden 
uitwerken. 
16 European Commission, Directorate-General Justice, Freedom and Security, Report of the 
Experts Group on Trafficking in Human Beings, Brussels, 22 december 2004. 
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Een van de eerste taken van de Conferentie van de partijen bestond uit het opstellen 
van een meerjaarlijks werkprogramma om de activiteiten te structureren, teneinde de 
toepassing van het Verdrag en zijn protocollen op gedetailleerdere en grondigere 
wijze te ontwikkelen en te onderzoeken. Het voor de komende jaren opgezette 
werkprogramma is gebaseerd op het onderzoek van een bepaald aantal bepalingen 
per zitting. 
 
De Conferentie van de partijen heeft zich tevens gebogen over het op te zetten 
opvolgingsmechanisme. Dit mechanisme zal de verkregen resultaten en ervaren 
hindernissen bij het opzetten en toepassen van het Verdrag en zijn protocollen 
onderzoeken. Dit opvolgingsmechanisme moet het mogelijk maken de best practices 
te benadrukken en aanbevelingen te maken voor de Staten met het oog op het 
versterken van hun capaciteit om de transnationale georganiseerde criminaliteit te 
bestrijden en te voorkomen en de multilaterale samenwerking kracht bij te zetten. 
 
 

2. Commissie voor de preventie van de misdaad en de strafrechtelijke justitie van 
de Verenigde Naties 

 
 
De dertiende zitting van de Commissie voor de preventie van de misdaad en de 
strafrechtelijke justitie heeft van 11 tot 20 mei 2004 in Wenen plaatsgevonden. 
 
Dat jaar was het centrale thema van de Commissie "Rechtsstaat en ontwikkeling: 
bijdrage van de operationele activiteiten aan preventie van de misdaad en de 
strafrechtelijke justitie". Andere interessante thema's die in plenaire zitting werden 
behandeld, waren orgaanhandel, witwassen, bescherming van kinderen die 
slachtoffer of getuige zijn van een misdaad. 
 
Er werden ook 19 resoluties bij consensus aangenomen. Sommige van deze 
resoluties waren tamelijk vernieuwend, zoals het Amerikaanse voorstel van resolutie 
inzake "asset sharing", het Poolse en Oostenrijkse voorstel van resolutie inzake de 
strijd tegen AIDS in de gevangenissen of het Canadese voorstel van resolutie tot 
oprichting van een deskundigengroep die belast zou zijn met het opstellen van 
richtlijnen voor kinderen die slachtoffer of getuige zijn van een misdaad. 
 
Naast deze debatten en onderhandelingen, werd een groot deel van de tijd van de 
Commissie gewijd aan de voorbereidingen van het elfde Congres van de Verenigde 
Naties voor de preventie van de misdaad en de strafrechtelijke justitie dat in april 
2005 in Bangkok (Thailand) heeft plaatsgevonden. De vragen die tijdens de debatten 
van de Commissie werden behandeld, hadden betrekking op zowel de basis (te 
bespreken thema's, ...) als de vorm (organisatie, datum en plaats van de volgende 
Commissie, ...) 
 
 

3.  Groep Boedapest - Working Group "Penalty Scales" 
 

In het kader van de werkzaamheden van de Boedapestgroep werd op basis van 
aanbeveling drie, goedgekeurd op de Budapest Process Rhodes Ministeriële 
Conferentie, die de harmonisatie van straffen van mensenhandel en mensensmokkel 
in overeenstemming met de relevante EU-instrumenten aanbeveelt, een werkgroep 
opgericht.  
  
België heeft samen met Estland het voorzitterschap op zich genomen.  
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Tijdens een eerste vergadering in Tallinn (Estland) op 25, 26 en 27 april 2004 werd 
door het ICMPD een paper voorgesteld: “Overview of the Process and level of 
Harmonisation of Penalty Scales Regarding Trafficking and Smuggling”.  In deze 
paper wordt een analyse gedaan van de inspanningen inzake harmonisatie op de 
verschillende niveaus in het bijzonder de Verenigde Naties na de goedkeuring van 
de Palermo Protocollen, de Europese Unie met het Kaderbesluit inzake bestrijding 
van mensenhandel en het Kaderbesluit tot versterking van het strafrechtelijk kader 
voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en 
illegaal verblijf en binnen de Budapest Process. 
Tijdens deze vergadering werd unaniem beslist dat er nog een lange weg te gaan is 
om een harmonisatie-niveau van een definitie en bestraffing van mensenhandel en 
mensensmokkel  te bekomen. Er werd beslist dat, om op een efficiënte manier 
verder te gaan met de harmonisatie, een vragenlijst verstuurd zal worden door het 
Secretariaat van het ICMPD.  Deze heeft als doelstelling om de actuele en de 
geplande wettelijke, strafrechtelijke en administratieve procedures met betrekking tot 
de bestraffing van mensenhandel en mensensmokkel in kaart te brengen. Op basis 
van de antwoorden zal een overzicht gemaakt worden door het Secretariaat. 
 
 

4. EU Cards Project: "Enhancement of the Implementation Strategies for National 
Anti-Trafficking Action Plans in Sap countries” 

 
 
Het ICMPD (International Centre for Migration Policy) is in 2004 begonnen met een 
nieuw project namelijk  “Enhancement of the Implementation Strategies for National 
Anti-trafficking Action Plans in Sap countries” en dit in het kader van het CARDS 
Democratic Stabilisation and Civil Society Programme.  Dit programma heeft als doel 
steun te bieden aan de burgerlijke maatschappij om de grenscriminaliteit te 
verminderen, met onder andere regionale acties om te helpen met de strijd tegen 
mensenhandel en anticorruptie initiatieven.  
 
Dit project zal geïmplementeerd worden door ICMPD in samenwerking met een 
Kroatische en Servische NGO partner en dit in nauwe samenwerking met de 
relevante regionale actoren zoals de Stability Pact Task Force on Human Trafficking 
(STPF) en Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE)/Office for 
Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR).   
 
Het project heeft als doel de capaciteiten van de Sap (Stabilisatie en 
Associatieproces)- landen te versterken in de strijd tegen de mensenhandel. Dit moet 
leiden tot de implementatie van allesomvattende nationale en regionale antwoorden 
tegen de mensenhandel en dit met de hulp van de burgerlijke maatschappij.  Daarom 
wil dit project voorzien in training en technische assistentie voor de nationale 
coördinatoren en nationale werkgroepen in de Sap-landen zodat zij hun nationale 
strategieën kunnen verfijnen, vastleggen van verbeterde nationale multidisciplinaire 
structuren, verbeteren van de samenwerking en het uitwisselen van “best practices” 
en ervaringen tussen de nationale werkgroepen in de regio. 
 
De landen die hierbij betrokken zijn, zijn de CARDS landen en regio’s zoals Albanië, 
Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de vroegere Joegoslavische republiek van 
Macedonië, Servië en Montenegro en Kosovo als pilootlanden. In een tweede fase 
zullen andere landen ook betrokken worden zoals Bulgarije, Hongarije, Moldavië, 
Roemenië, Slovenië, Turkije en Oekraïne.  
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Dit project werd voorgesteld tijdens een kick-off meeting van 13 tot 15 mei 2004 in 
Gloggnitz. Op deze vergadering werd een vertegenwoordiger van de Dienst voor het 
Strafrechtelijk beleid uitgenodigd. De vertegenwoordiger werd gevraagd om een 
uiteenzetting te geven over de aanpak van de strijd tegen de mensenhandel in België 
en meer bepaald over de bestaande structuren in België.  
 
Het project bestaat uit drie fases waarbij de meeting in Gloggnitz de aanzet was van 
de 1ste fase. Tijdens de meeting werd unaniem door de deelnemers bevestigd dat er 
nood is aan een blijvend en allesomvattend antwoord voor de strijd tegen de 
mensenhandel. Deze zou zowel strategische doelstellingen als actieplannen moeten 
omvatten. Deze zou moeten gebaseerd zijn op een mensenrechtelijke aanpak, met 
de inbreng van de burgerlijke maatschappij en met het doel blijvend te zijn. Daarom 
werd beslist dat de landen een “Project implementation team” (PIT) aanduiden. Dit 
team zou uit vijf personen moeten bestaan die de belangrijkste elementen van de 
strijd tegen de mensenhandel vertegenwoordigen en die nauw betrokken zullen 
worden bij de uitvoering van het project.  
De volgende stap die het ICMPD zal ondernemen is het uitvoeren van missies naar 
alle Sap-landen in de maanden juni, juli en september. Tijdens een regionale 
conferentie zullen de landen de regionale standaardprincipes goedkeuren en “best 
practices”-gidsen voor een nationaal antwoord tegen de mensenhandel.  
 
De daaropvolgende fases zullen enerzijds bestaan uit de ontwikkeling van de 
implementatieschema’s en uiteindelijk als derde fase de implementatie ervan. 
 
 

5.  Ontvangst van buitenlandse delegaties 
 

• Amerikaanse delegatie 
 
Op 3 maart 2004 heeft de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid een delegatie van het 
Amerikaans Ministerie van Buitenlandse Zaken mogen ontvangen in het kader van 
de voorbereiding van hun jaarlijks rapport  “Trafficking in persons”17.  Dit rapport 
omvat de periode van maart 2003 tot maart 2004 en omvat de mensenhandel in al 
zijn vormen zoals  onder andere mensenhandel met geweld, bedrog, dwang, 
commerciële seksuele exploitatie, gedwongen arbeid en gedwongen huwelijk.  
 
Op basis van de verkregen gegevens van verschillende landen wordt door de VS 
nagegaan welke inspanningen landen hebben gedaan ter bestrijding van de 
mensenhandel. Op basis van voordien vastgelegde standaardprincipes worden de 
landen onderverdeeld in categorieën (Tiers). Tier 1 omvat bijvoorbeeld alle landen 
die voldoen aan de minimumstandaarden en Tier 3 omvat die regeringen die niet 
volledig voldoen aan de verschillende minimumstandaarden en niet echt inspanning 
doen om eraan te voldoen. Als een land ondergebracht wordt in de categorieën 
vanaf Tier 2 verwacht de VS inspanningen zodat ze voldoen aan de 
minimumstandaarden. Hiervoor krijgen ze drie maanden. Indien ze na deze periode 
er niet aan voldoen kunnen de VS sancties opleggen in de vorm van het schrappen 
van sommige soorten van ontwikkelingshulp of het tegenhouden van de toekenning 
van Wereldbankleningen. 
 
Via een voordien ingevulde vragenlijst en de verdere vragen tijdens het bezoek wilde 
de Amerikaanse delegatie nagaan welke inspanningen België heeft gedaan met 
betrekking tot de strijd tegen de mensenhandel.  Ze waren vooral geïnteresseerd in 
                                                 
17 Het verslag 2004 van het State Department "Trafficking in Persons Report" kan op volgende 
internetsite worden geraadpleegd: http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2004/  
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statistieken over het aantal onderzoeken, vervolgingen, etc. en het aantal betrokken 
officiële ambtenaren bij de  strijd tegen de mensenhandel.  
 
In juni 2004 werd vernomen dat België in Tier 1 blijft en er dus geen problemen zijn 
voor België. 
 
 
• Noorse delegatie 
 
Een Noorse delegatie, die in het kader van het Europees Forum inzake preventie van 
de georganiseerde misdaad in Brussel verbleef, heeft op 25 oktober 2004 een 
bilateraal onderhoud gehad omtrent de vragen van de strijd tegen de mensenhandel, 
zowel op nationaal vlak als op het vlak van de internationale initiatieven. 
  
Tijdens dit onderhoud heeft de Noorse delegatie het "Norway's Plan of Action for 
Combating Trafficking in Women and Children" voorgesteld en uitgelegd dat geldig is 
voor de periode 2003-2005. Een brochure, die door het Ministerie van Justitie en de 
Politie werd uitgegeven, neemt dit actieplan op duidelijke en synthetische wijze over 
door voor ieder probleem de "background" te bieden, de acties te vermelden die 
Noorwegen al ondernomen heeft en wat het nog met specifieke maatregelen wil 
bereiken en door de ministeriële departementen en andere instellingen die instaan 
voor deze maatregelen goed te identificeren. 
 
Inzake bijstand voor slachtoffers van mensenhandel, heeft Noorwegen zich 
gebaseerd op verschillende punten van het Belgische systeem.  
  
In het kader van zijn inspanningen om mensenhandel te bestrijden, zet Noorwegen 
een reeks projecten in een regionaal kader (Council of the Baltic Sea States) of op 
bilateraal vlak op. Ook de re-integratie in het land van herkomst van de slachtoffers 
die terugkeren naar deze landen, moet worden waargenomen. Bovendien financiert 
Noorwegen, via de Norad, een reeks projecten in de landen van herkomst (zoals 
steun aan het IOM in Zuid-Afrika ). 
  
Op internationaal vlak zet Noorwegen zich zowel in bij de OVSE, waar de Noorse 
ambassadeur mede het voorzitterschap waarneemt van de werkgroep die belast is 
met deze problematiek en deze het Actieplan voor de strijd tegen de mensenhandel, 
goedgekeurd te Maastricht in december 2003, verder met bepalingen omtrent 
kinderen wil aanvullen en uitwerken, als bij de NAVO, waar, onder impuls van de 
Verenigde Staten en Noorwegen, een beleid inzake de strijd tegen de mensenhandel 
op de Top van Istanbul in juni 2004 werd goedgekeurd. 
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DEEL II: STRIJD TEGEN DE KINDERPORNOGRAFIE 
 
 
 
 
Uittreksel uit de nota-vragenlijst: 
 
De wet van 13 april 1995 stelt mensenhandel in zijn geheel strafbaar en voert 
tevens specifiekere bepalingen in ter bestraffing van kinderpornografie. 
Aangezien het hierbij om een ernstig vergrijp op minderjarigen handelt, moeten 
de daders van dergelijke feiten hard worden aangepakt en moet tevens alles in 
het werk worden gesteld om hen hierover in te lichten. Teneinde 
kinderpornografie zo goed mogelijk te bestrijden, moet deze problematiek via 
drie essentiële aspecten worden begrepen: preventie, repressie, opvolging van 
daders en bijstand voor slachtoffers. 
 
Net als mensenhandel, vormt kinderpornografie een grensoverschrijdend 
crimineel fenomeen dat een internationale samenwerking tussen de verschillende 
instanties die belast zijn met het opsporen en vervolgen van de daders van dit 
soort misdrijven vergt. 
 
Op heden is het ontegensprekelijk dat de ontwikkeling van de nieuwe 
communicatietechnologieën, zoals internet, het plegen van dergelijke misdrijven 
nog meer versterkt en vergemakkelijkt, waardoor de bestrijding van dit 
fenomeen bemoeilijkt wordt. Het virtuele medium dat door internet wordt 
geboden, biedt de daders de mogelijkheid steeds meer pedopornografisch 
materiaal uit te wisselen, te verzamelen en ter beschikking te stellen. Zo worden 
kinderen en jongeren, die sinds hun jongste jaren, soms zonder medeweten van 
hun ouders, op het internet surfen, geconfronteerd met dergelijke beelden, 
maar kunnen ze tevens, via bijvoorbeeld chatdiensten, in contact komen met 
pedofielen en mogelijke misbruikers. 
 
 
 
 
Er dient te worden herhaald dat de ministeriële richtlijn Col. 12/99 inzake de strijd 
tegen de mensenhandel en de kinderpornografie deze laatste omschrijft als: 
"Voorwerpen of beelddragers van welke aard ook die houdingen of seksuele 
handelingen met pornografisch karakter vertonen waarbij minderjarigen worden 
voorgesteld of betrokken zijn". 

 
 
 
 
 
 

 50



Jaarverslag van de Regering inzake de strijd tegen de mensenhandel en de kinderpornografie in 2004 

A. Nationaal niveau 
 

1.  Algemeen 
 
• Evaluatie van de wetten van 1995 en enkele verwante instrumenten 
 
De Regering heeft er zich, meer bepaald via de Kadernota Integrale Veiligheid van 
30-31 maart 200418, toe verbonden de wetten van 1995 te evalueren. Mevrouw de 
Minister van Justitie heeft onlangs haar akkoord gegeven voor het opzetten van deze 
evaluatie. De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid is belast met de evaluatie van de 
wetten van 1995 en enkele andere verwante instrumenten.  
 
Hiertoe werd deze bijgestaan door een begeleidingsgroep die belast werd met het 
opvolgen van het verloop van de evaluatie, het formuleren van aanbevelingen en het 
innemen van een standpunt over elke vraag die problemen stelt. Deze algemene 
groep volgt de hele evaluatie en kan gevalsgewijs, als het opportuun wordt geacht, 
deskundigen raadplegen in functie van de specificiteit van de bestudeerde materie. 
 
Deze begeleidingsgroep bestaat uit twee gespecialiseerde magistraten ter zake, een 
lid van het Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden, 
de geneesheer-directeur van de psychosociale dienst van het Directoraat-generaal 
Uitvoering van Straffen en Maatregelen, drie leden van de academische wereld die 
gekend zijn omwille van hun kennis in de geëvalueerde materie, een lid van de 
beleidscel van de Minister van Justitie en een lid van de Dienst voor het 
Strafrechtelijk beleid. 
 
Het doel van de evaluatie werd begrensd door volgend criterium: "de 
misdrijfvraagstukken die op federaal niveau te maken hebben met seksualiteit 
waarbij voornamelijk minderjarigen worden betrokken of voorgesteld". 
 
De evaluatie handelt meer bepaald over volgende instrumenten: 

 
- Sommige artikelen tussen artikel 372 en 389 van het Strafwetboek 

(vragen i.v.m. de zedelijkheid) en de artikelen 10ter en 21bis van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 
(vreemdelingschap, verjaringstermijn); 

- De wet van 27 maart 1995 tot invoeging in het Strafwetboek van een 
artikel 380quinquies en tot opheffing van het artikel 380quater, tweede 
lid, van hetzelfde Wetboek dat artikel 380ter is geworden (reclame 
met betrekking tot aanbod van diensten van seksuele aard); 

- De wet van 13 april 1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien 
van minderjarigen; 

- De wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de 
mensenhandel en van de kinderpornografie; 

- De wet van 28 november 2000 betreffende de strafrechtelijke 
bescherming van minderjarigen; 

- De ministeriële omzendbrief van 16 juli 2001 over de audiovisuele 
opname van het verhoor van minderjarige slachtoffers en getuigen 
van misdrijven; 

- Het samenwerkingsprotocol ter bestrijding van ongeoorloofd gedrag 
op het Internet (ISPA). 

                                                 
18 Zie de punten 2.5.1. (pagina 72 van de Kadernota) en 2.5.2. (pagina 76 van de Kadernota) die 
betrekking hebben op respectievelijk de problematieken van seksuele delinquentie en 
kindermishandeling. 
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Bepaalde punten uit de voornoemde instrumenten overschrijden daarentegen 
ruimschoots het evaluatiekader en moeten er uit worden uitgesloten. Het gaat in 
hoofdzaak om algemene problematieken van prostitutie van volwassenen en 
mensenhandel. Deze zullen echter op indirecte wijze kunnen worden aangesneden 
wanneer bijvoorbeeld de aspecten met betrekking tot de verjaring van de 
strafvordering en de extraterritorialiteit zullen worden geëvalueerd. Dit zal ook het 
geval zijn voor alle vragen betreffende minderjarige slachtoffers wanneer rekening 
zal moeten worden gehouden met de verhouding slachtoffer/dader. 
 
 
• Werkgroep "Kinderpornografie - nieuwe strafbaarstelling"  
 
Tijdens de vergadering van het College van Procureurs-generaal van 27 mei 2004, 
voorgezeten door Mevrouw de Minister van Justitie, werd beslist de werkgroep 
“kinderpornografie”, voorgezeten door de heer adjunct-adviseur-generaal voor het 
Strafrechtelijk beleid, te mandateren, zodat deze zijn werkzaamheden met betrekking 
tot het eventueel invoegen van een nieuwe strafbaarstelling in het Strafwetboek 
verder zou zetten. Het door de werkgroep nagestreefde doel is tweeledig. Deze wil 
enerzijds een actief klimaat van erotisering van het lichaam van kinderen voor een 
pedofiel publiek bestrijden en anderzijds, rekening houdende met de inhoud van het 
begrip pornografie en uitgaande van kinderpornografie, het bestaan van een 
probleem, alsook de geschiktheid om tot een nieuwe bepaling over te gaan, 
onderzoeken.  
 
Tijdens een voorbereidende vergadering in Luik op 15 oktober 2004 tussen de Dienst 
voor het Strafrechtelijk beleid en een vertegenwoordiger van het Parket van het Hof 
van Beroep van Luik, werden de vragen omtrent de methodologie besproken.  
 
De werkgroep is als volgt samengesteld: 
 
- twee magistraten van het Parket van Luik; 
- een magistraat van het Parket van Hasselt; 
- een lid van het Federaal Parket; 
- een lid van de cel mensenhandel van de Federale Politie; 
- een lid van de Federal Computer Crime Unit (FCCU); 
- een lid van het Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en   
   Vrijheden;  
- de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 
 
De eerste vergadering van de werkgroep heeft op 13 december 2004 in Brussel 
plaatsgevonden. De besprekingen hadden voornamelijk betrekking op de vragenlijst 
die begin 2005 naar alle procureurs des Konings van België of hun substituut, 
gespecialiseerd in zedenzaken, werd verstuurd. Dankzij deze vragenlijst konden hun 
mening en opmerkingen omtrent het voorontwerp van wet houdende invoeging van 
twee nieuwe leden in artikel 383bis, §1 van het Strafwetboek worden verzameld. 
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2.  Preventie 
 
 
• Campagne "stopkinderprostitutie" 
 
In termen van preventie, moet de nationale campagne tegen de seksuele uitbuiting 
van kinderen worden vermeld. Deze werd eind september 2004, op initiatief van de 
NGO ECPAT19 en de Federale Politie gelanceerd. 
 
De campagne "stopkinderprostitutie"20 wordt gevoerd in samenwerking met 
verschillende partners, zoals Child Focus, de NMBS, Landsverdediging, 
Buitenlandse Zaken, de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs 
(FEBETRA) en de Federatie van de Toeristische Industrie (FTI). Deze campagne is 
voornamelijk gericht op de seksuele uitbuiting van kinderen in het buitenland en wil 
reizigers sensibiliseren voor de problematiek van kinderprostitutie door raadgevingen 
te geven om dergelijke handelingen, ofwel in het buitenland, ofwel bij hun terugkeer 
in België, te melden en te reageren wanneer ze met soortgelijke situaties worden 
geconfronteerd, teneinde dit fenomeen nog beter te bestrijden. 
 
• Verslag van ChildFocus-Net-Alert 
 
In 2004 heeft het New Tech & Multimedia Team 2127 dossiers over op internet 
gevonden vermoedelijk kinderpornografisch materiaal behandeld. Deze meldingen 
werden aan de Dienst Mensenhandel en de Federal Computer Crime Unit (FCCU) 
van de Federale Politie bezorgd. 1897 (89,2%) van deze dossiers zijn afkomstig van 
de website http://childfocus-net-alert.be. Deze 2127 dossiers die aan de bevoegde 
diensten van de Federale Politie werden bezorgd hebben betrekking op 3422 sites: 
23,90% van de gemelde sites waren van kinderpornografische aard. Wat betreft de 
vermoedelijke plaatsbepaling van de sites, bevindt 37,29% zich in de Verenigde 
Staten, 18,48% in Rusland en 1,80% in België. 8,83% van de sites kon niet worden 
gelokaliseerd. De overige 33,60% is verspreid in andere landen. 
 
In het kader van het Safer Internet Action Plan van de Europese Commissie, heeft 
Child Focus zich eind 2004, samen met de Internet Service Providers Association 
(ISPA Belgium), in een nieuw project gestort om het minder risicovol gebruik van 
internet aan te moedigen. Hiertoe heeft Child Focus een "button" ontwikkeld die op 
de websites van de leden van ISPA Belgium moet verschijnen. Dankzij deze "button" 
kunnen de bezoekers van die websites op een eenvoudige manier een link openen 
naar een meldingsformulier op de website http://www.childfocus-net-alert.be van 
Child Focus21.  
 
Dit soort samenwerking tussen de verschillende organisaties, de industrie en de 
overheid heeft verschillende voordelen: bereik aanzienlijk aantal internetgebruikers, 
ontlasting van verschillende ISP-helpdesks. Bovendien kan dankzij deze 
samenwerking op meer coherente en uniforme manier informatie worden verzameld 
                                                 
19 End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes 
20 http://www.stopkinderprostitutie.be 
21 De "button" "netalert" werd in maart 2005 gelanceerd en bevindt zich op de websites van Belgacom, 
Euregio, Kidcity, MSN, Scarlet, Skynet en Telenet. Hiermee wordt 90% van de internetgebruikers 
bereikt.  
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over de problematiek, alvorens deze aan de bevoegde diensten van de Federale 
Politie te bezorgen. 
 
 
• Dienst Mensenhandel van de Federale politie 
 
In België is er een steeds betere samenwerking tussen de terreinonderzoekers en de 
centrale Dienst Mensenhandel. Collegae doen vaker beroep op de dienst met vragen 
tot bijstand. De ondersteuning bij onderzoeken op het terrein wordt gesmaakt. De 
politiële informatiestroom in de context van onderzoeken en verschillende facetten 
van de problematiek is uniformer. Om de wisselwerking tussen het werkveld en de 
Dienst Mensenhandel te optimaliseren, werkten we samen met de politiescholen en 
organiseerden we informatiedagen. 
 
Daarnaast werken de Federal Computer Crime Unit (FCCU) en de centrale Dienst 
Mensenhandel nauw samen. Die samenwerking vertaalt zich in regelmatig overleg, 
een reeks werkafspraken tot afstemming van activiteiten, een vlotte uitwisseling van 
informatie en een technische ondersteuning van het FCCU van de onderzoeken die 
de centrale Dienst Mensenhandel in het kader van international acties coördineert 
en/of voert. 
 
 
 
B. Europees en internationaal niveau 
 
 

1.  Inwerkingtreding van het Kaderbesluit van 22 december 2003 van de Raad 
van de Europese Unie ter bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie 

 
Het Kaderbesluit van 22 december 2003 van de Raad van de Europese Unie ter 
bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie is op 20 januari 
2004 in werking getreden. 
 
 

2.  Voorontwerp van wet houdende instemming met het Facultatieve Protocol bij 
het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, inzake 
de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie22 

 
Het Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden heeft in 
2004 een voorontwerp van wet opgesteld houdende instemming met het Facultatieve 
Protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, 
inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen 
te New York op 25 mei 2000, aangepast ingevolge het advies van de Raad van State 
van 17 november 2003. Dit voorontwerp van wet wil de goedkeuring en ratificatie van 
het tweede aanvullende protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind 
mogelijk maken.  
 
 
 
 
 

                                                 
22 Deze wet werd op 12 januari 2006 gestemd. 
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3.   Samenwerking van de Federale Politie met Europol en Interpol 
 
Met Europol werkt de centrale Dienst Mensenhandel samen voor een Europees 
politiële aanpak van kinderpornografie via het Internet. Hiertoe vallen de 
verschillende deelnemende Europol-landen terug op een informatie-
uitwisselingsplatform (analytical work file – AWF). De samenwerking met Europol 
geeft de Dienst Mensenhandel de mogelijkheid om gegevensbanken met onder meer 
« nicknames », IP adressen en e-mail adressen te raadplegen. 
 
Interpol biedt dan weer een ondersteuning voor de identificatie van slachtoffers van 
kinderpornografie. In reële tijd en via een beveiligd netwerk kan de Dienst nakijken of 
slachtoffers reeds elders geïdentificeerd werden, maar ze kan ook nieuwe beelden 
met geïdentificeerde of identificeerbare slachtoffers aan Interpol overmaken. Die 
service kwam tot stand als concreet resultaat van de Interpol Werkgroep “seksuele 
misdrijven tegen kinderen”. Naast de uitwisseling van operationele informatie 
investeert de werkgroep dus veel energie in het identificeren van slachtoffers en 
vooral in het “communiceren” van de identificaties van slachtoffers naar lidstaten. 
Hierdoor optimaliseren de lidstaten onderzoekscapaciteit. Interpol is eveneens het 
kanaal om vaststellingen in België van een misdrijf naar buitenlands recht aan het 
betrokken land over te maken. Bij dergelijke vaststelling is de buitenlandse 
politiedienst  met dezelfde opdracht het politieel aanspreekpunt. In 2004 maakte de 
Federale Politie 763 vaststellingen uit hoofde van “Kinderpornografie 
bezit/verspreiding” over aan een bevoegde buitenlandse politiedienst. 
 
De samenwerking met Europol en Interpol resulteerde in een aantal internationaal 
gecoördineerde acties tegen gebruikers en verspreiders van kinderpornografisch 
materiaal. De aangeleverde en zeer concrete informatie leidde tot een belangrijk 
aantal onderzoeken en vervolgingen. 
 
 

4.   Activiteiten van het departement internationale ontwikkeling van Child Focus 
 
Een van de prioriteiten van dit departement is het ontwikkelen en verspreiden van 
kennis en expertise. Daartoe is het noodzakelijk de bestaande NGO’s in de hele 
wereld te identificeren en te inventariseren, alsook hun actieterreinen en 
werkmethoden vast te stellen. De bedoeling is mogelijke synergieën te ontdekken en 
de verzamelde gegevens onder de NGO's, de Europese instellingen en de 
beleidsmakers te verspreiden. Deze activiteiten worden onder meer dankzij de 
financiële bijdrage van het Daphné-programma (Directorate-General Justice, 
Freedom and Security) van de Europese Commissie verwezenlijkt.  
 
Zo kon in 2004 de studie Childoscope worden gerealiseerd. Deze studie bevat drie 
delen: 
 

- het aantal verdwenen en seksueel uitgebuite kinderen in de 15 
lidstaten; 

- het bestaan, de rol en de structuren van 241 maatschappelijke 
organisaties in 15 lidstaten en in 4 kandidaat-lidstaten (Tsjechië, 
Hongarije, Polen en Roemenië) die zich actief met verdwenen of 
seksueel uitgebuite kinderen bezig houden; 

- de wettelijke basis die moet worden gelegd om de samenwerking 
tussen niet-gouvernementele organisaties en de bevoegde overheid 
te bevorderen (bescherming van vertrouwelijke informatie, 
strafrechtelijke procedures, …). 
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Deze studie werd gerealiseerd met de steun van academici, vertegenwoordigers van 
niet-gouvernementele organisaties, de politie en het gerecht. 
 
 
 
 
De Voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi, kreeg, ter gelegenheid 
van een bezoek aan Child Focus in februari 2004, de resultaten van deze studie 
overhandigd waarin verschillende aanbevelingen werden geformuleerd23. 
 
De resultaten van deze studie kunnen op de site http://www.childoscope.net worden 
geraadpleegd. Dankzij deze gegevensbank kan op heden (vanaf april 2005) 
informatie over meer dan 22 lidstaten of kandidaat-lidstaten worden geraadpleegd. 
Deze informatie heeft betrekking op de maatschappelijke organisaties die zich actief 
toeleggen op verdwenen en/of seksueel misbruikte kinderen en wordt ieder jaar 
aangevuld. 
 
 
 
 

                                                 
23 Waaronder: het vrijmaken van fondsen voor de oprichting van operationele centra in Europa die 
beantwoorden aan een aantal criteria met name met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening, 
het opleidingsniveau en de vorming van de medewerkers, alsook de permanente bereikbaarheid via een 
gratis noodnummer; de oprichting of aanduiding, in elk land van de Europese Unie, van een centrum 
voor de verzameling en analyse van gegevens over verdwenen en seksueel misbruikte kinderen in 
Europa op basis van een gestandaardiseerde methodologie, en de centralisatie daarvan door een 
Europees centrum als bron voor het Europese beleid ter zake; de promotie bij de betrokken actoren in 
de landen van de Unie en het aanzetten tot samenwerking tussen privé- en overheidsorganisaties op 
basis van een model van samenwerkingsprotocol, uitgewerkt door Child Focus en het Institute for 
International Research on Criminal Policy (IRCP) van de Universiteit Gent. 
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Algemeen besluit  
 
 
Zoals uit dit verslag blijkt, kan worden vastgesteld dat België zijn inspanningen in de 
strijd tegen de mensenhandel in 2004 actief is blijven voeren. 
 
De bestaande initiatieven die reeds hun nut op het terrein hebben bewezen werden 
verdergezet. Er werden nieuwe projecten opgestart om de strijd tegen deze 
fenomenen steeds meer te optimaliseren. 
 
2004 was een bijzonder rijkgevuld jaar ter zake. De belangrijkste stappen waren: 
 

- de inwerkingtreding van Col. 10/04; 
- de wetgevende werkzaamheden die zijn uitgelopen op de wet van 10 

augustus 2005; 
- de herdynamisering van de Interdepartementale coördinatiecel ter 

bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel. 
 
Door de evaluatie van Col. 10/04, voorzien in 2006, zal een balans van de 
toepassing van deze richtlijn op het terrein kunnen worden opgemaakt. Zo zullen de 
positieve effecten en eventuele lacunes ervan kunnen worden bepaald en zullen 
noodzakelijke aanpassingen tot verbetering kunnen worden overwogen. 
 
De wet van 10 augustus 2005 brengt onze wetgeving meer bepaald in 
overeenstemming met de van kracht zijnde internationale bepalingen. Ze maakt 
tevens een duidelijk onderscheid tussen mensenhandel en mensensmokkel. 
 
Dankzij de herdynamisering van de Interdepartementale coördinatiecel ter bestrijding 
van de mensensmokkel en de mensenhandel en de maandelijkse vergaderingen van 
het Bureau, die voor bevoorrechte informatie tussen de in de problematiek betrokken 
actoren zorgen, is er een blijvende aandacht van de Regering. 
 
Het opzetten van een dienst Voogdij voor NBMV getuigt van het belang dat de 
Regering hecht aan de bescherming van de meer kwetsbare personen. 
 
Het oprichten van een Dienst internationale adoptie past tevens in dezelfde 
beschermingslogica. Hoewel de wet tot hervorming van de adoptie dateert van 24 
april 2003, is deze pas op 1 september 2005 in werking getreden. De Dienst 
internationale adoptie werd diezelfde dag opgericht. De activiteiten van deze Dienst 
zullen dus in het volgende verslag, dat betrekking zal hebben op 2005 en 2006, 
worden uitgewerkt. De wet van 10 augustus 2005 brengt de periodiciteit van dit 
verslag voortaan immers op twee jaar. 
 
De Belgische aanpak van de strijd tegen de mensenhandel dient, vanuit het 
standpunt van zowel de wetgeving als de opgezette structuren, vaak als model met 
name inzake de hulp aan slachtoffers. Aangezien deze materie een van de grootste 
aandachtspunten blijft, werden in 2005 twee werkgroepen van de 
Interdepartementale Cel aan deze problematiek gewijd. 
 
De multidisciplinaire aanpak en de complementariteit die voortvloeit uit de 
samenwerking tussen de verschillende betrokken departementen (Justitie, 
Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken, ...), maar ook de nauwe 
banden tussen de magistraten van het Openbaar Ministerie, de politie op het terrein 
en de opvangcentra hebben in ons land bijgedragen tot een werkelijke 
bewustwording van de nood om deze problematiek steeds beter te bestrijden.  
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Ondanks de ontegensprekelijk vooruitgang die de laatste jaren ter zake werd 
geboekt, moet worden vastgesteld dat de omvang van het fenomeen relatief 
zorgwekkend blijft. België, dat als transitland binnen de Europese Unie fungeert - met 
name naar het Verenigd Koninkrijk, het land bij uitstek van mensenhandelaars - is 
tevens een welbekend bestemmingsland dat vaak met deze problematiek wordt 
geconfronteerd. 
   
In zijn verslag van december 2004 betreffende de strijd tegen mensenhandel - 
"Analyse vanuit het slachtofferperspectief" - benadrukt het Centrum voor gelijkheid 
van kansen en voor racismebestrijding dat de mensenhandelnetwerken op heden 
steeds meer georganiseerd en uiterst flexiebel voor de dag komen waardoor ze zich 
snel aan de omstandigheden kunnen aanpassen. Bovendien blijkt dat mensenhandel 
en mensensmokkel vaak samen met andere criminele fenomenen (zoals 
drugsmokkel) gepaard gaan. 
 
Net als de andere landen, wordt België dus op heden met zowel internationale 
criminele organisaties als middelgrote ondernemingen geconfronteerd die sterk 
uiteenlopende activiteiten hebben en zich in de werving van actieve leden, de 
aanmaak van valse documenten of het transport en de uitbuiting van slachtoffers van 
mensenhandel specialiseren. 
 
Dit bewijst dat de strijd tegen de mensenhandel meer dan ooit actueel is. De grote 
waakzaamheid ter zake is bijgevolg gerechtvaardigd. 
 
 
 
 

___________________________________ 
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