
Jaarverslag van de Regering inzake 
de strijd tegen de mensenhandel en 

de kinderpornogra�e in 2005 – 2006  

Dienst voor het
Strafrechtelijk beleid



VOORWOORD ......................................................................................................................... 3 
METHODOLOGIE EN ONDERVRAAGDE ACTOREN ....................................................... 3 

DEEL I: STRIJD TEGEN MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL .................... 5 
INLEIDING ....................................................................................................................... 5 
1. NATIONAAL NIVEAU ................................................................................................ 7 

1.1. 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 ........................................................................................... 7 

1.2. De wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen (nieuwe artikelen 64 tot 68)............................................................. 11 

1.3. Evaluatie van Col.10/04 (van 1 mei 2004 tot eind 2005)................................. 16 
1.4. Werkzaamheden van de interdepartementale coördinatiecel ter bestrijding van 

de mensensmokkel en de mensenhandel......................................................................... 23 
1.5. Acties van ontwikkelingssamenwerking.......................................................... 27 
1.6. Acties van de sociale inspectiediensten ........................................................... 27 
1.7. Hulp aan slachtoffers........................................................................................ 39 
1.8. De problematiek van de NBMV....................................................................... 45 
1.9. Dienst Internationale Adoptie (DG Fundamentele rechten en vrijheden), FOD 

Justitie 47 
2. ANALYSE VAN DE VOORZIENINGEN EN MECHANISMEN OPGEZET OM DE 
CRIMINELE GROEPERINGEN EN NETWERKEN, ACTIEF OP HET VLAK VAN 
MENSENHANDEL, OPTIMAAL TE BESTRIJDEN.................................................... 49 

2.1 Activiteiten van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) ............. 49 
2.1.1. De CFI: hoofdinstelling in de strijd tegen het witwassen van misdaadgeld .. 50 
2.1.2. Informatie die door de CFI in het kader van het huidige verslag werd 
meegedeeld............................................................................................................... 51 

2.2. Bijdrage van de Federale politie - Centrale dienst mensenhandel ................... 57 
2.2.1. Financieel onderzoek...................................................................................... 57 
2.2.2. Gebruik van bijzondere opsporingsmethodes (BOM) ................................... 60 
2.2.3. Samenwerking Federale en Lokale Politie..................................................... 63 
2.2.4. Internationale samenwerking ......................................................................... 64 

III. EUROPEES EN INTERNATIONAAL NIVEAU..................................................... 67 
3.1. Europees niveau .................................................................................................... 67 

3.1.1. Verdrag van de Raad van Europa inzake de strijd tegen de mensenhandel ... 67 
3.1.2. EU-plan inzake de beste praktijken, normen en procedures bij de voorkoming 
en bestrijding van mensenhandel ............................................................................. 67 

3.2. Internationaal niveau ............................................................................................. 68 
3.2.1. Belgisch voorzitterschap van de OVSE in 2006 ............................................ 68 

DEEL II: STRIJD TEGEN DE KINDERPORNOGRAFIE ........................................... 69 
1. De wet van 09 februari 2006 houdende instemming met het Facultatief Protocol bij 
het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, 
kinderprostitutie en kinderpornografie aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals 
het op 14 november 2000 door de Secretaris-generaal van de Organisatie van de 
Verenigde Naties werd aangepast (B.S. van 27 maart 2006)........................................... 69 
2. Oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind ............. 70 
3. Evaluatie en update van het protocol en het Child Focusverdrag ........................ 70 
4. Activiteiten van de FCCU (Federal Computer Crime Unit), Federale Politie ..... 71 

 1



5. De evaluatie van de wetten van 1995 en 2000 inzake zeden en enkele verwante 
juridische instrumenten werd door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid tussen 2005 
en begin 2007 gerealiseerd. ............................................................................................. 76 
6. Werkzaamheden met betrekking tot de mogelijke invoering van een nieuwe 
strafbaarstelling in het huidige art. 383bis van het Strafwetboek (vervaardigen en 
bezitten van kinderpornografisch beeldmateriaal) .......................................................... 77 

BESLUIT ................................................................................................................................. 79 

 2



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 periodiciteit van dit verslag werd door de wet van 10 augustus 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 voortaan op twee jaar gebracht. 
 
De in 2005 en 2006 door de Belgische regering gevoerde activiteiten en ondernomen 
initiatieven om mensenhandel, mensensmokkel en kinderpornografie te bestrijden worden in 
dit verslag toegelicht. 
 
 
METHODOLOGIE EN ONDERVRAAGDE ACTOREN  
 
De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid werd, net als de voorgaande jaren, belast met het 
opstellen van dit verslag op basis van de informatie die bij de actoren betrokken in de strijd 
tegen deze fenomenen werd ingewonnen. Er werd beroep gedaan op hun medewerking door 
middel van een gedetailleerde vragenlijst die een vijftigtal vragen omvatte. 
 
Er werd beslist een deel van dit verslag te wijden aan de analyse van de voorzieningen en 
mechanismen die worden opgezet om de criminele groeperingen en netwerken, actief op het 
vlak van mensenhandel, optimaal te bestrijden. 
 
In dit opzicht is het eerste deel van de in bijlage opgenomen vragenlijst gericht op 
verschillende aspecten van de problematiek van het witwassen van geld uit georganiseerde 
criminaliteit in verband met mensenhandel.  
 
Talrijke andere vragen over zowel preventie, repressie als hulp aan slachtoffers van 
mensenhandel vullen deze vragenlijst aan. Op deze manier kan het door België ter zake 
gevoerde beleid integraal en geïntegreerd worden gevat.  
 
Op basis van deze vragenlijst is het de bedoeling dat iedere actor die betrokken is bij de 
strijd tegen mensenhandel enerzijds de momenten kan bepalen waarop hij verondersteld 
wordt op te treden en anderzijds de ondernomen initiatieven en gevoerde activiteiten in dit 
domein in 2005 en 2006, in functie van zijn bevoegdheden, beschrijft. 
 
Het tweede deel van de vragenlijst heeft betrekking op de problematiek omtrent de 
kinderpornografie.  
 
De volledige nota-vragenlijst werd in bijlage opgenomen. 
 
Deze nota-vragenlijst, die als basis heeft gediend voor het opstellen van het verslag, werd in 
mei 2007 aan de verschillende diensten bezorgd die bij de strijd tegen mensenhandel 
betrokken zijn.  
 
Zo werd deze vragenlijst 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 
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van Child Focus en het jaarverslag van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding (hierna CGKR) geraadpleegd.  
 
Er werd tevens de medewerking van de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en 
de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) gevraagd. 
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DEEL I: STRIJD TEGEN MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL 

 
 

INLEIDING 

 
Om doeltreffend te kunnen zijn, kan uit ervaring worden aangetoond dat de strijd tegen de 

mensenhandel een multidisciplinaire, zowel een integrale - waarbij preventieve, repressieve 

en hulpmaatregelen voor de slachtoffers worden omvat - als een geïntegreerde - met 

betrekking tot alle instanties die door deze problematiek betrokken zijn - aanpak vergt. 

 

In het algemeen werd in 2005 en 2006 op het vlak van wetgeving heel wat vooruitgang 

geboekt: 

 

 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 (B.S. 2 augustus 2005); 

 de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (nieuwe artikelen 64 tot 68), die een belangrijke 

stap voorwaarts betekent voor de slachtoffers van mensenhandel en slachtoffers 

van bepaalde ernstige vormen van mensensmokkel (B.S. 6 oktober 2006). 

 

Inzake de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen voor commerciële doeleinden, 

moet ook de wet van 9 februari 2006 worden aangehaald houdende instemming met het 

Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van 

kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie (B.S. 27 maart 2006).  

 

Op operationeel vlak, werd de evaluatie van de toepassing van Col. 10/04 houdende het 

opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel voor de periode mei 2004-eind 

2005 in 2006 door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (FOD Justitie) uitgevoerd. Dankzij 

deze evaluatie kon nauwkeurige informatie worden verkregen over de verschillende 

geëvalueerde criteria, met name inzake de coördinatie (houden van 

coördinatievergaderingen, organisatie van controleoperaties, ...), het beeld van het 
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fenomeen, en konden praktijken worden vastgesteld die soms duidelijk verschillend zijn 

tussen de gerechtelijke arrondissementen. 

  

Deze verschillende punten zullen verder in dit verslag gedetailleerd worden besproken. 
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1. NATIONAAL NIVEAU         

 
 
1.1. 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 huisjesmelkers1  

 
 
Deze wet vloeit voort uit het feit dat onze strafwetgeving in overeenstemming moet worden 

gebracht met de Europese en internationale bepalingen ter zake: 

 

- 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 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  

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 Minister van Justitie stelde in maart 2004 een werkgroep samen die belast was met het 

voorbereiden van een voorontwerp van wet betreffende mensenhandel en mensensmokkel. 

Deze groep, die werd voorgezeten door een vertegenwoordiger van het Kabinet van de 

Minister, was samengesteld uit magistraten, ambtenaren van het Directoraat-generaal 

                                                 
1 Voor een volledige beschrijving en gedetailleerde analyse van deze wet: 
 

 HUBERTS, C., "Les innovations de la loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la 
lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil", Journal du 
Droit des Jeunes, januari 2006, 6-22. 

 LE COCQ, P. en BEERNAERT, M.-A., "La loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de 
renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil", 
Revue de Droit Pénal et de Criminologie, april 2006, 335-406. 
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Wetgeving, de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie en een 

vertegenwoordiger van het CGKR.  

 

De krachtlijnen van de wet van 10 augustus 2005 

 

Deze wet zet niet alleen talrijke Europese en internationale verplichtingen in het Belgische 

recht om, maar zorgt ook voor verschillende wijzigingen:  

 

 Ze maakt een duidelijk onderscheid tussen mensenhandel en mensensmokkel.  

 

Voordien werden deze twee handelingen bestraft op basis van het voormalige artikel 77bis 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (zie hierna wet van 15 december 1980). 

 

Deze twee inbreuken zijn voortaan duidelijk gedefinieerd en worden bestraft op basis van 

verschillende specifieke bepalingen: de artikelen 433quinqiues tot en met 433nonies van het 

Strafwetboek voor mensenhandel en de artikelen 77bis tot en met 77sexies van de wet van 

15 december 1980 voor mensensmokkel.  

 

De bestraffing van de hulp bij illegale immigratie is opgenomen in het nieuwe artikel 77 van 

de wet van 15 december 1980. 

 
 

 
Mensenhandel 

Art. 433quinqies Sw 
 

 
Mensensmokkel 

Art. 77bis van de wet van 15 december 
1980 

 
"de werving, het vervoer, de 
overbrenging, de huisvesting, de opvang 
van een persoon, de wisseling of de 
overdracht van de controle over hem 
teneinde: 
 

1. ten aanzien van deze persoon de 
misdrijven te laten plegen die 
bedoeld worden in de artikelen 
379, 380, § 1 en § 4, en 383bis, § 
1; 

2. en aanzien van deze persoon het 
misdrijf te laten plegen dat 
bedoeld wordt in artikel 433ter 
(uitbuiting van de bedelarij); 

3. deze persoon aan het werk te 

 
"het ertoe bijdragen, op welke manier 
ook, rechtstreeks of via een 
tussenpersoon, dat een persoon die 
geen onderdaan is van een lidstaat van 
de Europese Unie het grondgebied van 
een lidstaat van de Europese Unie of van 
een Staat die partij is bij een 
internationale overeenkomst betreffende 
de overschrijding van de buitengrenzen, 
die België bindt, binnenkomt, erdoor reist 
of aldaar verblijft, zulks in strijd met de 
wetgeving van deze Staat, met het oog 
op het direct of indirect verkrijgen van 
een vermogensvoordeel." 
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4. bij deze persoon organen of 
weefsels weg te nemen of te 
laten wegnemen in strijd met de 
wet van 13 juni 1986 betreffende 
het wegnemen en transplanteren 
van organen; 

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

 
Behalve in het in 5 bedoelde geval is de 
toestemming van de in het eerste lid 
bedoelde persoon met de voorgenomen 
of daadwerkelijke uitbuiting van geen 
belang." 
 
 
Om een feit als mensenhandel te kwalificeren, vereist artikel 433quinquies dus het bestaan 

van zowel een daad (materieel element) als een bepaalde uitbuitingsfinaliteit (moreel 

element). 

 

Meerdere uitbuitingsvormen worden dus voortaan in overweging genomen: seksuele 

uitbuiting, maar ook uitbuiting van de bedelarij, economische uitbuiting, illegale wegnemen 

van organen en weefsels en het gedwongen plegen van misdrijven. 

 

Bovendien volstaat voortaan de intentie tot uitbuiting om het misdrijf mensenhandel te 

voltrekken. 

 

Het feit een vermogensvoordeel te halen uit het meewerken aan het illegaal overschrijden 

van grenzen vormt de belangrijkste karakteristiek van mensensmokkel zoals het in het 

nieuwe artikel 77bis van de wet van 15 december 1980 wordt bepaald. 

 

 De tweede grote verandering die door de wet van 10 augustus 2005 wordt aangebracht 

en die in zekere mate voortvloeit uit het onderscheid tussen mensenhandel en 

mensensmokkel is dat mensenhandel niet meer beperkt is tot vreemdelingen. De 

overschrijding van een grens is immers geen vereiste meer. Mensenhandel omvat 

voortaan dus ook de Belgische slachtoffers van mensenhandel. 
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 De wet van 10 augustus 2005 voert tevens verschillende verzwarende omstandigheden 

in die gemeenschappelijk zijn aan mensenhandel en mensensmokkel en onderverdeeld 

worden in 3 niveaus: 

 

 de verzwarende omstandigheden die gelinkt zijn aan de hoedanigheid van de 

dader; 

 de verzwarende omstandigheden die verband houden met de minderjarigheid van 

het slachtoffer, de actiemiddelen, de omstandigheden en de gevolgen van het 

misdrijf; 

 de verzwarende omstandigheden in verband met de betrokkenheid van een 

criminele organisatie en de niet-opzettelijke dood van het slachtoffer. 

 

 De straffen worden ook aangepast 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 met een 

vrijheidsstraf van een tot vijf jaar (hetgeen voordien reeds het geval was) en een aanzienlijk 

verhoogde geldboete van 500 tot 50.000 euro worden bestraft. Op die manier wordt de straf 

opgevoerd door zich te richten op de winsten die voortvloeien uit deze criminaliteitsvormen. 

 

Ten slotte moet worden benadrukt dat al deze wijzigingen de aanpassing van verschillende 

wettelijke bepalingen tot gevolg hebben gehad. 

 

 Door artikel 433decies tot 433quinquiesdecies in het Strafwetboek op te nemen, 

verbreedt de wet tevens de bescherming tegen "huisjesmelkerij" tot iedere persoon - 

zowel Belg als vreemdeling. 

 

De strafbaarstelling "huisjesmelkerij" wordt voortaan dus niet meer als een specifieke vorm 

van mensenhandel beschouwd, maar als een misdrijf die autonoom wordt behandeld. 
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1.2. De wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (nieuwe 
artikelen 64 tot 68) 

 
 
De hulp aan slachtoffers is van meet af aan een essentieel aspect van de Belgische aanpak 

in de strijd tegen de mensenhandel geweest. 

 

De wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (nieuwe artikelen 64 tot 68) heeft onze nationale wetgeving aangepast aan 

de richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende de verblijfstitel 

die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan 

onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel. 

 

De opvang van en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel werd in ons land tot dan toe 

geregeld door ministeriële omzendbrieven en ministeriële richtlijnen. 

 

Het Belgische systeem is het resultaat van een compromis tussen twee essentiële 

bezorgdheden: 

 

- de vereiste om aan slachtoffers een geheel aan maatregelen te bieden inzake hulp 

en bijstand; 

- de strijd tegen de personen en de netwerken die zich schuldig maken aan 

mensenhandel. 

 

Dit systeem heeft niet enkel betrekking op seksuele uitbuiting, maar ook op andere vormen 

van uitbuiting, zoals economische uitbuiting, uitbuiting van de bedelarij, het illegaal 

wegnemen van organen en weefsels en het tegen de wil doen plegen van een misdaad of 

een wanbedrijf. 

 

Nieuw sinds de voornoemde wet van 15 september 2006 is dat het beschermingssysteem, 

bestemd voor slachtoffers van mensenhandel, ook kan toegepast worden voor slachtoffers 

van bepaalde zware vormen van mensensmokkel uit artikel 77quater, 1 (enkel voor het 

statuut van niet-begeleide minderjarigen) tot en met 5 van de wet van 15 december 1980 
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(wanneer het misdrijf is gepleegd op een niet-begeleide minderjarige, wanneer het misdrijf is 

gepleegd door misbruik te maken van de bijzonder kwetsbare situatie van het slachtoffer, ...).  

 

Om van dit systeem te kunnen genieten, moeten de slachtoffers aan drie volgende 

voorwaarden voldoen: 

 

 De contacten verbreken met de vermoedelijke daders; 

 Zich verplicht laten begeleiden door een gespecialiseerd en erkend onthaalcentrum 

voor slachtoffers van mensenhandel; 

 Samenwerken met de gerechtelijke overheden door het afleggen van verklaringen of 

het indienen van een klacht tegen de daders. 

 

In de praktijk verloopt de procedure volgens drie hoofdfasen: 
 

 De detectie van de persoon als slachtoffer van mensenhandel door de 

eerstelijnsdiensten op het terrein, de informatieverstrekking met betrekking tot de 

mogelijkheden en de doorverwijzing naar het gespecialiseerde onthaalcentrum; 

 De reflectieperiode; 

 De afgifte van een tijdelijke verblijfstitel, eventueel later gevolgd door een verblijfstitel 

van onbeperkte duur.  

 
 
Eerste fase: opsporen, informeren en oriënteren van slachtoffers 
 

Slachtoffers van mensenhandel worden in de meeste gevallen ontdekt door de politie- en 

inspectiediensten. Als eerstelijnsdiensten spelen zij een belangrijke rol in de toepassing van 

de procedure. Zij krijgen regelmatig opleiding in het kader van de strijd tegen de 

mensenhandel en de mensensmokkel. In deze context werd in 1999 een specifieke richtlijn 

door de Minister van Justitie met betrekking tot het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake 

mensenhandel (Col.12/99) goedgekeurd. Deze richtlijn werd in 2004 gewijzigd (Col 10/04)2. 

Een van de bijlagen van deze richtlijn bevat indicatoren aan de hand waarvan kan worden 

bepaald of er al dan niet sprake is van mensenhandel. De indicatoren voor mensensmokkel 

zullen door een specifieke ministeriële omzendbrief worden bepaald. 

   

 

 

                                                 
2 De richtlijn werd opnieuw aangepast in 2007 (Col 01/07). 

 12



De voornoemde diensten moeten er over waken dat de slachtoffers op een correcte manier 

geïnformeerd worden over het bestaan van het beschermingsstatuut waarover ze kunnen 

beschikken. Dit gebeurt onder meer via de overhandiging van een brochure die in meerdere 

talen werd opgesteld. Vervolgens moeten deze diensten ieder potentieel slachtoffer naar één 

van de drie erkende gespecialiseerde onthaalcentra oriënteren.  

 

Deze drie erkende gespecialiseerde onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel 

verlenen opvang, begeleiding, psychologische hulp, medische hulp, en juridische bijstand. 

Deze centra zijn als enige gemachtigd om de verblijfsdocumenten en de verlenging ervan 

rechtstreeks bij de Dienst Vreemdelingenzaken aan te vragen. Voor de niet-begeleide 

minderjarige slachtoffers van mensenhandel zijn er specifieke bepalingen. In dat geval wordt 

er opvang verleend door een specifiek opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarigen. De 

administratieve begeleiding en juridische bijstand gebeurt via voornoemde centra, in 

samenwerking met een van de drie gespecialiseerde opvangcentra.  

 

Tweede fase: De reflectieperiode 
 

Deze periode bestaat uit twee fasen. 

 

• De eerste bedraagt 45 dagen teneinde het slachtoffer in staat te stellen tot rust te 

komen en een serene situatie te vinden. Gedurende deze periode kan het slachtoffer 

beslissen of het een klacht wil indienen, verklaringen wil afleggen of naar zijn land van 

herkomst wenst terug te keren. Tijdens deze periode kan het slachtoffer rekenen op sociale 

bijstand. Deze eerste fase komt tot stand door de afgifte van een bevel om het grondgebied 

binnen 45 dagen te verlaten. Wanneer het slachtoffer onmiddellijk klacht indient of 

verklaringen aflegt, wordt de tweede fase dadelijk toegepast. 

 

• De tweede fase (drie maanden) gaat in als het slachtoffer klacht heeft ingediend of 

verklaringen afgelegd. Tijdens deze periode laat de Procureur des Konings of de 

Arbeidsauditeur aan de Dienst Vreemdelingenzaken weten of: 

 

- de gerechtelijke procedure nog altijd lopende is; 

- de betrokkene nog altijd duidelijk blijk geeft van zijn wil tot samenwerking; 

- de betrokkene nog altijd kan beschouwd worden als slachtoffer van mensenhandel of 

van bepaalde ernstige vormen van mensensmokkel; 

- de betrokkene elke band met de vermoedelijke daders verbroken heeft. 
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Tijdens deze fase wordt een attest van immatriculatie (model A) afgeleverd, geldig voor drie 

maanden. Dit document kan éénmalig worden verlengd. In zijn eigen belang wordt het 

slachtoffer in deze fase aangezet om te proberen het bewijs te leveren van zijn identiteit door 

middel van een paspoort, een geldig reisdocument of een nationaal identiteitskaart. Vanaf 

deze fase kan het slachtoffer een arbeidskaart C bekomen. 

 

Wat betreft de niet-begeleide minderjarigen, omvat de reflectiefase een enkele periode. Deze 

worden dus onmiddellijk in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie. 

 

Bovendien moeten de bevoegde overheden gedurende de hele procedure het hoger belang 

van het kind in beschouwing nemen. Zij nemen de nodige beschikkingen om de identiteit en 

de nationaliteit van de minderjarige vast te stellen en zijn familie terug te vinden. De 

minderjarige krijgt ook een voogd toegewezen. 

 
Derde fase: de afgifte van een tijdelijke verblijfstitel 

  

Deze fase wordt geconcretiseerd door de afgifte van een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister, geldig voor een periode van zes maanden (tijdelijk verblijf), op 

voorwaarde dat de Procureur des Konings of de Arbeidsauditeur bevestigt dat: 

 

- de gerechtelijke procedure nog altijd lopende is; 

- de betrokkene samenwerkt in het kader van een gerechtelijke procedure; 

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

- de vreemdeling niet beschouwd wordt als een mogelijk gevaar voor de openbare orde of 

de nationale veiligheid. 

 

Dit bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister kan onder dezelfde voorwaarden 

verlengd worden gedurende de hele gerechtelijke procedure. 

  

De bevoegde minister of zijn gemachtigde kan aan het slachtoffer een onbeperkt verblijf 

toestaan via de afgifte van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister 

(onbeperkt verblijf) wanneer: 

 

- de klacht of de verklaringen hebben geleid tot een gerechtelijke veroordeling; 

- wanneer de Procureur des Konings of de Arbeidsauditeur het element mensenhandel 

of bepaalde ernstige vormen van mensensmokkel in zijn vordering heeft weerhouden; 
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- en het slachtoffer ofwel een identiteitsdocument heeft voorgelegd ofwel op geldige 

wijze heeft aangetoond dat het onmogelijk is om deze documenten in België te 

verwerven.  

 

 

Tijdens de procedure kan een einde worden gesteld aan de machtiging tot verblijf in de 

hiernavolgende gevallen: 

 

• In het geval de betrokkene in het bezit is van een attest van immatriculatie: 

  

- wanneer wordt vastgesteld dat de betrokkene vrijwillig opnieuw de banden heeft 

aangeknoopt met de vermoedelijke daders van het misdrijf; 

- wanneer hij beschouwd wordt als een mogelijk gevaar voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid. 

 

• In het geval de betrokkene in het bezit is van een bewijs van inschrijving in het 

vreemdelingenregister: 

 

- wanneer wordt vastgesteld dat de betrokkene vrijwillig opnieuw de banden heeft 

aangeknoopt met de vermoedelijke daders van het misdrijf; 

- wanneer de vreemdeling niet samenwerkt met de gerechtelijke autoriteiten; 

- wanneer de gerechtelijke autoriteiten beslist hebben een einde te stellen aan de 

procedure; 

- wanneer de betrokkene als een gevaar voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid kan worden beschouwd; 

- wanneer de medewerking van de betrokkene frauduleus is of wanneer de klacht 

frauduleus of niet gegrond is. 

 

Er dient ten slotte te worden gewezen op het feit dat de slachtoffers van mensenhandel 

toegang hebben gekregen tot de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden door de nieuwe wet van 26 maart 2003. Volgens deze wet, in 

werking sinds 1 januari 2004, is het feit dat als iemand een machtiging van verblijf van 

onbepaalde duur ontvangt van de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van een 

onderzoek naar mensenhandel, deze toelaat, als slachtoffer van mensenhandel, om onder 

bepaalde voorwaarden, financiële hulp te verkrijgen van de Commissie.  
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1.3. Evaluatie van Col.10/04 (van 1 mei 2004 tot eind 2005) 
 
 

Inzake strafrechtelijk beleid en bestraffing geldt de richtlijn van de Minister van Justitie 

houdende het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel (Col. 10/04) als 

referentie. 

 

Deze evaluatie, die door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (FOD Justitie) werd 

uitgevoerd, heeft betrekking op een toepassingsperiode van anderhalf jaar van Col. 10/04. 

Aangezien de omzendbrief op 1 mei 2004 in werking is getreden, werd het beter geacht 

slechts medio 2005 te evalueren om de nieuwe praktijken te laten inburgeren en tijd te geven 

aan de parketten om het door te geven. 

 

De belangrijkste punten van de evaluatie zullen hierna besproken worden.  

 

Er moet worden benadrukt dat deze analyse louter gebaseerd is op de informatie die door de 

parketten en de arbeidsauditoraten wordt meegedeeld. Het betreft dus geen evaluatie van de 

politiepraktijken.  

 

• Organisatie van de coördinatievergaderingen 
 
Aantal:  
 
De meeste gerechtelijke arrondissementen (22) hebben coördinatievergaderingen 

georganiseerd. Hoewel slechts twaalf arrondissementen zich aan het minimum aantal 

vergaderingen houden die door de richtlijn worden bepaald (4), organiseren de meeste 

arrondissementen er gemiddeld drie. 

 

Het aantal georganiseerde vergaderingen lijkt overeen te stemmen met de omvang van 

mensenhandel in elk gerechtelijk arrondissement. 5 arrondissementen gaven aan geen 

vergaderingen te hebben georganiseerd. Hoewel het hierbij eerder om landelijke 

arrondissementen handelt, mag er in principe niet van worden uitgegaan dat er zich geen 

enkel geval van mensenhandel zou kunnen voordoen. Er moet bijgevolg worden op 

aangedrongen dat, hoewel 4 vergaderingen in deze gevallen onnodig lijken, een vergadering 

per jaar toch een na te leven doelstelling zou moeten zijn. 
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Inhoud:  
 

Bepaalde elementen komen in de inhoud van de vergaderingen terug, zoals: 

 

- de planning en debriefing van controleoperaties; 

- het onderzoek van de rechtspraak van het arrondissement; 

- de vragen met betrekking tot de wetgeving, ... 

 

Andere aspecten zijn uiteraard eigen aan ieder arrondissement en hebben bijvoorbeeld 

betrekking op de soort vastgestelde uitbuiting of de evolutie van de prostitutie in bepaalde 

wijken. 

 
Enkele specifiekere punten moeten worden benadrukt: 
 

- In meerdere arrondissementen werd een punt over de controle op schijnhuwelijken 

op de agenda geplaatst. Hoewel schijnhuwelijken in wezen geen deel uitmaken van 

mensenhandel, wijst het feit dat dit aspect geregeld in de debatten terugkomt 

ongetwijfeld toch op een bijzondere bezorgdheid ten aanzien van praktijken die, 

volgens de respondenten, lijken toe te nemen (bepaalde arrondissementen spreken 

zelfs over een "explosie"). Ze kunnen desgevallend worden aangewend om 

mensenhandel te vergemakkelijken. Momenteel lijken de coördinatievergaderingen 

mensenhandel de meest aangewezen plaats om dit soort kwesties te bespreken. Een 

meer gestructureerde coördinatie met de huisvestingsinspecties zou bijgevolg 

overwogen kunnen worden.  

 

- Een ander element heeft betrekking op de controle van de private prostitutie. Hoewel 

er niet meer elementen in het evaluatieverslag vermeld staan, is het evenwel duidelijk 

dat het steeds moeilijker is bepaalde vormen van prostitutie te controleren. 

Bovendien maken moderne technologieën nieuwe praktijken mogelijk waarbij het niet 

is uitgesloten dat er, in bepaalde gevallen, sprake is van een situatie van 

mensenhandel. 

 

Vervolgens kan worden vastgesteld dat tijdens de coördinatievergaderingen mensenhandel 

andere verwante thematieken aan bod komen, zoals mensensmokkel.  
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Deelnemende personen of diensten:  
  

Naast de diensten en instanties die in Col. 10/04 worden vermeld, kan de aanwezigheid van 

specifieke actoren tijdens bepaalde coördinatievergaderingen worden aangehaald.  

 

- sommige arrondissementen hebben ambtenaren "veiligheidadviseurs" van bepaalde 

steden en gemeentes aan hun vergaderingen laten deelnemen; 

- de Huisvestingsinspectie werd tevens, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, op 

bepaalde vergaderingen in het kader van zaken van "huisjesmelkerij" uitgenodigd;  

- in meerdere arrondissementen werden vertegenwoordigers van de luchthavenpolitie, 

wegenpolitie, spoorwegpolitie en scheepvaartpolitie gevraagd. 

 

Andere prioriteiten:  

 

De richtlijn laat toe om in het kader van de opsporingen en vervolgingen van mensenhandel, 

op basis van de lokale specificiteit, nieuwe prioriteiten te bepalen tijdens de 

coördinatievergaderingen. 

 

Voor dit deel van de evaluatie wordt vastgesteld dat de antwoorden relatief beknopt zijn. De 

meeste parketten (21) geven enkel aan dat ze zich aan de door de omzendbrief gestelde 

prioriteiten houden3. 

 

Voor het overige wordt het optreden of de toename van drie fenomenen waargenomen: 

 

- Schijnhuwelijken die, in Hoei en Charleroi, als bijkomende prioriteit worden aanzien. 

Het is evenwel jammer dat de verbanden tussen deze praktijk en de feiten van 

mensenhandel of mensensmokkel niet verder in de verslagen worden uitgewerkt. 

- Het fenomeen van huisjesmelkerij dat nadrukkelijk door de arrondissementen van 

Mechelen, Luik en Charleroi wordt aangehaald. Er zou moeten worden achterhaald of 

deze vaststelling te wijten is aan een "echte" stijging of aan de toename van de 

controles. 

- De uitbuiting van de bedelarij die door het parket van Charleroi wordt benadrukt. 

 

 

                                                 
3 De prioriteiten bepaald door de Col 10/04 : de jonge leeftijd van de slachtoffers, de graad van aantasting van de menselijke 
waardigheid, de graad van gewelddaden of bedreigingen ten aanzien van de slachtoffers, het bestaan van elementen waaruit 
afgeleid kan worden dat er sprake is van een criminele organisatie, van het voortduren van een criminele activiteit en/of het 
belang van de sociale impact. 
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De recente strafbaarstelling van deze gedragingen verklaart waarschijnlijk waarom weinig 

arrondissementen er in hun evaluatie naar verwijzen. Het zou in de toekomst interessant zijn 

na te gaan of de omvang van deze fenomenen toeneemt en op welke manier deze binnen 

elk arrondissement zullen worden aangepakt. 

 

• Controleoperaties 
 
In Col. 10/04 wordt voorzien dat controles, zonder evenwel het aantal te bepalen, door de 

politiediensten en de administratieve diensten zullen worden uitgevoerd, volgens de 

modaliteiten die door de bevoegde magistraten worden beslist. 

 

Aangezien de antwoorden betreffende dit onderdeel van de evaluatie erg uiteenlopend 

waren kunnen verschillende opmerkingen  worden geformuleerd: 

 

- Sommige parketten leveren louter kwalitatieve informatie terwijl andere parketten 

enkel hun cijfers meedelen; 

 

- In sommige gevallen halen de magistraten ook de controles aan die op hun initiatief 

of door de sociale inspectiediensten werden uitgevoerd; 

 

- Bovendien zorgt de terminologie voor de nodige verwarring: sommige magistraten 

spreken over het aantal "controles", terwijl anderen het aantal "controleoperaties" of 

"controleacties" aanduiden. Het gebruik van verschillende categorieën bemoeilijkt de 

vergelijking van de resultaten. Bovendien is het niet altijd zeker dat deze begrippen 

en deze categorieën door alle respondenten op dezelfde wijze worden 

geïnterpreteerd. Zo vermeldt het parket van Gent dat het 35 "controleacties" heeft 

gevoerd. Uit de detailanalyse blijkt echter dat deze "acties" meer dan 500 "controles" 

omvatten van verschillende instellingen, restaurants of bedrijven. Zelfs met deze 

aanwijzingen moet nog aandachtig worden omgesprongen, omdat deze controles in 

het algemeen gericht zijn op de "illegale arbeid" en het bijgevolg, in strikte zin, niet 

om operaties van "mensenhandel" handelt. 

 

Rekening houdende met al deze beperkingen, is de interpretatie van de geleverde gegevens 

redelijk delicaat, zelfs moeilijk. In de volgende evaluaties zal dit onderdeel dus verder 

moeten worden uitgewerkt om een echte vergelijking mogelijk te maken. 
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Controles: 

 

Wat betreft de antwoorden die onze aandacht hebben getrokken, hebben we ons beperkt tot 

de controles die onder de leiding van de referentiemagistraat werden georganiseerd. Er werd 

geen rekening gehouden met andere soorten controles die bijvoorbeeld op het initiatief van 

de administratieve diensten werden georganiseerd of de controles die door het auditoraat in 

het kader van de illegale tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit werden 

gepland. 

 

De meeste arrondissementen (21) geven aan dat ze controles of controleoperaties hebben 

uitgevoerd. Het feit dat er in de andere arrondissementen wordt aangegeven dat er geen 

controleoperaties hebben plaatsgevonden betekent uiteraard niet dat er geen acties werden 

gevoerd. 

 

We stellen vast dat de gekozen aanpak varieert van algemene operaties in bepaalde 

mogelijke uitbuitingssectoren tot de meer gerichte operaties.  

 

Bepaalde gerechtelijke arrondissementen geven immers aan dat ze geen of niet langer 

algemene "coup-de-poingsoperaties" organiseren, omdat ze deze weinig doeltreffend 

achten. Ze menen dat in het geval van mensenhandel gerichte acties meer resultaat hebben. 

Dit is het geval in Antwerpen en Luik. 

 

De overige arrondissementen rechtvaardigen het feit dat zij geen controles hebben 

georganiseerd door de grootte en het landelijke karakter van het arrondissement die een 

sterkere sociale controle binnen de gemeenschap bevorderen, met name ten aanzien van de 

feiten van georganiseerde criminaliteit. In dit soort arrondissement worden heel stipte en 

gerichte controles in termen van sectoren (bosbouw, seizoenarbeid, ...) uitgevoerd. Dit 

gebeurt echter niet stelselmatig.  

 

Gecontroleerde sectoren:  

 

Het gaat om relatief "klassieke" sectoren: bars in het kader van prostitutie, de horeca, 

bouwwerven, nachtwinkels, phoneshops (operatie Tam-Tam), ... 

 

In bepaalde gevallen worden meer specifieke controleplaatsen aangeduid: confectieateliers 

(er moet op worden gewezen dat deze categorie weinig aan bod komt in de antwoorden, 

terwijl deze vaak aan de oorsprong liggen van mensenhandel), veeteelt en slachthuizen, 
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uitbuiting van huispersoneel bij diplomaten (Nijvel, Brussel), bosbouw, het hakken van 

bomen (Ardennen) of seizoenarbeid. 

 
 
• Beeld van het fenomeen mensenhandel 

 
In het algemeen blijkt uit de evaluatieresultaten dat er a priori lacunes bestaan in de 

toepassing van het dataverwerkingssysteem. De antwoorden zijn soms moeilijk te 

interpreteren. Bij gebrek aan een kwantitatief luik is het bovendien niet gemakkelijk enige 

vergelijking te maken. 

 

Op het vlak van het beeld van het fenomeen mensenhandel, onderscheidt de evaluatie 3 

categorieën arrondissementen: 

 

- Arrondissementen die over een beeld van het fenomeen beschikken: 
 
De meeste arrondissementen geven aan dat ze over een duidelijk beeld van het fenomeen 

beschikken. Slechts weinig arrondissementen verwijzen echter naar de procedure die in Col. 

10/04 wordt voorzien. In vele gevallen beschikken we slechts over heel algemene informatie. 

Het is dus moeilijk te bepalen of het uniforme formulier en de gegevensbank mensenhandel 

juist werden gebruikt of het dan wel om kwalitatieve informatie gaat die op een andere 

manier werd verzameld. Vaak is ook niet duidelijk op welke manier het beeld wordt gebruikt. 

Wordt het bijvoorbeeld besproken tijdens coördinatievergaderingen? Stuurt het eventuele 

controles? ... In Charleroi bijvoorbeeld is het beeld gebruikt om prioriteiten te bepalen. Deze 

prioriteiten werden in een document over de organisatie en het opzetten van het 

strafrechtelijk beleid inzake mensenhandel en mensensmokkel binnen het arrondissement 

geofficialiseerd. 

 

Voor de arrondissementen die over een beeld van het fenomeen beschikken, werden 

bepaalde problematieken benadrukt: prostitutie, economische uitbuiting, georganiseerde 

smokkel, uitbuiting van de bedelarij, huisjesmelkerij, schijnhuwelijken, ... 

 

- Arrondissementen die niet over een beeld van het fenomeen beschikken: 

 

Sommige arrondissementen geven aan dat ze niet over een beeld van het fenomeen 

beschikken. De oorzaken hiervan zijn moeilijk te achterhalen. De meeste antwoorden waren 

immers heel kort. Soms gaat het om het kleine arrondissementen waar er, uitgaande van de 

geopende dossiers, weinig feiten van mensenhandel zijn. Het kan echter ook gebeuren dat 
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grotere arrondissementen aangeven niet over dit beeld te beschikken. Een diepgaandere 

verklaring is het slechte informatieverkeer vanuit de politiediensten naar de AIK's.  

 

 

- Arrondissementen die over een onvolledig beeld beschikken: 

 

In enkele gevallen kon het geformuleerde antwoord moeilijk worden geïnterpreteerd. 

Sommige arrondissementen beweren immers over een beeld van het fenomeen te 

beschikken, maar geven hierover geen verdere verduidelijking of werken slechts enkele 

aspecten van de kwestie uit. Bijgevolg is het bijzonder moeilijk een idee te hebben over wat 

al dan niet kan overeenstemmen met de toepassing van Col.  10/04. 

 

 

• Onderhouden contacten met de gespecialiseerde diensten in de opvang van 
slachtoffers van mensenhandel  
 

Deze contacten verschillen volgens het arrondissement. In bepaalde gevallen gaat het 

voornamelijk om telefonische contacten. In andere gevallen worden de centra vaker 

gevraagd om deel te nemen aan de coördinatievergaderingen. In het algemeen geven alle 

arrondissementen aan over een goede samenwerking met de opvangcentra te beschikken. 

 

 

• Beschikbare middelen  
 

Ook hier zijn de antwoorden van de arrondissementen erg uiteenlopend, waardoor de 

resultaten moeilijk kunnen worden vergeleken. Sommige leveren duidelijke antwoorden over 

het aantal personen dat in deze materie wordt ingezet. Andere blijven zeer vaag of 

antwoorden niet. 

 

Hoewel bepaalde arrondissementen de situatie als stabiel zien en tevreden zijn over de 

middelen die ze ter beschikking hebben, betreuren anderen het gebrek aan beschikbare 

middelen, voornamelijk in termen van bezetting om mensenhandel doeltreffend te bestrijden 

(dit is onder meer het geval in Veurne, Hoei en Eupen). 

 

Brussel benadrukt bovendien het probleem van de turn-over in de diensten van de GDA die 

het behoud van de verworven knowhow en de gelegde contacten schaadt. 
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• Col 01/07 
 

 

Er moet worden opgemerkt dat Col. 01/07 in werking is getreden op 1 februari 2007. Het 

betreft een actualisering (voornamelijk van het toepassingsgebied) van de voormalige 

richtlijn (Col. 10/04) die niet langer was aangepast aan de wetswijzigingen die door de wet 

van 10 augustus 2005 werden ingevoerd.  

 

Col. 01/07 neemt dus de definitie van het misdrijf mensenhandel over zoals bepaald in de 

wet van 10 augustus 2005. De wet geeft tevens een definitie van het begrip "menselijke 

waardigheid" met als doel de omvang en de beperkingen van dit begrip beter te begrijpen. 

Bovendien bevat de nieuwe richtlijn een lijst met indicatoren van mensenhandel om het 

misdaadfenomeen concreter af te bakenen.  

 

Col. 01/07 wil, net als Col. 10/04, een gecoördineerd en coherent opsporings- en 

vervolgingsbeleid uitwerken inzake mensenhandel. Ze beoogt een uniform beleid op het 

terrein en voorziet daarvoor in een gemeenschappelijk kader en criteria die leiden tot de 

opsporingen en vervolgingen inzake mensenhandel: 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. 

 

 

1.4. Werkzaamheden van de interdepartementale coördinatiecel ter 
bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel 

 

Teneinde de coördinatie van de verschillende initiatieven in het kader van de strijd tegen 

mensensmokkel en mensenhandel te verzekeren, heeft de Regering beslist de 

Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de 

mensenhandel  (hierna de ‘Cel') op te richten. Deze Cel bestond sinds 1995, maar de 

werking kwam langzamerhand op een laag pitje te staan. Bijgevolg werd ze door het 

Koninklijk besluit van 16 mei 20044 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en 

mensenhandel, dat de werkingsstructuren wijzigde en verduidelijkte, geherdynamiseerd. 

                                                 
4 Een Informatie- en Analysecentrum mensenhandel en mensensmokkel (IAMM) werd ook opgericht door het Koninklijk 
Besluit van 16 mei 2004. Het IAMM valt onder de voogdij van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse 
Zaken.  
Een Beheerscomité werd opgericht om de optimale werking van het IAMM te verzekeren. Momenteel is het IAMM nog in de 
fase van onderzoek naar de uitvoerbaarheid ervan. Er is echter voorzien om de wetgeving aan te passen ter oprichting van het 
IAMM teneinde de toegang en de uitwisseling van gegevens tussen de partners te vergemakkelijken. Op basis van deze 
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De Cel staat onder het voorzitterschap van de FOD Justitie. Ze verzamelt zowel 

vertegenwoordigers van de bevoegde ministers, deskundigen en leden van de administraties 

als politiediensten die voor deze problematiek instaan. De Cel moet minstens twee keer per 

jaar samenkomen, ook al gebeurt dit vaker in de praktijk. Een kleinere groep deskundigen – 

het Bureau van de Cel – vergadert elke maand om de opvolging van de werkzaamheden van 

de Cel (organisatie van subwerkgroepen, actievoorstellen, ...) te verzekeren door 

werkgroepen over specifieke problematieken te organiseren. 

 

Naast deze coördinatiefunctie, moet ze de resultaten van de strijd tegen de mensensmokkel 

en de mensenhandel op kritische wijze evalueren en, zo nodig, meewerken aan de 

formulering van voorstellen en aanbevelingen over het beleid ter zake.  

 

Op basis van de inventaris van alle door de verschillende partners5 ondervonden 

moeilijkheden ter zake, heeft het Bureau aan de Cel voorgesteld vier ad hoc werkgroepen op 

te richten over volgende thema's: 

 

- de burgerlijke en strafrechtelijke medeverantwoordelijkheid van opdrachtgevers die 

gebruik maken van tussenpersonen die zich schuldig maken aan mensenhandel; 

- de toekenningsmodaliteiten van de verblijfsvergunningen en de 

toekenningsvoorwaarden voor het statuut van slachtoffer van mensenhandel;  

- het gebruik van tolken in het kader van controleoperaties en de gerechtelijke 

procedure die wordt gestart naar aanleiding van feiten van mensenhandel; 

- de erkenning van de gespecialiseerde opvangcentra van slachtoffers van 

mensenhandel.  

 

Deze werkgroepen hebben hun werkzaamheden in 2005 aangevat6.  

 

-  Werkgroep "burgerlijke en strafrechtelijke medeverantwoordelijkheid van opdrachtgevers 

die gebruik maken van tussenpersonen die zich schuldig maken aan mensenhandel"   

 

                                                                                                                                                         
gegevens zullen strategische analyses uitgevoerd worden, waarna deze zullen gecommuniceerd worden naar de verschillende 
leden van de Cel. Zij kunnen dan elk, op basis van hun eigen bevoegdheden en finaliteiten de noodzakelijke politieke en 
operationele initiatieven nemen voor de strijd tegen de mensenhandel en mensensmokkel.  
5  Gerealiseerd in 2004 door het Bureau. 
6 Met uitzondering van de werkgroep «tolken » die eind 2008 zal bijeenkomen. 
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Op basis van de regeringsverklaring van 2003, heeft de Cel gewerkt aan een 

bestraffingsmechanisme voor opdrachtgevers die gebruik maken van tussenpersonen die 

zich schuldig maken aan mensenhandel. 

 

In het jaarverslag van 2003 van het CGKR betreffende mensenhandel werd de problematiek 

door middel van de clandestiene confectieateliers aangetoond. In functie van de 

omstandigheden, kan de opdrachtgever het merk, de groothandelaar of de kleinhandel zijn. 

 

Bij de ontmanteling van deze ateliers worden enkel de zaakvoerders aangepakt. Het valt 

immers moeilijk te bewijzen dat de opdrachtgever bewust gebruik maakte van de diensten 

van een tussenpersoon die de sociale wetgeving niet naleeft of zich zelfs schuldig maakt aan 

mensenhandel. Teneinde het gebruik van dergelijke tussenpersonen te ontraden, zou het 

invoeren van een burgerlijke of strafrechtelijke medeaansprakelijkheid van de 

opdrachtgevers een oplossing kunnen bieden. 

 

Een ad hoc werkgroep van de Cel werd gemandateerd om een ontwerptekst van wet op te 

stellen die gebaseerd is op het volgende beginsel: 

 

De opdrachtgever moet aan de tussenpersoon een geheel aan documenten vragen die 

bewijzen dat hij in regel is op het vlak van de sociale normen en het arbeidsrecht. Indien 

vervolgens een misdrijf van mensenhandel bij de tussenpersoon wordt vastgesteld en de 

opdrachtgever de op voorhand vereiste documenten niet heeft gevraagd, zal hij op burgerlijk 

vlak en, indien de optie wordt weerhouden, op strafrechtelijk vlak medeverantwoordelijk 

worden geacht. 

 

Een dergelijk mechanisme kan een aanzienlijk effect hebben in termen van preventie van 

mensenhandel. Bovendien is de medeverantwoordelijkheid beperkt tot deze enige hypothese 

(mensenhandel). 

 

- Werkgroep "toekenningsmodaliteiten van de verblijfsvergunningen en de 

toekenningsvoorwaarden voor het statuut van slachtoffer van mensenhandel"; 

 

Het oprichten van deze multidisciplinaire groep, die wordt voorgezeten door de Dienst 

Vreemdelingenzaken, vindt zijn oorsprong in een beslissing van 2005 van de  Cel. De 

opdracht was tweeledig: enerzijds het bestuderen en bespreken van alle aspecten van de 

problematiek en anderzijds het formuleren van adviezen over de slachtoffers van 

mensenhandel in het algemeen en meer specifiek de minderjarige slachtoffers, en alsook 
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over de slachtoffers van mensenhandel die bij diplomaten en internationale ambtenaren 

werkzaam zijn. De inhoud van de gevoerde gesprekken en de geformuleerde adviezen 

werden in een eindverslag opgenomen dat op 21 december 2006 aan de Cel werd 

voorgelegd. Deze adviezen zijn het resultaat van de werksessies die werden georganiseerd 

met de deskundigen uit verschillende diensten die met de verschillende aspecten van 

mensenhandel in aanraking komen. 

 

- - Werkgroep "erkenning van de gespecialiseerde opvangcentra van slachtoffers van 

mensenhandel" 

 

De Cel heeft het Bureau gelast met het onderzoek van de situatie van de gespecialiseerde 

opvangcentra in termen van zowel het statuut als de financiering.  

 

Het Bureau heeft twee voorstellen geformuleerd: 

 

- Enerzijds het systeem van erkenning (om in rechte op te treden) van de opvangcentra 

voor de slachtoffers van mensenhandel objectiveren. Hiertoe werd een ontwerp van 

Koninklijk besluit opgesteld. 

- Anderzijds een financieringssysteem van de centra opstellen op basis van de 

overeenkomsten met de Federale Staat. Dit systeem zou het mogelijk maken de 

toekenning van middelen te verduurzamen omdat deze bij overeenkomst is bepaald.  

 

Na de werkzaamheden werd vastgesteld dat de organisatie van een financiering over 

meerdere jaren op basis van overeenkomsten met de Federale Staat bijzonder complex was 

omwille van de vele bestaande bronnen. De werkgroep heeft dus geacht dat slechts naar 

een enkele financieringsbron moest worden gerefereerd. 

 

Derhalve heeft het Bureau van de Cel een nota aan de Cel gericht waarin een dubbele vraag 

aan de vertegenwoordigers van de Regering werd geformuleerd: 

 

- het op de agenda plaatsen van de hergroepering van de financieringsbronnen; 

- de steun van een deskundige inzake budgettaire kwesties in het kader van de 

beëindiging van een tekst van Koninklijk besluit.  

 

Aangezien er nog geen beslissing is genomen over deze kwesties, is het, in het kader van 

de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving, belangrijk dat deze opnieuw zouden kunnen 

worden onderzocht. 
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1.5. Acties van ontwikkelingssamenwerking 
 

 

In 2005 en 2006 heeft België twee programma's verder gefinancierd (via een vrijwillige 

bijdrage aan UNICEF): een ter voorkoming van kinderhandel in West-Afrika (Mali, Niger, 

Togo en Ghana), een ander ter bestrijding van seksueel misbruik van kinderen in Peru. 

 

 Programma "West-Afrika”: dit programma wil de nationale capaciteiten 

versterken om situaties van kinderhandel te voorkomen en er een gepaste 

oplossing voor 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. 

 

 Programma "Peru": dit programma werd opgezet om een antwoord te bieden 

op een specifieke vraag van de regering tijdens de gemengde commissie van 

april 2005. Het wil de bescherming van de rechten van het kind en de zorg 

voor slachtoffers van geweld een impuls geven, alsook hun sociale re-

integratie steunen. 

 

Op het vlak van preventie van kinderarbeid, worden specifieke programma's in Marokko 

gefinancierd die door Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), UNICEF en verschillende 

Marokkaanse NGO's worden opgezet. Zo is er een internationaal programma opgezet dat 

gericht is op het afschaffen van kinderarbeid, meer specifiek kinderarbeid in de Marokkaanse 

ambachtssector. Dankzij dit programma zijn heel wat minderjarigen uit dit circuit kunnen 

stappen en hebben ze een aangepaste opleiding kunnen volgen. Talrijke minderjarigen 

worden in de DRC vaak in de steek gelaten en worden op die manier straatkinderen. De IOM 

heeft dus een specifiek programma met Belgische hulp in de DRC opgezet om een 

duurzame re-integratie binnen het gezin mogelijk te maken. 

 

1.6. Acties van de sociale inspectiediensten 
 

De programmawet van 27 december 2006 heeft de wet van 3 mei 2003 houdende oprichting 

van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude 
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(COLUTRIL), het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen opgeheven en 

heeft de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) opgericht. 

 

De Arrondissementscellen vormen een van de drie pijlers van de SIOD (naast de algemene 

vergadering van de partners en het Federaal Aansturingsbureau). 

 

Het verslag van de SIOD van 2005 en 2006 verklaart de samenstelling en de werkwijze van 

de arrondissementscellen. Het zijn eenheden die op het niveau van het gerechtelijk 

arrondissement of de Provincie worden opgericht. Ze worden voorgezeten door de 

Arbeidsauditoraten en zijn samengesteld uit volgende leden: 

– Parketmagistraat 

– Vertegenwoordigers van de Federale sociale Inspecties (TSW, SI, RSZ, RVA);  

– Vertegenwoordiger(s) van de SIOD; 

– Vertegenwoordiger(s) van de FOD Financiën; 

– Vertegenwoordiger(s) van de Federale gerechtelijke politie; 

– Vertegenwoordiger(s) van de regionale inspectiedienst. 

Andere diensten (lokale politie, RIZIV, FAVV, FOD Economie, ...) kunnen, als genodigde, 

ook deelnemen aan de vergaderingen van de cel en aan bepaalde controleacties. 

 

De arrondissementscellen organiseren controles die voornamelijk gericht zijn op de strijd 

tegen illegale arbeid en sociale fraude. Deze controles hebben dus betrekking op niet of 

gedeeltelijk aangegeven werknemers, alsook op buitenlandse werknemers die geen toelating 

hebben om in België te werken. 

 

Door de integratie van het miniprotocol mensenhandel (toezicht sociale wetten - sociale 

inspectie in de arrondissementscellen) werd vanaf 1 januari 2006 mensenhandel een van de 

drie prioriteiten van deze cellen7.  

                                                 
7 Rapport 2005-2006 SIOD- Buitenlandse werknemers en mensenhandel p. 6 en 7 : « Op 31 mei, hebben de voormalige 
Minister van Werkgelegenheid en Arbeid en de Minister van Sociale Zaken besloten om hun krachten te bundelen en 
gemeenschappelijke acties te ontwikkelen door een miniprotoocl inzake de samenwerking in de strijd tegen de mensenhandel 
af te sluiten. Dit miniprotocol afgesloten tussen de Sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid en Toezicht sociale 
wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg heeft gezamenlijke controles ingevoerd gericht op de 
illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers en meer specifiek in sectoren met “risico” op mensenhandel. De 
benaming “mensenhandel” van dit mini-protocol is echter ongepast want in werkelijkheid zijn deze acties voornamelijk 
gericht op de strijd tegen de illegale arbeid van buitenlandse werknemers en kan ze aanleiding geven tot vaststellingen van 
mensenhandel, aangezien het dezelfde risicosectoren zijn. De gecoördineerde acties inzake de strijd tegen de  mensenhandel 
vallen onder het platform “Col 10/04”, dat door een  referentiemagistraat  mensenhandel wordt voorgezeten binnen  elk 
parket. 
Dit miniprotocol heeft het mogelijk gemaakt om een gestructureerde werkmethode op te stellen in de verschillende 
gerechtelijke arrondissementen teneinde de illegale arbeid van buitenlandse werknemers te bestrijden, te weten: 

- het opstellen van een boordtabel 
- de organisatie van minimum een actie per maand door het gerechtelijk arrondissement 
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Ondanks het feit dat mensenhandel in ruime zin een van de prioriteiten van de 

arrondissementscellen vormt, kunnen deze acties goed onderscheiden worden van de acties 

die in het kader van Col. 10/04 worden gevoerd.  

 

Bepaalde acties in het kader van Col. 10/04 die door de referentiemagistraat worden 

gecoördineerd, worden soms in nauwe samenwerking met de arrondissementscellen 

gevoerd8. Het verslag van de SIOD vermeldt immers dat "op federaal niveau de sociale 

inspecties die gespecialiseerd zijn in de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude vaak 

worden betrokken bij controleacties die betrekking hebben op mensenhandel in het kader 

van economische uitbuiting”. Het voegt er tevens aan toe dat "de inspecties, in het kader van 

de door de arrondissementscellen of door hun eigen diensten gevoerde acties, soms ook 

geconfronteerd worden met gevallen van mensenhandel9". Als voorbeeld noemt het verslag 

de Inspectiediensten van de RVA die, in het kader van bepaalde onderzoeken, te maken 

kunnen krijgen met situaties van mensenhandel10, terwijl ze op dit vlak geen bevoegdheid 

hebben.  

 

De acties die door de arrondissementscellen worden gevoerd en de acties in het kader van 

Col. 01/04 beïnvloeden elkaar.  

 

Als antwoord op de vragenlijst, heeft de SIOD een bijzonder gedetailleerd verslag ingediend. 

Dit is tot stand gekomen met de medewerking van verschillende inspectiediensten, zowel 

van op federaal, gewestelijk als gemeenschapsvlak: 

- het Toezicht op de sociale wetten; 

- de Sociale inspectie; 

- de Inspectiediensten van de RSZ; 

- de Inspectiediensten van de RVA; 

- de Inspectie van de Afdeling Werkgelegenheid en beroepsopleiding van het 

Ministerie van het Waalse Gewest; 

- de Inspectie van de Afdeling Werkgelegenheid en Sociale Economie van het 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 

- de Regionale Arbeidsinspectie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest; 

                                                                                                                                                         
Op het niveau van de Sociale Inspectie en Toezicht op Sociale Wetten werden nationale coördinatoren « mensenhandel » 
aangeduid teneinde de verschillende acties inzake deze materie te superviseren.  . ». 
8 Rapport 2005-2006 SIOD – Buitenlandse werknemers en mensenhandel, p. 53 et 54. 
9 Rapport 2005-2006 SIOD – Buitenlandse werknemers en mensenhandel, p. 53 en 54. 
10 Rapport 2005-2006 SIOD – Buitenlandse werknemers en mensenhandel, p. 54. 
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- de Inspectie van de Dienst Tewerkstelling, Gezondheid en Sociale Zaken van het 

Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. 

 

Het Toezicht op de sociale wetten en de sociale inspectie hebben ieder, in elk gerechtelijk 

arrondissement, een verantwoordelijke aangeduid die gespecialiseerd is in mensenhandel.  

 
In het verslag van de SIOD wordt uitgelegd dat de sociale inspectiediensten partners zijn tot 

wie andere actoren in de strijd tegen mensenhandel zich kunnen richten in het kader van een 

multidisciplinaire samenwerking met de parketten, onderzoeksrechters en politiediensten. 

Ook al behoort mensenhandel niet rechtstreeks tot de bevoegdheden van de Sociale 

Inspecties, toch kan, volgens de SIOD, aan de hand van de sociale wetgeving een 

gemeenrechtelijke dimensie aan dit misdaadfenomeen worden gegeven. Deze aanpak van 

mensenhandel via het sociaal recht vult de louter strafrechtelijke aanpak van dit soort 

misdrijven op doeltreffende wijze aan. Volgens het verslag van de SIOD zou het vatten van 

het fenomeen mensenhandel door de sociale wetten immers een beter zicht geven op  de 

financiële gevolgen van dit soort criminaliteit. Deze aanpak zou een aanzienlijke meerwaarde 

voor de strafrechtelijke onderzoeken kunnen leveren door de zwakke plek van de criminelen 

te raken, met name het winstbejag.  

 

Het verslag van de SIOD verklaart concreet dat de door de sociale inspectiediensten 

vastgestelde misdrijven rechtstreeks aan de gerechtelijke overheid worden gemeld om een 

gepaste politie-interventie, in samenwerking met de sociale inspectie, voor te bereiden. Het 

is de bedoeling een zo volledig mogelijk onderzoeksverslag op te stellen voor de bevoegde 

gerechtelijke overheid.  

Hierbij merkt de SIOD de uitstekende samenwerking op tussen de instanties die aan deze 

controles meewerken, alsook de doeltreffendheid van de controleacties die in het kader van 

de arrondissementscellen worden gevoerd11. 

 

Acties in het kader van het Minisamenwerkingsprotocol betreffende de strijd tegen 

mensenhandel tussen de Sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid en het Toezicht 

Sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg  

 

Volgens het verslag van de SIOD hebben de Sociale Inspectie en Toezicht op Sociale 

wetten stelselmatig tot eind 2005 gemeenschappelijke controles op eigen initiatief 

georganiseerd. Deze controles hadden betrekking op de naleving van de sociale wetgeving 

in de zogeheten ‘risicosectoren': de sectoren die bijzonder gevoelig zijn voor illegale arbeid 

                                                 
11 Rapport 2005-2006 SIOD – Buitenlandse werknemers en mensenhandel, p. 4 en 5 
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van buitenlanders en mensenhandel. Het doel van deze controles was een beter beeld van 

de situatie te krijgen.  

 

Deze controles telden in principe een actie per maand per gerechtelijk arrondissement12. 

Deze frequentie werd in het algemeen, op het niveau van de provincie voor de kleine 

gerechtelijke arrondissementen, nageleefd.  

 

Oorspronkelijk waren dit de prioritaire actieterreinen:  

 de prostitutie;  

 de land- en tuinbouw;  

 de sector van exotische restaurants;  

 de confectieateliers;  

 de lompenbedrijven;  

 de schoonmaakbedrijven. 

 

De SIOD geeft evenwel aan dat het miniprotocol vervolgens, in functie van regionale 

kenmerken of verkregen resultaten, naar andere activiteitssectoren werd uitgebreid.  

 
Op basis van de in 2005 opgestelde boordtabellen en de meegedeelde statistieken, hebben 

het Toezicht op de sociale wetten en de Sociale inspectie, in het kader van het miniprotocol 

"mensenhandel", 233 acties gevoerd die geleid hebben tot 957 controles.  

  

Dit zijn, in tabelvorm, de activiteitssectoren die voornamelijk werden gecontroleerd: 

 

Sectoren  
  

 (957 controles) 
% 

Exotische restaurants 31,8% 
Landbouw, tuinbouw 18,5% 
Prostitutie, bars 18,0% 
Phoneshop, nachtwinkel 8,2% 
Bouw 6,4% 
Andere 17,2% 

Bron: SIOD-rapport 2005-2006  

Vanaf januari 2006 hebben de Minister van Tewerkstelling en de Minister van Sociale Zaken 

beslist om het miniprotocol "mensenhandel" tussen de Sociale inspectie en Toezicht Sociale 

wetten in de arrondissementscellen op te nemen.  

                                                 
12 Eén controleactie kan een of meerdere controles bevatten.  
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Met het oog hierop, heeft de Ministerraad de arrondissementscellen gevraagd om bij 

voorkeur de thematische acties in volgende drie domeinen te coördineren:  

- "mensenhandel in ruime zin". De in het kader van het miniprotocol gevoerde acties 

zijn in werkelijkheid gericht op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Deze 

acties kunnen evenwel uitlopen op vaststellingen van mensenhandel. Om elke 

verwarring te vermijden met de in het kader van Col. 10/04 gevoerde acties die 

gericht zijn op mensenhandel in strikte zin, kwalificeert de SIOD de acties van 

"mensenhandel in ruime zin" als acties tegen "uitbuiting van handarbeid en 

tewerkstelling van buitenlandse werknemers".  

- de terbeschikkingstelling van buitenlandse werknemers; 

- zwartwerk binnen de doelsectoren. 

 

Volgens de door de SIOD verzamelde statistieken op basis van de in 2006 door de 

arrondissementscellen uitgewerkte boordtabellen en de door het Toezicht Sociale wetten en 

Sociale Inspectie bezorgde statistieken, hebben de cellen zich voornamelijk op volgende 

activiteitssectoren op het vlak van "mensenhandel in ruime zin" gericht: 

 
 
 

Sectoren  
 (1031 controles) 

% 

Landbouw, tuinbouw 19,4% 
Bouw 16,6% 
Horeca 13,7% 
Exotische restaurants 13,1% 
Prostitutie, bars 12,0% 
Detailhandel 6,3% 
Phoneshop, nachtwinkel 5,7% 
Andere 13,1% 

Bron: activiteitenverslag van de SIOD 2005 - 2006 

 
Het verslag van de SIOD benadrukt tevens dat de integratie van het miniprotocol 

mensenhandel ertoe geleid heeft dat de inspectiediensten van gemeenschappen en 

gewesten voortaan volledig worden betrokken bij acties van de arrondissementscellen 

wanneer deze gericht zijn op de illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers.  

 

In het kader van de integratie van het miniprotocol mensenhandel, geeft de SIOD aan een 

opleidingsdag op 14 maart 2006 te hebben georganiseerd. Het onderwerp van deze dag was 

illegale tewerkstelling, uitbuiting op het werk en mensenhandel en was bestemd voor sociale 
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inspecteurs en controleurs van Toezicht Sociale wetten, de Sociale inspectie, de RSZ, de 

RVA en de gewestelijke inspecties. Andere actoren, zoals de Federale Politie (afdeling 

mensenhandel), de parketten, het arbeidsauditoraat, de Dienst Vreemdelingenzaken en de 

Veiligheid van de Staat hebben ook aan deze opleiding deelgenomen. Volgende punten 

kwamen aan bod: 

 

- Illegale tewerkstelling, uitbuiting op het werk en mensenhandel: verklaring en 

verduidelijking op basis van de jaarverslagen van de SIOD, de Federale Politie en het 

CGKR; 

- Uiteenzetting van de vernieuwingen van de wet van 10 augustus 2005; 

- Presentatie enerzijds van concrete gevallen van opsporing van slachtoffers van 

mensenhandel en anderzijds van de beschermingsprocedures van deze slachtoffers. 

- Uitleg over de rol van de Dienst Vreemdelingen en de inspectiedienst van de 

gerechtelijke directie ter zake. 

- Verduidelijking van het verschil tussen onderzoeken in het kader van Col. 10/04 en 

onderzoeken opgezet door de "arrondissementscellen". Uitleg over het aanvullende 

karakter van de gemeenschappelijke controles van sociale inspecties en 

politiediensten. 

- Inhoud van de processen-verbaal van verhoor inzake mensenhandel; 

- Uiteenzetting van bijzondere procedures: 

o de verzegeling; 

o de naleving van de Belgische reglementering die van toepassing is op de 

buitenlandse werknemers die in België worden tewerkgesteld. 

 

De SIOD heeft in 2007 tevens een sensibiliseringsdag over mensenhandel georganiseerd 

voor de sociale controleurs en inspecteur van de RSZ en de RVA13.  

 

De SIOD wil in dit verslag de "uitgevoerde onderzoeken in het kader van opsporings- en 

vervolgingsrichtlijnen van de minister van justitie Col.10/04" en de "door de 

arrondissementscellen gevoerde onderzoeken naar aanleiding van de integratie van het 

miniprotocol mensenhandel" verduidelijken. Bovendien wijst het op het nut van een 

multidisciplinaire aanpak: 

 

"De gevoerde onderzoeken met als hoofddoel de opsporing van netwerken van 

mensenhandel passen in het kader van richtlijn Col.10/04. Bijgevolg staat het parket van de 

                                                 
13 Rapport 2005-2006 SIOD – Buitenlandse werknemers en mensenhandel, p. 7-10. 
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procureur des Konings en meer bepaald de referentiemagistraat "mensenhandel" van het 

parket aan het hoofd van deze actie. De sociale inspecties kunnen nauw bij deze acties 

worden betrokken, maar beslissen of leiden ze niet. De Federale politie is prioritair bevoegd 

voor de gevoerde acties inzake mensenhandel (..)  

De controleacties van de arrondissementscellen richten zich, naar aanleiding van het 

opnemen van het miniprotocol, voornamelijk op de illegale tewerkstelling van buitenlandse 

werknemers waar uitbuiting op het werk (=mensenhandel) kan worden vastgesteld. Bij deze 

vaststellingen van mensenhandel, moeten deze diensten onmiddellijk de gerechtelijke 

overheden inlichten. De vastgestelde situaties overschrijden ruimschoots het luik "sociale 

fraude" en vereisen een aangepaste politie-interventie, in samenwerking met de sociale 

inspecties onder het gezag van de aangestelde magistraat14. »  

 

Ondanks dit onderscheid benadrukt de SIOD dat de twee operationele structuren, Col. 10/04 

en arrondissementscellen, elkaar kunnen aanvullen. In punt 2.4. van Col. 10/04 wordt 

bovendien vermeld dat de strijd tegen de illegale tewerkstelling van buitenlandse 

werknemers op niveau van het arbeidsauditoraat moet worden uitgewerkt en ter kennis van 

externe partners moet worden gebracht.  

 

De SIOD stelt bovendien dat nagenoeg dezelfde personen deelnemen aan de 

coördinatievergaderingen, zoals voorzien in Col. 10/04, en de vergaderingen van de 

arrondissementscellen, zoals voorzien in de artikelen 320 tot 323 van de programmawet van 

27 december 2006 tot oprichting van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD).  

 

In het kader van de multidisciplinaire actie benadrukt de SIOD dat de sociale inspecteurs en 

controleurs over een belangrijke troef beschikken ten opzichte van de politiediensten. Deze 

troef is het recht om "op elk ogenblik van de dag of van de nacht, zonder voorafgaande 

verwittiging, vrij binnen te gaan in alle werkplaatsen of andere plaatsen die aan hun toezicht 

onderworpen zijn of waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden dat daar personen 

tewerkgesteld zijn die onderworpen zijn aan de bepalingen van de wetgevingen waarop zij 

toezicht uitoefenen". Dit wordt hen toegekend op basis van artikel 4 van de organische wet 

van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie.  

 

De politiediensten beschikken daarentegen niet over dit recht. Ze moeten zich immers 

schikken naar de opsporing en vaststellingen van de misdrijven en hun daders, 

overeenkomstig artikelen 8 en 9 van het Wetboek van Strafvordering. "De officieren van 

                                                 
14 Rapport SIOD 2005-2006 – Buitenlandse werknemers en mensenhandel, p. 10-13. 

 34



gerechtelijke politie moeten, behoudens bij ontdekking op heterdaad of formele instemming 

van de bewoner, in het bezit zijn van een mandaat dat door de onderzoeksrechter wordt 

afgeleverd om een wettig bezoek te leveren aan een pand dat niet aan het publiek is 

opengesteld. Ze kunnen zich niet beroepen op bepalingen uit de sociale wetten, omdat deze 

enkel betrekking hebben op door de Koning benoemde ambtenaren en beambten en niet op 

officieren van gerechtelijke politie15". Wanneer de politiediensten, bij het begeleiden van de 

inspectiediensten tijdens hun opdrachten, misdrijven vaststellen, dan moeten ze deze, 

krachtens artikel 29 van het Wetboek van strafvordering aan de Procureur des Konings 

melden. 

 

De aanwezigheid van sociale inspecteurs is dus een belangrijke troef voor het onderzoek, 

omdat meer doorgedreven controles kunnen worden uitgevoerd dan wanneer de politie 

alleen en zonder mandaat handelt. De strijd tegen mensenhandel via het sociaal recht is dus 

een lonende aanpak16. 

 

Statistische gegevens van de Sociale inspecties betreffende de tewerkstelling van 

buitenlandse werknemers17 . 

 

Het verslag van de SIOD geeft aan dat de hieronder vermelde gegevens enkel betrekking 

hebben op misdrijven die geleid hebben tot een pro justitia inzake de tewerkstelling van 

buitenlandse werknemers. Strikt genomen zijn het dus geen misdrijven van mensenhandel, 

maar hebben ze in bepaalde gevallen aanleiding gegeven tot onderzoeken inzake 

mensenhandel. De gecontroleerde risicosectoren waren erg gelijkaardig.  

 

De hieronderstaande tabellen bevatten de samengevoegde statistische gegevens, met 

inbegrip van de resultaten van 2005 van het miniprotocol "mensenhandel" en de resultaten 

van 2006 van de acties "miniprotocol", die binnen de arrondissementscellen en volgende 

diensten werden gevoerd18:  

- het Toezicht op de Sociale Wetten; 

- de Sociale inspectie; 

- de Inspectiediensten van de RSZ; 

- de Inspectie van de Afdeling Werkgelegenheid en beroepsopleiding van het 

Ministerie van het Waalse Gewest; 

                                                 
15 Les sanctions en droit pénal social belge, 1979, Professor Bosly, p. 93. 
16 Rapport SIOD 2005-2006 – Buitenlandse werknemers en mensenhandel, p. 10-13. 
17 Rapport SIOD 2005-2006 – Buitenlandse werknemers en mensenhandel, p. 17,21 en 24. 
18 Integratie van het miniprotocol “mensenhandel “ in de arrondissementscellen vanaf 1 januari 2006. 

 35



- de Inspectie van de Afdeling Werkgelegenheid en Sociale Economie van het 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 

- de Regionale Arbeidsinspectie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest; 

- de Inspectie van de Dienst Tewerkstelling, Gezondheid en Sociale Zaken van het 

Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. 

 

De statistische resultaten van de inspectiediensten van de RVA konden niet in de 

onderstaande tabellen worden opgenomen. De door de RVA bezorgde gegevens hadden 

immers slechts betrekking op een totaal aantal pro justitia inzake de tewerkstelling van 

buitenlandse werknemers (184 pro justitia in 2005 en 149 in 2006). 

 
  
Inbreuk op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse 
werknemers 
 
 

 

Aantal vastgestelde misdrijven en overtreders per materie 

 

 

Illegaal tewerkgestelde buitenlandse 
werknemers (wet 30/04/99) 

Prof. kaart zelfstandige werknemers
 (wet 19/02/65) 

 

Aantal misdrijven Aantal werknemers Aantal misdrijven Aantal werknemers 

2005 1081 1955 94 94 

2006 1193 2106 31 31 

Bron: SIOD-rapport 2005-2006  
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 Synthese van de illegaal tewerkgestelde buitenlandse werknemers in inbreuk van de wet 
van 30 april 1999 per activiteitssector 
 
 

2005 Totaal Horeca Bouw 
Landbouw, 
tuinbouw 

Detailhand
el 

Transport Andere Onbepaald

Totaal 1955 493 475 133 147 136 495 76 

 

2006  Horeca Bouw 
Landbouw, 
tuinbouw 

Detailhand
el 

Transport Andere Onbepaald

Totaal 2106 505 746 146 136 41 467 65 

 

Bron: SIOD-rapport 2005-2006  
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Top 20 van de nationaliteiten van illegaal tewerkgestelde buitenlandse werknemers 

Top 20: Nationaliteiten van de illegaal tewerkgestelde 
buitenlandse werknemers 
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1.7. Hulp aan slachtoffers 
 

Zie supra: de wet van 15 september 2006 en de verschillende fases die er in de procedure 

van de toekenning van het slachtofferstatuut worden geregeld. 

 

 Gegevensbank "slachtoffers" van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding 

 

Uit de gegevensbank "slachtoffers van mensenhandel" van het Centrum voor gelijkheid van 

kansen en voor racismebestrijding (CGKR), uitgewerkt in 2003 door het CGKR in 

samenwerking met de drie gespecialiseerde opvangcentra (Sürya, Pagasa en Payoke), blijkt 

dat in 2005 625 slachtoffers van mensenhandel en in 2006 480 slachtoffers naar erkende 

centra werden doorverwezen. Hiervan hebben in 2005 en 2006 respectievelijk 165 en 116 

personen een procedure opgestart om een verblijfsvergunning op ons grondgebied te 

verkrijgen. 

 

Het CGKR heeft volgende tabellen meegedeeld met het oog op het opstellen van dit verslag: 

 

Aantal begeleidingsdossiers van slachtoffers van mensenhandel in 2005 en 2006 

 
Aantal begeleidingsdossiers van slachtoffers van mensenhandel in 2005 en 2006 

 
  2005 2006 
Begeleidingsdossiers 165 116 

 
  2005 2006 
Bevel om het grondgebied te 
verwijderen (BGV) 45 dagen 
  

                              
                              
                        12 3 

  
  2005 2006 
Aankomstverklaring van drie 
maanden  21 32 
  
  2005 2006 
Bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister (BIVR) 
(tijdelijk) 11 4 
  
  2005 2006 
BIVR onbeperkt  6 0 
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Informatie met betrekking tot de leeftijd en het geslacht van de slachtoffers 
 

Leeftijd 2005 2006
< 18  13 2
tussen 18 
en 45  146 109
> 45 6 5
 Totaal 165 116

 

Geslacht 2005 2006 
 

mannen 51 44
 
vrouwen  113 72

Informatie met betrekking tot de nationaliteit van de slachtoffers 

2005 Nationaliteit

1

5
3

7

1 1 1 1

5
7

1

18

1 1

10

19

8

2
1

2
1 1 1 1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

ID IQ KE LK M
A M

L
NP PL

RU SU TH TR

Reeks1

 

codes van landen   
ID Indonesië 
IQ Irak 
KE Kenia 
LK Sri Lanka 
MA Marokko 
ML Mali 
NP Nepal 
PL Polen 
RU Rusland 
SU Soedan 
TH Thailand 
TR Turkije 
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2006 Nationaliteit

1

4

12

20

1 1 1 1

16

1 2 2 2 2 1 1 2

6

1

14

3
1 2

16

1
3

1

0

5

10

15

20

25

BD BG BS CL
CN IN KE LK LV M

D NP PL
SS VN

Reeks1

 
 

codes van landen   

BD Bangladesh 
BG Bulgarije 
BS Bahamas 
CL Chili 
CN China 
IN India 
KE Kenia 
LK Sri Lanka 
LV Letland 
MD Moldavië 
NP Nepal 
PL Polen 

SS Saint Kitts en Nevis 
VN Vietnam 

 

Onderbreking van de procedure in 2005-2006 

  2005 2006
Voortijdige onderbreking 86 40
Redenen   
Beslissing van het begeleidende centrum 16 6
Terugkeer naar het milieu 3 1
Weigering medewerking met gerechtelijke 
overheden 1 0
Systematische weigering van de begeleiding 1 1
Systematische niet-naleving van het interne 
reglement 10 6
Beslissing van het slachtoffer (verdwijning) 41 14
Beslissing van het parket (seponering) 14 12
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Aantal vrijwillige terugkeren van de slachtoffers van mensenhandel van België naar hun land 
van herkomst in 2005-2006 
  

  2005 2006
Vrijwillige terugkeer 9 12

 
  

  Gegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken 

 
Algemene opmerking: De sector van economische uitbuiting is sterk vertegenwoordigd en is 
zelf groter geworden dan de prostitutiesector. 
 
  
Sectoren van uitbuiting en leeftijd van de slachtoffers 
 
 huisjesmelkerij economisch bedelarij prostitutie smokkel diversen totaal
> 18  3  5 4 2 14 
18-25  9 1 31 3 4 48 
26-30 1 16  11 7 4 39 
>30 1 37  10 8 3 59 
Totaal  2 65 1 57 22 13 160 
 
 
Personen ouder dan 30 jaar worden vooral in de economische sector aangetroffen. De 
prostitutiesector lokt voornamelijk jongere personen: ofwel minderjarigen, ofwel mensen 
tussen 18 en 25 jaar. 
 
Sectoren van uitbuiting en geslacht van de slachtoffers 
 
 Huisjes 

melkerij 
eco bedelarij prostitutie smokkel diversen totaal 

V 1 16 1 51 7 11 87 
M 1 49  6 15 2 73 
Tot
aal 

2 65 1 57 22 13 160 

 
 
In het algemeen zijn er meer vrouwen die het slachtofferstatuut krijgen. Ze zijn sterk 
vertegenwoordigd in de prostitutiesector, terwijl mannen vooral in de economische sector en 
de mensensmokkel worden uitgebuit. 
 
Sectoren van uitbuiting en de meest voorkomende nationaliteiten 
 
 huisjes 

melkerij 
eco bedelarij prostitutie smokkel diversen totaal 

China  18   4 4 26 
Brazilië  21  2   23 
Roemenië  3 1 11  1 16 
Marokko  4   3 4 11 
Nigeria  1  11   12 
Bulgarije  2  9   11 
Polen  3  1   4 
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Andere 2 13  23 15 4 57 
Totaal 2 65 1 57 22 13 160 
 
 
In 2006 is het aantal Braziliaanse onderdanen sterk gestegen, met name in de sector van de 
economische uitbuiting (vaak de bouwsector). 
 
In deze lijst van de meest voorkomende landen moet gewezen worden op de aanwezigheid 
van drie landen, die ofwel reeds deel uitmaken van de Europese Unie of in 2007 zullen 
toetreden: Roemenië, Bulgarije, en Polen.  
 
  
Vertegenwoordiging van de EU-landen (met inbegrip van toetreding in 2007) 
 
 Huisjes 

melkerij 
eco bedelarij prostitutie smokkel diversen totaal 

Roemenië  3 1 11  1 16 
Bulgarije  2  9   11 
Polen  3  1   4 
Frankrijk    1 3  4 
Letland    2   2 
Litouwen    1   1 
Totaal  8 1 25 3 1 38 
 
 
6,9% van alle personen die in 2006 het statuut van slachtoffer hebben aangevraagd waren 
afkomstig uit een EU-land (toetreding in 2007 niet inbegrepen). Dit percentage stijgt echter 
tot 23,7% indien men rekening houdt met de toetreding van Roemenië en Bulgarije in 2007. 
De sector van de prostitutie is het sterkst vertegenwoordigd. 
 
De volgende tabellen tonen het totale aantal documenten dat in 2006 werden afgegeven, of 
het nu om een eerste document of de vernieuwing van dat document gaat. Daarnaast vinden 
we in deze tabellen ook de documenten die om humanitaire redenen worden afgegeven, 
buiten de mensenhandelprocedure in de strikte zin van het woord (d.w.z. hoofdzakelijk om 
humanitaire redenen of het stopzetten van de procedure). 
 
 
 13ter 1

3 
Onbeperkt 
BIVR/ 
humanitair  

Onbeperk
t 
BIVR/ 
mensenh
andel 

Tijdelijk 
BIVR/ 
humanitair 

Tijdelijk 
BIVR/m
ensenh
andel 

Aankomstver
klaring (AV) 

BGV
/MH 

<18  1 1 8 10 18 19 1 
18-
25 

5 2 5 17 3 31 51 6 

26-
30 

3 3 5 18 6 30 39 6 

>30 2 1 5 22 10 57 76 15 
 10 7 16 65 29 136 185 28 
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Vervolg Verlenging 
AV 

Verlenging 
BGV 
mensenhandel

Verlenging 
Tijdelijk 
BIVR/hum 

Verlenging 
Tijdelijk 
BIVR/ 
mensenhandel 

Totaal 

<18 7  6 68 139 
18-25 16 3  138 277 
26-30 11  2 135 258 
>30 19 1 6 202 416 
 53 4 14 543 1090 
 
  
Het belang van de verklaringen van de slachtoffers in de vervolgingen van feiten van 
mensenhandel 
 
De Federale Politie, meer bepaald de Centrale Dienst Mensenhandel, benadrukt het belang 
van de manier waarop de verschillende terreinactoren met mogelijke of geïdentificeerde 
slachtoffers van mensenhandel omgaan. Volgens de Centrale Dienst Mensenhandel zou de 
manier waarop contact wordt gelegd met het geïdentificeerde of vermoedelijke slachtoffer 
immers deels invloed hebben op de beslissing om een verklaring af te leggen tegen de 
daders van het misdrijf en mee te werken met justitie. In dit opzicht is de politie slechts een 
van de actoren. Elke ketenpartner speelt daarbij een belangrijke rol 
 
Volgens de Federale Politie is het aantal slachtoffers dat uiteindelijk een verklaring aflegt 
beperkt in vergelijking met het aantal onderzoeken mensenhandel of mensensmokkel dat de 
politiemensen opstarten 
 
Bovendien staan de mechanismen van mensenhandel en mensensmokkel doorgaans zelf 
een verklaring van de slachtoffers over het bestaan, de structuur, de omvang en de 
werkwijze van dadergroepen in de weg. Door veelvuldige verplaatsingen, de verschillende 
controlemechanismen van de dadergroepen (bedreigingen, …), de isolering van het 
slachtoffer en de beperkte contacten met sleutelfiguren is de inhoud van de verklaringen van 
slachtoffers beperkt.  
 
Op het vlak van mensensmokkel kan een slachtoffer eigenlijk niet op sluitende wijze 
bijdragen tot een onderzoek mensensmokkel. Contacten met smokkelaars zijn zeer kort en 
wisselend, etappes bij mensensmokkel volgen elkaar snel op, sleutelfiguren bevinden zich in 
het buitenland en hebben nauwelijks contact met de slachtoffers. Bovendien heeft het 
slachtoffer met de “smokkelgarantie” en de zakelijke overeenkomst met de smokkelaars er 
tijdens een verhoor door de politiediensten alle belang bij om niets wezenlijks prijs te geven. 
Het slachtoffer zal in zijn eventuele verklaring eerder een (vanuit de dadergroep) 
voorgekauwd relaas geven om justitie en politie op een verkeerd spoor te zetten. 
 
Bovendien stelt de Federale Politie vast dat het profiel van mogelijke slachtoffers van 
mensenhandel doorheen de jaren evolueert. De slachtoffers hebben er immers vaak baat bij 
minder met justitie samen te werken. Dit is vooral het geval bij economische uitbuiting, 
aangezien hun families op het overgemaakte geld rekenen. De zelfs minieme financiële 
winst weerhoudt de slachtoffers er dus van samen te werken met justitie.  
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1.8. De problematiek van de NBMV 
 
 
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 24 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. 
 
In 2006 werden 1502 NBMV in een observatie- en oriëntatiecentrum opgevangen of met 
andere woorden nagenoeg hetzelfde aantal als in 200519. De meeste van deze jongeren 
waren 16 of 17 jaar oud. De jongere NBMV (van 12 tot 15 jaar) zijn in mindere mate 
vertegenwoordigd, maar er is wel een stijging ten aanzien van 2005. Enkele heel jonge 
kinderen waren in het gezelschap van hun minderjarige moeder of van oudere minderjarigen. 
De verhouding jongens (70%) was groter dan het aantal meisjes. De niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen zijn afkomstig uit verschillende landen: Servië, Roemenië, 
Afghanistan, Algerije, India, ... 
 
Honderden NBMV vragen elk jaar asiel aan in België. In 2006 heeft de Dienst 
Vreemdelingenzaken 258 asielaanvragen van NBMV ontvangen. In 2006 werd een 
procedure ‘mensenhandel‘ voor 14 NBMV opgestart.  
 
Fedasil - het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers -  telt zo'n 550 
opvangplaatsen binnen zijn netwerk. Het centrum Esperanto richt zich specifiek op de 
opvang van NBMV die het slachtoffer zijn van mensenhandel. 
 
De wet van 15 september 2006 (zie supra) maakt een einde aan de opsluiting van NMBV in 
gespecialiseerde centra en verduidelijkt de opvangprocedure. 
 
De Dienst Voogdij voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (FOD Justitie) 
  
Volgens het jaarverslag 2005 van de FOD Justitie, heeft de Dienst Voogdij in 2005 2166 
meldingen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen behandeld. In 2006 behandelde 
de dienst Voogdij 1.852 meldingen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Op 31 
december 2006 waren er 1.480 lopende voogdijen, waarvan 890 in 2006 werden toegekend.  
 
Bovendien heeft de Dienst Voogdij de coördinatie-inspanningen verder gezet voor het 
opzetten van duurzame oplossingen die stroken met de belangen van de minderjarige 
vreemdelingen. Hiertoe heeft de Dienst opleidingen verstrekt voor de voogden, de lopende 
voogdijen opgevolgd en gecontroleerd en samenwerkingsvergaderingen georganiseerd met 
de autoriteiten die bevoegd zijn voor de opvang, het asiel en het verblijf op het Belgische 
grondgebied. De Dienst heeft tevens contact gehad met verenigingen die actief zijn in deze 
sector.  

                                                 
19 Jaarverslag van het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (FEDASIL). 
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Zo heeft de dienst Voogdij een vademecum gepubliceerd ter ondersteuning van de voogd. 
De dienst Voogdij hoopt hiermee volledige informatie te geven aan de voogd door hem 
wegwijs te maken in het labyrint van problematieken waarmee de minderjarigen dagelijks te 
maken hebben. Dit instrument in vorm van vraag en antwoord werd voornamelijk praktisch 
en evolutief opgesteld. De Dienst heeft ook collectieve supervisiesessies georganiseerd voor 
voogden die een groot aantal voogdijen uitoefenen. Zo hebben zes groepen van zes à zeven 
voogden een cyclus van vijf collectieve supervisiesessies gevolgd. 
 
De dienst Voogdij heeft ten slotte eveneens een activiteitenverslag over de jaren 2004 en 
2005 gepubliceerd"20. 
 
Naar aanleiding van de wijzigingen van Titel XIII, Hoofdstuk 6, “Voogdij over niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen” van de programmawet van 24 december 2002 en van het 
Koninklijk uitvoeringsbesluit dat inzonderheid betrekking heeft op de medefinanciering van 
voogden die voor organisaties werken, werden in januari 2005 12 bijkomende bezoldigde 
voogden aangeworven. Dit werd samen met de partnerinstellingen goedgekeurd.  
 
In 2005 is het aantal voogden gestegen met 113, wat het beschikbare aantal erkende 
voogden op 228 brengt. Van die 228 zijn er 184 actief. Zij verdedigen de fundamentele 
rechten van 1840 minderjarigen. Het aantal particuliere voogden bedraagt 216. 638 van de 
1840 voogdijen zijn toegekend in 2004 en verlengd in 2005. In 2005 werden er 1 202 
toegekend.21" 
  
 
Aantal NBMV + vermoeden van mensenhandel:      25 (11 in 2005 en 14 in 2006)  
Bevestigde aanwijzingen van vermoeden: 16 (2 in 2005 en 13 in 2006) = doorverwijzing naar 
een gespecialiseerd centrum. 
Verklaring bij aankomst      7  
BIVR tijdelijk      5 (2005) 
BIVR onbeperkt     2 (2005) 

 
Nationaliteit TOTAAL M V LEEFTIJD 
ALBANIË 1  1 17+ 
KAMEROEN 4 1 3 17 
CHINA 4 1 3 17+ 
GHANA 1  1 17+ 
GUINEE 1  1 17+ 
INDIA 1 1  17+ 
IRAN 1 1  16+ 
MAROKKO 3 1 2 17(2H 

15 (1F) 
MOLDAVIË 2 2  17-15 
NIGERIA 1  1 17 
ROEMENIË 4  4 17 
TURKIJE 2 2  17 

                                                 
20 Jaarverslag FOD Justitie 2006, p. 19. 
21 Jaarverslag FOD Justitie 2005, p. 20. 
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1.9. Dienst Internationale Adoptie (DG Fundamentele rechten en 
vrijheden), FOD Justitie 
 
De federale centrale autoriteit die bevoegd is voor adoptie handelt in het kader van de wet 

van 24 april 2003 die het Belgische adoptierecht heeft hervormd om de beginselen van het 

Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de 

bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie uit te werken. 

 

Deze twee teksten zijn op 1 september 2005 in België in werking getreden. 

 

De nieuwe wetgeving bekrachtigt het fundamentele beginsel dat iedere adoptie gebaseerd 

moet zijn op het hogere belang van het kind en op de naleving van de fundamentele rechten 

die het op grond van het internationale recht toekomen. 

 

Teneinde dit beginsel te garanderen en teneinde de ontvoering en handel van kinderen te 

voorkomen, zijn de federale centrale autoriteit en de centrale autoriteiten van de 

Gemeenschappen, op het niveau van de verwantschap, bevoegd met de controle op de 

naleving van een hele reeks strikte voorwaarden waaraan de internationale adopties moeten 

beantwoorden opdat ze in Belgisch recht uitwerking zouden hebben, met name:  

 

- dat de adoptie kennelijk niet strijdig is met de openbare orde, rekening houdende met 

het hoger belang van het kind en met de fundamentele rechten die het op grond van 

het internationale recht toekomen. 

- dat de bevoegde overheden van de Staat van herkomst hebben bepaald dat het kind, 

na onderzoek van de mogelijkheden en de plaatsing in de eigen Staat, adopteerbaar 

was en de internationale adoptie in het belang van het kind was; 

- dat de kandidaat-adoptanten een beoordeling hebben gekregen die verklaart dat ze 

geschikt en in staat zijn een adoptie op zich te nemen; 

- dat de vereiste goedkeuringen vrij en zonder betaling of in ruil voor enige andere 

tegenprestatie werden afgeleverd. Dat de vereiste goedkeuring van de vader en de 

moeder pas na de geboorte van het kind werd gegeven. En dat de geadopteerde die 

ouder is dan twaalf jaar met zijn adoptie heeft ingestemd; 

- dat de adoptie door de bevoegde overheid, met inachtneming van de in de betrokken 

Staat voorziene vormen en procedure, heeft plaatsgevonden; 

- dat de adoptie niet met het oog op wetsontduiking tot stand is gekomen. 
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Teneinde zich minimaal te vergewissen van de authenticiteit van de procedures, wordt de 

federale centrale autoriteit volgens de wet ertoe verplicht met originele stukken of 

eensluidend verklaarde afschriften, rechtsgeldig gelegaliseerd door de Belgische 

diplomatieke of consulaire overheden, te werken. 

 

Bij zijn beoordelingswerkzaamheden omtrent de voorwaarden en de redenen van adoptie, 

verzamelt de federale centrale autoriteit adviezen waarmee de echte omstandigheden van 

de in het buitenland uitgesproken adoptie kunnen worden bepaald. 

 

Zo werden richtlijnen opgesteld die worden gevolgd bij de behandeling van elk dossier dat 

mogelijk de beginselen van de wet overtreedt: 

 

- het advies van de Dienst Vreemdelingenzaken en het openbaar ministerie wordt in 

alle dossiers met betrekking tot kinderen ouder dan vijftien jaar ingewonnen; 

- in de dossiers waarin dit gerechtvaardigd is (meestal de adoptiedossiers die niet door 

de bevoegde gemeenschap werden omkaderd) vraagt de federale centrale autoriteit 

de Belgische diplomatieke en consulaire overheden over te gaan tot interviews of 

onderzoeken bij de geadopteerde en zijn biologische familie. 

 

Dit advies en deze onderzoeken leveren feitelijke gegevens en bijkomende rechten waarmee 

de federale centrale autoriteit de levensomstandigheden van de geadopteerde in zijn land 

van herkomst beter kan vatten, de beweegredenen van iedere actor van het adoptieproject 

beter kan begrijpen, eventuele gevallen van ontvoering en kinderhandel kan opsporen en de 

gelijkvormigheid van de procedure met de openbare orde en het belang van het kind kan 

nagaan. 

 

De federale centrale autoriteit let er bij de vervulling van de haar door de wet toevertrouwde 

opdracht dus op zich op weloverwogen adviezen te baseren die bijdragen tot het opsporen 

van de illegale praktijken inzake internationale adoptie. 
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2. ANALYSE VAN DE VOORZIENINGEN EN MECHANISMEN OPGEZET OM DE 
CRIMINELE GROEPERINGEN EN NETWERKEN, ACTIEF OP HET VLAK VAN 
MENSENHANDEL, OPTIMAAL TE BESTRIJDEN  
 

2.1 Activiteiten van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) 
 

Het CGKR benadrukte in zijn jaarverslag van 2004 dat de netwerken van mensenhandel 

steeds meer georganiseerd en uiterst flexibel zijn waardoor ze zich snel aan de 

omstandigheden kunnen aanpassen. 

 

Aangezien steeds vaker kan worden vastgesteld dat mensenhandel en mensensmokkel in 

veel gevallen (nauw) gepaard gaan met andere criminele fenomenen (zoals drugshandel), 

benadrukte het CGKR de noodzaak om tot geïntegreerde en financiële netwerkanalyses 

over te gaan en om witwaspraktijken te bestrijden: 

 

“De bestrijding van mensenhandel vereist een integrale aanpak waarbij de diepgang en 

complexiteit van de dossiers en netwerken nagegaan worden om de onderlinge 

verbindingslijnen te ontrafelen en er financiële analyses van de dossiers verricht worden om 

de motor van het systeem van het netwerk te treffen. 

Dit betekent dat de kwaliteit van een onderzoek voor ogen moet gehouden worden door de 

diepgang en complexiteit ervan na te gaan. Met dit laatste wordt bedoeld: de uitwassen van 

een dossier tot in een reeks andere dossiers. Meerdere dossiers die gescheiden behandeld 

worden, kunnen, voor wat sommige deelaspecten betreft die in een dossier onderbelicht 

blijven, soms verhelderend zijn voor een begrijpen van deelaspecten in andere dossiers. De 

rol van reisbureaus of van transportfirma’s die soms onschuldig lijkt wanneer men de 

dossiers afzonderlijk behandelt, kan soms opvallend in het oog springen als men de 

afzonderlijke dossiers bijeenlegt. De onderlinge samenwerkingsverbanden en 

uitbestedingspatronen moeten hierbij grondig geanalyseerd worden”22.  

 

Zoals vermeld in de inleiding, werd dus beslist om een deel van het verslag van 2005-2006 

te wijden aan de analyse van de voorzieningen en mechanismen die zijn opgezet om de 

criminele groeperingen en netwerken, actief op het vlak van mensenhandel, optimaal te 

bestrijden. 

 

                                                 
22 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Jaarrapport 2003 : pleidooi voor een geïntegreerde aanpak,  
, p. 91. 
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Bijgevolg werd de medewerking van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) 

gevraagd die een bijzonder gedetailleerd document heeft afgeleverd waaruit de informatie 

die hierna wordt uitgewerkt afkomstig is.  

2.1.1. De CFI: hoofdinstelling in de strijd tegen het witwassen van misdaadgeld 

 

De CFI is een eenheid voor financiële inlichtingen die bevoegd is voor het ontvangen, 

analyseren en doorsturen van relevante informatie in het preventieve kader van de strijd 

tegen het witwassen van kapitaal en de financiering van het terrorisme. Deze instelling, 

opgericht door de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële 

stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, staat centraal in het 

Belgische mechanisme van preventieve bestrijding van het witwassen van misdaadgeld.  

 

Artikel 3 van deze wet verduidelijkt wat onder het "witwassen van kapitaal" moet worden 

verstaan:  

 

Artikel 3, §1: 

 

"- de omzetting of overdracht van geld of activa met de bedoeling de illegale herkomst ervan 

te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit dit 

geld of deze activa voorkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden; 

- het verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of 

eigendom van geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent; 

- de verwerving, het bezit of het gebruik van geld of activa waarvan men de illegale herkomst 

kent; 

- de deelneming aan, de medeplichtigheid tot, de poging tot, de hulp aan, het aanzetten tot, 

het vergemakkelijken van of het geven van raad betreffende een van de in de drie 

voorgaande punten bedoelde daden." 

   

Feitelijk komt het witwassen van geld neer op het geven van een legaal karakter aan 

vermogenswaarden van misdadige oorsprong door een opeenvolging van financiële 

verrichtingen om ze aan de opsporing van de vervolgingsinstellingen te onttrekken. 

 

Art. 3, §2 van dit artikel stelt dat de herkomst van geld of activa als illegaal moet worden 

beschouwd wanneer deze voortkomen uit bepaalde misdrijven, zoals terrorisme, illegale 

drughandel, maar ook mensenhandel of mensensmokkel. 
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De hoofddoelstelling van deze preventieve wet is het verzekeren van de doeltreffendheid van 

de strijd tegen het witwassen van geld door het opzetten van instellingen die instaan voor de 

controle op financiële operaties. 

 

Deze wet zet de financiële instellingen ertoe aan samen te werken om verdachte operaties 

op te sporen door aan deze instellingen verschillende verplichtingen op te leggen: 

identificatie van de klanten, bewaring van de gegevens met betrekking tot financiële 

operaties, waakzaamheidsplicht, aangifte of kennisgeving van vermoedelijke 

witwasoperaties, beperking van de betalingen in contanten, ... . Teneinde de financiële 

instellingen bij te staan in het opsporen van elke verdachte operatie, neemt het Koninklijk 

besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel 14quinquies van de wet van 11 januari 1993 

een lijst met indicatoren op.  

 

Bij elk vermoeden van het witwassen van geld moeten financiële instellingen de Cel voor 

Financiële Informatieverwerking (CFI) hiervan op de hoogte stellen.  

 

2.1.2. Informatie die door de CFI in het kader van het huidige verslag werd meegedeeld  

 

• Aantal dossiers 

 

In 2005 heeft de CFI 39 dossiers aan de gerechtelijke overheden bezorgd die verband 

houden met mensensmokkel, of met andere woorden 5,7% van het totale aantal dossiers dat 

in 2005 werd overgemaakt - 24 van deze dossiers werden zonder gevolg geklasseerd. 

 

In 2006 stelt de CFI een toename vast. De CFI heeft 70 dossiers in verband met 

mensensmokkel aan de gerechtelijke overheden bezorgd, of met andere woorden 7,7% van 

het totale aantal overgemaakte dossiers in 2006 - 31 van deze dossiers werden zonder 

gevolg geklasseerd. 

 

Mensensmokkel komt zo op de 5e plaats van misdrijven die aan de basis liggen van deze 

dossiers, na drugs, oplichting, illegale handel in goederen en zware en georganiseerde 

fiscale fraude. 

 

Uitbuiting van de prostitutie staat op de 8e plaats: 34 dossiers (5% van het totaal) in 2005 en 

42 (4,6%) in 2006. 
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 Aantal 
dossiers 2005 

% 2005 

(ten opzichte 
van het totale 

aantal dossiers) 

Aantal dossiers 

2006 

% 2006 

(ten opzichte 
van het totale 

aantal dossiers) 
 

Mensensmokkel 
 

39 
 

 
5,7 

 

 
70 

 
7,7 

 
Uitbuiting van 

prostitutie  

 

 
34 
 
 

 
5 
 

 
42 

 
4,6 

 

 

• Witwassectoren: 

 

Zoals blijkt uit enkele voorbeelden van de CFI, worden de criminele opbrengsten uit 

mensenhandel of mensensmokkel vooral geïnvesteerd in de sector van de Aziatische 

restaurants, de immobiliënsector en de kunstsector: 

 

"Meerdere dossiers tonen het bestaan van banden aan met restaurants, in het bijzonder 

Aziatische restaurants. Een van deze dossiers heeft betrekking op een Aziatische burger die 

België binnen was gekomen door middel van een toeristenvisum en daarna eigenaar was 

geworden van een restaurant. Dit had hij gefinancierd door een hypotheeklening bij bank A 

die hij terugbetaalde via overschrijvingen vanaf een geopende rekening bij bank B op naam 

van zijn echtgenote. Op een jaar tijd werd de rekening van zijn echtgenote gecrediteerd door 

stortingen in contanten en gedebiteerd door geldafhalingen en de overschrijvingen naar bank 

A. Als uitgave voor deze rekening waren ook verschillende overschrijvingen ten gunste van 

een natuurlijk persoon in China. De hoofdinterveniënt was gekend voor inbreuken op de 

wetgeving inzake het verblijf van vreemdelingen en op de wetgeving op buitenlandse 

werknemers. Hij was tevens gekend voor zwartwerk. Hijzelf was illegaal tewerkgesteld 

geweest in een restaurant in België. Uit de politiecontroles die in zijn restaurant werden 

uitgevoerd, bleken talrijke inbreuken op het vlak van tewerkstelling van clandestiene 

werkkrachten. Uit al deze elementen samen bleek dat de betrokkene tot een netwerk kon 

behoren dat buitenlandse werknemers illegaal naar België liet overkomen. 

 

Andere dossiers betreffen investeringen in de immobiliënsector. Een van deze dossiers heeft 

betrekking op een interveniënt die zijn bankrekeningen spijsde door middel van stortingen in 

contanten. Deze fondsen werden grotendeels gebruikt voor de afbetaling van hypothecaire 

leningen die hij had afgesloten om meerdere gebouwen te kopen. Uit de verzamelde 

politionele inlichtingen bleek dat de in contanten gestorte fondsen afkomstig waren van de 
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uitbuiting van clandestiene werkkrachten in het kader van de renovatie van de aangekochte 

gebouwen. De analyse van het andere verkeer op de rekeningen van de interveniënt toonde 

aan dat hij tegelijkertijd deze gebouwen verhuurde. Het versluieren van misdaadfondsen 

door ze bij fondsen te voegen die ogenschijnlijk afkomstig zijn uit eerlijke activiteiten is een 

techniek die vaak voorkomt bij de witwastypologieën. 

 

Ten slotte hadden enkele witwasoperaties die verband hielden met clandestiene 

werkkrachten betrekking op de kunstsector. In een dossier had een interveniënt rechtstreeks 

de fondsen gebruikt uit de smokkel van clandestiene werkkrachten om, in contanten, 

meerdere kunstwerken te kopen in een verkoopzaal. Investeren in de kunstsector wordt 

immers beschouwd als integratie." 

 

• Operatietypes  

 

De meeste vastgestelde operaties in de dossiers die door de CFI werden overgemaakt in 

verband met feiten van mensensmokkel sluiten aan bij transfers van het type money 

remittance: het zijn operaties die beantwoorden aan het tweede witwasstadium: de 

opstapeling23. 

 

"Deze verrichtingen bestaan uit stortingen in contanten die gevolgd worden door transfers 

die met tussenkomst van internationale geldoverdrachtsystemen tot stand komen. Er worden 

dus enerzijds meer contanten aangeboden bij het storten van de gelden die de transfer 

voorafgaan en er worden anderzijds minder contanten opgenomen als de overgeschreven 

gelden contant worden opgenomen.  

 

De cashgelden die in het kader van money remittanceverrichtingen worden gestort vloeien in 

het algemeen rechtstreeks voort uit mensensmokkel en worden op die manier voor het eerst 
                                                 
23 Traditioneel omvat het witwassen van kapitaal drie stadia: de injectie of "voorwas", de opstapeling of "was" en ten slotte 
de integratie of "recyclage". 
 

 Het eerste stadium, de injectie/voorwas, omvat alle middelen waarmee de fondsen uit een criminele activiteit 
rechtstreeks voor het eerst, meestal als grote geldsommen in contanten, in het financiële circuit worden ingebracht. 
In dit stadium wordt het witwassen het gemakkelijkste opgespoord. 

 Het tweede stadium, de opstapeling/was, kan omschreven worden als een opeenvolging van vaak complexe 
financiële transacties, waarmee, zo snel mogelijk, elk verband tussen de "ingepompte" kapitalen en hun ilegale 
herkomst wordt uitgewist. Naast deze snelle wissel in andere betaalmiddelen (cheques, reischeques, kredietbrieven, 
onderbrieven, ...), vormen nationale en internationale transfers een van de bevoorrechte methodes. 

 Het derde en laatste stadium, de integratie/recyclage, omvat alle methodes waarmee misdaadkapitalen, die vooraf 
ingepompt en opgestapeld worden, geïnvesteerd kunnen worden in legale economische en financiële circuits in de 
vorm van eerlijke en winstgevende waarden, zoals met name gebouwen, handelszaken, waardevolle voorwerpen of 
participaties in ondernemingen.  
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in het financiële circuit ingebracht. Het gaat zelden om contanten die al eerder in het 

financiële stelsel in omloop waren".  

 

De CFI benadrukt dat de trend om gebruik te maken van dit soort operaties niet enkel in 

België wordt vastgesteld.  

 

"Zoals ook wordt gesteld door de FAG (Financiële Actiegroep) zijn de witwasmethodes die 

het vaakst worden gebruikt in dossiers betreffende de mensensmokkel bedoeld om het 

bancaire stelsel te vermijden door systemen van geldoverdracht te gebruiken24. Ook de 

georganiseerde aard van de netwerken werd vastgesteld door de FAG op basis van het feit 

dat verschillende betrokkenen in dezelfde periode dezelfde instellingen bezochten om 

herhaaldelijk geld te verzenden naar dezelfde landen en naar dezelfde begunstigden25. Deze 

elementen wijzen er op dat de verzenders voor rekening van georganiseerde netwerken 

handelen26". 

 

Bovendien komt het gebruik van valse identiteiten volgens de CFI veelvuldig voor: de 

bedoeling hiervan is duidelijk de sporen uit te wissen en eventueel het onderzoek dat in een 

later stadium zou kunnen worden aangevat  te bemoeilijken.  

 

• Identificatie van de netwerken of georganiseerde netwerken  

 

De nauwgezette analyse van de dossiers en de overlapping van gemeenschappelijke 

elementen in meerdere dossiers - zowel op politioneel als op financieel vlak (operatietype, 

bezoek van dezelfde financiële instellingen, dezelfde landen van bestemming naar waar de 

fondsen worden gestuurd en de identificatie van dezelfde bestemmelingen) - hebben het de 

CFI mogelijk gemaakt het bestaan van meerdere netwerken vast te stellen. 

 

"In alle dossiers van de CFI die verband houden met mensensmokkel, moet worden 

benadrukt dat  niet zozeer de bedragen per operatie belangrijk zijn, aangezien deze meestal 

beperkt zijn, maar eerder het repetitieve karakter van deze operaties en het aantal 

interveniënten. Dit verklaart dat de globale bedragen meerdere tienduizenden euro's 

bedragen en getuigt van het bestaan van netwerken. De transfers zijn bovendien meestal 

voor dezelfde personen bestemd".  

 

                                                 
24FATF, Verslag over witwastypologieën en de financiering van terrorisme, 2004-2005, blz. 73. 
25  Zie 10de  activiteitenrapport 2002-2003, p. 106-107. 
26FATF, Verslag over witwastypologieën en de financiering van terrorisme, 2004-2005, blz. 74. 

 54



De verschillende netwerken kunnen als volgt worden omschreven: 

 

"- Aziatische netwerk 

 

De analyse van meerdere dossiers die aan de CFI werden bezorgd bevestigt het bestaan 

van Aziatische netwerken die actief zijn in de mensenhandel en de mensensmokkel. Het 

profiel van de interveniënten in deze dossiers stemt overeen met dat van Aziatische burgers, 

vaak zonder officieel adres in België, die noch bestuurders van vennootschappen, noch 

BTW-plichtig zijn in België. Wanneer deze personen een officieel erkende economische 

activiteit uitvoeren, kan deze de omvang van hun financiële operaties niet rechtvaardigen. 

Deze operaties bestaan uit transfers, voornamelijk uit het Verenigd Koninkrijk, Italië en 

Griekenland en naar Azië (met name China, Thailand en India). Er worden ook andere 

operaties vastgesteld  die bestaan uit transfers uit Azië. 

 

De omvang en de frequentie van de stortingen, alsook de omvang van de transfers tonen 

aan dat de betrokkenen niet voor zichzelf, maar voor de smokkelaars handelen.  

 

Andere elementen zijn tevens kenmerkend voor meerdere dossiers, zoals de link met 

Aziatische restaurants en de betrokkenheid van Aziatische studenten die over een 

studentenvisum beschikken. Volgens het laatste verslag van het CGKR in 2004 "duiken 

Chinese restaurants regelmatig als safehouse op waar de illegalen verzameld en gehuisvest 

worden voor ze hun transport verder kunnen zetten. In deze safehouses worden ze dikwijls 

al aan het werk gezet om hun 'reiskosten' te betalen.”27. Dit verslag benadrukt eveneens dat 

het aanvragen van studentenvisa een vaak gebruikte praktijk is bij mensenhandel. 

 

- Centraal- en Oost-Europees netwerk  

 

De CFI heeft de tussenkomst vastgesteld van een toenemend aantal operaties die door 

interveniënten uit Centraal- en Oost-Europa worden gerealiseerd (voornamelijk Albanië, 

Bulgarije, Joegoslavië, Roemenië, Servië, Macedonië). Zodra ze in België aankomen, dienen 

deze interveniënten een aanvraag in om het statuut van kandidaat politiek vluchteling te 

verkrijgen of ze verblijven illegaal in België en beschikken over valse, gestolen of vervalste 

Europese papieren. Bovendien is het vermelde adres (vooral in Brussel en Antwerpen) 

meestal gekend door de politiediensten als plaats die regelmatig door mensen wordt bezocht 

die actief zijn in de prostitutiesector.  

                                                 
27 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Jaarverslag mensenhandel: Analyse vanuit 
het slachtofferperspectief, 2004, p.14. 
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Deze bodes voeren geldoverdrachten uit naar Centraal- en Oost-Europese landen en, in 

mindere mate, naar zogeheten transitlanden (zoals Griekenland of Italië).  

 

- Zuid-Amerikaanse netwerk 

 

De CFI heeft een reeks dossiers overgemaakt waarin sprake is van interveniënten afkomstig 

uit Zuid-Amerika (voornamelijk Ecuador, Brazilië, Dominicaanse Republiek) die op geen 

enkel Belgisch adres officieel ingeschreven zijn. Bovendien zijn de adressen waar ze 

beweren te verblijven  vaak dezelfde en door de politie gekend omwille van de aanwezigheid 

van personen die actief zijn in de prostitutiesector. Deze personen zijn meer bepaald gekend 

om hun band met criminele organisaties van mensensmokkelaars en de uitbuiting van de 

prostitutie. 

 

Deze interveniënten hebben geen enkele gekende professionele activiteit in België of in het 

buitenland. De operaties die door de interveniënten worden uitgevoerd bestaan uit het 

storten van geld waarvan de bedragen per transactie tamelijk klein zijn, maar met een totaal 

dat, in een korte tijdsspanne, aanzienlijk kan oplopen. Deze fondsen worden ten gunste van 

de bestemmeling overgemaakt die zich in het land van herkomst bevindt. In het algemeen 

voeren de interveniënten hun operaties slechts gedurende korte periodes uit. Dit fenomeen 

bevestigt hun betrokkenheid bij georganiseerde netwerken die geprostitueerde personen 

gedurende enige tijd laten werken alvorens ze naar andere landen door te sluizen.  

 

- Smokkel van voetbalspelers 

 

De CFI heeft meerdere dossiers overgemaakt waarbij interveniënten betrokken zijn die 

rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn aan de voetbalwereld. Uit alle aanwezige 

elementen in deze dossiers, blijkt dat deze personen betrokken zijn bij de internationale 

smokkel van voetbalspelers.  

 

De migratiestromen naar Europa van spelers uit voornamelijk Afrikaanse, Aziatische en Zuid-

Amerikaanse landen lijken in omvang toe te nemen. Er heerst onduidelijkheid over de manier 

waarop de spelers worden gerekruteerd en hun verblijfsomstandigheden. Op deze manier 

hebben tussenpersonen netwerken opgericht waar misbruiken schering en inslag zijn. Er kan 

gerust gesproken worden van regelrechte mensensmokkel 28.   

                                                 
28 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Jaarverslag 2000, bijlage. 
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Het profiel van de betrokken interveniënten in deze dossiers wijzen op het bestaan van 

smokkelfeiten. Deze dossiers hebben betrekking op interveniënten uit België of uit het 

buitenland die als tussenpersonen fungeren bij internationale transfers van voetbalspelers of 

die in relatie staan met dergelijke tussenpersonen. De financiële operaties bestaan uit 

geldoverdrachten vanuit en/of naar het buitenland. Uit de analyse van de CFI blijkt dat deze 

personen op geen enkele officiële lijst als erkend manager zijn opgenomen. Ze zijn 

waarschijnlijk betrokken bij een illegale smokkel van voetbalspelers."  

 

• Samenwerking met andere diensten 

 

Sinds de wet van 7 april 1995 kan de CFI aan de administratieve diensten van de Staat 

vragen elke informatie door te geven die nuttig is voor de uitvoering van haar 

opsporingsopdracht van witwasaanwijzingen.  

 

In de dossiers die verband houden met mensensmokkel stelt de CFI dat ze vaak de 

Rijksdienst voor sociale zekerheid bevraagt om informatie te verkrijgen over de inschrijving 

van deze interveniënten. 

 

Dankzij deze informatie kan de CFI de door haar gekende financiële operaties vergelijken 

met het officiële economische profiel van de betrokken persoon.  

 

 

2.2. Bijdrage van de Federale politie - Centrale dienst mensenhandel  
 

2.2.1. Financieel onderzoek 

 

De Centrale dienst mensenhandel van de Federale Politie (“Centrale dienst mensenhandel”) 

wijst er op dat het Nationaal Veiligheidsplan mensensmokkel en mensenhandel niet alleen 

voorzag in onderzoeken naar geldstromen bij mensenhandel en mensensmokkel, maar ook 

in financiële onderzoeken. Deze moeten de criminele oorsprong van goederen of vermogen 

achterhalen. De onderzoeken naar geldstromen zijn meer gericht op het ontdekken of 

ophelderen van de structuur van de misdaadgroep.  

 

In 2006 werden 59 onderzoeken naar geldstromen gevoerd in dossiers van mensenhandel. 

In dossiers van mensensmokkel werden 16 dergelijke onderzoeken gevoerd. De Centrale 
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dienst mensenhandel meldt verder dat de cijfers van 2005 voor de onderzoeken naar 

geldstromen niet meer beschikbaar zijn.  

 

In 2005 werden 58 financiële onderzoeken gevoerd. In 2006 bedroeg dit aantal 35.  

 

Het Nationaal Veiligheidsplan 2003-2004 voorziet dus in meerdere projecten die gelinkt zijn 

aan het financiële luik waarvan de meerwaarde in termen van de strijd tegen mensenhandel, 

volgens de Centrale dienst mensenhandel moeilijk meetbaar is. Deze projecten zijn meer 

bepaald gericht op het onderscheppen van geld dat een fysieke persoon via de luchthaven 

vervoert (project "car wash") en op de onmiddellijke politiële reactie en tussenkomst op basis 

van meldingen van witwassen vanuit het CTIF het (REPAP).  

 

De Federale Politie benadrukt evenwel bepaalde praktische moeilijkheden betreffende het 

financiële luik van de strijd tegen mensenhandel.  

 

Ten eerste zal een opgepakte geldkoerier niet altijd uitleggen waar het geld vandaan komt, 

wat de update van de criminele mensenhandelnetwerken bemoeilijkt.  

 

Vervolgens worden de onderzoeken naar verdachte kapitaaltoenames en 

vastgoedtransacties niet onmiddellijk gelinkt aan mensenhandel. Het zou niet duidelijk vast 

te stellen zijn of deze twijfelachtige transacties gaan om het investeren van winsten uit 

mensensmokkel.  

De moeilijkheid om verbanden te leggen tussen verdachte transacties en feiten van 

mensenhandel of mensensmokkel zou niet enkel door de Belgische politiediensten worden 

ondervonden. De Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische 

en financiële delinquentie (CDGEFID) werkt immers aan bepaalde witwasdossiers samen 

met Hollandse en Franse collega's die met dezelfde moeilijkheden te kampen hebben.  

 

 

Bovendien wijst de Centrale dienst mensenhandel er op dat richtlijn 10/04 inzake de 

opsporing en vervolging van mensenhandel bij een mensenhandelonderzoek het 

stelselmatig uitvoeren van een onderzoek naar geldstromen niet nadrukkelijk aanbeveelt.  

Afhankelijk van de parketten en de onderzoeksrechters zijn de situaties dus verschillend.  

 

Sommige parketten en/of onderzoeksrechters zouden immers huiverachtig staan ten aanzien 

van de uitbreiding van het onderzoek mensenhandel met een onderzoek naar geldstromen. 

De parketten en/of onderzoeksrechters vrezen hiermee het verloop van het onderzoek te 
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vertragen. Omwille van deze reden wordt het onderzoek naar geldstromen soms niet 

uitgevoerd. 

 

Andere parketten en/of onderzoeksrechters bouwen in de onderzoeken naar feiten van 

mensenhandel en mensensmokkel, in overleg met de onderzoekers, systematisch een 

onderzoek naar de geldstromen en een financieel onderzoek in. Dit betekent dat de door de 

criminele activiteiten verworven winst meestal bepaald kan worden. De rechter ten gronde 

spreekt dan ook vaak een verbeurdverklaring van dit vermogen uit.  

 

Wat betreft mensensmokkel, stelt de Centrale dienst mensenhandel de moeilijkheid vast om 

criminele geldstromen in de praktijk bloot te leggen.  

Mensensmokkel zou immers gepaard gaan met een 'underground bankingsysteem'. 

Smokkelaars doen met andere woorden vaak beroep op een netwerk van geldkoeriers die 

het geld naar het thuisland overbrengen. Bij de eventuele interpellatie op een luchthaven kan 

het verband met een misdrijf vaak niet worden aangetoond, zodat de koeriers ongemoeid 

worden gelaten. De klassieke geldtransfersystemen (Western Union) zouden minder worden 

gebruikt omwille van, volgens de Centrale dienst mensenhandel, voor de hand liggende 

redenen: het hoge commissietarief (12,7 %), de voorlegging van een officiële verblijfstitel en 

de traceerbaarheid van de operaties voor de politiediensten.  

 

Bij mensenhandel door seksuele en economische uitbuiting is het daarentegen eenvoudiger 

om de geldstroom en de besteding van het criminele geld te achterhalen: investeringen in de 

zaak, aankoop van vastgoed in binnen- of buitenland, aankoop van roerende goederen, …  

 

Wanneer een onderzoek naar geldstromen en/of een financieel onderzoek is/zijn geopend, 

berekent de Federale Politie de illegale winsten. Ze vergelijkt het vermogen en/of berekent 

de vermogensvoordelen en/of past de onderzoekstechnieken op de vermogensvoordelen 

toe, voorzien in artikel 524bis van het Wetboek van strafvordering,. 

 

Wat betreft de budgettaire en menselijke middelen, benadrukt de Centrale dienst 

mensenhandel dat er noch een specifiek budget, noch gespecialiseerde onderzoekers 

voorzien zijn voor het financiële luik van de onderzoeken inzake mensenhandel of 

mensensmokkel. In functie van het onderzoek en de gestelde doelstelling werken de 

verschillende afdelingen binnen de Politie nochtans samen. Het is dus via overleg tussen de 

verschillende takken en de leidinggevende magistraat dat het financiële onderzoek wordt 

gestart. 
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De Centrale dienst mensenhandel stelt bovendien dat het aantal personen dat aan het 

financiële onderzoek van mensenhandel- of mensensmokkelnetwerken meewerkt op zich 

niet relevant is om de kans op succes te evalueren. De manier van samenwerken zou 

daarentegen veel doorslaggevender zijn. Dankzij de samenwerking tussen het team 

mensenhandel en mensensmokkel en de financiële onderzoekers werden in een 

arrondissement vijf financiële onderzoeken inzake mensenhandel en mensensmokkel tot een 

goed einde gebracht.  

 

De onderzoekers van de sectie "vermogen" van het CDGFID leveren een louter operationele 

steun op vraag van de collega's als deze geen bijstand kunnen krijgen van de financiële 

secties van de Federale Gerechtelijke Politie in het arrondissement. De sectie vermogen van 

het CDGFID verleent ook bijstand bij internationale vermogensonderzoeken. 

 

De CDGFID staat ook in voor de opleidingsmodule “vermogensonderzoek” in de 

basisopleiding van elke onderzoeker van de Lokale Politie en Federale Politie. Daarnaast 

verzorgde CDGFID ook de voortgezette opleiding voor de onderzoekers van de Federale 

Gerechtelijke Politie in het arrondissement.” 

 

2.2.2. Gebruik van bijzondere opsporingsmethodes (BOM) 

 

Wat betreft het arsenaal aan bijzondere opsporingsmethodes dat tot stand kwam om de 

georganiseerde criminaliteit beter te bestrijden, stelt de Centrale dienst mensenhandel niet 

precies te weten in hoeverre dit resulteerde in een betere opsporing en de ontmanteling van 

netwerken mensenhandel en mensensmokkel.  

 

De Centrale dienst mensenhandel meent immers dat de technische en tactische 

mogelijkheden en onderzoekstechnieken voortdurend in ontwikkeling zijn. Het wettelijke 

kader zou bijgevolg voortdurend moeten worden bijgestuurd. In termen van de strijd tegen 

dadergroepen is dit uiteraard een te langdradige aanpak.  

 

Hoewel de bijzondere opsporingsmethodes en de andere onderzoekstechnieken 

waarschijnlijk bijdragen tot de opsporing en de ontmanteling van mensenhandel- en 

mensensmokkelnetwerken, benadrukt de Centrale dienst mensenhandel het belang van de 

klassieke onderzoeksdaden. De klassieke en kwaliteitsvolle onderzoeksdaden boeten 

immers niet aan belang in ten aanzien van het proactieve en het reactieve mensenhandel- 

en mensensmokkelonderzoek.  
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De loutere aanwending van de bijzondere opsporingsmethodes zou bijvoorbeeld de 

supralokale of zelfs internationale structuur van dadergroepen of mensenhandel- of 

mensensmokkelnetwerken niet kunnen blootleggen.  

 

Bovendien zouden deze methodes niet geschikt zijn wanneer de feiten van mensenhandel 

en mensensmokkel het bestaan van een netwerk niet bloot leggen, wanneer het 

activiteitendomein van de dadergroep erg beperkt is of wanneer de dadergroep in kwestie 

alleen handelt.  

 

Bovendien wijst de Centrale dienst mensenhandel er op dat de bijzondere 

opsporingsmethodes enkel gebruikt worden wanneer andere methodes niet doeltreffend zijn 

en nadat criteria als legaliteit, subsidiariteit, proportionaliteit en haalbaarheid werden 

afgewogen (artikelen 47ter tot 47undecies van het Wetboek van strafvordering). Deze 

beginselen maken de toepassing van de bijzondere opsporingsmethodes echter moeilijk. Dit 

leidt vaak tot hun uitstel of zelfs afstel.  

 

De Centrale dienst mensenhandel stelt tevens vast dat de aanwending van een bijzondere 

opsporingsmethode en/of een andere onderzoekstechniek bij mensenhandel- en 

mensensmokkelonderzoeken in grote mate afhangt van de behandelende magistraten en 

dus varieert in functie van het arrondissement. In functie van de behandelende magistraten 

wordt het intercepteren en observeren van telefoongesprekken in meer of mindere mate 

gebruikt. Hun uiteindelijke beslissing hangt meestal af van het kostenplaatje. In het 

algemeen zijn niet alle magistraten overtuigd van het nut of de mogelijke resultaten van de 

bijzondere opsporingsmethodes. 

 

Rekening houdende met de verschillen in gebruik van de bijzondere opsporingsmethodes en 

andere onderzoeksmethodes in functie van het gerechtelijke arrondissement, stelt de 

Centrale dienst mensenhandel een foute gestandaardiseerde aanpak vast die de 

onderzoeken kan schaden: de fenomenen mensenhandel en mensensmokkel zijn immers 

vaak arrondissement- en landoverschrijdend. De Centrale dienst mensenhandel acht het dus 

contraproductief dat iedere magistraat zijn eigen onderzoeksmanier kiest. Een omschrijving 

van de minimale onderzoeksdaden is bijgevolg wenselijk.  

 

Volgens de Centrale dienst mensenhandel vraagt het gebruik van bijzondere 

opsporingsmethodes ten slotte veel werk. Bovendien zijn aanzienlijke politiemiddelen en een 
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niet te verwaarlozen aanvullende administratie noodzakelijk. Elk onderzoek mensenhandel of 

mensensmokkel kan onmogelijk dezelfde investeringen vergen. 

 

De onderstaande tabel biedt een overzicht van het aantal onderzoeken mensenhandel en 

mensensmokkel waarin bijzondere opsporingsmethodes werden aangewend. 

 

Jaar Observatie Observatietechnieken Infiltratie 
2005 9 35 1 
2006 8 26 3 

 

Het aantal onderzoeken mensenhandel en mensensmokkel waarin BOM werden aangewend 

en de vergelijking van dit aantal door de jaren zijn niet echt relevant. In het ene onderzoek 

kan de observatie bijvoorbeeld maar enkele dagen in beslag nemen, terwijl in het andere de 

observatieopdracht maanden vergt. 

 

De Centrale dienst mensenhandel geeft aan dat de observatiecapaciteiten over verschillende 

criminaliteitsvormen worden verdeeld en in functie van de prioriteiten worden toegekend. 

Een observatiemaatregel kan dus mogelijk niet worden uitgevoerd ook al is ze noodzakelijk. 

Col 4/2001 betreffende de arbitrageprocedure bij onvoldoende gespecialiseerde middelen 

(personeel en materiaal) van de politiediensten in de strijd tegen de zware en 

georganiseerde criminaliteit regelt de vraag wie beslist om al dan niet de steun toe te 

kennen.  

 

Wat betreft de observatie van telefoongesprekken, geeft de Centrale dienst mensenhandel 

aan dat er geen nationaal overzicht bestaat van het gebruik van deze onderzoekstechniek in 

het kader van mensenhandel- en mensensmokkelonderzoeken. In onderzoeken 

mensenhandel en mensensmokkel waarin gekozen wordt voor telefoonobservaties, 

benadrukt de Centrale dienst mensenhandel het probleem van het gebrek aan voldoende en 

goede tolken voor specifieke talen. Bovendien zijn deze zich vaak bewust van hun 

machtspositie waardoor ze bepaalde voorwaarden opdringen. Zij zouden bijvoorbeeld soms 

eisen om enkel buiten de gewone werkuren te werken om de hogere tarieven die tijdens 

deze uren van toepassing zijn te kunnen aanrekenen. Hun beschikbaarheid op andere 

momenten boet bijgevolg in waardoor het onderzoek vertraagt. Bovendien stellen sommige 

tolken dat zij vertalingen enkel thuis willen maken wat indruist tegen de regelgeving. Volgens 

de Centrale dienst mensenhandel van de Federale Politie zou het contractueel in dienst 

nemen van tolken voor specifieke talen en bij grootschaligere en belangrijkere onderzoeken 

het probleem mogelijk deels oplossen.  
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De dienst wijst er in dit verband op dat de Interdepartementale Coördinatiecel mensenhandel 

en mensensmokkel een werkgroep "tolken" mandateerde die zich, onder het voorzitterschap 

van de FOD Justitie, over deze aanhoudende problemen moest buigen. Deze werkgroep 

moet nog samenkomen. 

2.2.3. Samenwerking Federale en Lokale Politie 

 

De Centrale dienst mensenhandel verklaart dat de Federale Gerechtelijke Politie niet langer 

uitgaat van één enkele expertise of invalshoek wanneer het onderzoek betrekking heeft op 

verschillende criminaliteitsvormen. Eén van de aangewende expertises is de kennis van het 

land van herkomst van daders en/of slachtoffers van allerlei criminele activiteiten. Zoals de 

Centrale dienst mensenhandel het stelt: "binnen enkele diensten op centraal niveau groeide 

een expertise over herkomstlanden over de Balkan (DJC - Directie van de Bestrijding van de 

Georganiseerde criminaliteit), de nieuwe landen van de vroegere USSR (DJC-ROC), China 

en Vietnam (DJC-Mahjong), Bulgarije (DJP-MH), West-Afrika (DJP-MH) en de Punjabregio 

(DJP-MH)." 

 

De specialisten binnen DJC laten zich principieel niet in met mensenhandel- en 

mensensmokkelonderzoeken. DJC-Balkan en DJC–ROC toetsen of daders van 

mensenhandel of mensensmokkel ook voor andere misdadige feiten gekend zijn.  

 

De Centrale dienst mensenhandel en de teams mensenhandel en mensensmokkel van de 

lokale en federale Politie blijven in de praktijk dus verantwoordelijk voor de onderzoeken 

naar mensenhandel en mensensmokkel.   

 

Om het inzicht in het eerder gesloten karakter van Chinese en Vietnamese criminaliteit te 

verfijnen, neemt DJC-Mahjong, in ruggespraak met de dienst mensenhandel, de coördinatie 

van onderzoeken mensenhandel en mensensmokkel met Chinese en Vietnamese daders en 

slachtoffers op, Ook de operationele steun aan de politiemensen op het terrein met 

betrekking tot deze dossiers is een verantwoordelijkheid van de DJC-Mahjong. Bij sommige 

onderzoeken of interventies werken de DJC-Mahjong en de dienst mensenhandel samen. 

De DJC-Mahjong heeft op het vlak van mensenhandel en mensensmokkel dus een actievere 

rol. In het geval dat Chinese en Vietnamese slachtoffers met dadergroepen van een andere 

herkomst te linken zijn, blijft de opzoeking van bijkomende informatie, de opvolging, de 

coördinatie en de steun evenwel bij de Dienst mensenhandel.  

 

 63



De Centrale dienst mensenhandel geeft aan dat de door de DJC Mahjong - in het geval van 

Chinese of Vietnamese daders (of zelfs andere Aziatische landen) - verleende bijstand zich 

niet enkel beperkt tot misdrijven van mensenhandel en mensensmokkel. Wanneer er sprake 

is van daders van Chinese en Vietnamese herkomst biedt de DJC Mahjong deze 

ondersteuning eveneens voor onderzoeken inzake drugs, namaak van producten, 

geweldmisdrijven, ...  

 

De Dienst mensenhandel (DJP-MH) heeft een specifieke expertise over daders en 

slachtoffers van seksuele uitbuiting van Bulgaarse herkomst, over daders en slachtoffers van 

seksuele uitbuiting van West-Afrikaanse herkomst en over daders en slachtoffers van 

mensensmokkel (en deels mensenhandel) uit de Punjabregio ontwikkeld. 

Zowel politiemensen van de lokale politie als van de federale politie doen bij onderzoeken 

naar feiten van mensenhandel of mensensmokkel beroep op de expertise van de 

verschillende diensten. 

 

2.2.4. Internationale samenwerking 

 

De Centrale dienst mensenhandel van de Federale Politie wijst er op dat de internationale 

samenwerking zich niet beperkt tot contacten met of vragen aan Europol. Europol komt 

overigens niet zelf tussen bij de informatie-uitwisseling. Dat is de verantwoordelijkheid van 

het geheel aan politiefunctionarissen van de verschillende landen die een verbindingstaak 

binnen Europol vervullen: de zogenaamde Europol verbindingsofficieren (ELO). Op de ELO 

wordt het vaakst een beroep gedaan. Europol biedt immers enkel ondersteuning bij de 

analyses van de informatie die de landen projectmatig aanleveren.  

 

Na deze voorafgaande opmerking, geeft de Centrale dienst mensenhandel aan dat het in 

2005 en 2006 projectmatig informatie uitwisselde met Europol over de seksuele uitbuiting 

van Bulgaarse herkomst, de smokkelnetwerken uit de Punjab en de dossiers van 

verspreiding en aanmaak van beelden van seksueel misbruik van kinderen om netwerken te 

identificeren. 

 

Hierbij merkt de Centrale dienst mensenhandel op dat België zich steeds weet te 

onderscheiden voor wat betreft het aanleveren van informatie en/of feedback in de context 

van deze projectmatige analyses. Minstens even vaak loopt de informatie-uitwisseling over 

de Belgische verbindingsofficieren van de politie in het buitenland, over de buitenlandse 
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politieofficieren in België via het netwerk van de verbindingsofficieren van andere EU-landen 

in het buitenland en via Interpol.  

 

Om bijvoorbeeld informatie over mensensmokkel en mensensmokkelwerken actief zowel in 

België, als in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk te verkrijgen, maakt de Centrale dienst 

mensenhandel gebruik van de contactpunten en verbindingsfunctionarissen van het 

Verenigd Koninkrijk en Frankrijk op basis van de Memorandum of Understanding tussen de 

drie landen. Een medewerker van de dienst mensenhandel vervult de rol van Belgische 

verbindingsfunctionaris bij het Franse OCRIEST dat als Frans centraal contactpunt is 

aangeduid. 

 

Wat betreft het identificeren van onderzoeksdiensten en de bevoegde gerechtelijke overheid 

en/of het doorbreken van een impasse in het buitenland bij vragen tot medewerking in 

mensenhandel- en mensensmokkelonderzoeken, geeft de Centrale dienst mensenhandel 

aan steeds vaker, met het akkoord van het Federaal Parket, beroep te hebben gedaan op de 

Belgische vertegenwoordiger bij EUROJUST.  

 

Op het vlak van de bilaterale politierelaties, tekende de Minister van Binnenlandse Zaken in 

2005 en 2006 twee politiesamenwerkingsakkoorden inzake mensenhandel en 

mensensmokkel.  

 

Zo werd op 1 december 2005 een samenwerkingsakkoord met Bulgarije afgesloten. 

Overeenkomstig het actieplan tegen mensenhandel en mensensmokkel dat in 2006 werd 

goedgekeurd, stelt de Centrale dienst mensenhandel de operationele samenwerking met de 

Bulgaarse verbindingsofficier in België vervolgens te hebben verfijnd. Een Bulgaarse 

delegatie heeft bovendien de Centrale dienst mensenhandel bezocht. Hierbij werden 

contacten gelegd met Belgische onderzoeksdiensten. Een tamelijk intense operationele en 

dossiermatige samenwerking groeide tussen de federale gerechtelijke politie Brussel, de 

Centrale dienst mensenhandel en de Bulgaarse collega's van de grenspolitie en de dienst 

voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.  

 

Wat betreft de internationale samenwerking, besluit de Centrale dienst mensenhandel ten 

slotte dat de politionele en gerechtelijke samenwerkingsvormen nog verbeterd kunnen 

worden. Zoals door de Centrale dienst mensenhandel werd vastgesteld, veranderen in 

mensenhandel- en vooral mensensmokkelonderzoeken de onderzoekselementen zeer snel: 

adressen en telefoonnummers van verdachten wijzigingen vrij frequent, routes worden 

verlegd, nieuwe modus operandi komen aan het licht, ... . Een arrondissementeel en zelfs 
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een nationaal onderzoek heeft (ondanks alle investeringen in mensen en middelen) 

nauwelijks of geen effect op de mensensmokkel en de toestroom van mensen zonder 

verblijfstitel, tenzij gelijktijdig en gecoördineerd op de toevoerlijnen of smokkelhandlangers op 

de bestemmingen wordt gewerkt. 

 

In dit opzicht is er slechts in beperkte mate sprake van een stelselmatige overkoepelende 

justitiële en politiële aanpak. Elke leidende magistraat zou een eigen weg inslaan. De politie 

beperkt zich tot het voortbouwen op de richtlijn van de leidende magistraat. De Centrale 

dienst mensenhandel stelt dat bij een uitzonderlijke bovenlokale coördinatie het 

samenbrengen van politieonderzoekers vanuit meerdere regio's in één onderzoeksteam voor 

enkele problemen zou kunnen zorgen. Bovendien bestaat er momenteel geen nationale 

onderzoeksdienst mensenhandel en mensensmokkel, onder leiding van federale 

magistraten, die niet alleen belast zou zijn met bovenlokale en internationale, maar ook 

langdurige onderzoeken mensenhandel en mensensmokkel. Dergelijk nationale 

onderzoeksdiensten bestaan evenwel in de buurlanden. 

 

Volgens de Centrale dienst mensenhandel vergt de versterking van de internationale 

samenwerking, in het bijzonder met landen van herkomst van mogelijke slachtoffers van 

mensenhandel en mensensmokkel, ten slotte ook een structurele benadering. De uitwerking 

van een dergelijke samenwerking blijft problematisch, omdat de bijkomende middelen 

uitstijgen boven de middelen waarover de betrokken departementen en diensten beschikken. 

Uit de ervaring van andere landen blijkt dat “incentives” de samenwerking versnellen en 

eveneens de prioriteitstelling beïnvloeden.  
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III. EUROPEES EN INTERNATIONAAL NIVEAU 
 

 

3.1. Europees niveau          
 

3.1.1. Verdrag van de Raad van Europa inzake de strijd tegen de mensenhandel 

 

Op 16 mei 2005 werd het Verdrag van de Raad van Europa inzake de strijd tegen de 

mensenhandel ter ondertekening voorgelegd. België heeft een hoofdrol gespeeld bij de 

uitwerking van dit Verdrag door het voorzitterschap van het ad hoc comité belast met het 

opstellen ervan waar te nemen. Het Verdrag wil de bescherming van de slachtoffers, het 

preventieve luik van de strijd, alsook verschillende aspecten van het materieel en het 

strafprocesrecht nader benadrukken.  

 

Dit Verdrag werd door België op 17 november 2005 ondertekend en er loopt nu een 

procedure tot ratificatie29. 

 

Ten slotte werd vertegenwoordigers van zowel het Directoraat-generaal Wetgeving, 

Fundamentele Rechten en Vrijheden, als van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de 

FOD Justitie en van het College van procureurs-generaal en van de slachtofferorganisaties 

gevraagd het woord te nemen tijdens regionale seminaries die door de Raad van Europa in 

het kader van de opvolging van dit Verdrag werden georganiseerd.  

 

3.1.2. EU-plan inzake de beste praktijken, normen en procedures bij de voorkoming en 

bestrijding van mensenhandel30  

 

Tijdens het Britse voorzitterschap in 2005 heeft België actief deelgenomen aan de 

besprekingen over de goedkeuring van een Europees actieplan inzake de beste praktijken, 

normen en procedures om mensenhandel te bestrijden en te voorkomen. De Dienst voor het 

Strafrechtelijk beleid heeft immers deelgenomen aan de vergaderingen van de 

Multidisciplinaire Groep voor de uitwerking van dit actieplan.  

 

                                                 
29 De Conventie van de Raad van Europa inzake de strijd tegen de mensenhandel werd door België geratificeerd op 27 april 
2009 (inwerkingtreding : 1 augustus 2009).  
30 Publicatieblad C 311 van 09.12.2005 
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Hier opvolgend heeft de Europese Commissie in 2005 een communicatie goedgekeurd met 

als doel het ontwikkelen van een geïntegreerde aanpak van het mensenhandelfenomeen en 

een collectieve perceptie van de verwante problemen. De Commissie benadrukt de nood 

aan gemeenschappelijke richtlijnen voor de gegevensverzameling teneinde deze 

verschillende doelstellingen te bereiken. Met het oog op een betere kennis van het 

mensenhandelfenomeen, werd een vergadersysteem van "nationale rapporteurs" opgezet. 

Het actieplan moedigt ten slotte de informatiegaring aan over innoverende wettelijke stelsels 

die in bepaalde lidstaten van kracht zijn.  

 

 

3.2. Internationaal niveau         
 

3.2.1. Belgisch voorzitterschap van de OVSE in 2006 

 

De strijd tegen de georganiseerde misdaad, met inbegrip van mensenhandel, maakte deel 

uit van de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de OVSE in 2006. In november 

2006 heeft het voorzitterschap in dit kader een speciale vergadering over een mogelijke 

publiek-private samenwerking in de strijd tegen mensenhandel georganiseerd. De 

doelstelling van deze vergadering was voornamelijk te debatteren over de economische 

oorzaken van mensenhandel en de verantwoordelijkheid van de private sector.  
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DEEL II: STRIJD TEGEN DE KINDERPORNOGRAFIE 
 
 
 
 

1. De wet van 09 februari 2006 houdende instemming met het 
Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, 
inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie 
aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 
door de Secretaris-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties 
werd aangepast (B.S. van 27 maart 2006). 
 

Het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop 

van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 

2000, zoals het op 14 november 2000 door de Secretaris-generaal van de Organisatie van 

de Verenigde Naties werd aangepast, werd in België op 17 maart 2006 goedgekeurd. De wet 

van 9 februari 2006 houdende instemming met het Protocol werd op 27 maart 2006 in het 

Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

 

Gelet op de definitie van kinderpornografie in het Facultatief Protocol wenste België niet dat 

de bekrachtiging ervan zou leiden tot een censuur van schriftelijke stukken. Daarom heeft 

België In navolging van de VSA, een verklaring geformuleerd in de wet van 9 februari 2006 

houdende de instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van 

het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, 

aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de 

Secretaris-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties is verbeterd.  

Op grond van deze verklaring moet onder kinderpornografie visuele afbeeldingen van een 

kind dat betrokken is bij werkelijke of gesimuleerde seksuele gedragingen of de afbeelding 

van de geslachtsorganen van een kind wanneer het overheersende kenmerk een 

voorstelling met seksuele doeleinden is, begrepen worden. 
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2. Oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind 
 

Het samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 (tussen de Staat, de Vlaamse 

Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige 

Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie) 

houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind is op 10 

november 2006 in werking getreden. De belangrijkste taak van dit overlegplatform is het 

opstellen van het vijfjaarlijkse verslag over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten 

van het kind. De Commissie werkt ook mee aan de controle op de tenuitvoerlegging van de 

aanbevelingen van het Comité voor de rechten van het kind en zal, in voorkomend geval, 

advies uitbrengen over bepaalde aspecten ervan. Bovendien kunnen in de Commissie 

ideeën met mensen werkzaam op het terrein worden uitgewisseld, hetgeen impulsen kan 

geven aan het Belgische beleid inzake de rechten van het kind. 

 

3. Evaluatie en update van het protocol en het Child Focusverdrag 
 

Child Focus heeft, zowel op nationaal als op internationaal vlak, als opdracht enerzijds het 

onderzoek met betrekking tot de verdwijning, ontvoering of seksuele uitbuiting van kinderen 

actief te ondersteunen en anderzijds deze fenomenen te voorkomen en te bestrijden.  

 

Het Protocol tussen Child Focus en de gerechtelijke overheden werd in 1998 uitgewerkt en 

een eerste keer in 2001 geëvalueerd. Dit protocol regelt de samenwerking tussen Child 

Focus, de gerechtelijke overheden en de politiediensten die belast zijn met het zoeken naar 

verdwenen en seksueel uitgebuite kinderen en met het voeren van onderzoeken. 

 

De Overeenkomst tot regeling van de samenwerking inzake kinderpornografie op het internet 

werd in juni 2002 gerealiseerd. De samenwerking komt voornamelijk tot stand door de 

relaties tussen Child Focus en de dienst “mensenhandel” van de Federale Politie en de 

Federal Computer Crime Unit (FCCU). 

 

In 2005-2006 werden het Protocol en de Overeenkomst geëvalueerd en vervolgens 

bijgewerkt om de praktijken van de verschillende partners te harmoniseren en situaties die 

voor vragen zorgden op te helderen. Naar aanleiding van de evaluatie van het protocol en 

het oprichten in 2005 van een “Federaal Contactpunt voor de internationale 

kinderontvoeringen”, bleek het noodzakelijk een derde tekst op te stellen die gericht was op 
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internationale kinderontvoeringen door ouders en de grensoverschrijdende bezoekrechten. 

Op heden bestaan er drie teksten: 

- het protocol tot regeling van de samenwerking tussen Child Focus en de gerechtelijke en 

politionele overheden inzake de verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen; 

- het protocol tot regeling van de samenwerking tussen het burgerlijk meldpunt van Child 

Focus (Childfocus-net-alert) en de gerechtelijke en politionele overheden inzake 

kinderpornografie op het internet; 

- het protocol tot regeling van de samenwerking tussen Child Focus en de gerechtelijke 

overheden, de FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken op het vlak van internationale 

ouderlijke kinderontvoeringen en de grensoverschrijdende bezoekrechten. 

 

De verschillende teksten werden in december 2006 gefinaliseerd31. 

 

4. Activiteiten van de FCCU (Federal Computer Crime Unit), Federale Politie 
 

In de ruimere context van het ‘Veilig Internetgebruik’ organiseerde de Federal Computer 

Crime Unit (FCCU) in samenwerking met het Departement Onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap informatiesessies over veilig Internet gebruik door kinderen voor de ouders 

van kinderen uit het lager onderwijs en lager secundair onderwijs, leraren en ICT-

verantwoordelijken.  

 

Bescherming van de ‘privacy’ van kinderen en jongeren was één van de thema’s die tijdens 

deze infoavonden werd behandeld. Tijdens de sessie met als thema ‘seks en andere’ werd 

geïllustreerd hoe de pornosector en kindermisbruikers misbruik maken van het Internet. 

Ouders en onderwijzend personeel krijgen de informatie om jongeren te leren zich te 

verdedigen en zich niet kwetsbaar op te stellen op het Internet. 

 

In elk onderhoud met journalisten of contacten met de media gaven het FCCU en de dienst 

mensenhandel een gelijkaardige boodschap. 

 

In 2005 en 2006 organiseerde de dienst mensenhandel telkens informatiedagen voor de 

lokale en federale politie over het kwaliteitsvolle onderzoek kinderpornografie, maar ook over 

daders en slachtoffers. Enkele magistraten woonden de informatiedagen bij. In elke 

voortgezette en functionele opleiding, maar ook in elke informatiesessie voor lokale en 

federale politie kwam de problematiek kinderpornografie aan bod. 

 

                                                 
31Deze teksten werden bovendien door de  betrokken partners ondertekend op 26 april 2007. 
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Bij thematische opleidingen mensenhandel in politieopleidingscentra waaraan de dienst 

mensenhandel deel nam, kwam ook de aanpak van het onderzoek op basis van beelden van 

seksueel misbruik van kinderen uitgebreid aan bod. Het FCCU leverde altijd een bijdrage. In 

2005 organiseerde het politieopleidingscentrum Brugge nogmaals een thematische 

opleiding. 

 

Ten slotte verschenen in 2005 en 2006 een aantal bijdragen in de politiële nieuwsbrief 

mensenhandel van de dienst mensenhandel. Deze nieuwsbrief belandt via de AIK bij de 

lokale en federale politie, maar ook bij de referentiemagistraten mensenhandel. 

 

In de context van de bewustmakingscampagne over het kindersekstoerisme in 

samenwerking met een aantal partners – Defensie, de toerismesector, de NMBS, Child 

Focus, de transportsector – kwam ook de problematiek van de beelden van seksueel 

misbruik van kinderen aan bod. Kindersekstoeristen komen vaak in beeld bij onderzoeken 

kinderpornografie omdat zij hun foto’s of foto’s met seksueel misbruik van kinderen in andere 

landen verspreiden via internettoepassingen. 

 

• Nationale samenwerking tussen de politiële overheden en Child Focus, tussen 

politiële overheden, federale overheden en de Internet Service Provider (ISP) 

 

Meldingen 

 

Het FCCU van de federale politie is het centraal gerechtelijk meldpunt (CGM) voor alle 

criminaliteit op het Internet. Het CGM maakt deel uit van ECops. FCUU staat in voor de 

technische exploitatie van het Centraal Gerechtelijk Meldpunt. Bijna alle Belgische ISP’s 

vermelden ECops als meldpunt. 

Sinds 2002 stuurt Child Focus de meldingen Netalert door naar het CGM. Tot voor de opstart 

van ECops ontving de dienst mensenhandel een kopie van deze meldingen. Om tijd te 

winnen voor de technische exploitatie ervan is er slechts één politiële bestemmeling. Het 

FCCU zorgt voor de interne transmissie naar de dienst mensenhandel. 

Het samenwerkingsprotocol van 19 juni 2002 omschrijft de samenwerkingsmodaliteiten 

tussen de gerechtelijke en politiële overheden enerzijds en Child Focus anderzijds in de 

context van de meldingen via het burgerlijk meldpunt kinderpornografie bij Child Focus. Het 

akkoord voorziet een evaluatie en een periodieke aanpassing. In 2005 en 2006 was dit dan 

ook het geval. In 2007 werd een nieuwe versie van dit protocol ondertekend. Het protocol 

behandelt ook het overmaken van informatie over beelden van seksueel kindermisbruik die 
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op andere manieren bij Child Focus belandt. In dit geval is de dienst mensenhandel van de  

federale gerechtelijke politie de enige bestemmeling. 

 

Aantal meldingen die het GMM ontving van Child Focus: 

2005 2006 Meldingen van Child Focus 
op basis van protocol 3.739 2.645 

 

Resultaat van de meldingen na exploitatie: 

 naar België 
naar andere 

landen 
2005 2006 2005 2006 

Websites of aangemelde 
internetlocaties 
kinderpornografie  

15 15 825 825 
 

Het federaal parket is de gerechtelijke overheid bij uitstek die de politiële vaststellingen op 

basis van de meldingen ontvangt. Het parket wordt hoofdzakelijk betrokken bij het verdere 

onderzoek waaronder de identificatie van een IP-adres of van een e-mailadres. 

 

Projecten 

 

In 2006 startte een werkgroep “Internetrecherche” met de uitwerking van een wettelijk en 

reglementair kader voor de politiële activiteiten op het Internet in het kader van de opsporing 

van misdrijven op het Internet. Hetzelfde kader reikt de magistratuur enkele goede praktijken 

aan zowel voor de opsporing als voor de vervolging van daders van misdrijven op het 

internet. Magistraten leiden de werkgroep waaraan naast politiemensen ook magistraten uit 

het werkveld deelnemen. De werkgroep gebruikte discussiedocumenten die de politie eerder 

uitwerkte. 

De federale politie (FCCU) maakte reeds een eerste aanvankelijk PV na de actieve 

opsporing van een “peer-to-peernetwerk” dat bestanden met beelden van seksueel misbruik 

van kinderen uitwisselde via het internet. 

In 2005 en 2006 vulde het CGM het samenwerkingsakkoord van 28 mei 1999 met de ISP 

met ISPA Belgium vzw (als vertegenwoordiger van de ISP’s) en de Vice-Eerste Minister - 

Minister van Telecommunicatie en de Minister van Justitie verder in. 

Het samenwerkingsprotocol gaat in op de beginselen om de ongeoorloofde inhoud op het 

Internet te bestrijden. Het protocol voorziet een evaluatie en een eventuele bijsturing. Onder 

leiding van de FOD Justitie maakten de partners werk van de evaluatie en de actualisering in 

functie van de innovatieve technologieën. Een nieuw protocolakkoord waarin alle partijen 

zich vinden ontbreekt voorlopig. 
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In 2006 vond een eerste verkennend gesprek plaats bij Child Focus tussen justitie, politie en 

de betaalkaartmaatschappijen om te bekijken hoe zij partner konden zijn in de strijd tegen de 

verspreiding van beelden van seksueel misbruik van kinderen via het Internet. De Belgische 

vertegenwoordigers van de betaalkaartmaatschappijen engageerden zich om op Europees 

niveau tot gezamenlijke afspraken te komen. 

De samenwerking tussen het FCCU en Action Innocence – een NGO die de waardigheid en 

integriteit van kinderen op het internet wil beschermen en hierbij ouders, kinderen en 

adolescenten betrekt – kreeg verder vorm. De FCCU vervult hierbij een expertiserol. Zij reikt 

de NGO nuttige informatie aan voor het vervullen van hun opdracht. 

Deze NGO werkt ook samen met informaticadeskundigen voor het uitzuiveren van het 

internet met passende detectie- en filterprogramma’s. Action Innocence ontwikkelde een 

detectieprogramma waarmee automatisch op P2P-netwerken de verspreiding van 

kinderpornografie kan worden gedetecteerd. Na besprekingen stelde de NGO einde 2006 

het detectieprogramma ter beschikking van het FCCU. Actueel wordt bekeken hoe de 

federale politie de onderzoekstool kan aanwenden in de strijd tegen de verspreiding van 

kinderpornografie via het internet. 

 

• Internationale samenwerking tussen de politiële overheden en gerechtelijke 

overheden en Interpol en Europol  

 

Onderzoek 

 

De vaststellingen op basis van meldingen aan het CGM waarvoor een buitenlandse 

rechtsmacht bevoegd is belanden via het Interpolkanaal bij de bevoegde buitenlandse 

autoriteiten. 

De dienst mensenhandel exploiteert de beelden van seksueel kindermisbruik die bij 

interventies worden in beslag genomen. Deze exploitatie is gericht op de identificatie en de 

lokalisatie van de slachtoffers, de identificatie van de daders van het seksueel misbruik, de 

makers van de beelden van dit misbruik, maar ook het netwerk voor de verspreiding ervan. 

De dienst mensenhandel neemt dan ook actief deel aan de Europese analyse – AWF 

TWINS – bij Europol. 

De beelden van seksueel kindermisbruik vergelijkt de dienst mensenhandel systematisch 

met de beeldengegevensbank van geïdentificeerde slachtoffers bij Interpol. Met oog op 

eventuele identificatie in andere landen bezorgt de dienst mensenhandel deze gegevens aan 

Interpol. Andere landen kunnen via dit kanaal bijstand geven. De dienst mensenhandel 

neemt ook het onderzoek van de beelden voor de mogelijke lokalisatie van het slachtoffer en 

de maker van de beelden van het seksueel misbruik op zich. 
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Projecten 

 

De dienst mensenhandel nam vanaf 2006 in naam van de Belgische politie deel aan een 

Europees politieproject CIRCAMP op basis van de OCTA – organized crime threat 

assessment - om de toegang tot websites met beelden van seksueel misbruik van kinderen 

te blokkeren na gerechtelijke beslissing, om een gids voor de politieagent op het terrein bij 

basisvaststellingen in de context van kinderpornografie uit te werken en om het onderzoek 

naar het netwerk achter betaalsites op Europese leest te schoeien. 

Als onmiddellijk gevolg van de Europese werkgroep CIRCAMP en in aansluiting op de 

politieke wil om ook in België de toegang voor modale internetgebruikers tot sites met illegale 

inhoud te blokkeren startte in 2006 een werkgroep met de praktische uitwerking ervan. In 

een eerste fase zou werk worden gemaakt van de blokkering van de toegang tot sites met 

beelden van seksueel misbruik. Een beperkte werkgroep werkte de procedure uit. Uit 

technisch oogpunt kan de blokkering onmiddellijk beginnen. De ISP zijn ook akkoord. De 

werkgroep stelde de Procureur-generaal van Luik – portefeuillehouder van het beleid over de 

opsporing van vervolging van kinderpornografie – de vraag of de huidige wetgeving als 

grond voor de blokkering volstaat of aan een nieuw wettelijk kader moet worden gewerkt. Tot 

op heden bleef een antwoord uit. 

Uit een samenwerking tussen de Canadese politie en Microsoft Canada ontstond CETS: het 

“Child Exploitation Tracking System”. CETS beantwoordde aan een behoefte in Canada. Via 

CETS kunnen politiemensen de beschikbare informatie over onderzoeken kinderpornografie 

met elkaar delen. De toepassing biedt nog enkele voordelen: opzoekingen op het Internet in 

de context van één onderzoek worden beschikbaar voor anderen, de informatievergaring 

wordt gestandaardiseerd, enz.. Andere politiediensten kunnen ook gebruik maken van 

CETS. De ontwikkelaar biedt aan om zo nodig CETS af te stemmen op de nationale 

wetgeving. 

Een aantal Europese landen experimenteerden met CETS. Ook in België bestuderen de 

dienst mensenhandel en het FCCU wat CETS kan betekenen voor de coördinatie van 

onderzoeken kinderpornografie. 

 

Opleidingen 

 

In 2005 en 2006 volgden verschillende politiemensen van de lokale en federale politie de 

gespecialiseerde EUROPOL opleiding ”Europol Training Course on Combatting the Sexual 

Child Exploitation on the Internet” in Selm (Duitsland). Het FCCU stelde één docent ter 

beschikking voor dezelfde opleiding.  
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Internationale en gecoördineerde onderzoeken 

 

Via Interpol en Europol namen de Belgische justitie en politie ook in 2005 en 2006 deel aan 

internationale, grootschalige en gecoördineerde onderzoeken. Het Federaal Parket zorgde 

voor de afstemming tussen de verschillende parketten. De dienst mensenhandel bereidde de 

dossiers voor en nam de politiële coördinatie op zich.”  

 

 
5. De evaluatie van de wetten van 1995 en 2000 inzake zeden en enkele verwante 
juridische instrumenten werd door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid tussen 
2005 en begin 2007 gerealiseerd. 
 
• De evaluatie32 van de wetten van 1995 en 2000 inzake zeden en enkele verwante 

juridische instrumenten werd door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid tussen 2005 en 

begin 2007 gerealiseerd. De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (FOD Justitie) werd in 

deze taak 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.  

 

Het gaat voornamelijk om een kwalitatieve evaluatie die weliswaar gebaseerd is op 

beschikbare statistieken. Deze bestudeert de nagestreefde doelstellingen en mogelijke 

hinderpalen bij het opzetten van de geëvalueerde instrumenten.  

 

In deze evaluatie komen aan bod: verschillende aspecten van de procedure, bepaalde 

specifieke misdrijven (bijvoorbeeld het verkrijgen van ontucht of de prostitutie van een 

minderjarige), de opvolging van de daders (behandeling, ...) of de samenwerking met de 

leveranciers van internetdiensten. 

 

De resultaten van de evaluatie werden in 2007 door de begeleidingsgroep goedgekeurd en 

hebben in het bijzonder een aantal problemen aangetoond met betrekking tot het 

productieproces van statistieken, de wetenschappelijke kennis van recidive, de problematiek 

van jonge plegers van misdrijven van seksuele aard, de begeleiding en behandeling van 

plegers van dergelijke misdrijven, de adviezen die gespecialiseerde diensten moeten 

leveren, het audiovisuele verhoor van minderjarigen die slachtoffer of getuige zijn van 

misdrijven, ... 

 

                                                 
32 Deze evaluatie kan geraadpleegd worden op www.dsb-spc.be.  Ook werd er een artikel, geschreven door C. Falzone en F. Gazan, 
gepubliceerd in de “Journal des Tribunaux” n° 6313 van 31 mei 2008, die “kinderpornografie” als thema had. 
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Een samenvatting van de evaluatie (20 pagina's) formuleert aanbevelingen die meer bepaald 

als uitgangspunt zullen dienen voor de acties die ter zake door de regering, zowel in termen 

van preventie als repressie en opvolging, moeten worden gevoerd. 

 

• Er werd tevens een subwerkgroep opgericht om het ISPA-protocol - 

Samenwerkingsprotocol ter bestrijding van ongeoorloofd gedrag op het internet, dat op 28 

mei 1999 door de Federale Staat en ISPA (Internet Service Providers Association) werd 

ondertekend, te evalueren: deze werkgroep heeft in juli 2006 een project voor een nieuw 

ISPA-protocol goedgekeurd.  

 

Wanneer een ISP (Internet Service Provider) een ongeoorloofd geachte inhoud vaststelt of 

een gebruiker zijn aandacht vestigt op dit soort informatie, dan zal hij deze informatie aan het 

geïntegreerde meldpunt op internet van de Federale Politie te kennen geven. Dit 

geïntegreerde contactpunt zal dan beslissen of de ongeoorloofd geachte informatie in 

beschouwing wordt genomen. Als het geïntegreerde contactpunt oordeelt dat het duidelijk 

niet om ongeoorloofde informatie handelt, dan zal hiermee geen rekening worden gehouden. 

In het tegenovergestelde geval zal het dossier aan de bevoegde instanties worden bezorgd 

om later te worden behandeld. De ISP's verbinden zich ertoe met de bevoegde instanties 

samen te werken en zich, overeenkomstig de wetgeving, aan hun instructies te houden. 

 

 

6. Werkzaamheden met betrekking tot de mogelijke invoering van een nieuwe 
strafbaarstelling in het huidige art. 383bis van het Strafwetboek (vervaardigen en 
bezitten van kinderpornografisch beeldmateriaal) 
 
Tussen 2005 en 2006 is een door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid geleide werkgroep 

inzake kinderpornografie, bestaande uit leden van de magistratuur, de Federale Politie, de 

Federal Computer Crime Unit (FCCU), het Federaal Parket en de FOD Justitie, meerdere 

malen samengekomen om de werkzaamheden in verband met de mogelijke invoering van 

een nieuwe strafbaarstelling in het huidige art. 383bis van het Strafwetboek verder te zetten 

(vervaardigen en bezitten van kinderpornografisch beeldmateriaal). Het nagestreefde doel 

van de werkgroep kinderpornografie is tweeledig: 

 

 Het eerste was het onderhouden van een actief klimaat van erotisering van het 

lichaam van kinderen voor een pedofiel publiek bestrijden; 

 Daarnaast wou het, rekening houdende met de beperkte inhoud van het begrip 

pornografie en uitgaande van kinderpornografie, nagaan of er een probleem bestaat 

en de geschiktheid van het toepassen van een nieuwe bepaling onderzoeken. 
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Wat betreft de nieuwe strafbaarstelling, is de werkgroep in 2006 tot het volgende dubbele 

besluit gekomen: 

 

 Het huidige art. 383bis van het Strafwetboek zorgt voor enkele interpretatieproblemen 

wat betreft het toepassingsveld; 

 Het voorontwerp van wet is relevant op het theoretische vlak en zou noodzakelijk 

kunnen zijn. De omzetting ervan in de praktijk zou echter voor te veel 

toepassingsmoeilijkheden zorgen. Bijgevolg staat de werkgroep positief ten aanzien 

van de afschaffing van het voorontwerp van wet. 

 

De werkgroep is tevens tot het besluit gekomen dat het uitwerken van duidelijke richtlijnen 

inzake opsporingen en vervolgingen de strijd tegen kinderprostitutie33 zou verbeteren. 

 

 

 

  

                                                 
33 Een synthesenota,,die de werkzaamheden van de werkgroep “kinderpornografie” samenvat, werd begin jnauri 2007 verzonden  naar het 
College van Procureurs-generaal. Deze nota stelt voor om hen te mandateren zodat ze zich kunnen buigen over de kwestie van een richtlijn 
betreffende het strafrechtelijk beleid betreffende kinderpornografie. . Op de vergadering van het CPG van 17 januari 2007, heeft 
laatstgenoemde besloten om de werkgroep niet te machtigen de werkzaamheden betreffende de uitwerking van een richtlijn van 
strafrechtelijk beleid betreffende kinderpornografie aan te vatten. Ze stelden vast deze niet noodzakelijk noch prioritair was. 
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BESLUIT          
 

Overeenkomstig zijn wettelijke verplichting ter zake, beschrijft de regering in dit verslag de 

verschillende ontwikkelingen op het vlak van mensenhandel en kinderpornografie in de 

periode 2005-2006. Dit verslag werd voornamelijk opgesteld op basis van vragenlijsten die 

door de betrokken actoren werden beantwoord. Het bestaat uit twee luiken: mensenhandel 

en kinderpornografie.  

 

In het eerste deel van het luik mensenhandel wordt een beschrijving gegeven van de 

algemene aspecten van de strijd tegen mensenhandel. In dit opzicht was de bekrachtiging 

van de wet van 10 augustus 2005 in de loop van 2005 en 2006 een belangrijke wijziging. 

Deze maakt voortaan een onderscheid tussen de misdrijven mensensmokkel en 

mensenhandel die elk door specifieke bepalingen worden bestraft. Bovendien werd het 

materiële en persoonlijke toepassingsgebied van mensenhandel uitgebreid. De bekrachtiging 

van de wet van 15 september 2006 was tevens een belangrijk wetgevende gebeurtenis op 

het vlak van mensenhandel. Hierin worden immers de kwesties van opvang van en 

hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel geregeld.  

 

Wat betreft de bestraffing van mensenhandel, worden de beginselen ervan bepaald door de 

richtlijn van de Minister van Justitie (Col. 10/04, gereviseerd in 2007) waarvan de toepassing 

jaarlijks, op basis van informatie van de parketten en de arbeidsauditoraten, door de Dienst 

voor het Strafrechtelijk beleid wordt geëvalueerd. Deze evaluatie heeft de verschillen in 

praktijken en percepties van het fenomeen mensenhandel tussen de verschillende 

gerechtelijke arrondissementen benadrukt. Het belang van bepaalde specifieke fenomenen 

die in verband met mensenhandel kunnen worden gebracht, zoals schijnhuwelijken of 

privéprostitutie, werd tevens door meerdere arrondissementen aangehaald.  

 

Vervolgens benadrukt het verslag het belang van de werkzaamheden van de 

Interdepartementale coördinatiecel ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel 

voor de reflectie over bepaalde aanverwante problemen van mensenhandel/mensensmokkel 

(verbetering van het statuut van slachtoffers van mensenhandel, burgerlijke of strafrechtelijke 

aansprakelijkheid van de opdrachtgevers, onderzoek van de internationale actieplannen, 

enz.). Als slot van het eerste deel, vestigt dit verslag ook de aandacht op de belangrijke rol in 

de praktijk van de sociale inspectiediensten bij de coördinatie van hun actie met de acties 

van de bevoegde actoren op het vlak van mensenhandel.  
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Het tweede deel van het luik mensenhandel handelt over de specifieke aspecten van de 

strijd tegen mensenhandel en legt meer bepaald de nadruk op de financiële aspecten van 

deze strijd. De aan de verschillende actoren verstuurde vragenlijst wou immers het 

onderzoek richten op de financiële aspecten van de strijd tegen mensenhandel, teneinde een 

antwoord te kunnen bieden op de opmerkingen van het CGKR en de parlementaire 

subcommissie "mensenhandel en prostitutie". Zij drongen er op aan een financiële analyse in 

de mensenhandeldossiers op te nemen met het oog op de bestrijding van deze fenomenen 

aan de basis.  

 

Wat betreft dit financiële aspect, blijkt uit het verslag dat de Federale Politie noch enige 

onderzoeker, noch enig specifiek budget voor het voeren van financiële onderzoeken heeft 

vrijgemaakt, maar wel de nadruk legt op het fundamentele belang van de samenwerking 

tussen diensten. Dankzij deze samenwerking heeft de Federale Politie meerdere 

mensenhandelonderzoeken tot een goed einde gebracht. Bovendien benadrukt de Federale 

Politie dat Col 01/07 van de Minister van Justitie niet nadrukkelijk voorziet in de verplichting 

om systematisch een financieel onderzoek op te starten bij het openen van een 

mensenhandeldossier. Bijgevolg is het openen van een financieel onderzoek in het kader 

van mensenhandel afhankelijk van de beoordeling van de bevoegde magistraat34.  

 

Wat betreft een ander belangrijk punt uit de vragenlijst, met name het gebruik van de 

bijzondere opsporingsmethoden, benadrukt de Federale Politie de moeilijkheid om het 

wettelijke kader voortdurend aan te passen aan de snel evoluerende onderzoekstechnieken. 

Bovendien zou het gebruik van de bijzondere opsporingsmethodes niet de ideale oplossing 

zijn om de supralokale criminele structuren bloot te leggen. Ten slotte hangt het gebruik van 

deze methoden veelal af van de magistraat die met de zaak belast is.  

 

In het kader van het financiële aspect van de strijd tegen mensenhandel werd ook de Cel 

voor Financiële Informatieverwerking (CFI) bevraagd. De CFI heeft met name bijgedragen tot 

de update van de verschillende (Aziatische, Centraal- en Oost-Europese, Zuid-Amerikaanse) 

mensenhandelnetwerken.  De CFI stelt tevens dat de illegale opbrengsten bij 

witwasoperaties in België vaak opnieuw in Aziatische restaurants, de immobiliënsector en de 

kunstsector wordt geïnvesteerd. Volgens de CFI stemt het witwassen door mensenhandel 

ten slotte voornamelijk overeen met het tweede witwasstadium, meer bepaald de 

"opstapeling". Bij de uitvoering van haar taken geeft de CFI aan regelmatig contact te 

hebben met de RSZ.  

                                                 
34 Merken we op dat het financieel onderzoek heel belangrijk is voor het opzetten van criminele netwerken. Of, 
mensenhandel is niet altijd het onderwerp van de criminele organisaties. 
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Het tweede luik van het verslag handelt over de strijd tegen kinderpornografie. Hiertoe was 

de vragenlijst gericht op het verkrijgen van informatie omtrent activiteiten die op vlak van 

preventie, sensibilisering, en nationale en internationale samenwerking worden gevoerd. De 

betrokken actoren werd tevens gevraagd de tenlasteneming van daders op het vlak van 

kinderpornografie en de opvang van slachtoffers te evalueren. Ten slotte werd een ruimere 

evaluatie met betrekking tot de vooruitgang en de gebreken van het huidige systeem 

gevraagd.  

 

Op het vlak van sensibilisering en opleiding werden verschillende initiatieven genomen, met 

name door de Federal Computer Crime Unit (FCCU). De Dienst Mensenhandel van de 

Federale Politie heeft tevens infodagen georganiseerd voor de Lokale en Federale Politie. 

Op het vlak van nationale samenwerking, is er in het verslag sprake van 

samenwerkingsmechanismen tussen Child Focus en de FCCU voor de melding van 

internetsites met illegale inhoud. Er is tevens in een samenwerking voorzien tussen Justitie, 

Politie en de betaalkaartmaatschappijen om de manier te bepalen waarop deze verschillende 

actoren zich meer kunnen inzetten in de strijd tegen de verspreiding van seksueel 

kindermisbruik op het internet.  

 

De internationale samenwerking is daarentegen voornamelijk gebaseerd op de relaties 

tussen de betrokken actoren in de strijd tegen kinderpornografie en Europol en Interpol.  In 

het verslag wordt ook de nadruk gelegd op de deelname, sinds 2006, van de Belgische 

Politie aan het project "CICRCAMP" dat gericht is op het blokkeren van de toegang tot 

internetsites met beelden van seksueel kindermisbruik.  

 

Ten slotte heeft de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd 

van de verschillende geldende wetten inzake zeden35.  Deze Dienst heeft tevens een 

werkgroep voorgezeten die belast was met de evaluatie van de invoering van een mogelijke 

strafbaarstelling in artikel 383 van het Strafwetboek. Dit project bleek moeilijk in de praktijk 

om te zetten.  

   

 

 

                                                 
35 http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=86 
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BIJLAGE 

 

Nota-vragenlijst die aan de verschillende actoren in de strijd tegen mensenhandel 

werd verstuurd om dit verslag op te stellen 

 

 

VRAGENLIJST 
 
 
I. STRIJD TEGEN DE MENSENHANDEL 
 
1e deel: Specifieke aspecten van het Belgische beleid inzake de strijd tegen de 
mensenhandel - netwerken en witwassen van geld 
 
Het belang van de identificatie van de netwerken van mensenhandel en mensensmokkel 
werd menig maal benadrukt in de verschillende verslagen omtrent mensenhandel van het 
Centrum voor gelijkheid van kansen. In 2003 legde het verslag de nadruk op "een 
integrale aanpak waarbij de diepgang en complexiteit van de dossiers en netwerken 
nagegaan worden om de onderlinge verbindingslijnen te ontrafelen en er financiële 
analyses van de dossiers verricht worden om de motor van het systeem van het netwerk 
te treffen."36 Het verslag van 2004 stelde opnieuw dat "om inzicht te verwerven in de 
complexe werking van mensensmokkel door criminele organisaties netwerkanalyse 
onontbeerlijk is."37 "Om het kluwen van de georganiseerde misdaadwereld effectief te 
bestrijden is het noodzakelijk om deze netwerken van mensenhandel financieel door te 
lichten en de witwaspraktijken te bestrijden.  Enkel hierdoor kan de georganiseerde 
misdaad en haar vertakkingen naar mensenhandeltrafieken in haar wortels aangepakt 
worden."38 Deze verschillende beschouwingen zijn niet nieuw. Ze sluiten immers aan bij 
de besluiten van de parlementaire subcommissie "mensenhandel en prostitutie" volgens 
dewelke "er meer werk moet worden gemaakt van onderzoek naar en vervolging van 
financiële netwerken en witwassen van geld in verband met de mensenhandel."39 
 
Volgens het verslag van de Verenigde Naties van 200240, is mensenhandel, na drugs en 
wapens, de 3e meest lucratieve activiteit van de criminele sector. Deze activiteiten 
lijken in werkelijkheid met elkaar verbonden te zijn. De winst uit mensenhandel wordt 

                                                 
36 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Jaarverslag 2003: Pleidooi voor een 
integrale benadering, p.91 
37 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Jaarverslag mensenhandel: Analyse vanuit 
het slachtofferperspectief, 2004, p.8. 
38 Ibid., p. 43. 
39Verslag betreffende de mensenhandel en de prostitutie in België namens de subcommissie "Mensenhandel en 
prostitutie" uitgebracht door de dames Thijs enT'Serclaes,  Senaat, 1999-2000, nr. 2-152-1. 
40 Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe, UNICEF/UNOHCHR/OSCE-ODIHR, Europe, 2002. 
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gebruikt om drugs- en wapenhandel te financieren. Volgens het laatste verslag van de 
FATF41 (verslag betreffende internationale witwasoperaties), zou de criminele winst uit 
drugs, wapens en mensenhandel in 2004 ongeveer dezelfde zijn.     
 

Teneinde mensenhandel doeltreffend te bestrijden, moet tot de kern van het criminele 
systeem worden doorgedrongen. Hiertoe moeten financiële analyses van de geldstromen 
van deze systemen worden uitgevoerd.  
Het kan bijgevolg relevant zijn een verslag op te stellen van de werkzaamheden van de 
verschillende diensten die in het kader van de strijd in ruime zin tegen de oprichting en 
verspreiding van de netwerken van de mensenhandel en de mensensmokkel werkzaam 
zijn. De huidige stand van dit criminele fenomeen kan door de diversiteit van de 
interveniënten (Justitie, Politie, Financiën, ...) en het gebrek aan globale en 
geïntegreerde statistieken immers moeilijk worden bepaald.  
 
Vanuit verschillende financiële operaties, waaronder fondsoverboekingen en 
witwasoperaties, zouden de criminele netwerken, met het oog op hun ontmanteling, 
moeten worden gedestabiliseerd. 
 
Ten aanzien van het interne Belgische recht, spitst de witwaswetgeving zich toe op twee 
luiken die moeten worden onderscheiden: 
 enerzijds het strafinstrument: in dit geval artikel 505, lid 2 e.v. van het 

Strafwetboek dat van toepassing is op iedere natuurlijke en rechtspersoon; 
 anderzijds de wetgeving42 tot voorkoming van winst uit een misdrijf (witwassen), 

zoals bedoeld in de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die 
van toepassing is op de in de artikelen 2 en 2bis bedoelde personen.  

 
Vragen aan de Federale Politie: 
 
1. Hoe evolueert het budget dat wordt ingezet voor de financiële analyse van de 

netwerken, alsook het aantal leden dat werkzaam is in het kader van de 
georganiseerde criminaliteit in verband met de mensenhandel?  

 

                                                 
41 Financial Action Task Force (FAFT) – Groupe d’action financière (GAFI), money laundering & terrorist financing typologies 2004-2005, 
10 June 2005. 
42 Voor de toepassing van de wet wordt verstaan onder witwassen van geld:  

 de omzetting of overdracht van geld of activa met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een 
persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit dit geld of deze activa voorkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn 
daden;  

 het verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van geld of activa waarvan men 
de illegale herkomst kent; 

 de verwerving, het bezit of het gebruik van geld of activa waarvan men de illegale herkomst kent; 
 de deelneming aan, de medeplichtigheid tot, de poging tot, de hulp aan, het aanzetten tot, het vergemakkelijken van of het geven van 

raad betreffende een van de in de drie voorgaande punten bedoelde daden. 
De wet heeft betrekking op de meest ernstige vormen van delinquentie. In dit opzicht is haar toepassingsveld minder ruim dan dit van artikel 
505 van het Strafwetboek. 
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2. Het verslag van de Deskundigengroep43 en bepaalde evaluatieverslagen van Col 10/04 
van de parketten van aanleg benadrukken het belang van de proactieve onderzoeken 
en de bijzondere opsporingsmethodes (observatie, afluisteren van 
telefoongesprekken, infiltratie, informantenwerking, onderzoek van bankuittreksels, 
sms-analyse) in het opsporen en ontmantelen van de netwerken van de 
mensensmokkel en de mensenhandel.  
a. Zijn deze technieken voldoende ontwikkeld? 
b. Hebben deze technieken reeds hun nut bewezen?  
c. Kon, dankzij deze technieken, een of andere internationale coördinatiestructuur 

worden blootgelegd? 
d. Hebben deze technieken het mogelijk gemaakt bijkomende informatie over de 

werking van de verschillende netwerken aan te brengen?  
 
3. De verklaringen van de slachtoffers spelen tevens een belangrijke rol op het vlak van 

het vervolgingsbeleid. De slachtoffers zijn immers in staat relevante gegevens te 
leveren over de netwerken, de banden met andere criminaliteitssectoren, de door de 
mensensmokkelaars gevolgde wegen, de evolutie in het gebruik van geweld en 
corruptie.  
a. Liggen de verklaringen van de slachtoffers in grote mate aan de basis van de 

gevoerde onderzoeken met betrekking tot het bestaan, de structuur en de 
omvang van actieve criminele groeperingen op het vlak van de mensenhandel en de 
mensensmokkel? 

b. Zorgt de vrijheid tot samenwerking van de slachtoffers voor een versterking van 
de bezetting van de politie- en onderzoeksdiensten in het opsporen en vervolgen 
van de "uitbuiters" en de eventuele ontmanteling van netwerken? 

 
4. In het Nationaal Veiligheidplan 2003-2004 behoorden de detectie van 

witwasprocédés, de uitschakeling van de toegenomen mobiliteit van criminele 
vermogens en de neutralisering van het voordeel van de verhoogde snelheid van 
criminele transacties tot de prioriteiten van de Federale Politie DGJ-DJF inzake 
witwassen. 
  Werden deze verschillende doestellingen bereikt of worden ze op zijn minst 
ontwikkeld of geconcretiseerd?  

  Wat betreft de problematiek van de mensenhandel en de mensensmokkel, hoe 
staat het meer bepaald met: 

a. de optimalisering van de bestaande detectietechnieken van witwasprocedures; 
b. de detectie en de onderzoeken met betrekking tot verdachte kapitaaltoenames 

en vastgoedtransacties (in samenwerking met de FOD Financiën, mits de 
terbeschikkingstelling van belastingsambtenaren) en de overdracht ervan aan de 
GDA's om er, in overleg met de gerechtelijke overheden, gevolg aan te geven; 

c. de intensivering van het REDSOP/REPAP-dispositief (gericht op het opdrijven 
van de interventiesnelheid met het oog op de inbeslagneming en 

                                                 
43 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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verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen door het verbeteren van de 
coördinatiemechanismen en de meldketen van verdachte transacties). 

 
5. Bij een onderzoek naar gevallen van mensensmokkel en mensenhandel, wordt, in 

principe, de mogelijkheid om een onderzoek naar de geldstromen uit te voeren 
systematisch overwogen. Sommige magistraten van het Openbaar Ministerie lijken 
echter het gevoel te hebben dat deze onderzoeken niet zoveel worden toegepast of 
geven toe dat ze er niet onmiddellijk aan denken om in elk geval beroep te doen op 
deze financiële onderzoeken44.  
a. Worden de parketten voldoende geïnformeerd over het belang van financiële 

onderzoeken met het oog op een beter inzicht in de omvang van het fenomeen, 
maar ook op een beter begrip van de werking van de netwerken? 

b. In hoeveel dossiers in verband met de mensenhandel en de mensensmokkel werd 
een financieel onderzoek uitgevoerd? 

 
6. Welke onderzoekstechnieken heeft u binnen de Federale Politie gebruikt om de 

illegale vermogens uit misdrijven te berekenen? 
 
7. Hoe verhouden de vermogensonderzoeken zich ten opzichte van de financiële 

onderzoeken?  
 
8. Wanneer een vermogensonderzoek wordt uitgevoerd, dan wordt er in voorzien dat 

de onderzoekers inzake mensenhandel door gespecialiseerde politiebeambte worden 
ondersteund. 
a. Kan u de rol van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde 

economische en financiële delinquentie (CDGEFID) in het aspect 
opleiding/ondersteuning van onderzoekers inzake mensenhandel verduidelijken? 

 
9. Een goede samenwerking tussen de federale en lokale politiediensten, net als een 

doeltreffende informatieoverdracht, lijkt van fundamenteel belang. De sociaal-
culturele herkomst, de taal en de situatie in bepaalde regio's van herkomst vergen 
specifieke kennis en deskundigheid. De Federale Politie heeft in de verwerving van 
deze kennis geïnvesteerd door een gespecialiseerde dienst op centraal niveau, de 
"Mahjonggroep", op te richten.  
a. Zou u de rol van deze dienst op het vlak van de mensenhandel en de 

mensensmokkel kunnen verduidelijken? 
b. In welke mate hebben de onderzoeken van deze dienst bijgedragen tot een 

betere strijd tegen de mensenhandel?  
c. Werkt deze dienst nauw samen met de lokale politiediensten? 
d. Bestaan er andere soortgelijke diensten die actief zijn in de strijd tegen de 

mensenhandel (Roc, Balkan, ...)? 
e. Zo ja, wat is hun eigenschap? 

                                                 
44 Marie-Anne FRANQUINET, Advocaat-generaal bij het Auditoraat-generaal van Luik in Journée d’étude, 
Atelier 4 – "L’enquête financière dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains". 6 mei 2004. 
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10. Een belangrijk criterium om netwerken van mensensmokkel te treffen is een 
efficiënte internationale samenwerking45 en de mogelijkheid om internationale 
gegevens met onze buurlanden, de transitlanden en de landen van herkomst uit te 
wisselen. Volgens het verslag van de Deskundigengroep wordt er te weinig beroep 
gedaan op Europol, waardoor er een tekort optreedt op het vlak van informatie-
uitwisseling en de mogelijkheid op gezamenlijke onderzoeken.  
a. Werd in sommige dossiers samengewerkt met Europol om bijkomende informatie 

te verkrijgen? 
b. Is er, sinds eind 2004, overeenkomstig de doelstellingen van het nationaal 

veiligheidsplan 2002-2003, sprake van een versterkte informatie-uitwisseling 
met Europol, Interpol en de gespecialiseerde diensten van de landen waarmee 
België een bilaterale of multilaterale overeenkomst heeft ondertekend? 

c. Heeft België voorrang gegeven aan een internationale samenwerking om de 
informatie met betrekking tot de seksuele uitbuiting van West-Afrikaanse of 
Bulgaarse oorsprong te behandelen en, onder de vorm van een project, te 
beheren met het oog op het ontdekken van netwerken en groeperingen en hun 
sleutelpersonen? 

d. Werden aanvragen tot gerechtelijke samenwerking (met name met het oog op het 
uitvoeren van inbeslagnemingen) geformuleerd? 

 
Vragen aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI): 
 
11. Banken moeten, in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude en tegen 

witwaspraktijken, verdachte transacties melden aan de Cel voor Financiële 
Informatieverwerking (CFI). Verdachte transacties zijn operaties waarvan de bank 
kan vermoeden dat ze mogelijk te maken hebben met terrorisme, illegale 
drugshandel, georganiseerde misdaad, mensenhandel en handel in clandestiene 
werkkrachten.  
a. Hoeveel meldingen van vermeende witwaspraktijken en/of fiscale fraude in 

verband met de mensenhandel of de mensensmokkel vonden er plaats door 
instellingen en personen, bedoeld in artikelen 2, 2bis en 2ter van de wet van 11 
januari 1993?  

b. Wat betekent dit cijfer ten aanzien van andere criminaliteitsvormen? 
c. Op welke manier worden deze meldingen behandeld?  
d. In hoeveel gevallen hebben deze controles gezorgd voor een overdracht van het 

dossier naar het parket?  
e. Hoeveel van de aan het parket overgedragen dossiers werden geseponeerd? 
f. Kunt u ons de reden van deze seponeringen meedelen? 
g. Welke inspanningen heeft de CFI geleverd om de financiële en niet-financiële 

beroepen op hun verantwoordelijkheden te wijzen?  
h. Is het mogelijk om te vermelden in welke sectoren de criminele opbrengsten uit 

de mensenhandel en de mensensmokkel het meeste worden geïnvesteerd (horeca, 
transport, bouw, textiel, bakkerijen, ambulante handel, ...)? 

                                                 
45European 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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12. De door de CFI aan de gerechtelijke overheden bezorgde dossiers in verband met 

de mensensmokkel en de illegale immigratie hebben voornamelijk betrekking op het 
gebruik van money remittanceoperaties46 bij wisselkantoren en bankverrichtingen.  
a. Op welk soort operaties doen witwassers die actief zijn in het kader van 

mensensmokkel beroep: manueel uitgevoerde wisseloperaties, transfers via 
internationale systemen voor geldoverdracht (money remittance), 
bankverrrichtingen, ...?  

b. Kan u de modus operandi van deze operaties omschrijven? 
c. Welke redenen zetten smokkelaars ertoe aan eerder te kiezen voor een soort 

operatie dan voor een andere? 
d. Op welk stadium van het witwassen hebben de verdachte operaties het vaakste 

betrekking: injectie, opstapeling of integratie?  
 
13. Is de CFI er door het geleverde analyse- en hergroeperingswerk van bepaalde 

dossiers in geslaagd sommige netwerken of georganiseerde netwerken bloot te 
leggen? (soort operatie, omvang en frequentie van de stortingen, herhaling van de 
operaties, bezoeken aan dezelfde financiële instellingen, zelfde landen van 
bestemming naar dewelke het geld wordt opgestuurd, zelfde bestemmelingen in 
verschillende dossiers, ...) 

 
14. Zo ja, van welk soort netwerk is er sprake? (land van herkomst en van bestemming 

van de transfers, betrokken regio's en bevolkingen, toegepaste methodes, 
netwerkorganisatie, identificatie en lokalisatie van de interveniënten, ...) 

 
Vragen aan het Federaal Parket: 
 
15. In talrijke dossiers van mensensmokkel zijn er sporen van geldoverdrachten naar 

andere landen via Western Union. Bij geldoverdrachten wordt zowel de identiteit 
van de persoon die de overschrijving uitvoert als de bestemmeling op papier gezet en 
opgenomen in een gegevensdossier. In het kader van een financieel onderzoek naar 
een netwerk, kan het Federaal Parket de financiële instellingen oproepen. 
a. Bij welke financiële instellingen werden huiszoekingen uitgevoerd of hebben 

oproepen plaatsgevonden in het kader van een dossier mensenhandel? 
b. Hebben deze instellingen goed meegewerkt aan het vlotte van het onderzoek? 
c. In welke mate waren de verzamelde gegevens nuttig? 
d. Kunnen er bepaalde algemene karakteristieken uit worden afgeleid die verband 

houden met geldoverdrachten in het kader van de mensenhandel? (soort netwerk 
of filière) 

 

                                                 
46 Money remittanceoperaties zijn niet-bancaire verrichtingen die bestaan uit stortingen in contanten gevolgd 
door internationale transfers die worden gerealiseerd via internationale systemen van geldverzending. Deze 
diensten, die voornamelijk door wisselkantoren worden verleend, maken de geldoverdrachten van en naar het 
buitenland mogelijk, zonder een bank te moeten inschakelen. 
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Vragen aan het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring 
(COIV): 
 
16. Een ander aspect van de strijd tegen het witwassen in verband met de mensenhandel 

en de mensensmokkel heeft betrekking op het zoveel mogelijk onttrekken van 
illegaal verworven voordelen. Het oprichten van het Centraal Orgaan voor de 
Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring door de wet van 26 maart 2003 speelde in 
op de noodzaak een betere coördinatie en doeltreffende centralisatie van de 
verbeurdverklaarde vermogens te verzekeren.  
a. Op welke manier heeft dit orgaan de doelstelling bereikt die het bij zijn 

oprichting werd toegewezen, met name de uitwerking, in rechtstreekse 
samenwerking met de DSB, en de controle van de toepassing van een echt 
strafrechtelijk beleid inzake de strijd tegen financiële delinquentie die gericht 
is op de verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen? 

b. Hoe komt de ondersteuning van het COIV aan de gerechtelijke overheden en de 
politiediensten tot stand op het vlak van de strijd tegen de financiële 
delinquentie, gericht op de verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen? 

 
Vragen aan de FOD Financiën: 
 
17. Een doeltreffende strijd tegen het witwassen van geld gebeurt ook via de benoeming 

van belastingsambtenaren bij de parketten, de arbeidsauditoraten, de CDGEFID en 
de CFI. Het gaat hierbij immers om een belangrijk aspect van de multidisciplinaire 
behandeling van de fraude.  
a. Zijn er voldoende belastingsambtenaren aangesteld bij volgende overheden en 

instanties: CDGEFID, CFI, Parket, Arbeidsauditoraat?  
b. Hebben al deze ambtenaren de hoedanigheid van OGP (officier van gerechtelijke 

politie)? 
c. Kan u aangeven welke inbreng de aanwezigheid van deze belastingsambtenaren 

heeft? Wat zijn hun bevoegdheden in de dossiers van de zware fiscale en 
economische criminaliteit? 

 
 
Open vragen: 
 
18. De smokkelaars maken tevens gebruik van informele betalingssystemen, zoals het 

"Hundi-systeem" (of het "Hawala-systeem"). Het gaat hierbij om een ondergronds 
"banksysteem" dat in Pakistan bestaat en door de Pakistanen over de hele wereld 
wordt gebruikt, met name in het kader van het witwassen van geld.  
a. In welke mate worden deze informele systemen op het vlak van de mensenhandel 

en de mensensmokkel gebruikt?  
b. Kunt u de specifiek toegepaste methodes toelichten?  

 
19. In het verslag van de FATF wordt gesteld dat in de hele wereld de sociale 

inspectiediensten slechts uitzonderlijk als bron worden aangehaald voor verslagen of 
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a. Geldt deze vaststelling voor heel België?  
b. Worden de sociale inspectiediensten voldoende bewust gemaakt van de 

witwasproblematiek in verband met de mensenhandel en de mensensmokkel? 
 
20. In het verslag van de FATF wordt tevens gewezen op de beperkte rol in de hele 

wereld van de fiscale administraties als bron voor verslagen betreffende het 
witwassen in verband met de mensenhandel en de mensensmokkel. Dit is opmerkelijk. 
De grijze economie die betrekking heeft op de economische uitbuiting behoort in 
talrijke landen tenslotte tot de bevoegdheid van deze diensten.   
a. In welke mate draagt de fiscale administratie bij tot de strijd tegen het 

witwassen van geld uit de mensenhandel en de mensensmokkel? 
 
 
2e deel: Algemene aspecten van het Belgische beleid inzake de strijd tegen de 
mensenhandel - preventie/controle/opvolging: 

 
Preventie:  

 
21. Werden in 2005 en 2006 nieuwe preventieprogramma's opgesteld voor de landen van 

herkomst van de slachtoffers van de mensenhandel? 
 
22. Omvat de ontwikkelingssamenwerking seksgerelateerde preventiestrategieën en 

strategieën die erop gericht zijn de positie van vrouwen en kinderen op economisch, 
juridisch en beleidsvlak te versterken? Zo ja, zou u de inhoud ervan kunnen 
aangeven?  

 
23. Hoe evolueren enerzijds de hulp- en steunprogramma's die eerder in deze regio's 

werden opgezet en anderzijds de inspanningen tot samenwerking met deze landen? 
 
Controles en vervolgingen: 
 
24. Welke initiatieven en activiteiten hebben uw diensten in de strijd tegen fraude van 

visums, paspoorten en andere identiteitsdocumenten (uittreksel van de 
geboorteakte, …) ondernomen? 

 
25. Hoeveel controles werden er aan de grens (en in de stations en (lucht)havens) 

uitgevoerd, teneinde de praktijken van de mensensmokkelaars te bestrijden? 
 
26. Werden deze controles, in vergelijking met voorgaande jaren, versterkt? 
 
27. Hoe zijn deze verlopen en tot welke resultaten hebben ze geleid? 
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28. Heeft de politie over nieuwe technische middelen kunnen beschikken in de strijd 
tegen de mensenhandel? Met welk resultaat? 

 
29. Werd er grotere aandacht geschonken aan de sensibilisering van de (in opleiding 

zijnde of operationele) politiemensen voor de mensenhandelproblematiek? Zo ja, hoe 
kwam dit tot stand (bijvoorbeeld organisatie van opleidingen)? 

 
 “Risicosectoren”: 

 
30. Welke initiatieven en activiteiten hebben uw diensten op het vlak van economische 

uitbuiting in de zogeheten “risicosectoren” (horeca, meer bepaald sommige exotische 
eethuizen, schoonmaakbedrijven, land- en tuinbouw, textielateliers, bouw, …) 
ondernomen? 

 
31. Hoe zijn de uitgevoerde controles verlopen en tot welke resultaten hebben ze 

geleid? Teneinde een beter beeld te hebben van het fenomeen, zou het mogelijk zijn 
gedetailleerde cijfergegevens te verkrijgen over: 
- het aantal uitgevoerde controles? 
- het aantal opgeroepen controleurs? 
- het aantal gecontroleerde bedrijven? 
- het aantal vastgestelde feiten van mensenhandel? 
- het aantal gecontroleerde werknemers, alsook informatie over hun leeftijd, hun 

geslacht, hun nationaliteit en het economisch gebied waarin ze als slachtoffer 
werden uitgebuit? 

 
32. Verschillen deze cijfers in vergelijking met voorgaande jaren? Zo ja, hoe kan dit 

verschil worden verklaard? 
 bijzondere uitbuitingsvormen: 
 

33. Hebben uw diensten in 2005 en 2006 initiatieven ondernomen of specifieke 
activiteiten gevoerd met betrekking tot diplomatiek huispersoneel? 

 
34. Hoe is de strijd tegen de uitbuiting van de bedelarij van minderjarigen in 2005 en 

2006 verlopen? Hoe evolueert dit op dit moment? Zijn er cijfergegevens 
beschikbaar? 

 
35. Bent u op de hoogte van initiatieven in het kader van de strijd tegen orgaanhandel? 

Kan er op dit gebied een evolutie worden vastgesteld? 
 
36. Illegale adoptie kan een andere vorm van mensenhandel zijn. Hebben uw diensten in 

2005 en 2006 initiatieven ondernomen of specifieke activiteiten gevoerd met 
betrekking tot deze problematiek? 
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Opvolging en zorg van de slachtoffers: 
 
37. Hoeveel slachtoffers van de mensenhandel werden naar een van de opvangcentra 

verwezen die belast is met de begeleiding (op psycho-medisch-sociaal en juridisch 
vlak) van slachtoffers van de mensenhandel? 

 
38. Hoeveel NBMV’s werden in België gedurende deze periode geïnventariseerd? 
 
39. Hoeveel vreemdelingen – volwassenen en NBMV’s – hebben in 2005 en 2006, 

bijgestaan door een opvangcentra, een aanvraag voor een verblijfsvergunning in het 
kader van een “mensenhandelprocedure” ingediend? 

 
- Teneinde een beter beeld te hebben van het fenomeen, zou het mogelijk zijn 

cijfergegevens te verkrijgen over hun leeftijd, hun geslacht, hun nationaliteit en 
de uitbuitingsvormen waarvan zij mogelijk het slachtoffer waren? 

- Verschillen deze cijfers in vergelijking met de andere jaren? Zo ja, op welke 
manier en hoe kan dit worden verklaard? 

- Hoeveel aanvragen werden aanvaard? Om welke reden(en) werd de procedure, in 
het tegenovergestelde geval, stilgelegd? 

 
40. Hoeveel vrijwillige repatriëringen van slachtoffers van mensenhandel vanuit België 

naar hun land van herkomst konden worden vastgesteld? 
 
 
41. Hoe evalueert u in het algemeen de evolutie van de strijd tegen de mensenhandel in 

2005 en 2006? 
- Wat zijn volgens u de noemenswaardige vooruitgangen en de gerealiseerde 

ontwikkelingen ter zake? 
- Bent u de mening toegedaan dat er lacunes blijven bestaan - zo ja, dewelke – en 

dat er nog inspanningen moeten worden geleverd? Hebt u hiervoor denkpistes of 
projecten om dit fenomeen nog beter te bestrijden? Zo ja, dewelke? 
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II. STRIJD TEGEN DE KINDERPORNOGRAFIE 
 
42. Welke initiatieven en activiteiten hebben uw diensten in 2005 en 2006 ondernomen, 

teneinde: 
- kinderpornografie te voorkomen? 
- de bevolking voor deze problematiek te sensibiliseren? 
- de doelpublieken, met name de terreinactoren (politiemensen, magistraten, 

verschillende diensten of opvang- en hulpcentra voor kinderen) en de mogelijke 
en/of erkende slachtoffers, te sensibiliseren? 

 
43. Hoe is de samenwerking in 2005 en 2006 tot stand gekomen: 

 
 op nationaal vlak: 

- tussen de politionele overheden en Child Focus? 
- tussen de politionele overheden, de federale overheden en de Internet 

services providers? 
 

 op internationaal vlak: 
- tussen de Belgische politionele overheden en gerechtelijke overheden en 

Interpol en Europol? 
 
Op wat zijn deze verschillende samenwerkingen uitgelopen? 
 
44. Bestaan er specifieke wetgevende instrumenten op het vlak van de Gemeenschappen 

en Gewesten, bijvoorbeeld inzake het televisiebestel ter bescherming van 
minderjarigen tegen verboden en schadelijke inhouden? 

 
45. Hoe is de opname en de opvolging van de daders van misdrijven van 

kinderpornografie in 2005 en 2006 verlopen? 
 
46. Hoe is de opvang, de opname, de algemene en gespecialiseerde hulp, de opvolging en 

het luisteren naar slachtoffers van kinderpornografie in 2005 en 2006 verlopen? 
 
47. Hoe evalueert u in het algemeen de evolutie van de strijd tegen de 

kinderpornografie tijdens deze periode? 
- Wat zijn volgens u de noemenswaardige vooruitgangen en de gerealiseerde 

ontwikkelingen ter zake? 
- Bent u de mening toegedaan dat er lacunes blijven bestaan - zo ja, dewelke – en 

dat er nog inspanningen moeten worden geleverd? Hebt u hiervoor denkpistes of 
projecten om dit fenomeen nog beter te bestrijden? Zo ja, dewelke? 

  
 ______________________________________________________ 
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